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

V

 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!

S

decese

V

„Rugăm pe Părinte-

le Ceresc să odihnească sufle-

V

Sunt alături de tine,
Mioara dragă, la marea durere prin care treci acum, când
te desparţi de soţul tău iubit.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar ţie să-ţi aline sufletul.
Luminiţa Vânturache.

cea Cerească, iar pe cei dragi
sfânt!”
EUGENIA CHEREGI,
ECATERINA BANEŞ,
MARIA CIPLEU,
JULIANNA RAKOSI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de

verișorii și nașii noștri, Mariana și Gavril Cheregi, cu familia, acum când se despart de
buna lor mamă și bunică
EUGENIA CHEREGI.
Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică, iar celor rămași
multă mângâiere și sincere
condoleanțe. Familia Fetean.
(2218)

V

părţirea de iubitul lor,
ANDREI ŢIPLEA.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în linişte şi pace. Sin-

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a tatălui nostru
FLORIAN BĂICAN,
la vârsta de 81 ani. Înmormântarea are loc azi, 4 aprilie
2019, ora 13.00, în Spinuş, de
la nr. 187. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fiii Adrian şi
Gabriel Băican. (9419)

Suntem alături de vărul şi cumnatul nostru, acum
când o conduc pe ultimul său
drum, pe cea care a fost mama,
soacra şi bunica,
EUGENIA CHEREGI.
Sincere condoleanţe! Fam.
Belea Ioan şi Angela. (9418)

V

Suntem alături de familiile îndoliate de decesul celei care a fost
DOINA JURJAC.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Ioan Hanga şi văd.
Sav Elisabeta. (9420)

Proprietari „Silvana”. (9421)

rea la cele veşnice a dragilor
noştri părinţi, socri şi bunici,
învăţătoare FLOARE URSU

V

şi
Gânduri de alinare şi

mângâiere pentru prietenele
noastre, Monica şi Corina, cu
familiile lor şi pentru mama
lor, Ioana, în aceste clipe grele când Dumnezeu l-a chemat

Întrega noastră com-

pasiune şi sincere condoleanţe transmitem doamnei profesor Maria Platona şi familiei în
aceste momente triste la despărţirea de soţul şi tatăl drag.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică! Colectivul de cadre didactice de la Liceul Teoretic
„Aurel Lazăr” Oradea.

O ultimă îmbrăţişare
aducem prietenului şi vecinului
nostru drag,
VIOREL CHIRA,
pensionar, a cărui frumoasă şi luminoasă amintire o păstrăm vie în sufletele noastre.
Fie-i ţărâna uşoară şi memoria binecuvântată în veci. Toată
compasiunea şi sincere condoleanţe doamnei Ioana, fiicelor
Monica şi Corina cu familiile
profund îndurerate! Familiile
Ciortin şi Silaghi, sc. A. (9425)

profesor DANIEL URSU,
mereu prezenţi în gândurile
şi sufletele noastre prin tot ceea
ce ne-au învăţat cu atâta generozitate. Parastasul de pomeni-

la ceruri pe tatăl, soţul şi buni-

re va avea loc sâmbătă, 6 apri-

cul lor drag,

lie 2019, ora 9.00, la Biserica

VIOREL CHIRA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Călin şi Simona Vancea cu familia. (9429)

V

gele noastre, prof. Blaga Raluca şi prof. Deak Iren, în aceste
clipe de grea încercare pricinuimitem

„Sfânta Vineri” din Parcul Ţăranilor, Oradea. Un gând, o lacrimă, o rugăciune pentru veş-

sincere

condoleanţe.

Colegele catedrei „OM ŞI SO-

V

durile mele, cu toată dragostea,
mei părinţi,

tă, 6 aprilie 2019, începând cu

PETRU IGNA
şi

nice. Nu vă voi uita niciodată

viaţă a soţului, tatălui şi buni-

pentru dragostea şi grija ce miaţi purtat-o. Dumnezeu să vă

V

Timpul a trecut şi va

Armand şi Gloria. (9439)

aceeaşi şi la 22 ani de când a
plecat dintre noi cel care a fost
dragul nostru fiu şi frate,

rea în nefiinţă a bunicii dragi.
Dumnezeu s-o odihnească în

Sunt frunze care nu

deşi timpul aduce uitare. Me-

din sufletele noastre o simţim

rea durere pricinuită de trece-

V

re, sunt oameni care nu se uită,

Virgiliu cu soţia Alina, nepoţii

tră, Monica Codreanu, în ma-

na. (9433)

ria Vancea. (9408)

trece, dar durerea şi tristeţea

suntem alături de colega noas-

Copiii Bogdan şi Carmen-Ele-

cad, deşi vântul suflă cu pute-

poţii Cristiana şi Andrei, fiul

În aceste clipe grele

ora 10.00, la Biserica Militară.

odihnească în pace! Fiica Ma-

5 aprilie, ora 13.00, din Cape-

V

l-au cunoscut la slujba parastasului care se va oficia sâmbă-

suflete anunţăm încetarea din

nească în pace! Soţia Maria,

tre de nostalgia clipelor fericite

aduc un pios omagiu dragilor

ani de la trecerea lor la cele veş-

la Haşaş. Dumnezeu să-l odih-

au încărcat sufletele noas-

nic. Îi invităm pe toţi cei care
Prezenţi mereu în gân-

Cu adâncă durere în

mântarea va avea loc vineri,

col. (rez.) SAVA ANDREI,

ţa pe care i le vom purta veş-

acum când se împlinesc 10

în vârstă de 78 ani. Înmor-

nicul nostru drag,

intactă dragostea şi recunoştin-

ANA IGNA,

ec. GHEORGHE PLATONA,

de la despărţirea de tatăl şi bu-

Daniel Ursu cu familia. (9400)

„Traian Vuia” Oradea. (9436)

cului drag,

Cele şase luni scurse

trăite împreună, păstrând însă

CIETATE” Colegiul Tehnic

V

V

nica lor odihnă şi neuitare. Fiul

Suntem alături de cole-

fiul Daniel cu soţia Aniela, ne-

V

Comemorăm şapte ani,

respectiv 27 de ani de la trece-

te de decesul în familie şi trans-

V

V

cere condoleanţe! Asociaţia de

(558)

tele lor bune în Împărăţia Sa
să-i mângâie cu harul său cel

comemorări

milia îndurerată Ţiplea, la des-

str. PRIMĂRIEI, nr. 62

Informaţii la tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro

Suntem alături de fa-

REMUS SERAC.

reu te vom vedea prin fereastra
amintirilor, dragul nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
plt. maj. adj. (r)
PETRE COCHIOR,
de la a cărui plecare azi se

Să-i fie somnul lin şi îngerii

împlinesc 16 ani. Bunul Dum-

aproape, să aibă odihnă bine-

nezeu să-i dea odihnă veşnică.

meritată. Te vom păstra în inimile noastre. Mama Eva, tata

Maria soţie, Mariana fiică, Ma-

pace! Colectivul Băncii Tran-

Ioan, fratele Stelian cu soţia Si-

rius fiu, Nicoleta noră şi Darius

silvania, Agenţia Luceafărul.

mona şi nepotul Raul. (9424)

nepot. (9431)

