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LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!

„La umbra Cru-

cii Tale, Eu, Doamne vreau
să vin, Să-mi plâng mereu
trecutul Şi Ţie să mă Închin”.

str. Primăriei nr. 62,

Cu nemărginită dure-

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

www.lacapatuldrumului.ro

V

re în suflete, ne luăm rămas(2285)

bun de la cea care ne-a fost
şi mamă şi soacră iubitoare

S

decese

V

nuşă numai, Omule, tu eşti
veşnic, numai tu vei rămâne în
vecii vecilor din tot ce este în
Univers”. - (Chateaubriand)
LUCIA POPA,
PETRU LUNCAN,
ADALBERT BARTHA,
ISTVAN SANDOR,

ANA CHIŞ,
SAVETA OMUŢ,
ANNA SIMON,
ELEMER HALMI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cuvintele sunt de prisos

zitor,

ciodată! Te vom păstra veşnic

ridicat la cer, iar noi, cu durere în suflete şi ochii înlăcrimaţi
ne luăm rămas bun de la iubita noastră mamă, soacră, bunică şi străbunică,
farmacist ILEANA OROS,
în vârstă de 92 de ani. Vom
purta mereu în sufletele noastre bunătatea şi dragostea ei necondiţionată. Să-i fie somnul

te-te în pace, mult iubită bunică! Nepoata Cristina Daina şi
soţul. (4786)

V

Suntem alături de nora

noastră Cristina şi de cuscrii
noştri, familia Foica Radu,
acum când se despart de iubita

să-i aşeze sufletul de-a dreapta Sa! Nu te vom uita niciodată.

iubitor, soţ, tată, bunic şi străbunic plin de dragoste şi dăru-

Suntem alături de co-

legul nostru, Radu Foica, la
moartea mamei sale. Odihnă veşnică! Colectivul S.C. Tiger Amira Com S.R.L. Oradea.
(4790)

V

V

Nu putem descrie în cu-

vinte durerea care ne încearcă

V

Cu lacrimi în ochi şi cu

durere în suflet mă despart de
dragul meu soţ

„PETROLU”, în vârstă de

Aurel şi Cecilia Simuţ. (4788)

61 ani, fost angajat Ovis Tur.
Înmormântarea are loc azi, 26

V

Cu tristeţe şi durere în

iunie, ora 11.00, din Capela
Haşaş. Dumnezeu să te odihnească în pace. Nu te voi uita
niciodată! Soţia Irina.

TULEU,
zeu să îi vegheze odihna veşni-

tăl, socrul şi bunicul nostru

marţi, 27 iunie, ora 12.00, din

FLORIAN GHERGHEL.

Capela Haşaş. Mama Paraschi-

Flori şi lacrimi pe tristul tău

va, fiica Ramona, ginerele Ma-

V

Suntem sufleteşte ală-

turi de cumnatul nostru Aurel
şi de sora Sabina, la dureroasa
despărţire de tatăl şi socrul lor
FLORIAN GHERGHEL.
nească în pace. Sincere condoleanţe. Cumnatul Petru Durdeu

rius şi nepoata Antonia.

V

Cu durere nemăsurabi-

lă anunţăm trecerea în nefiinţă a dragului nostru fiu şi unchi
PETRU LUNCAN.
Mama Mărioara şi nepotul
Ionuţ. (4798)

V

Cu durere în suflete şi

Vlăduţ. (4796)

tre noi fratele şi unchiul
PETRU LUNCAN.

cuscrilor Aurel şi Sabina Gherghel, la dureroasa despărţire de
părintele drag
FLORIAN GHERGHEL.
Bunul Dumnezeu să-l ierte,

Timpul se scurge ca o

adiere de vânt, dar amintirile

sufletul meu este tot ce mi-a ră-

inimi anunţăm că a plecat din-

Transmitem şi pe aceas-

V

dragi, lacrimile şi durerea din

cu soţia Anemona şi nepotul

V

comemorări

în vârstă de 56 ani. Dumnecă. Înmormântarea va avea loc

flet şi ochii înlăcrimaţi anunţ

ora 12.00, în localitatea Tilea-

milia. (4801)

odihnească în pace! Familia

mul drum pe cel care a fost ta-

leanţe şi întreaga compasiune

mântarea are loc azi, 26 iunie,

milia şi Dumitru Erdeli, cu fa-

RODICA MARIANA

Cu imensă durere în su-

FLORIAN GHERGHEL,

Verişorii Elena Lazăr, cu fa-

FLORIAN POP

mame, soacre şi bunici

tă cale sincerele noastre condo-

moartea soţului meu

PETRU LUNCAN.

ire. Dumnezeu să-l ierte şi să-l

Bunul Dumnezeu să-l odih-

V

soţul şi tatăl

FLORIAN GHERGHEL,

poată. (4794)

Adrian şi Dan. (4795)

la. (4789)

tălui drag

viaţă a scumpei noastre fiice,

lia Daina Florian. (4787)

Familia Tomele Ioan şi Mire-

această viaţă a soţului şi a ta-

xandru Dociu şi iubita străne-

ţul Constantin Bodea şi nepoţii

Sincere condoleanţe fa-

teţe pricinuite de plecarea din

suflete anunţăm încetarea din

să o odihnească în pace! Fami-

V

mente de mare durere şi tris-

Nepoata Ariana cu soţul Ale-

mormânt. Fiica Aurica cu so-

mântarea va avea loc marţi, la

milia. (4802)

străbunic grijuliu şi iubitor

lor bunică şi mamă. Dumnezeu

în vârstă de 80 de ani. Înmor-

poca. Dr. Mariana Irimie şi fa-

na de cel care a fost un bunic şi

acum când îl conducem pe ulti-

lin şi îngerii aproape. Înmor-

Cimitirul Central din Cluj-Na-

Profund îndureraţi ne

în amintirea noastră. Odihneş-

zeu să o odihnească în pace!

să mai bată, un suflet blând s-a

V

Rugăm pe bunul Dumnezeu

şi prietenă şi soră şi înger pă-

familiile voastre, în aceste mo-

bleţe şi bunătate, suflet blând şi

mas-bun de la cea care ne-a fost
mai mult decât bunică, ne-a fost

Aurel şi Aurica, împreună cu

de 80 ani, om de aleasă no-

(4793)

FLORIAN GHERGHEL.

miliei Radu Foica, la decesul

O inimă bună a încetat

nul Dumnezeu să-i dea odihna

o simţim azi, când ne luăm ră-

mamei dragi. Bunul Dumne-

V

fletul său s-a înălţat la Cer. Bu-

despărţim azi pentru totdeau-

AUREL POP,

PETRU POPA,

a încetat să mai bată, iar su-

rel Gherghel cu soţia Sabina.

de 75 ani. Nu te vom uita ni-

MARGHIT CHIŞ,

cian, acum când se despart de

Te vom păstra mereu în inimile

FLOARE FOICA,

LEU,

şi de voi, scumpii noştri nepoţi,

FLORIAN GHERGHEL,

îţi datorăm neuitarea. Fiul Au-

şi nu putem exprima durerea ce

Suntem alături de mătu-

şa Mărioara şi de verişorul Lu-

bun. Niciodată nu te vom uita.

vira. (4785)

V

nostru tată şi socru

tea cu care ne-ai înconjurat noi

lia îndurerată, Foica Radu şi El-

Suntem alături de tine,

soră şi cumnată dragă Florica

de 75 ani, un suflet cald şi

scumpă şi dragă mamă! Fami-

V

neputincioase, inima dragului

binemeritată. Pentru dragos-

FLORIAN POP,

RODICA MARIANA TU-

Sub privirile noastre

FLOARE FOICA,

noastre! Odihneşte-te în pace,
„Nu eşti o mână de ce-

V

Luncan

Viorel,

Mariana,

Alin şi Anca. (4799)

mas de când în urmă cu 13 ani
sufletul tău drag şi plin de dragoste şi bunătate s-a înălţat la
ceruri, ochii tăi blânzi s-au închis pentru totdeauna, iar inima ta a încetat să mai bată,
scumpul meu soţ

V

Gândul este la voi, dra-

gii noştri, Lucian şi Mărioara
Luncan, acum când vă despărţiţi de verişorul nostru

IOAN RAD.
Eu te voi păstra mereu în inima mea, ca pe o icoană sfântă.
Rog pe bunul Dumnezeu să fie

iar pe cei rămaşi să-i mângâie.

PETRU LUNCAN.

alături de sufletul tău în lungul

mereu. Soţia Florica, veşnic în-

Cuscrii pr. Alexandru Dociu cu

Verişoara Marioara Milaş şi

drum al veşniciei. Soţia Florica

durerată. (4792)

familia. (4797)

gd, de la nr. 130. Te voi plânge

tuşa Floare. (4800)

Rad. (4763)

