In memoriam 17

Joi, 18 ianuarie 2018

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

V

cina noastră, Magda Chilba,

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

„Moartea nu acceptă
refuzuri”. (Euripides)
MARIA VIDELEA,
ANA DAVID,
ALEXANDRU BLAGA,
GHEORGHE SASCA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de nepotul nostru Mircea şi familia lui, la dureroasa pierdere, a
mamei iubite MAMAIA. S-o
odihnească Dumnezeu în pace
pe
MARIA FAZECAŞ,
iar celor apropiaţi ei, mângâiere sufletească. Monica şi Traian Lazăr. (431)

V

Suntem alături de fratele nostru Nelu la pierderea soţiei lui
FLOARE OROS.
Dumnezeu s-o odihnească.
Sora Viorica şi familia, nepoata
Marinela şi familia, din SUA.
(433)

V

(558)

Suntem alături de bu-

nii noştri prieteni, Ienciu Petru
şi Maria, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a
surorii şi cumnatei
FLOARE OROS.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Ancuţici. (437)

la marea durere pricinuităde
moartea soţului drag
NELU CHILBA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească. Vecinii
de la blocul X3. (443)

V

V

Familia Maşca. (447)

V

Cu durere în suflete
ne despărţim pe vecie de buna
noastră soră şi cumnată
FLOARE OROS.
Fie-i ţărâna uşoară şi bunul Dumnezeu s-o ierte. Fratele Ienciu Petru cu soţia Maria.
(436)

Transmit sincere con-

doleanţe şi întreaga mea compasiune prietenei mele Vichi
surorii

sale

Lucia

la despărţirea de fratele şi tatăl
Suntem alături de cole-

drag

gul nostru Nelu Videlea, la ma-

DUMITRU-VIOREL BAN.

rea durere pricinuită de moar-

Dumnezeu să-i mângâie, iar

tea prea timpurie a soţiei sale

celui plecat să-i hărăzească cel

dragi

mai frumos loc din Împărăţia
Sa cea cearească. Înv. pensio-

MARIANA.
Dumnezeu să-i dea odihnă

nar Ileana Molnar.

veşnică. Colectivul S.C. Eurociv Cons S.R.L. Oradea. (438)

V

V

Profund

îndureraţi

aducem un pios şi ultim omaÎncă un suflet drag s-a

înălţat la ceruri. Durerea este
nemărginită,

cuvintele

sunt

de prisos, m-ai părăsit tăticule drag
ALEXANDRU BLAGA,

giu, prietenului nostru drag din
copilărie ca elevi la Şcoala Elementară nr. 11 din Ioşia,
VIOREL BAN,
pensionar. Sincere condoleanţe familiei şi surorilor sale
Lucia şi Victoria cu familiile.

din Roit, de 81 ani. Înmor-

Dumnezeu să-l odihnească în

mântarea va avea loc vineri,

pace! Prof. Ciortin Augustin cu

ora 14.00, Capela Haşaş. Dum-

familia. (448)

nezeu să-i lumineze calea şi
să-l aşeze între cei drepţi. Fiica Sanda în veci nemângâiată.

V

A trecut un an, totul e
pustiu şi trist de când ai plecat
iubitul meu frate
CORNEL FAUR.
Cu fiecare zi ce trece mi-e
dor, tot mai dor, de privirea ta
cea blândă, de vocea plină de
dragoste şi de sfaturile tale. Nimic nu mai e cum era atunci
când erai cu noi. Te voi păstra
în amintire cu drag şi dor şi nu
te voi uita niciodată. Sora ta Irina. ÎMI LIPSEŞTI ENORM!
(444)

V

Miheş şi nepotului lor Adi Ban,

V

V

pricinuite de pierderea mamei.

Petrilă,

Timpul trece dar durerea din sufletele noastre este
aceeaşi ca în urmă cu un an,
când ai plecat dintre noi dragul
meu frate
CORNEL FAUR.
Amintiri împletite cu lacrimi
ne copleşesc inimile. Nu te vom
uita niciodată. Fam. Faur Mircea. (445)

V

Au trecut 18 ani de
când nu mai am cui să-i spun
TATA. Ai lăsat în urma ta un
gol imens şi multă tristeţe. Îmi
amintesc cu drag de bunătatea, iubirea şi îmbrăţişările tale.
Anii au trecut, dorul şi speranţa că ne vom reîntâlni într-o zi
acolo sus, au rămas. Nu te voi
uita niciodată dragul şi bunul
meu tată
AUREL FAUR.
Fiica ta Irina. (446)

V

O amintire şi un pios
omagiu pentru sufeltul tău bun,
dragul meu tată
AUREL FAUR,
acum când se împlinesc 18
ani de când ai plecat dintre noi.
Te vom păstra veşnic în amintire. Fiul Faur Mircea. (447)

V

Suntem şi acum după

un an de la moartea ta
CĂLIN-SANDU
GHERDAN
cu gândul la tine. Te plângem
mereu şi nu te vom uita niciodată. Parastasul şi slujba de un
an va avea loc în 21 ianuarie, la
Biaserica „Sf. Maria” din Parcul Olosig, Rogerius, la orele
11.00. Vă aşteptăm cu drag. Familia veşnic îndurerată: mama
Eugenia, sora Simona şi sora
Voichiţa cu familia. (411)

V

Gânduri pioase, pre-

țuire, neuitare și o rugăciune,
acum la împlinirea a șapte ani
de când ai plecat de lângă noi,
dragul nostru soț, tată, frate și
unchi
NELU BOCȘE,
din Peștiș. Pentru dragostea și generozitatea cu care
ne-ai înconjurat îți datorăm
recunoștință. Ai rămas în inimile noastre și îți vom păstra
vie amintirea. Dumnezeu să te
odihnească în pace! Familia îndurerată.

comemorări
S-a dus dintre noi, încă

un fost revizor al cooperaţiei de
consum, toţi oameni de seamă,
care şi-au făcut datoria pentru
unitate şi familia care au avut-o
VALER CURA,

V

Suntem alături de Cris-

tian în aceste momente grele

(440)
Cu nemărginită tristeţe anunţăm trecerea în nefiinţă
a cumnatei
FLOARE OROS.
Odihnească-se în pace. Cumnata Tăut Floare şi Aurel cu fiicele şi familiile lor. (434)

Suntem alături de ve-

pe care îl plângem azi. A
fost omul care totdeauna a primit ce a fost mai greu. Îl rugăm
pe bunul Dumnezeu să îl ierte,
iar familia să o binecuvânteze

V

Anunţurile de comemorări şi decese se preiau:
Se împlineşte un an

plin de lacrimi şi durere de la
trecerea în nefiinţă a iubitului

r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-vineri între orele 9.00-

nostru soţ, tată şi socru,
CORNEL FAUR.
Timpul nu va putea şterge
durerea şi golul imens pe care
pierderea ta le-a lăsat în sufletul

18.00, duminică, între orele 12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lân-

nostru. Bunul Dumnezeu să-ţi
odihnească sufletul bun şi cald
în cel mai frumos loc din Împă-

pentru pierderea suferită. Co-

răţia Sa. Te vom păstra veşnic

legii, de la serviciul control al

în inimile noastre. Soţia Silvia,

Federalcoop Bihor. (446)

copiii Bogdan şi George. (443)

gă Teatrul de stat) luni-vineri, între orele 9.0018.00, duminică, 16.00-18.00

S

