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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

S

(558)

Un gând de alinare și
mângâiere pentru finul meu
Călin, Ioana și Alexandra, când
se despart de cea care a fost
mamă, soacră și bunică dragă,
DOINA AGUT.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Nașii Nelu și Florica Cermeu cu familia. (6918)

V

Regretăm trecerea la
cele veșnice a prietenei noastre
DOINA AGUT.
Sincere condoleanțe copiilor, Călin și Mirela cu familiile. Dumnezeu s-o odihnească
în pace! Fam. Chindlea Mihai
și Anca. (6919)

decese

V

V

Lacrimi, flori, o lumâ-

nare aprinsă, gândurile mele
sunt la cea care a fost prietena

Ne alăturăm cu întristare durerii copiilor și rudelor,
la decesul colegei noastre de
muncă,
DOINA AGUT.
Dumnezeu să-i odihnească
în pace sufletul ei bun! Colegii:
Gânscă, Mălai și Duma. (6916)

mea dragă,
DOINA AGUT.
Ai plecat dintre noi nevrând

V

să superi pe nimeni. Ai fost o
Cel mai dureros lucru

mamă iubitoare, blândă, suflet

pentru un copil este să-și pe-

deosebit. Nu te voi uita cât voi

treacă mama pe ultimul drum.

trăi! Dumnezeu să te odihneas-

S-a întâmplat așa cum a rânduit

că în pace! Florica și Nelu Cer-

Dumnezeu, care a chemat-o la

meu cu familia. (6920)

Cer pe mama noastră,
DOINA
VICTORIA AGUT,
născută BONTA, în vârstă
de 75 ani. O viață întreagă închinată familiei, corectitudinii
și respectului față de oameni,
s-a terminat prea curând, lăsând un imens loc gol în sufletele noastre și s-a transformat
într-o eternă frumoasă amintire. Plecând genunchii noștri, îl
rugăm pe bunul Dumnezeu să-i
așeze sufletul la loc cu verdeață
împărătească, în aleasa poiană a luminii create de dragostea de mamă. Înmormântarea
va avea loc sâmbătă, 2 ianu-

V

Cu durere în suflete ne

despărțim de verișoara noastră
dragă,
DOINA AGUT,
un suflet blând și nobil. Bunul Dumnezeu să îi dea odihnă
veșnică, iar vouă, Mirela și Călin cu familiile, să vă dea mângâiere. Ruxanda și Traian Lazău. (6876)

V

Suntem alături de Mi-

rela și familia ei, la durerea pricinuită de moartea mamei, soacrei și bunicii, care a fost
DOINA AGUT.

arie 2021, ora 13.00, Capela

Sincere condoleanțe! Dum-

Hașaș. Rămași să țină lumâna-

nezeu s-o odihnească în pace!

rea aprinsă, copiii Mirela și Că-

Nelu și Florica Cermeu cu fa-

lin cu familiile. (6875)

milia. (6917)

V

Regretăm profund trecerea la cele veșnice a fostei
noastre colege
DOINA AGUT.
Transmitem sincere condo
leanțe familiei îndurerate! Colectivul Instituției Arhitectului
Șef și colegii din Primăria Municipiului Oradea.

V

Lovitura cruntă care
ne-a marcat la decesul fratelui
drag,
DORU LUGOŞAN,
ne va face ca greu să ne dezmeticim. Dormi în pace, suflet
drag! Lugoșan Mircea și familia. (6906)

V

Cuvintele nu pot exprima durerea care s-a așternut în
sufletul meu la vestea că tu,
DOREL LUGOŞAN,
colegul și prietenul meu drag,
un om de mare omenie, cu un
suflet imens, iubit și apreciat de toți cei care l-au cunoscut, ai plecat dintre noi. Sincere
condoleanțe doamnei Mălina!
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Dumitru Muscă. (6898)

V

Suntem alături de Mălina și de cumnatul nostru, Mircea Lugoșan, la decesul soțului
și fratelui drag,
DORU LUGOŞAN.
Dumnezeu să-l odihnească! Curpaș Cornel și Dorina.
(6905)

V

Suntem alături de familia Lugoșan, la pierderea
soțului, fratelui, cumnatului,
unchiului,
DORU LUGOŞAN.
Domnule DORU,
ai fost unul dintre cei mai
buni prieteni ai noștri. Te vom
purta veșnic în sufletele noastre! Dumnezeu să te odihnească și să te primească în
Împărăția Sa! Fam. Vidican Teodor și Mariana, fam. LupuțVidican Cristian, Cosmina și
Alessia. (6904)

V

O inimă bună a încetat
să bată, un suflet nobil s-a ridicat la cer. Aducem un ultim și
pios omagiu celui care a fost
DOREL LUGOŞAN.
Sincere condoleanțe familiei!
Colectivul S.P.C.L.E.P. Oradea
Compartimentul de Stare Civilă. (6897)

V

Sunt alături de domnul
Marius Lugoșan, în aceste momente grele când se desparte de
iubitul frate, cumnat și unchi,
DOREL LUGOŞAN.
Sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Dumitru Muscă. (6899)

V

În ceasul trist al plecării în marea călătorie a timpului ne luăm rămas bun de
la OMUL de mare omenie și
noblețe sufletească, prietenul
nostru
DOREL LUGOŞAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică! Sincere condoleanțe
familiei greu încercate! Fam.
Ionel și Rodica Ungur. (6908)

V

Am pierdut un prieten

bun,

DOREL LUGOŞAN.
Dumnezeu să-ți dea odihna
binemeritată! Mălinei sincere
condoleanțe. Fam. Bei Sebi împreună cu soția Claudia. (6915)

V

Ne despărțim cu durere în suflet de prietenul nostru,
DORU LUGOŞAN,
un OM minunat și un artist
al imaginii, care și-a înscris numele cu cinste în istoria Oradiei. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar doamnei Mălina
să-i dea putere să depășească
acest moment greu. Lazăr și
Hermina Cârjan. (6909)

V

Profund îndurerați, am
aflat de trecerea la cele veșnice
a vărului nostru drag,
DORU LUGOŞAN.
A plecat prea devreme, lăsând în urmă tristețe și durere. Suntem alături de Mălina Lugoșan, în aceste clipe
grele și transmitem sincere
condoleanțe. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Verișorii
Ciprian și Ioana. (6911)

V

Sincere condoleanțe
familiei profund îndurerate
de pierderea prea devreme din
această lume, a bunei lor soții și
mame, a distinsei doamne,
RAMONA BAICU,
un suflet nobil, de care îmi
voi aminti mereu cu respect
și admirație. Dumnezeu să o
odihnească în pace! Szatmari
Dorina. (6910)

V

Colectivul S.P.C.L.E.P.
Oradea Compartimentul de
Stare Civilă este alături de Dorina Șandra greu încercată de
pierderea mamei
ELISABETA BODOG.
Sincere condoleanțe! (6896)

V

Cu nemărginită durere, cu ochii înlăcrimați ne
despărțim de un suflet bun și
drag,
FLORICA SUCIU.
Rugăciunile noastre să fie
înălțate la Tatăl Ceresc pentru
odihna sufletului său. Înmormântarea va avea loc sâmbătă,
2 ianuarie, ora 13.00, în satul
Picleu de la nr. 11. Familia îndurerată. (6907)

V

Cu adâncă durere anunțăm trecerea la cele
veșnice a celui care a fost
GHEORGHE KORITAR,
de 71 ani. Înmormântarea are
loc azi, 31 decembrie 2020, ora
12.00, în Episcopia. Familia îndurerată.

