18 In memoriam
 SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!

LA CAPĂTUL
DRUMULUI S.R.L.

Joi, 6 octombrie 2016

V Alături de ginerele nostru Dan şi

V La trecerea în nefiinţă a bunului

V În aceste momente de tristeţe

familia sa, îl plângem şi noi, pe cel care a

nostru vecin, suntem alături de distin-

transmit un gând de mângâiere şi alinare

fost un bun soţ, tată, socru şi bunic, cus-

sa doamnă asistentă Maria Iacob, dorin-

surorii mele dragi, la marea durere prici-

crul nostru,

du-i mângâiere şi condoleanţe. Celui ple-

nuită de pierderea soţului ei drag
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MIHAI BUD.

 Telefonaţi-ne şi GRATUIT vă trimitem MEDIC
CONSTATATOR al decesului, zi-noapte;
 Sicrie atât la preţuri accesibile cât şi ultraluxoase;
 Transport intern şi internaţional cu MERCEDES
special frigorific;
 Spălat, îmbrăcat, îmbălsămat, cosmetizare;
 Comenzi coroane, cozonaci, pacheţele;
 Preluăm anunţuri de deces pentru ziare (inclusiv
sâmbătă şi duminica);
 Comenzi masă pomană.
INCINERĂRI.
GRATUIT: Rezolvarea completă a ajutorului de
înmormântare de la Casa Judeţeană de Pensii, ajutor
CARPO, pensii de urmaş, pensii militare, etc.
ÎNCHIRIEM CAPAC FRIGORIFIC.
Plata după primirea ajutorului!
Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro
(558)

Dumnezeu să-l odihnească, iar pe cei

S

rămaşi să-i mângâie. Fam. Mudura Dumitru şi Ana. (1574)

V Suntem alături de nepoţii noştri,
Corina şi Dan, la pierderea tatălui drag
MIHAI BUD.
Să-i fie somnul lin şi îngerii aproape.
Familia Roman Ioan cu fiica Ioana, mătuşa Bodea Silvia. (1597)

V Cu durere în suflet îmi iau rămas
bun de la soţul meu drag

decese

LIVIU IACOB,
care după o lungă şi grea suferinţă s-a
stins din viaţă la vârsta de 78 ani. Înmor-

V „Sufletele drepţilor sunt în mâna

mântarea va avea loc vineri, 7 octombrie, ora 13.00, din Capela Haşaş. Dormi

lui Dumnezeu şi chinul nu se va atinge

în pace! Veşnic îndurerată, soţia Maria.

de ele”. (Înt. 3, 1).

(1594)

SUSANA KINGA PECZKO,
VERONICA SERGHIŞAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndolia-

V Suntem alături de mătuşa noastră
Iacob Maria, la durerea provocată de trecerea la cele veşnice a unchiului nostru,

te. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare

LIVIU IACOB,
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după o lungă luptă cu boala şi neputin-

V Aducem un pios omagiu colegei
și prietenei noastre

ţa. Aţi dat dovadă de o dăruire şi dragoste cum rar se poate întâlni, în toţi aceşti
ani în care l-aţi îngrijit mai bine ca ori-

înv. ILI BRÂNZĂ,

cine. Dumnezeu să-l odihnească în pace,

un dascăl apreciat și iubit de colege

iar dumneavoastră să vă ofere mângâie-

și multe generații de elevi de la Școala

re. Nepoţii Savu şi Alexandru Isai. (1573)

Dora, Cati, Marioata, Doina Iacob și Eta.
(6005)

V Un gând de mângâiere şi alinare pentru mătuşa noastră Maria Iacob,
acum când se desparte de cel care i-a fost

V Clepsidra timpului s-a oprit într-o
zi tristă de toamnă, pentru cel care a fost
unchiul nostru drag,
IOAN SUR,
trecut în lumea umbrelor, unde nu este
întristare, durere nici suspinare ci viaţă
fără de sfârşit. Împărtăşim durerea verişoarei noastre Anişoara şi a fiicei sale
Felixa, acum când se despart de dragul
lor părinte. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Sincere condoleanţe, din partea nepoatei Galiş Maria şi a fiicei Petruş
Adriana cu familia. (1561)

V Împărtăşim durerea finilor noştri
Dan, Corina şi Celia Bud, la durerea pricinuită de decesul tatălui, socrului şi bu-

vom rămâne doar cu amintirile. Fam. Iri-

Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-i

na şi Mitică Abrudan. (1569)

V Alinare sufletească şi sincere
condoleanţe doamnei asistente Maria Iacob, la decesul soţului. Fie-i ţărâna uşoară. Marioara Hălmăjan. (1570)

V Suntem alături de vecina noastră,
doamna asistentă Iacob Maria, la durerea trecerii în nefiinţă a soţului,
LIVIU,
după o lungă suferinţă. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică. Fam. Elena şi Aurel
Mocioran. (1571)

soţ 55 de ani,
LIVIU IACOB.
Sincere condoleanţe. Dormi în pace!
Nepoata Rodica şi nepotul Sandu. (1593)

V Dumnezeu a hotărât să vă despartă şi să pună capăt unui drum presărat cu
iubire şi dăruire, draga noastră mătuşă,
de soţul tău drag
LIVIU IACOB.
Doamne, odihneşte-L în pace! Nepotul Marius, soţia Teodora şi strănepoata
Maya. (1592)

V Suntem alături de doamna Maria
Iacob, la ceas de grea încercare, acum
când bunul ei soţ a trecut la cele veşni-

dea odihnă veşnică. Cumnata Tirla Ecaterina, din Mihai Bravu. (1596)

V

Ne alăturăm cu compasiune

doamnei Iacob Maria, în aceste momente de grea încercare când îşi conduce pe
ultimul drum soţul mult iubit,
LIVIU IACOB.
Sincere condoleanţe. Familia Marincaş Doru, Olivia şi Monica. (1600)

V Împărtăşim durerea lui Gabi şi
Ionuţ, a cuscrilor Erzsebet şi Imre Postol, din Baia Mare, a cumnatului şi gine-

V Împărtăşim durerea mătuşii noastre Maria, la pierderea soţului,
LIVIU IACOB,

relui lor Incze Tibor, din Coltău, cu fetele Silvia şi Sofia, la dispariţia prematură
a iubitei lor surori, cumnate, fiice, soţii
şi mame

cel pe care l-a îngrijit mulţi ani, cu
te. Nepoata Mărioara cu copiii Laura,

EMESE INCZE.
Fam. A. Vesea, B. Vesea, Al. Naom.
(1599)

Gabriel şi David. (1575)

V Îi transmitem sincerele noastre
condoleanţe cumnatei şi mătuşii noastre
Maria, la pierderea soţului,
LIVIU IACOB.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Cumnata Livia cu copiii Petrică şi Mirela cu familiile, din Timişoara. (1576)

V Un gând de mângâiere şi sincere condoleanţe îi transmitem cumnatei şi

”Oltea Doamna”. Fie-i țărâna ușoară și
memoria binecuvântată. Doina, Lenuța,

LIVIU IACOB.

răbdare şi exemplar. Dumnezeu să-l ier-

DOINA BALOG,
ANA CÎMPEAN,

cat în veşnicie odihnă binemeritată. Noi

mătuşii noastre Maria, la pierderea soţului,
LIVIU IACOB.
Odihnească-se în pace. Cumnata Victorica, nepoata Ana cu Dorin şi copiii Diana, Dorinel, Mirabela şi Andrei.
(1577)

V Cu multă durere în suflet anunţăm trecerea în nefiinţă a scumpei noastre mame, soacre, bunici,
VIORICA OROS,
în vârstă de 82 ani. Înmormântarea va
avea loc vineri, 7 octombrie, ora 13.00,
în Picleu. Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Nu te vom uita niciodată. Fiicele Stela, Violeta şi Sabina cu familiile.
(1578)

V Un gând de mângâiere şi compasiune prietenei noastre Mărioara şi familiei, acum când se despart de mama şi
bunica dragă
IRINA CRĂCIUN.
Dumnezeu să o odihnească în pace.
Familiile Copil şi Costache. (1586)

V Suntem

alături de îndurerata

noastră colegă Maria Iacob (Pia Isai), la
pierderea soţului,
domnul LIVIU IACOB,
pe care l-a îngrijit cu dragoste şi devotament, până în ultima clipă. Să-l aşeze bunul Dumnezeu în rândul drepţilor.
Colegele de liceu, promoţia 1956. (1581)

V Cu durere în suflete ne despărţim
de unchiul nostru
LIVIU IACOB.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea

V Un ultim rămas bun celui ce ne-a
fost un bun coleg şi prieten,
GHEORGHE BUDA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Foştii colegi de liceu „Em. Gojdu”, promoţia 1964. (1588)

V Suntem alături de colegul nostru
Nelu Cios, în marea durere pricinuită de
trecerea fulgerătoare la Domnul a iubitei
și scumpei sale mame
ANA CIOS,

odihnă veşnică, iar mătuşii noastre, greu

care a plecat prea repede dintre noi, la

MIHAI.

ce. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

încercată să-i dea alinare. Nepotul Adri-

vârsta de 76 de ani. Dumnezeu să o odih-

Dumnezeu să-l odihnească! Fam. Tăut

Viorica Vlaicu şi Dorina Katschka cu fa-

an Tirla cu familia, din Mihai Bravu.

nească în pace și să o așeze cu cei drepți!

milia. (1591)

(1595)

Colectivul Primăriei Comunei Olcea.

nicului lor,

Cornel. (1563)

