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

V

lor care prin prezenţă, condole-

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
V

„ Cuvintele sunt fiin-

ţe vii capabile să facă treaba
la care au fost trimise. (Pr. A.
Cosma)
ECATERINA BIRĂU,
ANA VEREŞ,
ENIKO UGAREK,
PIROSKA BALOGH.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

(558)

V

decese

Suntem alături de cole-

ga noastră Ştef Rodica, la marea durere pricinuită de dis-

Un gând de alinare şi
mângâiere pentru Marinela
Szabo şi familia, în aceste momente grele când se despart de
mama, soacra şi bunica lor dragă,
MARIA DULUŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar pe voi să vă mângâie şi să vă întărească. Primarul Comunei Gepiu, Purge Ioan
împreună cu familia.

Inspectorii

de

specialitate şi colectivul de directoare de la grădiniţele din
Bihor. (8658)

V

Transmitem sincere

condoleanţe şi întreaga noas-

anţe, lacrimi şi flori ne-au împărtăşit durerea despărţirii de
scumpa mea soţie,
ECATERINA ZAHAN,
din

Oradea.

Soţul

Puiu.

(8667)

V

Un gând de mângâie-

re şi sincere condoleanţe pentru Oltea şi Săndel, la despărţirea de tatăl lor drag,
dr. IULIU POP.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Familia Piroş. (8666)

V

Suntem alături de pri-

etenii noştri Săndel şi Dana, la
despărţirea de tatăl şi socrul
drag,
dr. IULIU POP.
Dumnezeu să-l odihnească

V

Împărtăşim durerea
dragilor noştri Mary, Nicu, Ioana şi Remus Paşca, acum când
se despart de dragul lor tată,
socru şi bunic,
TRAIAN BONAŢIU.
Fie ca Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Cumnatul Nelu Paşca şi
Simona. (8659)

în pace. Fam. Popovici Viorel şi
Lia. (8675)

V

Împărtăşim durerea

V

Suntem alături de
doamna Mary Paşca şi familia,
la marea durere pricinuită de
pierderea tatălui drag,
TRAIAN BONAŢIU.
Sincere condoleanţe. Colectivul firmei Geonic Impex.
(8660)

lae Birău, la despărţirea de draga lui mamă,
ECATERINA BIRĂU.
Dumnezeu s-o odihnească în
Internaţional S.A. (8668)

V

Suntem alături de co-

legul nostru, Nicu Birău, acum
când se desparte de mama dragă,
ECATERINA BIRĂU.
Dumnezeu s-o odihnească

tră compasiune colegei noas-

în pace. Nelu şi Rodica Puşcaş.

tre Marinela Szabo şi familiei

(8669)

ei, în aceste momente de tristeţe şi durere, când se desparte de
mama, soacra şi bunica dragă,
MARIA DULUŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Colectivul Primăriei
Comunei Gepiu.

V

Suntem alături de cole-

ga noastră Marinela Szabo, în
marea durere pricinuită de pierderea mamei sale dragi,
MARIA DULUŞ.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace! Colectivul Consiliului
Local al Comunei Gepiu.

V

Suntem alături de verii
noştri Aurica şi Ghiţă, în marea durere pricinuită de moartea mamei lor dragi,
FLORICA BERTEA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Petru şi Livia Moghioroş. (8665)

V

Împărtăşim durerea verişorilor noştri, fam. pr. Câmpian Mircea şi Bertea Gheorghe, la despărţirea de draga lor
mamă,
FLORICA BERTEA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Adriana şi Romi Botoş. (8670)

V

Împărtăşim adânca durere a colegilor noștri Repciuc
Ioana și Repciuc Călin și suntem alături de întreaga familie
îndoliată în aceste clipe de grea
încercare, pricinuite de plecarea în veșnicie a dragului şi iubitului lor tată și socru,
IOAN SFÎRA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanţe.
Conducerea și colectivul firmei
SC G.M.A.B. Consulting SRL.
(8673)

V

Sunt alături de familia
colegilor mei Repciuc Ioana şi
Călin, în aceste momente grele,
când se despart de cel care le-a
fost tată, socru şi bunic,
IOAN SFÎRA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Un gând de alinare şi sincere condoleanţe familiei îndurerate. Ana Pop. (8674)

V

Un ultim omagiu consăteanului nostru
FERIKE BOKOR.
Gavriş E şi dr. Mihalik Andrei. (8678)

colegului nostru, director Nico-

pace. Colectivul S.C. Ro et Co

pariţia socrului drag. Sincere
condoleanţe.

Mulţumim tuturor ce-

V

Suntem alături de co-

legul nostru Nicolae Birău, în
aceste clipe de durere pricinuite
de pierderea mamei sale dragi,
ECATERINA BIRĂU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colegii de la firma Ro &
Co Soft. (8676)

V

Gânduri bune şi multă

compasiune transmitem prietenei noastre Monica Popa, la
pierderea tatălui său drag. Sincere condoleanţe. Codruţa şi
Florin Vancea. (8671)

V

Sunt alături de familia

îndurerată, acum când se despart de iubitul lor tată și bunic,
dr. IULIU POP,
bunul nostru șef al secției
Urologie Oradea. Dumnezeu
să îl ierte și să îl odihnească în
pace! Prof. dr. Bumbu Gheorghe. (988)

V

Sincere condoleanțe și

întreaga compasiune familiei
îndoliate, la despărțirea de cel
care a fost
dr. IULIU POP,
fost șef al Secției Urologie
Oradea. Dumnezeu să îi dea
odihnă veșnică! Colectivul Clinicii de Urologie Oradea. (989)

V

Suntem alături de dra-

gii noștri, Săndel și Dana, în
aceste momente grele, la despărțirea de cel care a fost tată
și socru,
dr. IULIU POP.
Sincere condoleanțe din par-

V

În ziua praznicului „Intrării Maicii Domnului în Biserică” a intrat și iubita noastră
mamă, soacră, bunică și străbunică,
FLOAREA BERTEA,
născută Samuilă, de 85 ani,
în ceata celor drepți, purtată
de îngeri în corul sfânt. Dumnezeu să te odihnească, iubită mamă! Înmormântarea are
loc azi, 23 noiembrie 2017, ora
13.00, la Biserica din satul Căuașd. Fiica Aurica cu soțul preot Mircea, nepoții Ciprian și
Ramona, cu familiile lor. (993)

V

Dumnezeu, Milostivul și Bunul te-a chemat la El
să sărbătoriți împreună „Intrarea Maicii Domnului în Biserică”, draga și scumpa noastră
bună credincioasă și mamă iubitoare, soacră și bunică,
FLOAREA BERTEA,
născută Samuilă, din satul
Căuașd. A trăit 85 ani. Înmormântarea are loc azi, 23 noiembrie 2017, ora 13.00, la Biserica din satul Căuașd. Cu multă
dragoste, recunoștință și regrete adânci ne luăm rămas bun de
la tine, „mamaie”. SIT TIBI
TERRA LEVIS! Fiul Ghiță,
nora Mirela, nepoata Andreea.
(992)

tea familiilor Băbălai Radu și
Glăvănaru Constantin. (987)

V

Un ultim omagiu un-

chiului nostru,
TRAIAN BONAȚIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Nepotul Bonațiu Ovidiu,
cu familia. (986)

V

Regretăm din suflet

trecerea la cele veşnice a colegului şi prietenului nostru, medic primar şef secţie urologie
Dr. IULIU POP
şi transmitem condoleanţe
sincere familiei îndoliate. Dr.
Olga şi George Filip.

V

Suntem alături de fa-

milia Dume Dănuț în aceste clipe de grea încercare, pricinuite
de trecerea în neființă a soacrei,
mamei și bunicii lor dragi
FLORICA OLARU.
Dumnezeu să o odihnească! Locatarii Asociației Crișul
Oradea.

