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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

„Voi vedea cerurile, lucrurile degetelor Tale, luna şi
stelele pe care Tu le-ai întemeiat ”. (Psalm)
DAN VLADIMIR
SPOIALĂ,
FLOARE SĂLĂJAN,
IOAN AŞTILEAN,
ILONA SZALAI,
MATILD SZABO
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului
S.R.L.”

V

Adânc îndurerata familie anunță trecerea în veșnicie
a celui care a fost
VICTOR MICULA,
la vârsta de 76 de ani. Înmormântarea are loc azi, ora 14.00,
din Capela Hașaș, Cimitirul
Rulikowski, din Oradea. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familia îndurerată.

V

Sincere condoleanţe familiei Victor-Alexandru Micula, la pierderea tatălui drag,
VICTOR MICULA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Verişorul Micula Virgil cu familia. (1536)

V

Regretăm plecarea la cele
veşnice a fostului nostru coleg
VICTOR MICULA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar familiei sincere
condoleanţe. Promoţia 1957 a
Liceului ,,Samuil Vulcan”.

V

În momentul dificil al
despărţirii de tatăl dumneavoastră, vă sunt alături, distinse coleg, ambasador Victor Micula. Speranţa în înviere este
singura ce ne poate lumina viaţa în întunericul lumii acesteia. Cu sentimente de profundă
solidaritate, ambasador George
Bologan.

V Suntem alături de cole-

gul nostru Bungău Radu, la decesul mamei sale dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Colegii, Contorizare Compania
de Apă. (1527)

V

Cu durere în suflete
anunțăm încetarea din viață a
scumpului nostru tată, soț, bunic și socru,
TAU IOAN.
Te vom iubi mereu! Înmormântarea are loc azi, 23 februarie, de la ora 13.00, de la Capela
Hașaș din Cimitirul Municipal.
Fie ca bunul Dumnezeu să îl
așeze în Împărăția Sa. Familia
îndoliată.

V

Cu adâncă durere ne despărţim de iubitul nostru soţ şi
tată,
dr. DAN SPOIALĂ.
Nu vom uita niciodată dragostea şi devotamentul cu care
ne-a înconjurat. Înmormântarea va avea loc vineri, 24 februarie, ora 13.00, din Capela
Haşaş. Lili, Răzvan, Dani.

V Suntem alături de fami-

lia verişorului nostru, la marea
durere la pierderea soţului, tatălui iubit,
dr. DAN SPOIALĂ.
Margareta, Nicolae, Călin şi
Marius Petruţ.

VDr. DAN-VLADIMIR

SPOIALĂ,
o inimă iubitoare a încetat să
mai bată, un om de o neasemuită bunătate, un medic dăruit
profesiei a încetat lupta cu viaţa. Odihneşte-te în pace, frate
şi unchi iubit! Codruţa, Ştefana
şi Mihai Petean.

V

Profund îndureraţi ne
despărţim de dragul nostru
dr. DAN SPOIALĂ.
Nu-l vom uita niciodată! Dr.
Roth Gabriela şi Matthias.

V

Colectivul Secţiei Interne I, Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Oradea, deplânge trecerea în nefiinţă a bunului coleg,
dr. DAN VLADIMIR
SPOIALĂ,
şi este alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace! (1532)

V Împărtăşim durerea co-

legei noastre Codruţa Petean,
acum, la pierderea fratelui său,
dr. DAN SPOIALĂ.
Colectivul Spitalului Clinic
de Recuperare Medicală Băile
Felix. (1535)

Joi, 23 februarie 2017

V

O personalitate de o complexitate şi profunzime inimaginabilă ne-a părăsit şi a lăsat
doar tristeţea şi mâhnirea iremediabile pentru noi. Speranţa de a fi găsit o lume mai bună
acolo este singura mângâiere,
DANE.
Odihneşte-te în pace,
DĂNUŢ!
Sincere condoleanţe familiei
dr. DAN SPOIALĂ.
Luiza şi Gigi Demian. (1539)

V

Acum, când o inimă bună
a încetat să mai bată şi un suflet
nobil s-a ridicat la ceruri, gândurile noastre se îndreaptă către familia celui care a fost colegul nostru
dr. DAN SPOIALĂ.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Colectivul Clinicii Medicină Internă 2 Diabet.
(1541)

V

Ne despărţim cu imensă
tristeţe şi durere în suflete de
cel care a fost
dr. DAN SPOIALĂ,
un coleg deosebit, un medic
de excepţie. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fam. prof. dr. Popa Amorin şi
Marilena, dr. Popa Loredana.
(1542)

V

Cu durere am aflat vestea
dispariţiei colegului meu,
dr. DAN SPOIALĂ,
un om şi un medic excepţional. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe
familiei îndoliate. Dr. Teodora
Uivaroşan. (1540)

V

Un om deosebit a plecat dintre noi în eternitate. Am
pierdut un prieten şi un foarte
bun coleg, pe dinstinsul
dr. DAN SPOIALĂ.
Sincere condoleanţe familiei. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Dr. Boldiş Florian. (1556)

V

Copleşiţi de durere regretăm profund trecerea la cele
veşnice a vărului nostru drag
dr. DAN VLADIMIR
SPOIALĂ,
om de o probitate morală şi
profesională de excepţie. Odihnească-se în pace! Corina, Virgil şi Daiana Popa. (1557)

V Ne exprimăm regretul şi

durerea la trecerea în nefiinţă a
colegului nostru
dr. DAN SPOIALĂ.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Colectivul Secţiei Clinice Chirurgie I, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă
Oradea. (1554)

V

Sincere condoleanţe şi
întreaga noastră compasiune
familiei domnului
dr. DAN SPOIALĂ,
la trecerea la cele veşnice a
iubitului lor soţ şi tată. Dumnezeu să-l odihnească. Colectivul
Secţiei de Gastroenterologie
Spitalul Judeţean de Urgenţă
Oradea. (1552)

V

Suntem alături de scumpa noastră verişoară, dr. Cornelia Spoială şi familia sa, acum
la pierderea fulgerătoare a soţului şi tatălui drag, cel care a
fost
dr. DAN SPOIALĂ.
Odihnească-se în pace! Andreea, Viorica şi Dragoş Spoială. (1553)

lângă noi, lăsându-ne trişti şi cu
un gol imens în sufletele noastre, dragul şi iubitul nostru soţ,
tată şi bunic,
FRANCISC BOROS.
Te-am iubit şi te vom iubi mereu. Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică. Familia. (1549)

V

Suntem alături de colega noastră doamna dr. Liliana
Spoială, în aceste clipe grele
pricinuite de decesul prematur şi fulgerător al soţului drag.
Sincere condoleanţe. Colectivul Secţiei Clinice Pediatrie I.
(1555)

V

Împărtășim durerea familiei Cozma Cornel, la despărțirea de cea care le-a fost
mamă, soacră, bunică și străbunică,
IRINA COZMA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică. Vecinii de scară. (192)

V

Cu profundă durere în
suflete aducem un ultim omagiu colegului nostru
dr. DAN SPOIALĂ,
un om deosebit, trecut la cele
veşnice, cu discreţie şi demnitate, aşa cum a trăit. Sincere
condoleanţe familiei îndurerate. Fam. Brisc Ciprian şi Cristina. (1550)

V Acum 8 ani ai plecat de

V Incredibil! Ieri te jucai cu
nepoţica, plângeai de of-urile
neîmplinite, dansai de bucuria
sufletească, te bucurai din plin
de această viaţă, iar azi, 23 februarie 2017, se împlinesc trei
ani de când ai plecat la cele veş-

comemorări

V Aducem un pios oma-

giu de dragoste, recunoştinţă şi
neuitare la împlinirea a 11 ani
de la plecarea spre eternitate a
dragului nostru soţ, tată, bunic,
socru şi cuscru,
GHEORGHE VEREŞ.
Dumnezeu să-l ierte şi să-i
vegheze somnul şi odihna în
Împărăţia Sa. Soţia Aurica, fiii
Mircea şi Nelu, nepotul Alexandru, nora Lia şi cuscra Jeni.
(1546)

V

Au trecut 6 săptămâni de
lacrimi şi durere sfâşietoare de
când a plecat pe ultimul drum,
dragul nostru soţ şi tată,
GHEORGHE CIUCIU.
Parastasul va avea loc sâmbătă, 25 februarie 2017, ora
11.00, la Biserica Înălţarea
Domnului, str. Izvorului. Dormi în pace suflet drag, nu te
vom uita niciodată. Tanca, Rodica şi Marcela. (1540)

nice, soţie, mamă, bunică,
ELENA OLTEANU (NUŢI).
Îţi aduc un pios omagiu pentru toate cele făcute în această viaţă. Prin rugăciunile mele
îl rog pe bunul Dumnezeu săţi dea odihnă veşnică, odihnă
sufletului tău, multă lumină.
Dumnezeu să te aibă în paza
Sa. Soţul Adrian. (1524)

V Pios omagiu de neuitare,
dragoste şi recunoştinţă, la împlinirea a 43 de ani, de la trecerea în eternitate a mamei dragi,
BOBO CREŢ,
din Borod. Timpul a trecut
lăsând în urma lui o mare durere şi un gol imens. Bunul Dumnezeu să-i vegheze sufletul şi
odihna în Împărăţia Sa. Mulţumim celor care îi vor păstra o
clipă de aducere aminte. Familia. (1528)

