In memoriam 17

Joi, 4 ianuarie 2018

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

S

decese

V „Moartea nu este decât

rechemarea noastră acasă dintr-un exil, în patria noastră cerească” (Jean Calvin)
IOAN RUJA,
MARIA MINA BOŢA,
DAN VASILE JUDEA,
TEODOR MOGA,
ECATERINA GALIŞ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu durere în suflete
anunţăm trecerea în nefiinţă,
după o grea suferinţă a soţului,
tatălui şi bunicului nostru,
IOAN RUJA,
în vârstă de 57 ani. Acum la
despărţire, ne rugăm bunului
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Vei rămâne mereu în sufletele noastre. Înmormântarea
are loc azi, 4 ianuarie 2018, ora
14.00, din Capela Haşaş. Soţia
Beti, fiul Radu cu familia şi fiica Ramona. (35)

V Cu durere în suflete ne

despărţim de fratele, cumnatul
şi unchiul nostru
NELU RUJA.
Dumnezeu să-l odihnească. Gherghina, Tavi, Teodora,
George. (33)

V Cu adâncă durere în ini-

mă şi nespusă tristeţe în suflet îmi iau rămas bun de la fiul
meu,
NELU.
Dumnezeu să-l odihnească.
Mama. (34)

V O inimă bună a încetat să

mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi, cu ochii în lacrimi ne luăm rămas bun de la
verişoara noastră
MARIA BOŢA,
din Ineu de Criş. Tatăl Ceresc
să-i dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Fam. Marcu Florian, din Oradea. (30)

(558)

V Cu mare tristeţe ne des-

părţim de verişoara noastră
dragă,
MARIA BOŢA,
din Ineu de Criş, care atât de
timpuriu ne părăseşte. Doamne, odihneşte-o în lumină în
Împărăţia Ta! Sincere condoleanţe familiei greu încercate. Florentina Olah, cu familia. (31)

V

În vremea colindelor
şi-n prag de mare praznic împărătesc, un suflet bun şi plin
de dragoste şi-a început călătoria spre stele şi veşnicie, lăsând, însă, pentru cei care au
cunoscut-o şi iubit-o pe doamna învăţătoare
MARIA MINA BOŢA,
un reper a tot ceea ce înseamnă dragoste, devotament,
generozitate, demnitate, prietenie şi spirit de sacrificiu. Un
gând pios de alinare şi mângâiere pentru familie. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Ina Parasca. (51)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet plin de
bunătate s-a ridicat la cer, departe de mine, dar mai aproape de Dumnezeu. Mă despart
de tine dragul meu fiu,
DAN VASILE JUDEA.
Nu te voi uita niciodată. Mă
rog Tatălui Ceresc să-ţi dea
odihnă veşnică. Mama Lenuţa
Judea. (27)

V Cu lacrimi şi durere în

suflete ne luăm rămas bun de la
fratele şi cumnatul nostru
DAN VASILE JUDEA.
Te vom păstra mereu în inimile noastre rugându-L pe bunul Dumnezeu să-ţi dea odihnă
veşnică. Fratele Ionică şi cumnata Monica. (28)

V Suntem alături de veri-

şoara noastră Lucreţia cu fiica
Bianca, în aceste momente de
grea încercare suferită, când se
despart de cel care le-a fost soţ
şi tată iubitor,
DAN VASILE JUDEA.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să-i fie ţărâna
uşoară. Simona, Dorina şi Traian Buidoş. (29)

Un gând de alinare pentru Lucri şi Bia, la marea durere pricinuită de pierderea soţului şi tatălui drag. Dumnezeu
să-l odihnească. Dorin Porumb
cu familia.

V

Sincere condoleanţe şi
gânduri de compasiune pentru
colega noastră Lucreţia, la pierderea suferită a dispariţiei soţului,
DAN JUDEA.
Odihnească-se în pace. Colegele de la Biroul de Primire.
(40)

V Suntem alături de colega

noastră în durerea pricinuită de
trecerea la cele veşnice a soţului drag,
DAN JUDEA.
Odihnească-se în pace. Colegele de la OB III. (41)

V

Cu durere în suflet anunţ
trecerea în nefiinţă, după o lungă şi grea suferinţă a dragului
meu soţ,
IOAN IONICI,
de 77 ani. Înmormântarea va
avea loc vineri, 5 ianuarie 2018,
ora 15.00, din Capela Haşaş, iar
stâlpul azi, 4 ianuarie 2018, ora
18.00, din Capela Orăşenească.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Soţia Ana. (59)

V

În aceste zile de început
de an ne-a părăsit după o chinuitoare suferinţă, cel care a fost
tată, socru şi bunic iubitor,
IOAN IONICI,
de 77 ani. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Mulţumim pe această cale întregului colectiv al Spitalului Clinic
de Pneumoftiziologie Oradea,
pentru profesionalismul şi omenia de care dau dovadă în îngrijirea bolnavilor. Fiul Dani, nora
Geta, nepoatele Veronica şi Bianca. (57)

V

Cu lacrimi în ochi şi durere în suflete ne despărţim
după o lungă şi grea suferinţă de dragul nostru tată, socru,
bunic şi cuscru,
IOAN IONICI,
de 77 ani. Dumnezeu să-i ierte sufletul bun şi să-l odihnească în linişte şi pace. Fiica Dana,
ginerele Tavi, nepotul Cristi,
cuscra Maria Brînduş. (58)

V

Cu lacrimi în ochi şi durere în suflete ne luăm rămas
bun de la cel care a fost dragul
nostru cumnat şi unchi,
IOAN IONICI.
Dumnezeu să-l odihnească în
linişte şi pace, iar vouă, Ninca,
Dani şi Dana să vă ajute să treceţi peste această grea pierdere.
Demian, Iuliana şi Dănuţ Paşca. (37)

V Cu durere în suflete şi la-

crimi în ochi ne despărţim de
dragul nostru cumnat şi unchi,
IOAN IONICI.
Dumnezeu să-l odihnească în
linişte şi pace, iar dragilor noştri, Ninca, Dani şi Dana să vă
ajute să treceţi peste această
grea pierdere. Margareta, Sorin, Bea şi Mario Simuţ. (38)

V Acum, când buna noas-

tră verişoară,
VIORICA HUSERAŞ,
ne părăseşte pentru totdeauna, îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea drum lin pe calea veşniciei. Sufletul ei bun şi
blând să-şi găsească liniştea,
iar celor două fiice Marcela şi
Liana cu familiile lor precum
şi soţului ei Dumitru, sincere condoleanţe. Verişoarele Viorica Trifa, Livia Verzea, Silvia
Bara cu familiile lor. (40)

V

Cu lacrimi în ochi şi
adâncă durere în suflete anunţăm trecerea la cele veşnice, la
vârsta de 78 ani, a celui care
ne-a fost soţ, tată şi bunic,
TEODOR MOGA.
Înmormântarea va avea loc
vineri, 5 ianuarie 2018, ora
14.00, din Capela Haşaş Oradea. Dumnezeu să-l odihnească. Soţia Elena, copiii Liana
Durnya şi Tibi, Doru Moga şi
Florica, Mihaiela Moga, Cristi
Moga şi Ramona, alături de nepoţii Amalia, Petrişor, Antonia,
Andrei, Mihăiţă şi Denis.

V

O inimă bună a încetat să
mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar eu cu ochii în lacrimi îmi iau rămas bun de la
cel care a fost soţul meu drag,
TEODOR MOGA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Soţia Moga Elena. (42)

V

Cu inima zdrobită de durere şi ochii plini de lacrimi ne
despărţim de cel care a fost dragul nostru tată, socru şi bunic,
TEODOR MOGA.
Odihnească-se în pace. Înmormântarea va avea loc vineri, 5 ianuarie 2018, ora
14.00, din Capela Haşaş. Fam.
Moga Dorel şi Floare, nepoata
Amalia. (43)

V Cu nemărginită durere în

suflete plângem trecerea în nefiinţă a dragului nostru tată, socru şi bunic,
TEODOR MOGA.
Fam. Moga Cristi şi Ramona,
nepoţii Antonia şi Andrei. (44)

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de fina noastră
FLORICA TOLEA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace, iar finilor noştri Nicu
şi Ciprian, să le dea putere să
treacă peste această grea încercare. Naşii Zorica şi Petru Cosman. (46)

V

Sunt alături de colegul
meu, Ienciu Liviu, acum la decesul mamei sale dragi. Dumnezeu s-o odihnească. Ionel
Carman. (47)

V

Cu profundă tristeţe şi
regret ne luăm rămas bun de la
stimatul nostru coleg şi prieten,
col. (r) IOAN ZBÂRCEA.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegii de la Şcoala Medie Tehnică de Construcţii Civile şi Industriale Oradea
(1952-53). (48)

V

Cu durere în suflete
anunţăm despărţirea de fratele,
cumnatul şi unchiul nostru
NICOLAE BÂTEA.
Odihnă veşnică. Fratele Aurel, copiii Nicoleta, Ioana, Ionuţ cu familiile lor, sora Ileana
şi verişoara Elisabeta Buzlea.

V

Cu multă durere în suflete anunţăm încetarea din viaţă
a iubitei noastre
RENEE FARCAŞ,
soţia dr. George Farcaş, fostă
profesoară emerită şi maestră
de şah, dar mai presus de orice o mamă, soră şi bunică iubitoare, un stâlp al familiei. Noi o
vom purta în continuare cu dragoste nemărginită în inimile
noastre. Dumnezeu să-i odihnească sufletul drag în Împărăţia Lui. Înmormântarea va avea
loc luni, 8 ianuarie 2018, ora
13.00, din Capela Steinberger
din Cimitirul Municipal. Renee, Eva, Philipp, David.

V

Suntem alături de iubita
noastră prietenă şi naşă, Renee
Weslow, la marea durere pricinuită de pierderea mamei dragi,
RENEE MAGDALENA
FARCAŞ.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Drum lin,
RENEE MAGDALENA.
Geta şi Sebastian Pop.

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la mătuşa
noastră
RENEE FARCAŞ.
Imaginea ei luminoasă va
dăinui în inimile noastre. Dumnezeu s-o odihnească. Rodica
Procopovici cu familia, Marc
Mirela cu familia. (50)

