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

V

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)

O inimă bună a încetat

cu inima plină de durere, mă

dicat la cer, iar noi cu inimile

despart acum pentru totdeauna

zdrobite şi cu ochii înlăcrimaţi

de iubitul meu soţ,

ne luăm rămas bun de la sora,
cumnata şi mătuşa noastră
LUCIA CIORBA.
Împărtăşim durerea cumnatului Teodor şi a fiicei Sorina

S

decese

tele Nelu, cumnata Elvira, neAdresăm condoleanțe

familiei îndoliate, în clipa grea

Cu ochii în lacrimi şi

să mai bată, un suflet bun s-a ri-

cu familia. Dormi în pace. Fra-

V

V

GHEORGHE SZEKELY.
Te vom păstra veşnic în inimile

noastre.

Înmormânta-

rea va avea loc azi, 3 octombrie 2019, ora 15.00, la Capela
Haşaş. Bunul Dumnezeu să te

poţii Călin şi Aurelia cu fami-

odihnească în pace. În veci ne-

liile. (397)

mângâiată, soţia Szekely Ana.

V

a despărțirii de cel care a fost
dr. RADU-LIVIU SCRIDON,

V

medic primar obstetrică-gi„Cu pace, aşa mă voi

culca şi voi adormi”. (Ps. 4,8)
BIBIANA-MARIA

necologie. Conducerea Spitalului Municipal „Episcop Nicolae
Popovici” Beiuș. (402)

GAZDOVITS,
MARGARETA SUKOSD.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Exprimăm pe această

Profund

îndurerate

anunţăm trecerea în nefiinţă a
iubitului nostru soţ şi tată
dr. RADU SCRIDON.

familia Ciorba Teodor, acum

bun de la cel care a fost şi va ră-

când cu durere se despart de so-

mâne mereu în sufletele noastre

ţia, mama, bunica dragă

un tată, socru şi un bunic iubi-

LUCIA CIORBA.

treaga compasiune familiei dr.

pace, iar pe voi să vă întăreas-

Scridon G. Ioan la trista şi pre-

că. Vecinii din blocul C6, stra-

matura dispariţie din această

da Sovata. (403)

Dumnezeu să-l aibă în grija
Sa şi să-i dea odihna binemeritată. Fam. Ciocotişan. (414)

în data de 4 octombrie 2019, ora
13.00, la Capela oraşului Ştei.
Vali şi Carla. (409)

Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Colectivul secţiei
OB III. (396)

vă mai putem oferi acum Vali şi
Carla, la despărţirea de cel care
v-a fost soţ şi tată
dr. RADU SCRIDON,
trecut la cele veşnice nedrept

V

Cu lacrimi în ochi şi

inimile împietrite de durere

de timpuriu. Dumnezeu să-l

ne despărţim de iubita noastră

odihnească în pace. Flavius,

soră şi mătuşă

Nicu şi Jeni Tarţa. (410)

tri Teodor şi Sorina cu familia

lea spre cer. Îndoliaţi în suflete ne despărţim pentru totdeauna de
dr. RADU SCRIDON.

Suntem alături de dra-

în această mare durere. Vei rămâne mereu vie în locul unde
nimeni şi nimic nu-l poate umbri, inimile noastre. ADIO,
draga noastră! Dumnezeu să te

Dumnezeu să îl primească în
Împărăţia Lui cea veşnică. Fii-

V

Un suflet bun şi drag

s-a înălţat la ceruri. Ne luăm

care l-au cunoscut şi preţuit la slujba parastasului care se
ră, sâmbătă, 5 octombrie, ora
10.00. Copiii: Carmen-Elena şi
Bogdan, nepoţii Andrei-Alin şi
Mihai. (405)

V

Timpul nu aduce ui-

tristețea, dorul și durerea din
sufletele noastre, când ne gândim că se împlinesc 16 ani de la

rămas bun de la dragul nostru

trecerea la cele veșnice a dragi-

tată, socru şi bunic,

lor noștri,

GHEORGHE SZEKELY.

ing. ION BOBIC
farm. MARIANA BOBIC.

Dormi în pace, suflet bun!

în aceste momente de suferin-

Vei rămâne veşnic în inimile

în pace. Fiul Bogdan cu fami-

ţă pricinuită de trecerea în nefi-

noastre. Dumnezeu să te odih-

lia, frații și surorile cu familii-

inţă a socrului său

nească în pace. Fiica Ana Ma-

GHEORGHE SZEKELY.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Colectivul DIICOT

Ciprian Cighi.

V
Am aflat cu durere de

dispariţia bunului nostru prieten
AUREL PIŢURCĂ.

le lor. (2479)

V

Amintiri dragi împleti-

te cu durere, tristeţe, lacrimi şi

Oradea şi Satu Mare. (398)

V

Dumnezeu să-i odihnească

ria, nepotul David şi ginerele

dor la împlinirea a 6 săptămâni
Suntem alături de co-

lega noastră ec. Mureşan Sanda, în marea durere pricinuită

de când nu mai eşti printre noi
iubita noastră soţie şi mamă,
RODICA-LUCIA BOICAN.
Rugăm pe bunul Dumnezeu

de trecerea în veşnicie a soa-

s-o ierte şi să-i dea odihnă veş-

crei sale. Sincere condoleanţe

nică în Împărăţia Sa. Parasta-

Dumnezeu să-l odihnească în

familiei îndoliate. Conducerea,

pace. Suntem alături de familia

colectivul de cadre didactice şi

odihnească în pace. Sora Ma-

odihna veşnică. Andra şi Octav

ria, Lorena cu familia, Carmen

îndurerată. Familia Stănescu

didactic-auxiliar din C.N. „Io-

Sim. (411)

cu familia. (401)

Gheorghe. (400)

sif Vulcan”. (408)

să-i

Îi aşteptăm cu drag pe cei

tare și alinare, ci accentuează

vegheze

Dumnezeu

col. (r.) SAVA ANDREI.

gul nostru Creivean Nicolae,

LUCIA CIORBA.
Suntem alături de dragii noş-

O fiinţă dragă a luat ca-

ţe familiei Ciorba Teodor, din

V

GHEORGHE SZEKELY.

condolean-

Suntem alături de cole-

cerea la veşnicie a mamei sale.

gânduri de alinare sunt tot ce

Sincere

tată şi bunic,

va săvârşi la Biserica Milita-

tor,

Lucian Creivean.

Vaşadi Adrian. (413)

ga noastră Mihele Sanda, la tre-

O rugăciune, flori şi

V

celor drepţi a dragului nostru

ca Diana şi ginerele Nicolae

partea familiilor Vaşadi Ioan şi

V

Cu mare durere în

inimi şi tristeţe, ne luăm rămas

cale sincere condoleanţe şi în-

dr. RADU SCRIDON.

V

Un an cât o veşnicie a

trecut de la plecarea în lumea

compasiune se îndreaptă spre

Dumnezeu s-o odihnească în

Înmormântarea va avea loc

V

Gândurile noastre de

lume a fratelui său

V

V

V

comemorări

sul va avea loc la Biserica Greco-Catolică din Băile 1 Mai,
sâmbătă, 5 octombrie 2019, ora
10.00. Soţul Florin cu fiul Marius, veşnic nemângâiaţi. (404)

