14 In memoriam
LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!
str. Primăriei nr. 62,

tel. 0259/41-07-70
0766/52-00-46

www.lacapatuldrumului.ro

S

(2285)

decese

V Cuvintele Eclesiastului:
„Omul nu cunoaşte vremea lui,
nu ştie nici cum, nici unde şi

V Sunt alături de nora

mea, Rodica Cepleu, la marea
durere pricinuită de trecerea la
cele veşnice a mamei dragi
CRISTINA TUŞ,
din Topa de Criş. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Jutka
Cepleu. (2286)

V

Împărtăşim durerea
voastră, Rodica, Marius şi Claudia, la despărţirea de mama,
soacra şi bunica voastră dragă.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească. Sincere condoleanţe.
Dorina şi Teodor Hava. (2287)

nici când o să moară”.
IOAN GUIU,
PETRU IGNA,
FLOARE HAIAŞ,
STOIANA PĂTRAŞCU,
MARIA SĂRAC,
TEODOR TIRITEU,
FLORIAN MOGA,
MARIA PRADA,
MARGARETA NEUFELD,
ANNA BOJTOR,
LAJOS POLCSEK,
IREN MARIA CSEH.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V A plecat dintre noi pe
ultimul drum din viaţă stimatul
nostru coleg, decanul de vârstă
al promoţiei 1952 de la Liceul
Comercial „Partenie Cosma”,

V Cu nemărginită durere

şi tristeţe în suflete, ne despărţim de dragul nostru tată, soţ şi
bunic,
IOAN GUIU,
în vârstă de 76 ani. Înmormântarea are loc azi, 20 martie, ora 14.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Soţia Iuliana, Cameliafiică, fiul Octavian cu familia,
fiul George cu familia.

V A trecut în veşnicie fra-

tele şi unchiul nostru drag
IOAN GUIU,
suflet nobil, credincios şi devotat celor dragi. Suntem alături de familia îndoliată de durerea despărţirii şi ne rugăm ca
Dumnezeu să le dea mângâierea Lui, aşa cum numai El poate să o facă. Dumnezeu să-l
odihnească! Sora Florica Tiutin
şi nepoţii Mariana şi Dan Tiutin, cu familia. (2273)

din Oradea,
VASILE LĂZĂU,
87 ani, om de aleasă ţinută
profesională şi morală, suflet
bun şi generos, care a reuşit să
ne strângă în jurul lui, mai ales
în ultimii 20 de ani, când lunar
ne adunam la „Astoria”, sau alt
local pentru a ne mai vedea şi
pentru a face schimb de ceaiuri, sau medicamente, întâlniri
la care el era „căpitanul”.
„Cu ploape-n lăcrimate
Trăim clipa ce se stânge
Dă-ne, Doamne, cât se poate
Sprijin pentru a
mai plânge!”.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar celor rămaşi să le aline durerea. Budai Gheorghe,
absolvent al Liceului Comercial „Partenie Cosma” din Oradea, promoţia 1952.

V Un gând de mângâiere

Luni, 20 martie 2017

V Suntem alături de fami-

V Un gând de alinare şi

lia Guiu, la marea durere pri-

mângâiere pentru cuscra Viori-

cinuită de încetarea din viaţă a

ca Hodişan, acum când îl con-

dragului nostru vecin
IOAN GUIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Luci şi George Pal.

V

care a fost cuscrul nostru
TEODOR HODIŞAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Cuscrii, Cacuci Gheor-

Copleşită de durere

ghe şi Florica. (2283)

anunţ trecerea la cele veşnice a
iubitului meu soţ,
TEODOR HODIŞAN,

V Suntem alături de nepo-

de 74 ani. Te-ai stins puţin

ţii noştri, Hodişan Viorel, Anca

câte puţin, sub privirile noas-

şi Rareş, în aceste momente de

tre neputincioase, plecând prea

grea încercare, când se despart

devreme dintre noi. Te-am iubit

de scumpul lor tată, socru şi

prea mult şi te-am pierdut. Azi
nu mai eşti unde erai, dar vei fi
întotdeauna în inimile noastre.
Dumnezeu să te odihnească în
pace şi linişte.

Înmormânta-

rea are loc azi, 20 martie, ora
14.00, în localitatea Săcădat, de

miliei Berdea Ioan şi Mariana,
acum când se despart de dragul
lor frate şi cumnat
LICĂ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familia Farcaş Alexandru şi Farcaş Ciprian. (2276)

V

Un gând de alinare şi
sincere condoleanţe naşilor
noştri, Berdea Ioan şi Mariana,
acum când se despart de dragul
lor frate şi cumnat
LICĂ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Finii Marius, Dali, Andrei şi Ianis. (2277)

bunic,
TEODOR HODIŞAN.
Un sincer gând de alinare şi
mângâiere. Dumnezeu să întărească întreaga familie. Mătuşa
Mariana şi Marin Bora. (2284)

la nr. 388. Soţia Viorica Hodişan, veşnic îndurerată. (2279)

V Suntem alături cu sufle-

V Cu inimile împietrite de

tele îndurerate şi cu tot sprijinul

durere ne despărţim, prea de-

sora noastră, Hodişan Viorel şi

vreme de cel care ne-a fost tată,
socru şi bunic deosebit,
TEODOR HODIŞAN,
de 74 ani. Îi mulţumim pentru tot şi ne rugăm bunului
Dumnezeu să-l odihnească. Va
rămâne pentru totdeauna în sufletele noastre. Fiul Viorel cu

nostru, de cumnatul nostru şi
Anca, de nepotul Rareş Mihai,
în aceste momente foarte grele
pricinuite de trecerea în nefiinţă a tatălui, socrului şi bunicului drag cel care a fost
TEODOR HODIŞAN.
Dumnezeu să-l odihnească în

soţia Anca şi nepotul Rareş Mi-

pace! Remus, Mirela şi Simina

hai. (2280)

Cacuci. (2285)

V O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet plin
de bunătate s-a ridicat la cer,
mai aproape de Dumnezeu. Ne

pentru naşa noastră, alături de
copiii ei, acum când se despart
de soţul şi tatăl lor drag
IOAN GUIU.
A coborât în somnul de veci
şi l-a primit cerul cu porţile
deschise pe acest OM cu zâmbet blând. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Nicolae şi
Elisabeta Trandafir. (2275)

luăm rămas bun de la tine, dra-

V Fie ca lumina veşnică

ţii mei, Hodişan Viorel, Anca

să-i însoţească sufletul bun spre
ceruri, iar Dumnezeu să-l primească în Împărăţia Sa, pe cel
care a fost vecinul nostru,
IOAN GUIU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar celor rămaşi multă
mângâiere şi alinare sufletească. Asociaţia de Proprietari 146
din blocul U3. (2274)

duce pe ultimul drum, pe cel

V Împărtăşim durerea fa-

gă tată, socru şi bunic
TEODOR HODIŞAN.
Nu te vom uita niciodată.
Odihnă veşnică şi Dumnezeu

V Copleşită de durere sunt
alături de familia Hodişan, în
aceste clipe de grea încercare, când se despart de bunul lor
soţ, tată şi bunic
TEODOR HODIŞAN.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar familiei

să te ierte. Fiica Lenuţa cu so-

alinare şi putere să poată tre-

ţul Sorin şi nepotul Alexandru.

ce peste această grea încerca-

(2281)

re. Sincere condoleanţe! Văduva Silvia Mudura. (2281)

V Sunt alături de nepoşi Rareş, la durerea pricinuită
de trecerea în nefiinţă, după o
scurtă, dar grea suferinţă a tatălui, socrului şi bunicului lor
drag,
TEODOR HODIŞAN.
Dumnezeu să-l odihneas-

V În aceste momente grele
şi pline de tristeţe împărtăşim
durerea familiei Hodişan, care
acum se despart de cel care a
fost soţ, tată şi bunic
TEODOR HODIŞAN.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul

că, iar pe cei rămaşi să-i mân-

între aleşii Săi! Odihnească-se

gâie. Unchiul Toma Gheorghe.

în pace! Silviu, Geta şi George

(2282)

Mudura. (2290)

V

Cu inimile sfâşiate de
durere anunţăm încetarea din
viaţă a scumpului nostru soţ,
tată, socru
PETRU IGNA,
de 62 de ani. Ai fost şi vei rămâne tot ce-am iubit mai mult.
Te vom plânge şi te vom păstra
în inimile noastre. Slujba de înmormântarea va avea loc în 21
martie 2017, ora 14.00, din Capela Haşaş. Soţia Lenuţa, fiul
Lucian şi nora Ramona. (2278)

V Un suflet minunat şi plin

de bunătate s-a ridicat la cer. A
plecat să se odihnească bunul şi
iubitul nostru tată, socru şi bunic
PETRU IGNA.
Îţi mulţumim pentru căldura
sufletească, pe care ne-ai dăruit-o mereu. Te plângem cu sufletele sfâşiate de durere, dar
suntem siguri că din cer vei veghea asupra noastră. În veci îndureraţi: fiica Lavinia, ginerele
Dănuţ şi nepoţii Catrinel şi Andrei.

V

Suntem alături de mătuşa Lenuţa şi verişorii Lavinia
şi Lucian cu familiile, în aceste clipe grele când se despart de
cel care le-a fost soţ, tată, socru
şi bunic
PETRU IGNA.
Dumnezeu să vă mângâie şi
pe el să-l odihnească în pace.
Nepotul Alin Retegan cu familia.

