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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 „Sf. Ioan Climac ne asigură că:
rugăciunea evlavioasă îl obligă pe Dumnezeu. Numai că obligaţia aceasta este
plăcută lui Dumnezeu”
TEODOR CIUCLE,
VICTORIA FILIP,
ROZALIA DĂRĂBAN,
FLOARE MATEAŞ,
TEODOR MATEI,

V Prefectul județului Bihor, domnul

Claudiu Adrian Pop, împreună cu toți
colegii din cadrul Instituției Prefectului,
deplâng dispariția prematură și tragică a
domnului,
FLORIN BĂRAN,
șef Serviciu Coordonare Instituțională. Bunul nostru coleg și prieten lasă
în urmă multă tristețe și regretul de a fi
pierdut un profesionist de excepție dar și
un om minunat, săritor și profund implicat în activitățile instituției noastre,
animat de bune intenții întotdeauna, un
coleg prețuit. A fost onorant, a fost un
privilegiu dar și o plăcere să lucrăm mulți ani cu,
FLORIN BĂRAN
și putem afirma, cu inimile pline de
tristețe, că nu îl vom uita niciodată. Ne
rugăm ca familia tragic lovită de neașteptata desparțire să găsească alinare și
o asigurăm de întreaga noastră compasiune. Dumnezeu să vegheze somnul lui
FLORIN,
și să-i dea odihnă veșnică.

V Colegii din Instituţia Prefectu-

lui Judeţului Bihor, Serviciul Coordonare Instituţională profund întristaţi de trecerea la cele veşnice a distinsului coleg,
FLORIN BĂRAN,
îi aduc un pios omagiu şi sunt alături
de îndurerata familie. (45)

Joi, 5 ianuarie 2017

V În aceste clipe grele suntem ală-

turi de familia Băran, la marea durere
pricinuită de pierderea celui care a fost
soţ şi tată iubitor,
FLORIN BĂRAN.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate.
Conducerea Garnizoanei Oradea. (64)

V Un gând de mângâiere şi since-

re condoleanţe familiei Băran, la ceas de
grea încercare pricinuită de trecerea la
cele veşnice a domnului
FLORIN BĂRAN.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colectivul Oficiului Judeţean de Telecomunicaţii Speciale Bihor. (65)

V Am sperat până în ultima clipă că

te vei întoarce

FLORIN BĂRAN!
Cuvintele sunt neputincioase şi nu ne
putem exprima durerea şi tristeţea ce neau cuprins inimile, acum când sufletul
tău plin de dragoste şi bunătate s-a ridicat la cer, departe de noi, dar mai aproape de Dumnezeu, lăsând în urmă durere
şi lacrimi. Dumnezeu să te aibă în pază
şi să-ţi dea odihna cea veşnică om bun!
Colectivul Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor. (73)

CARLO LONGONI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non-Stop „La Capătul Drumului
S.R.L.”

V Cu regrete şi durere ne despărţim
de soţul, tatăl şi bunicul nostru drag,
ALEXANDRU KEPES,
în vârstă de 82 de ani. Înmormântarea
are loc azi, 5 ianuarie, ora 15.00, la Cimitirul Evreiesc Ortodox din incinta Cimi-

V Suntem alături de familia colegu-

lui nostru Băran şi ne exprimăm întreaga
noastră compasiune în aceste clipe grele
când îl conduce pe ultimul drum pe tatăl
şi soţul drag,
FLORIN BĂRAN.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate şi Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colectivul din cadrul Direcţiei Tehnice Generale a Consiliului Judeţean Bihor. (51)

tirului Rulikowski. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia îndurerată. (28)

V Regretăm decesul bunului nostru
vecin,
ALEXANDRU KEPES,
şi transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Vrobel Gheorghe şi Elisabeta. (49)

V Cu adâncă tristeţe anunţăm dispariţia după o scurtă şi grea suferinţă a
celui care a fost
FLORIN BĂRAN.
Slujba de înmormântare are loc azi, 5
ianuarie 2017, ora 14.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească. Familia
îndurerată. (61)

V Un gând de alinare şi mângâiere

pentru familia greu încercată de trecerea
în nefiinţă a mult stimatului nostru coleg şi prieten,
FLORIN BĂRAN.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate şi Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Fam. Cheşeli Filip şi Cornelia. (52)

V

Un gând de alinare şi mângâiere
în aceste momente deosebit de dureroase când moartea nemiloasă l-a luat fulgerător dintre cei vii, pe cel care a fost
un om de aleasă omenie, un bun soţ şi
tată iubitor,
FLORIN BĂRAN.
Sincere condoleanţe întregii familii îndoliate. Dumnezeu să-l ierte. Familia colonel (r) Butuc Florian. (54)

V Mulţumim tuturor celor care ne-

au fost alături cu prezenţa, mesaje de alinare, mângâiere şi respect în cele mai
grele clipe când l-am condus pe ultimul
drum pe dragul nostru soţ, tată, socru şi
bunic
ec. MATEI MIHOC.
Dumnezeu să-l odihnească în pace iar
pe cei care ne-au fost alături să-i binecuvânteze în veci. Soţia Maria, fiii Marius
şi Cristian, nurorile Simona şi Ramona,
nepoata Roxana.

V Suntem alături de familia Hor-

goş, în aceste momente dureroase când
se desparte de buna lor soţie, mamă şi
bunică,
SILVIA HORGOŞ.
Dumnezeu s-o odihnească, iar familiei să-i dea mângâiere. Colegele de la Liceul de Arte. (50)

V Suntem alături sufleteşte de fami-

V Promoţia 1952 a Şcolii Pedagogi-

ce de Fete din Oradea, a pierdut o dragă
colegă şi prietenă, zisă de mine „Ciupi”,
înv. DOINA GHENDER,
cea care ne înveselea cu ghidioşeniile
ei, veselă, totdeauna pusă pe fapte mari.
Ne e dor de tine draga mea prietenă şi colegă. Sincere condoleanţe familiei. Colegele tale de clasă, prin mine, Mica-Silvia
Badea, născută Cosma. (47)

V Suntem alături de bunul nostru

prieten Marian, în aceste momente dificile pricinuite de trecerea la cele veşnice
a mamei sale dragi,
VICTORIA FILIP.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Voicu Tăutu şi Monica. (55)

V Cu multă tristeţe şi durere în

suflete ne despărţim de draga noastră
mamă şi bunică,
ANA PASCAR.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Înmormântarea are loc azi, 5 ianuarie,
ora 13.00, în satul Tomnatic, comuna
Vadu Crişului. Fie-i ţărâna uşoară. Fiii
Petru, Dumitru şi fiica Florica cu familiile lor. (56)

V

Mulţumim tuturor celor care au
fost alături de familie şi au condus-o pe
ultimul drum, pe cea care a fost
KATALIN CSETE.
Fam. Csete şi Bordei. (60)

V Cu adâncă durere în suflete anun-

ţăm trecerea în nefiinţă a dragului nostru
soţ, tată, socru şi bunic,
TEODOR MATEI,
de 76 ani. Înmormântarea va avea loc
vineri, 6 ianuarie 2017, ora 13.00, din
Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească. Soţia Iuliana, fiul Doru şi nora Daniela Matei, nepoatele Iulia şi Daiana.

V A trecut în nefiinţă cea care a fost

pentru noi soţie, soră, mentor, colegă,
ELVIRA FLESCHIN (LERINŢIU).
Stâlpul are loc azi, 5 ianuarie 2017, de
la ora 18.00, la Capela Orăşenească, iar
înmormântarea va avea loc vineri, 6 ianuarie 2017, ora 14.00, din Capela Haşaş.
Dumnezeu să te odihnească în pace. Soţul Vasile. (78)

lia Ursu Sandu şi Carmen, din Spania şi
fam. Matei Ana, din America, în aceste
momente când se despart de tatăl, socrul
şi soţul drag,
VICTOR MATEI.
Dumnezeu să-i primească sufletul între cei iertaţi şi mântuiţi. Cuscrii Gavril
şi Maria Ursu. (53)

V

Cu durere în suflet mă despart de
cea care mi-a fost mentoră şi mamă de
suflet,
ELVIRA LERINŢIU.
Dormi în pace suflet drag. Adriana
Ştiube. (79)

