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 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.

Suntem alături de colegii noştri, Adriana şi Cristi
Grava, de la Facultatea I.E.T.I.,
la trecerea la cele veşnice a tatălui şi respectiv socrului lor
drag. Sorin Curilă şi Mircea
Curilă. (3198)

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

V

„Trăieşte ca şi cum ai
muri mâine. Învaţă ca şi cum ai
trăi veşnic”. - (Mahatma Ghandi)
ZOLTAN MARKUS,
GIZELA VANYA,
ILONA CSEKE.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

(558)

V

Un suflet iubitor şi
drag, o inimă a încetat să bată
şi fără tine am rămas nemângâiat iubite tată,
IOAN SUR.
Dumnezeu să te odihnească în pace. Al tău fiu, Cristian.
(3146)

V

Întristaţi, ne aflăm alături de familia Sur. Sincere
condoleanţe în aceste momente grele pricinuite de trecerea
în nefiinţă a soţului, tatălui şi
socrului. Odihnă veşnică. Cuscrul Cohuţ Nicolae şi familia.
(3147)

V

V

Te-ai stins în fiecare
zi câte puţin sub privirea mea,
în luptă cu o boală necruţătoare. Te iubesc mult şi vei fi întotdeauna prezent în sufletul meu.
Îţi voi duce dorul şi Dumnezeu
să te odihnească în pace, dragul meu soţ, puiu meu,
IOAN SUR,
în vârstă de 71 de ani. Înmormântarea are loc azi, 24 mai,
ora 14.00, la Cimitirul Rulikowski, din Capela Haşaş. Soţia Florica. (3144)

V

Un tată iubitor a cedat
în faţa sorţii, lăsând în urmă
durere, suferinţă şi lacrimi.
Adânc îndureraţi de moartea
tatălui
IOAN SUR,
îi mulţumim pentru tot ce
a făcut pentru noi şi îl rugăm
pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fiul Sur Cosmin şi Daniela. (3145)

Suntem alături de naşa
noastră, în momentele de grea
încercare pricinuită de trecerea
în nefiinţă a celui care i-a fost
aproape o viaţă, naşul nostru
NELU SUR.
Dormi în pace! Fina Cornelia
cu familia. (3200)

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru voi, Ica, Cristian şi Cosmin, la despărţirea
de dragul vostru soţ şi tată,
IOAN SUR.
A fost un prieten bun şi de
omenie. Nu-l vom uita niciodată. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.! Fam. Moca Teodor, Eva şi fiicele. (3206)

V

Un gând de mângâiere şi sincere condoleanţe pentru Florica, Cristian, Cosmin şi
Daniela, la marea durere pricinuită de moartea soţului, tatălui
şi socrului vostru drag,
IOAN SUR.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace şi linişte. Luca şi Florica.
(3226)

V

Transmitem un gând de
alinare familiei colegilor noştri, profesori Adriana şi Cristian Grava, în aceste momente
grele când se despart de tatăl,
socrul şi bunicul lor iubit,
IOAN CHIŞU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică celui plecat dintre noi,
iar familiei îndurerate să-i dea
mângâiere. Colectivul Departamentului de Electronică şi Telecomunicaţii Universitatea din
Oradea. (3199)

V

Ne alăturăm durerii
voastre, Adriana, Cristi şi Bianca, în această zi tristă, în care
vă despărţiţi vremelnic, de iubitul vostru tată, socru şi bunic,
IOAN CHIŞU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Daniel Trip cu familia. (3203)

V

Cu multă amărăciune
în suflet stau la căpătâiul celui
care a fost un bun coleg şi prieten,
IOAN CHIŞU,
cu care de-a lungul vieţii
am împărtăşit clipe importante, bucurii şi necazuri, evenimente de familie, sau de serviciu. Ne-a părăsit prea devreme
şi ne-a lăsat trişti. Condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Fam.
Viorel Ursu. (3207)

V

Suntem alături de verişoara noastră, Eva şi familia ei
îndoliată, la durerea pricinuită
de trecerea prematură în nefiinţă a soţului ei drag,
IOAN CHIŞU.
Odihnească-se în pace! Familia Szarka Arpad şi Edit.
(3225)

V

Suntem alături de familia verişoarei noastre Vetuţa, la marea durere pricinuită
de trecerea mult prea devreme
la cele veşnice a iubitului lor soţ
şi tată,
IOAN FITERO.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace în
Împărăţia Sa veşnică. Unchiul
Ioan Vese şi verişoarele Alina
şi Olimpia, cu familiile. (3201)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne despărţim de mult iubitul nostru soţ, tată, ginere,
GHEORGHE CĂLIN
HAIAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Te vom iubi mereu şi nu
te vom uita niciodată! Simona,
Narcis, Adelin şi soacra Maria.
(3215)

V

Cu nemărginită durere
şi întristare anunţăm trecerea la
cele veşnice, prea devreme a fiului nostru
GHEORGHE CĂLIN
HAIAŞ,
la vârsta de 43 ani. Va fi mereu în sufletele noastre. Slujba
de înmormântare va avea loc
vineri, 25 mai 2018, ora 13.00,
din Capela Haşaş. Ne luăm rămas bun de la el! Tata şi mama.
(3212)

V

Suntem alături de nepoata noastră, Simona Haiaş şi
copiii Adelin şi Narcis, la marea durere pricinuită de moartea fulgerătoare a nepotului
nostru
CĂLIN HAIAŞ,
plecat dintre noi, la o vârstă
fragedă. Vom fi alături de voi
şi la bine şi la rău. Fam. Ghenţ
Gavril şi Ana. (3213)

V

Ne este greu să găsim
cuvinte potrivite acum când
am aflat că fiinţa atât de dragă
vouă,
CĂLIN HAIAŞ,
a plecat pentru totdeauna.
Gândurile noastre sunt alături
de voi, Simona, Narcis şi Adelin. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Familia Fetea. (3211)

V

Transmitem întreaga noastră compasiune familiei Haiaş Simona, Narcis şi
Adelin, acum când se desparte pentru totdeauna de cel care
le-a fost soţ şi tată,
CĂLIN HAIAŞ.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate! Fam. Laza Adrian
şi Amalia. (3210)

V

Un gând de alinare şi
sincere condoleanţe soţiei şi fiilor, la despărţirea de soţul şi tatăl lor,
GHEORGHE CĂLIN
HAIAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familia Ghiuro. (3214)

V

Suntem alături de fina
noastră, Simona cu finii Narcis
şi Adelin, la trecerea în nefiinţă
a soţului şi tatălui,
CĂLIN HAIAŞ.
Condoleanțe din partea naşilor Iosif, Aurica, Cosmin şi Lăcrimioara. (3234)

V

Suntem alături de tine,
Adelin, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a
tatălui tău,
CĂLIN HAIAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Antrenorul Todea Adrian
şi colegii de la echipa de fotbal
C.S.M. Oradea 2004. (3240)

V

Suntem alături de familia îndurerată de trecerea la
cele veşnice a celui care a fost
frate şi unchi,
VASILE PETRUCA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sora Maria Gligor cu copiii şi nepoţii. (3217)

V

Suntem alături de familia îndurerată de trecerea la
cele veşnice a celui care a fost
unchiul nostru
VASILE PETRUCA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Nepoţii Stela şi Viorel din
S.U.A., cu familiile lor. (3218)

V

Împărtăşim marea durere a verişoarei noastre Florica şi familia, la trecerea spre
veşnicie a celui care a fost soţ
şi tată,
VASILE PETRUCA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar celor rămaşi
multă mângâiere. Anca şi Mihai Chindlea cu familia. (3220)

V

Suntem alături de familiile Pop Lucian şi Pop Călin,
în durerea suferită prin decesul
tatălui lor drag. Vecinii de pe
str. Jean Jaures. (3219)

V

Suntem alături de colegele noastre, Claudia şi Simona, la durerea pricinuită de trecerea la cele veşnice a tatălui
drag. Sincere condoleanţe. Colegele din cadrul Compartimentului Buget Contabilitate
D.S.P. Bihor. (3224)

