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

V

la plecarea unchiului nostru
drag,

str. Primăriei nr. 62,

AUREL CĂUŞ,

tel. 0259/41-07-70
0766/52-00-46

www.lacapatuldrumului.ro

S

Lacrimi şi un gând pios

în Împărăţia Cerurilor. Dum(2285)

decese

nezeu să-l odihnească în pace şi
să aline suferinţa familiei greu
încercate. Nepotul Daniel Muşet, cu familia. (4006)

V

Împărtăşim tristeţea

V

Gânduri de compasiu-

familiilor în aceste momente

ne şi sincere condoleanţe pen-

grele pricinuite de pierderea ce-

tru dureroasa pierdere a tatălui

lor dragi,
ELISABETA COSMA,
JOZSEF GYENGE.

AUREL CĂUŞ.
Lori, Roxi şi Sebi. (3987)

Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non-

V

Şi pe acestă cale trans-

Stop „La Capătul Drumului”

mitem un gând de mângâie-

S.R.L.

re şi compasiune pentru priete-

V

nii noştri, Ana şi Relu Căuş, la
Ai fost stâlpul famili-

ei noastre, ai avut grijă de noi

cumpăna grea a vieţii lor, când
îl conducem pe calea fără de în-

să nu ne lipsească nimic, să nu

toarcere pe soţul, tatăl şi priete-

avem grija zilei de mâine, dar

nul nostru,

încet, încet te-au lăsat puterile
şi ne-ai părăsit pentru totdeauna la vârsta de 79 ani, dragul
nostru soţ şi tată
AUREL CĂUŞ.
O să ne fie foarte greu fără

AUREL CĂUŞ.
În al vieţii amurg
Toate încet se scurg
Lăsând în urma lor
Durere, amintiri şi dor.

tine şi cât vom trăi ne vom ruga

Asemenea stelelor care se

bunului Dumnezeu să-ţi dea li-

sting la trecerea nopţii, aşa te-

nişte şi odihnă veşnică acolo unde ai plecat. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 30
iunie 2018, ora 12.00, de la Capela Haşaş a Cimitirului Ru-

ai stins şi tu
AUREL.
Sincere condoleanţe întregii familii. Rugăm pe bunul

likowski. Cu nemărginită dure-

Dumnezeu să-l ierte şi să-l pri-

re în suflet ne luăm rămas bun

mească în Sfânta Împărăţia Sa.

de la tine şi nu te vom uita ni-

Familiile Viorica, Mircea şi

ciodată. Soţia Ana şi fiul Relu.
(4004)

V

Durerea ne apasă sufle-

V

tru dragii noştri, Ana şi Relu

încetat să mai bată. Ne luăm ră-

Căuş, la dureroasa despărţire

mas bun de la cel care a fost bu-

de scumpul lor soţ, tată şi pri-

nul nostru frate şi cumnat

etenul nostru

Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar pe voi Ana şi Relu
să vă mângâie şi să vă întăreas-

AUREL CĂUŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Condoleanţe întregii

că. Sora Cornelia şi cumnatul

familii. Familiile Ardelean Va-

Costel Muşet. (4005)

ler, Doina, Dana şi Bebe. (3998)

Suntem alături de fina

noastră Ramona Luca în aceste momente grele când se desparte de cel care i-a fost alături,
soțul ei
LUCA RADU.
Sincere condoleanțe! Fam.
Stance Lucian, Mihaela și Alesia.

Suntem alături de colegul nostru Pintea Marius, la
durerea pricinuită de moartea
mamei sale. Prietenele: Mirela,
Eva, Silvia, Mariana cu familiile. (3996)

comemorări

V

Suntem alături de colega noastră farmacist Zaboyszki
Ana, la pierderea verişoarei dragi. Sincere condoleanţe. Colectivul Farmaciei Adonia. (4001)

V

Dragul meu,
IOAN RAD,
Te-ai dus cum duce
vântul norul
Iar eu de 14 ani îţi duc dorul
Un dor imens cum
nu se poate
Odihneşte-te soţul meu în linişte şi pace. Îndurerată, soţia
Florica Rad. (3978)

V

V

Cu adâncă durere în suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragii noastre mame
şi soţii
MARIA POP,
născută COŞA MARIA. A
trăit 76 de ani. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Înmormântarea are loc
azi, 29 iunie, ora 15.00 de la
Capela Haşaş. Familia îndurerată. (3962)

V

Retrăim tristeţea din

urmă cu şase ani, când mult iubita noastră soţie, mamă şi bu-

Cu tristeţe ne amintim
că au trecut 29 de ani, de când
iubitul nostru soţ, tată şi bunic,
mr. DUMITRU POP,
ne-a părăsit fulgerător la doar
42 de ani. Vei rămâne veşnic în
sufletele noastre, dragul nostru.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Soţia Anuchiţa, fiicele Ramona şi Adriana, nepoţii
Robert şi Ştefan. (3988)

nică,
CATIŢA BUZ,
a plecat fulgerător dintre noi,
la 54 de ani. Un dor nestins,
aducere aminte, recunoştinţă
veşnică îi vom purta mereu în

V

Suntem alături de Pop
Ioan, Corbu Nicoleta şi Corbu
Roxana, la marea durere a pierderii celei care le-a fost soţie,
mamă şi bunică
MARIA POP.
Dumnezeu să o odihnească în pace. Vlad şi Corina Rus.
(4008)

V

Un gând de alinare pen-

V

V

Mihai Rotar. (3997)

tul acum când o inimă bună a

AUREL CĂUŞ.

V

Suntem alături de colegul nostru din Senatul Universitar, Vasile Aurel Căuş,
la pierderea tatălui său drag.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar familiei să-i dea putere să depăşească acest moment.
Preşedintele Senatului Universităţii, Sorin Curilă. (4000)

Pe neaşteptate, fără suferinţă, bunul Dumnezeu l-a
dus în Împărăţia Sa pe iubitul
nostru soţ, tată şi bunic,
GHEORGHE MOŢ,
din satul Poiana de Vaşcău, la
83 de ani. Chipul său iubit va
rămâne veşnic în sufletele noastre. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Soţia Irina, fiii Petru şi
Gheorghe Moţ, cu familiile. Înmormântarea va avea loc în satul Poiana de Vaşcău, sâmbătă,
30 iunie, ora 13.00. (1497)

inimile noastre nemângâiate.
Ne vom ruga pentru sufletul ei
cald, bun şi iubitor la parastasul
de pomenire sâmbătă, 30 iunie,
ora 08.30, la Biserica “Sfântul Apostol Andrei”. Dumnezeu să te odihnească în pace!
Soţul Ghiţă, fiul Horia, cu soţia Loredana şi nepoţelul Patric-George, fiica Anda cu soţul Nicu Bara.

V

Se împlinesc 6 luni de

când a plecat pe drumul fără întoarcere dragul nostru soţ, tată,
socru şi bunic,
IOAN IONICI.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Slujba de pomenire va avea loc sâmbătă, 30 iunie 2018, ora 9.00, la Biserica
Albastră, Rogerius. Familia.
(3964)

V

Amintirea... Doar ea rămâne după ce sufletul este secătuit de lacrimile durerii care
croiesc râuri de tristeţe tot mai
adânci. Au trecut doi ani de
când a plecat către îngeri, lăsând un gol imens în sufletele
noastre, cel care a fost, scumpul nostru tată, socru şi bunic,
ALEXANDRU
RETEGAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Cei care doresc să se roage împreună cu noi pentru sufletul lui, o pot face sâmbătă, 30
iunie 2018, ora 9.00, la Biserica
Garnizoanei de pe str. Armatei Române. Fiul Alin cu nora
Amalia şi nepoţii Tavi şi Daria şi fiul Ionuţ cu nora Oana.
(3976)

