In memoriam 17

Joi, 25 ianuarie 2018

V

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

tarea din viaţă a fratelui meu,
după o lungă suferinţă,

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

„A te gândi la moar-

te este cea mai mare dovadă de realism, căci moartea este singura certitudine
a vieţii”. (J.I.Packer)
ANA ROTAR,
SARA MAGYARI,
ISTVAN BALLA,
JOZSEF HADHAZI,
ESTERA HEŢI,
RENATAEDINA TAKACS,
PETRU TURENICZ,
ARPAD VINCZE.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de fa-

milia Şimon, la marea durere pricinuită de pierderea soţiei şi mamei dragi. Dumnezeu
s-o odihnească în pace! Condoleanţe din partea familiei Roşu
Nicolae şi a nepoţilor. (526)

V

Sunt alături de familia

Şimon, în aceste momente grele, când se despart de iubita lor
soţie şi mamă,
SILVIA.
Dumnzeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Liana Cozea.
(533)

V

Suntem alături de co-

lega noastră, Simon Alina, în
aceste momente triste, când se
desparte de mama ei dragă,
SILVIA SIMON.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Colegii din cadrul Serviciului Relaţii cu Publicul-PMO. (540)

ing. LAURENŢIU NEAGU.
A fost un frate, cumnat şi
unchi deosebit. Va fi înmormântat în Cimitirul Rulikowski
din Oradea, după rit greco-catolic, iar slujba se va ţine la Capela Municipală, vineri, ora

(558)

V

Cu gânduri sincere de
mângâiere şi alinare suntem
alături de colega noastră Ileana
Gligor, acum când se desparte
de bunul ei soţ,
VASILE.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Colegii de la Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret
Bihor.

V

O fiinţă dragă nouă a
luat calea spre cer. Îndoliaţi în
suflete şi plini de durere, ne
despărţim pentru totdeauna de
verişoara noastră
LENUŢA DOBRAŞ.
Fam. Mitra Călin şi Haini.
(530)

V

Cu lacrimi în ochi şi cu
durere în suflet mă despart de
draga mea nepoată,
LENUŢA DOBRAŞ,
de 67 ani. Mătuşa, văduva
Mitra Maria, veşnic îndurerată. (531)

V

Cu durere anunţ înce-

Încă un fiu al Bihorului
stabilit în Braşov, revine „definitiv” acasă, la Oradea..., prieten drag şi coleg de clasă în liceu,
inginer constructor
LAURENŢIU NEAGU,
pensionar. Nu am reuşit să
ne revedem, a plecat puţin prea
grăbit într-o lume sigur mai
bună, în veşnicie. Ne lasă moştenire FRUMOASE AMINTIRI, petrecute împreună şi
CĂRŢILE SALE scrise de un
iubitor al frumosului în natură,
în viaţă şi literatură. OM BUN,
harnic, drept şi credincios, inginer şef de şantier, desăvârşit
profesional, respectat şi apreciat de breasla constructorilor
braşoveni. Acesta a fost colegul
nostru gojdist,
LAURENŢIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Transmitem sincere condoleanţe familiei şi devotatei
sale surori Angela cu familia,
din Oradea. Colegii gojdişti,
promoţia 1956, prin Cioritin
Augustin. (545)

12.00. Odihnească-se în pace!
Angela Ghica şi familia. (542)

V

Cu inima îndurerată mă

despart de verişorul meu
LAURENŢIU NEAGU.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace! Elvira Puşa
Potra. (532)

V

Sfâşiată de durere anunţ

despărţirea de iubitul meu soţ
VASILE GLIGOR,
de 63 ani, din Şuncuiuş. Teai stins puţin câte puţin sub privirile mele neputincioase, plecând prea devreme de la mine.
Te-am iubit prea mult şi te-am
pierdut. Azi nu mai eşti unde
erai, dar vei fi veşnic în inima
mea. Chipul tău blând mă va însoţi mereu. Dormi în pace! Înmormântarea are loc azi, 25 ianuarie, ora 13.00, în comuna
Şuncuiuş. Soţia Ileana Gligor.
(534)

V

Un gând de mângâie-

re pentru mătuşa noastră Ileana Gligor, acum când trece prin
această durere şi grea încercare, a pierderii iubitului nostru
unchi
VASILE GLIGOR,
de 63 ani, din Şuncuiuş. Dor-

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. Te-am iubit mult şi
nu te vom uita niciodată, dragul
nostru unchi şi cumnat
VASILE GLIGOR,
de 63 ani, din Şuncuiuş. Fieţi ţărâna uşoară. Cumnata Susana şi nepotul Daniel. (537)

V

Suntem alături de Dorina şi Sandu Corcheş la durerea
pricinută de trecerea în nefiinţă a mamei lor dragi. Sincere
condoleanţe. Fam. Buda Mircea. (541)

V

Cu profundă durere în
suflet şi lacrimi în ochi, anunţăm că mult iubita noastră soţie,
mamă, soacră, bunică şi străbunică,
ANA LAZĂU
a trecut în veşnicie. Înmormântarea va avea loc vineri, 26
ianuarie, ora 13.00, în satul Ţigăneşti de Criş, de la nr. 54, comuna Brusturi. Dumnezeu să o
odihnească în pace! Soţul Dumitru, copiii Ionică, Valentin,
Mircea, Dorin şi Simona cu familiile. (547)

V

Sufletul tău a fost che-

mat la cer. Ai fost viteaz în lup-

Amintiri dragi, îm-

pletite cu lacrimi, este ceea ce
simt mereu în gândurile mele.
Îţi aduc un omagiu de dragoste şi preţuire, acum când se împlineşte un an de când ai plecat
de lângă mine, dragul meu soţ,
SAMUIL POTRA.
Îţi duc dorul în fiecare zi. Nu
te voi uita niciodată. A trecut
un an de când ne-ai părăsit. Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 27 ianuarie, ora
Sântandrei. Soţia Maria. (527)

V

Timpul trece, dar du-

rerea din sufletele noastre a rămas aceeaşi ca în urmă cu un
an, când ai plecat de lângă noi,
dragul nostru tătic şi bunic,
SAMUIL POTRA.
Chipul tău rămâne în inimile
noastre şi amintirea ta va rămâne veşnică. Fiicele Otilia, Mirela şi Corina cu familiile. (528)

Anunţurile de

Simona cu soţul Dănuţ şi stră-

V

V

9.00, la biserica ortodoxă din

Nu a fost pe lume prag,
Să ne-aştepte mai cu drag!
Iar în casă cald şi bine;
Nimeni nu ştia să spună
O poveste ca şi tine.
Îngerii să-ţi călăuzească paşii spre Împărăţia Lui Dumnezeu iubita noastră bunică şi
străbunică
ANA LAZĂU.
Dormi în pace, te vom preţui mereu! Nepoţii Dorin, Ionuţ, Monica, Călin, Cristian,
Daniel, Andrei, Diana, Andreea, Ana, Marian şi strănepoţii
Ana-Rebeca, Vladimir, Melisa,
Ana-Catia. (548)

mi în pace suflet bun! Nepoata
nepoţii Denis şi George. (535)

comemorări

comemorări şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-vi-

ta cu boala care te-a răpus, iar

neri între orele 8.00-18.00, duminică, între orele

noi te vom păstra în inimile

12.00-16.00

noastre şi-l vom ruga pe Dumnezeu să îţi dea odihnă veşnică,
dragul nostru
VASILE GLIGOR,
de 63 ani, din Şuncuiuş. Nepoata Crina, soţul Ioan şi stră-

r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă Teatrul de stat)

nepoţii Ştefana şi Miodrag.

luni-vineri, între orele 9.00-

(536)

18.00, duminică, 16.00-18.00

