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



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

decese



„ A trăi înseamnă a răs-

foi paginile unei cărţi încă nescrise”. - (Marcio Barrios)
DOINA LUCIA COHUT,
JOZSEF SARKOZI,
VICTOR PALADE,
id. ISTVAN PAPP,
ISTVAN BOROS,
ISTVAN SIMUŢ,
ILONA BANYAI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Cu durere în suﬂete

anunţăm plecarea dintre noi, pe
28 februarie, a celei care a fost
doamna învăţătoare
MĂRIOARA CRĂCIUN,
din Petreasa. Vă mulţumim
şi pe această cale tuturor celor
care aţi fost alături de noi. So-

(558)



Regretăm trecerea la
cele veşnice a vecinului nostru
IOAN DORIN CUC
şi transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească. Familiile: Bunta, Gligor, Andrei şi
Matei. (1600)



Cu nemărginită durere
ne despărţim de iubita noastră
bunică, mamă şi soţie,
DOINA LUCIA COHUT,
un suﬂet minunat care ne-a
luminat viaţa şi pe care îl vom
păstra veşnic în inimile noastre. Fie ca bunul Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică şi cu drepţii Lui să o numere. Ceremonia
de înhumare va avea loc vineri,
9 martie, ora 13.00, din Capela Haşaş. Oana, Anda, Codruţa, Gabi şi Nelu. (1601)



Cu adâncă durere în
suﬂete ne luăm rămas bun de la
scumpa noastră
DOINA.
Bunul Dumnezeu să-i dăruiască linişte şi odihnă veşnică. Andreea, Ramona şi Mircea
Cohut. (1656)

ţul Viorel şi ﬁica Cecilia cu familia. (1596)



La decesul părintelui

drag, adresăm sincere condoleanţe vecinilor, familia Olar
Florica şi Miron. Dumnezeu
să-l ierte. Familia Benţe Florian. (1597)



Durere, lacrimi, vise

neîmplinite a lăsat în urmă colegul nostru de serviciu
IOAN DORIN CUC.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să te
odihnească. S.C. Rafovic Servis. (1598)



Tragica veste a trecerii
în neﬁinţă a dragei noastre
DOINA LUCIA COHUT,
ne-a cutremurat şi suntem
profund îndureraţi. Fie ca bunul Dumnezeu să poată alina
durerea celor rămaşi în urmă şi
să odihnească în pace suﬂetul
ei minunat. Sincere condoleanţe. Ofelia, Nelu, Oltea, Daria şi
Alex. (1599)



Cu profundă tristeţe împărtăşim imensa durere a
familiilor Cohut şi Bendea, la
despărţirea de scumpa lor soţie,
mamă şi bunică,
prof. DOINA COHUT.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe. Familia Valentin Chifor. (1602)

Sincere condoleanţe
familiei îndurerate la pierderea
celei mai dragi
prof. DOINA COHUT.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Vecinii de la Asociaţia de
Proprietari „Petoﬁ Sandor 19”.
(1603)



Cu regret şi mare durere ne despărţim de draga noastră prietenă şi vecină de o viaţă,
distinsa şi valoroasa
prof. DOINA COHUT,
soţie, mamă şi bunică dăruită familiei şi profesiei. A educat şi format sute de generaţii,
elevi deveniţi mai apoi oameni
de bază în profesiile lor. În viaţă a crezut profund în ajutorul
divin, a iubit frumosul şi viaţa.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să
o aşeze de-a dreapta Sa şi să-i
ierte păcatele, iar pe cei rămaşi
să-i întărească. Familiile Straciuc şi Costea. (1609)



A plecat dintre noi,
demn şi discret, pentru a se
odihni în braţele Maicii Domnului, distinsa doamnă profesor,
DOINA LUCIA COHUT.
Suntem cu tot suﬂetul alături
de familia greu încercată. Să-i
ﬁe somnul lin şi îngerii aproape. Fam. Botoş Romul şi Adriana. (1610)



Suntem alături de unchiul nostru, Nelu Cohut, în
aceste clipe grele când se desparte de soţia lui şi naşa noastră,
DOINA COHUT.
Sincere condoleanţe întregii
familii. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Nina şi Marius
Cohut. (1612)



Un pios şi ultim omagiu celei care a fost
prof. DOINA COHUT.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familiei îndurerate sincere condoleanţe. Fam. Cărăvan
şi Seracin. (1613)



Sincere condoleanţe şi
întreaga noastră compasiune
colegului şi prietenului Cohut
Ioan, în aceste momente grele
pricinuite de trecerea în eternitate a iubitei sale soţii,
DOINA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Familia Pintea Victor
şi soţia Beatrice. (1614)



Suntem alături de colegul nostru Cohut Ioan, la trecerea în neﬁinţă a soţiei sale
DOINA.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colegii din promoţia 1953 a Liceului Emanuil
Gojdu. (1615)



Suntem alături de familia Bendea Gabriel şi Codruţa, în aceste clipe grele pricinuite de pierderea soacrei şi
mamei dragi. Sincere condoleanţe din partea Direcţiei Economice a Universităţii din Oradea. (1626)



În aceste momente de
grea încercare suntem alături
de prietenul nostru inginer Ioan
Cohut, la marea durere pricinuită de pierderea soţiei sale
dragi,
DOINA COHUT.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Mariana Mihailov, fam.
Dima Gheorghe. (1628)



Suntem alături de prietena noastră Codruţa Bendea, la marea durere pricinuită
de trecerea în neﬁinţă a mamei
sale dragi,
DOINA COHUT.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Fam. Dima Răzvan.
(1629)



Sunt alături de colega şi prietena mea, Codruţa,
în aceste momente grele când
se desparte de draga şi buna ei
mamă,
prof. DOINA LUCIA
COHUT.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Teodora Ledezeu, din Franţa. (1636)



Suntem alături de familia Cohut Ioan, în marea durere pricinuită de trecerea la
cele veşnice a soţiei, mamei şi
bunicii dragi,
prof. DOINA LUCIA
COHUT.
Dumnezeu să-i dea odihna
cea veşnică. Monica, Teodora
şi Maria Gale. (1635)



Suntem alături de voi,
dragi colegi, şef lucrări dr. Codruţa Bendea şi conf. univ. dr.
Gabriel Bendea şi ne exprimăm
profunda compasiune în aceste
momente de tristeţe şi suferinţă
când vă despărţiţi de cea care a
fost mamă şi soacră,
DOINA COHUT.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Rectorul şi prorectorii de
la Universitatea din Oradea.
(1643)



Suntem alături de colegii şi prietenii noştri, Codruţa şi Gabriel Bendea, la marea
durere pricinuită de trecerea în
neﬁinţă a mamei dragi,
DOINA COHUT.
Să-i ﬁe somnul lin. Marcela
şi Titi Prada. (1640)



Sincere condoleanţe,
dragă Codruţa! Să se odihnească în pace mama ta, cea care a
fost doamna
DOINA COHUT
şi care prea devreme a plecat
de lângă familia ei. Prof. Daniela Popescu. (1641)



Împărtăşim durerea
din suﬂetele voastre, la despărţirea de prietena noastră,
DOINA COHUT
şi transmitem un gând de
mângâiere şi alinare dragilor
noştri Nelu şi Codruţei cu familia, în aceste momente grele şi
dureroase. Bunul Dumnezeu să
aibă în grija Sa suﬂetul ei bun.
Puşa şi Titi Miheş. (1649)



Preoţii de la Biserica
Ortodoxă „Sf. Mare Mc. Gheorghe”, Consiliul şi comitetul
parohial şi credincioşii bisericii sunt alături de epitropul bisericii noastre, ing. Ioan Cohut,
acum, la ceas de grea încercare, la decesul soţiei sale dragi,
prof. DOINA COHUT.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate! (1647)



În aceste momente de
mare tristeţe, suntem alături de
colega noastră Codruţa Bendea, în marea durere pricinuită
de trecerea în veşnicie a mamei
sale dragi. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu
s-o odihnească în pace! Colegii
din Departamentul de Inginerie Energetică, Universitatea
din Oradea. (1644)

