In memoriam 17

Joi, 11 ianuarie 2018

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

V

str. PRIMĂRIEI, nr. 62

 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

„Domnul Isus a
transformat moartea dintr-o cavernă înspăimântătoare, într-o punte ce duce
la glorie”. (C.H. Spurgeon)
MARGARETA MECZINGER,
FLOARE CARAMAN,
MARIUS DAMIAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

E trist şi dureros că tu,
dragul meu ai plecat de lângă mine lăsând un gol imens în
inima mea. Îmi iau rămas bun
de la tine, soţul meu drag
IOAN DEMIAN,
de 69 ani. Dumnezeu să te
aibă în grija Sa. Înmormântarea
are loc azi, 11 ianuarie 2018,
ora 13.00, de la Capela Haşaş,
Cimitirul Municipal. Soţia Viorica, veşnic îndurerată. (236)

V

Nu ne-a mai rămas decât să ne rugăm şi să aprindem
o lumânare pentru sufletul tău
bun, să-l rugăm pe bunul Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul în Împărăţia Sa. Rămas bun tată drag
IOAN DEMIAN.
Odihnă veşnică. Fiica Adriana cu soţul Dan. (237)

V

Cu nemărginită durere
ne luăm rămas bun de la iubitul
nostru bunic,
IOAN DEMIAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Nepoata Mădălina şi prietenul Răzvan. (238)

V

Inima ta bună a încetat
să mai bată, sufletul tău generos s-a ridicat la ceruri, iar noi
ne luăm rămas bun cu profundă
durere în suflet de la tine dragul
nostru tată şi socru
IOAN DEMIAN.
Te vom păstra veşnic în inimile noastre. Viaţa va fi mult
mai tristă fără zâmbetul tău.
Fiica Nicoleta cu ginerele Dacian. (239)

(558)

V

Suntem răvăşiţi de plecarea ta prea repede dintre noi,
dragul nostru tată, socru şi bunic,
IOAN DEMIAN.
Ai fost mereu alături de noi
şi zilele vor fi pustii fără zâmbetul şi bunătatea ta. Dumnezeu să-ţi lumineze calea şi să
îţi dea odihnă veşnică. Fiul Florin, nora Alina şi nepotul iubit
Rareş. (240)

V

Cu lacrimi şi durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
IOAN DEMIAN,
cel care a fost dragul nostru
frate, cumnat şi unchi. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Petrica, Irina, Dana şi Marius.
(241)

V

Cu durere în suflet ne
luăm rămas bun de la verişorul nostru
IOAN DEMIAN
şi suntem alături de tine Viorica şi copiii tăi. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Verişorul Ghiţă Raţiu cu familia.
(230)

V

Suntem alături de fina
noastră Viorica şi familia ei,
acum când se despart pentru
totdeauna de soţul, tatăl, socrul
şi bunicul drag, de finul şi verişorul nostru
IOAN DEMIAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar celor rămaşi mângâiere. Naşa Mărioara cu întreaga familie. (231)

V

Copleşiţi de durere şi cu
ochii plini de lacrimi ne depărţim de bunul nostru cumnat şi
unchi
IOAN DEMIAN
care pleacă la cele veşnice la
doar 6 luni după fratele lui
VIOREL DEMIAN,
născut în Cefa. Suntem alături, în aceste momente grele de despărţire, de cumnata şi
mătuşa Viorica, nepoţii şi verişorii, Adriana, Nicoleta şi Florin cu familiile lor. Dumnezeu
să-l ierte şi să-l odihnească în
pace. Cumnata Florica, nepotul
Marcel cu familia. (246)

Soţia Ecaterina, fiica
Monica şi ginerele Marius aduc
mulţumiri tuturor celor care
l-au condus pe ultimul drum pe
cel care a fost
IOSIF NEGREAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. (249)

V

Împărtăşim durerea vecinilor noştri, în aceste momente de grea suferinţă, când îl
conduc pe ultimul drum pe dragul lor copil
MARIUS DEMIAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar părinţilor să le dea alinare. Fam. Demian Gheorghe.
(223)

V

Cu mare durere şi mult
prea devreme, ne despărţim de
prietenul nostru drag
MARIUS DEMIAN.
Părintele Ceresc să-i aşeze
sufletul unde cei drepţi se odihnesc. Fam. Demian Cristian.
(225)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer. Cu multă durere ne
despărţim de dragul nostru prieten
MARIUS DEMIAN.
Odihneşte-te în pace suflet
bun. Fam. Demian Sebastian.
(224)

V

Un ultim şi trist rămas
bun prietenului nostru
MARIUS DEMIAN.
Dumnezeu să îi dea odihnă
veşnică, iar familiei alinare. Familia Bakos. (244)

V

Cu inimile împietrite
de durere, cu ochii plini de lacrimi privind spre cer, neputincioşi în faţa destinului, ne luăm
rămas bun de la iubitul nostru
fiu, tată, frate, unchi, cumnat şi
socru
DORINMIHĂIŢĂ CALMAN
plecat mult prea devreme dintre noi. Dumnezeu să-ţi vegheze odihna veşnică. Nu te vom
uita niciodată. Înmormântarea
are loc azi, 11 ianuarie 2018,
ora 14.00, de la Capela Haşaş.
Familia îndurerată.

V

Cu tristeţe anunţăm dispariţia celui care a fost
DORINMIHĂIŢĂ CALMAN.
Fie-i ţărâna uşoară. Timar
Noiemi. (219)

V

Suntem alături de fa-

V

O fiinţă bună a plecat

milia Mihaela Anca, în clipe-

dintre noi spre cer. Cu sufletele

le grele pricinuite de pierderea

îndoliate ne despărţim pentru

fratelui
DORIN CALMAN
plecat prea devreme. Condoleanţe întregii familii. Fam.
Jurca Augustin. (220)

V

totdeauna de scumpa noastră
FLOARE CARAMAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
lumea drepţilor. Sincere condoleanţe întregii familii. Cumnatul Dumitru, nepotul Ioan cu

Suntem alături de cole-

familia. (226)

ga noastră Adina Albu, la marea durere pricinuită de dispariţia prietenului ei drag

V

Sincere condoleanţe fa-

DORIN CALMAN.

miliei Lucaciu Cornelia şi Lu-

Dumnezeu să-l odihnească în

cian în aceste clipe grele când o

pace. Sincere condoleanţe. Co-

conduc pe ultimul drum pe cea

legii de la Facultatea de Inginerie Energetică şi Management
Industrial, Universitatea din
Oradea. (234)

V

care a fost iubita lor mamă, soacră şi bunică
FLOARE CĂRĂMAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Tomulescu şi Cuc

Un gând de alinare şi

Ramona. (229)

mângâiere pentru colega noastră Adina Albu, la despărţirea
de dragul ei

V

Ne exprimăm profun-

DORIN.

da compasiune şi împărtăşim

Dumnezeu să-l odihneas-

durerea vecinilor noştri Vasi-

că în pace. Sincere condolean-

le, Vasile şi Mariana Cociuba

ţe familiei îndurerate. Colegii

la despărţirea de soţia, mama,

din cadrul Departamentului de
Textile-Pielărie şi Management
Industrial, Universitatea din
Oradea. (235)

V

soacra şi bunica dragă
MIOARA COCIUBA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace în Împărăţia Sa şi să-i
mângâie pe cei rămaşi. Fam.

Cu regret anunţăm tre-

cerea în veşnicie a celei care a

Florian, Carmen şi Cosmin
Costruţ. (221)

fost
FLOARE
CARAMAN – (FLORIŢA).

V

Ne este greu să găsim

Îţi mulţumesc că ai fost mama

cuvinte potrivite acum când

mea. Vei trăi mereu în sufletul

am aflat că fiinţa atât de dragă

meu. Înmormântarea are loc
azi, 11 ianuarie 2018, ora 13.00,
de la biserica din Rontău. Cornelia cu soţul Lucian, nepoatele
Diana şi Iulia.

V

vouă, tata, a plecat pentru totdeauna. Gândurile noastre sunt
alături de voi, familia dr. Ţundrea. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Din partea colectivului UPU SMURD Oradea.

Suntem alături de veri-

(233)

şoarele noastre Eleonora şi Cornelia cu familiile lor, la durerea
pricinuită de trecerea în veşni-

V

Vestea trecerii în nefiin-

cie a celei care a fost mama lor

ţă a celui care a fost bunul nos-

şi mătuşa noastră

tru prieten şi coleg,

FLOARE CARAMAN.
Dormi în pace suflet bun. Cărăman Ioan cu soţia Elisabeta şi
fiul Călin.

V

MIHAI PETRUŢ
ne-a întristat profund. A făcut parte din marea familiei „Înfrăţirea” unde şi-a desfăşurat întreaga activitate până

Suntem alături de fami-

liile Lucaciu şi Curtean, la du-

la pensionare. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Condole-

rerea pricinuită de decesul ma-

anţe familiei îndurerate. Fam.

mei dragi. Sincere condoleanţe.

Agud-Sferle Nicolae şi Dan.

Fam. Cordunianu. (232)

(247)

