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SERVICII FUNERARE NON-STOP!!!

LA CAPĂTUL DRUMULUI S.R.L.
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
(558)

S

decese

V „Dacă nu mi-ar fi ajutat
mie Domnul, puţin de nu s-ar
fi sălăşluit în iad sufletul meu”.
VIORICA TÎRB,
ELISAVETA BINET,
ERZSEBET NAGY,
ZOLTAN ALFOLDI,
LASZLO MATAK,
KAROLY KOVACS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului
S.R.L.”

V Cu un gol infinit în suflete ne luăm adio pentru totdeauna de la cea mai iubitoare și ocrotitoare mamă, soacră
și bunică,
văd. ELISABETA BINET,
de 89 ani. O să ne lipsești
și vei fi mereu în gândurile
și amintirile noastre. Înmormântarea are loc vineri, 10 februarie, ora 13.00, în Cimitirul
Rulikowski, din Capela Steinberger. Dumnezeu să-ți dea binemeritata odihnă veșnică. Întristați, fiul Peter, nora Lucia și
nepotul Giorgian Binet. (147)

V Suntem alături de colega
noastră, Ursădan Iosana, la marea durere pricinuită de decesul
mamei sale dragi. Sincere con-

V Suntem alături de prof.

Remus Romaneţ şi familia în
aceste momente grele pricinuite de trecerea la cele veşnice
a tatălui, socrului şi bunicului
drag. Colectivul şi conducerea
CS Bihorul Beiuş.

V Cu sufletul plin de tris-

teţe şi nemărginită durere ne
despărţim de cel care ne-a fost
tată, bunic şi străbunic,
PETRU MIHUŢIU,
din Roit, în vârstă de 93 ani,
o fiinţă iubită şi apreciată pentru căldura, dragostea şi bunătatea cu care ne-a înconjurat.
Slujba de înmormântare are loc
azi, 9 februarie, ora 12.00, la
Biserica din satul Berechiu. Îl
rugăm pe bunul Dumnezeu să-l
odihnească în Împărăţia Sa Cerească, să-i dea odihnă veşnică
şi somnul dulce. Fiica Marioara şi nepoţii Ovidiu, Mariana,
Alina, Emil cu familiile. (1155)

V

Cu durere în suflet şi
multă tristeţe ne despărţim de
iubitul nostru bunic şi străbunic,
PETRU MIHUŢIU.
Ne rămân amintirile frumoase ale copilăriei petrecute
cu tine, a zâmbetului tău cald,
vorba bună şi blândă, optimismul cu care ne-ai întâmpinat
mereu. Dumnezeu să te odihnească în pace şi lumina cea
fără de sfârşit să îţi strălucească. Te vom iubi mereu! Nepoata Alina cu soţul Dacian şi strănepoţii Rareş şi Diana. (1156)

doleanțe. Colectivul Filarmonicii de Stat Oradea. (144)

V Suntem alături de colega noastră Sanda Suciu la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a tatălui drag
VIOREL PETRIŞOR.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndurerate, din partea colectivului Biroului Vamal
Oradea.

V Ne despărţim cu triste-

ţe şi durere în suflet de iubitul
nostru bunic şi străbunic
PETRU MIHUŢIU.
Am învăţat de la tine să fim
cinstiţi, ne-ai iubit, lucru pentru care îţi mulţumim. Bunul
Dumnezeu să îţi dea odihna
veşnică în Împărăţia Lui cerească. Dormi în pace, suflet
bun! Nepoata Mariana cu soţul Virgil şi strănepotul Andrei. (1157)

Joi, 9 februarie 2017

V

Un suflet minunat şi plin
de bunătate s-a ridicat la cer lăsând în urmă multă tristeţe. Ne
luăm rămas bun de la bunicul şi
străbunicul nostru
PETRU MIHUŢIU.
Îl rugăm pe Dumnezeu să-ţi
dea odihnă şi pace. Vei rămâne mereu în sufletele naostre un
bunic iubitor, optimist şi bun.
Dormi în pace, suflet drag! Nepotul Emil cu soţia Mariana
şi strănepoţii Matei şi Giulia.
(1158)

V Profund îndurerat îmi iau

rămas bun de la bunicul meu
iubit
PETRU MIHUŢIU
cel care mi-a fost mereu alături cu sufletul, cu gândul şi cu
vorba. Îl rog pe Dumnezeu săţi aşeze sufletul alături de cei
drepţi în Împărăţia Lui Cerească. Nepotul Ovidiu. (1159)

V O inimă bună a încetat să

mai bată, sufletul lui s-a înălţat
la cer, iar noi suntem cu ochii
în lacrimi şi ne despărţim greu
de scumpul nostru tată, socru şi
bunic
PETRU MIHUŢIU.
Dumnezeu să te primească în
Împărăţia Lui veşnică şi să-ţi
dea odihnă sufletului tău ales.
Fiul Petru, nora Lenuţa şi nepoţii Lenuţa, Maria şi Ghiţă.
(1160)

V

Cu adâncă durere în suflet mă despart de fratele meu
PETRU MIHUŢIU.
Vei rămâne mereu în sufletul
meu şi îl rog pe Dumnezeu să
te odihnească în Împărăţia Lui
cerească. Fratele Teodor. (1161)

V

La ceas de grea încercare
sufletească, cu tristeţe în suflet
şi adânc regret transmitem sincere condoleanţe şi compasiune
cumnatei noastre Porumb Maria şi nepoţilor noştri, la trecerea în eternitate a tatălui, bunicului şi străbunicului drag
PETRU MIHUŢIU.
Îl rugăm pe Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică, iar vouă
să vă dea mângâiere şi alinare. Dormi în pace! Fam. Stana
Ioan. (1162)

V

Cu inimile îndurerate
ne despărţim de iubitul nostru
tată, socru, bunic şi străbunic
DUMITRU GHILEA,
în vârsta de 80 ani. Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul blând alături de cei
drepţi. Înmormântarea are loc
azi, joi, 9 februarie 2017, ora
13.00, în municipiul Oradea,
de la Capela Haşaş. Veşnic îndureraţi, fiul Ghilea Găvrilă cu
soţia Victoria, Gabriel cu soţia
Anca şi fiica Eveline, Ovidiu cu
Luana.

V

Copleşiţi de durere, ne
despărţim pentru totdeauna de
tatăl, socrul şi bunicul drag
DUMITRU GHILEA,
rugându-ne bunului Dumnezeu pentru odihna sufletului său. Nu te vom uita niciodată. Fiul Ghilea Dumitru cu
soţia Sanda, Sergiu şi Roxana
Ghilea.

V O inima bună a încetat

să mai bată, un suflet plin de
bunătate s-a ridicat la cer, departe de noi dar mai aproape
de Dumnezeu. Ne luăm rămas
bun de la tine dragă tată, socru
şi bunic
DUMITRU GHILEA.
Nu te vom uita niciodată. Fiica Maria cu soţul Florian, Monica, cu soţul Bogdan.

V

O inimă bună a încetat să
mai bata, sufletul lui s-a ridicat
la cer, cu ochii în lacrimi mă
despart de dragul meu soţ
DUMITRU GHILEA.
Bunul Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică. Soţia Ghilea
Maria.

V

Suntem alături de voi finii noştri, Gabi şi Victoria, la
despărţirea de dragul vostru
tată, socru şi bunic,
DUMITRU GHILEA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar pe cei rămaşi să-i mângâie şi să-i ocrotească. Naşii Rad Ioan şi Florica, îndureraţi. (1151)

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere familiilor Ghilea
Dumitru şi Butca Maria, acum
când se despart de cel care le-a
fost tată, socru şi bunic
DUMITRU GHILEA.
Dumneze să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanțe. Ani
Beleneşi cu familia. (1143)

V

Ne alăturăm, cu toată
compasiunea şi cu toate gândurile noastre de alinare sufletească domnului deputat Găvrilă Ghilea, în aceste momente
grele când se desparte de tatăl
drag
DUMITRU GHILEA.
Aşa cum vă ştim, o personalitate puternică şi cu demnitate,
vă dorim să depăşiţi aceste momente triste, pentru că singurul
loc de unde nu vi-l poate lua nimeni este inima dumneavoastră, în care suntem convinşi că
tatăl dumneavoastră va rămâne
o veşnicie. Transmitem sincere condoleanţe întregii familii.
Organizaţia P.N.L. Sîntandrei.
(1150)

V

Sincere condoleanţe familiei Ghilea Gavril, la pierderea tatălui drag. Fam. dr. Lazăr
Liviu şi Elena. (1168)

V

Suntem alături de întreaga familie Ghilea, acum când
se despart de cel care le-a fost
tată, socru, bunic şi străbunic drag. Dumneze să-l aşeze
de-a dreapta Lui. Lucian Popuş. (1154)

V Întreaga compasiune şi

sincere condoleanţe domnului
Gavrilă Ghilea, în aceste clipe
grele când se desparte de iubitul său tată,
DUMITRU GHILEA.
Dumneze să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Pop Miron şi Mirela. (1169)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere domnului Gavrilă Ghilea, în aceste momente
de grea încercare pricinuite de
trecerea la cele veşnice a tatălui său drag
DUMITRU GHILEA.
Dumneze să-l odihnească în
pace. Fam. Pop Dorin şi Andrada. (1170)

V

Ne alăturăm familiei
Ghilea Gavrilă în aceste clipe
grele când se desparte de dragul lor tată, socru, bunic şi străbunic
DUMITRU GHILEA.
Dumneze să-l ierte şi să-l
odihnească în pace, iar familiei să-i dea putere pentru a trece
peste această încercare. Fam.
Gigi Seleş. (1174)

V

Suntem alături de familia
Găvrilă Ghilea, în aceste clipe
grele când se despart de dragul
lor tată, socru, bunic şi străbunic
DUMITRU GHILEA.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Fie-i ţărâna uşoară! Fam. Toderici Mihai. (183)

V Suntem alături de cole-

gul nostru, domnul Pop Ioan,
în aceste momente grele ale
vieţii, când moartea i-a răpit
fiica, la vârsta de doar 37 ani.
Sincere condoleanţe pentru familia greu încercată. Echipa
Spartan Grup. (1117)

V

Cu ochii plini de lacrimi
şi cu sufletul plângând, mă despart de cea care a fost colegă şi
prietenă,
FLORENTINA POP.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Ani Oşan. (1141)

