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

V

despărţim de mama şi bunica

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

Profund îndureraţi ne

(558)

noastră,
IULIANA VECON
şi îl rugăm pe bunul Dumnezeu să îi aşeze sufletul bun în
Rai! Înmormântarea va avea
loc în data de 26 martie, ora
13.00, din Capela Orăşenească.
Fiica Liana Rodica cu soţul Au-

V

Suntem alături de
verișorii noștri, Bot Rodica și
Vecon Aurel cu familiile lor, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice a mamei,
soacrei, bunicii și străbunicii
dragi,
IULIANA VECON.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace! Verișoara Mariana Mălan cu familia. (1318)

rel, nepoatele Amalia cu soţul

S

decese

V

V

Bogdan şi Laura cu soţul BogPios omagiu de prețuire

acum, la trecerea în eternitate a
bunului nostru prieten,

Cu adâncă durere în

suflet, anunțăm trecerea la
cele veșnice a scumpei noastre
mame,
LUCREȚIAELENA GLIGA,

dan.

DAN PESCARU,
un OM de mare valoare și
omenie. Sincere condoleanțe
devotatei sale soții, Valy și în-

V

Cu lacrimi în ochi şi

inimile împietrite de durere,
ne despărţim de iubita noastră
mamă,

tregii familii îndoliate! Fam.

IULIANA VECON.

Ionel și Rodica Ungur și copiii

Dormi în pace, suflet blând!

Cristian și Lorin. (1315)

Fiul Aurel cu soţia Stela.

în vârstă de 83 de ani. Amintirea ei luminoasă va rămâne veșnic în sufletele noastre. Dumnezeu să o ierte și să
o odihnească în pace! Înmormântarea va avea loc vineri, 26

V

Suntem

profund

despărţim de draga noastră bu-

veșnice a prietenului nostru

nică,

drag,

Capela Hasaș. Drum lin către

Dumnezeu să îl odihnească

ceruri, MAMĂ! Fiul Florin și

în pace! Mircea Pârv și familia.

soția Florina. (1323)

V

rere prin care trece fosta noastră colegă, Vali Pescaru cu familia, la plecarea în veșnicie a
celui care a fost soț, tată, bunic
și coleg la Institutul de Proiectare Bihor,
DAN PESCARU.

Suntem alături de pri-

etena noastră Pescaru Valerica,
cu fiul Adrian, nora Greta și nepoata Luna, când se despart de
cel care le-a fost părintele drag,
soț, tată, socru și bunic
DAN PESCARU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică! Florica și Nelu Cermeu cu familia. (1321)

Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică, iar celor rămași
mângâiere sufletească! Anca și
Lucian Chindlea cu familiile.
(1308)

V

Profund

îndurerați,

milia, acum când se despart de
soțul, tatăl și bunicul lor,

Dacian.

V

Un gând de mângâie-

re și alinare cumnatei, mătușii,
fratelui, unchiului, nepoatelor
și verișoarelor, Rodica, Aurel,
Amalia și Laura cu familiile, la
despărțirea dureroasă de scumpa lor mamă, soacră, bunică și
străbunică,
IULIANA VECON.
Bunul Dumnezeu s-o odih-

caru cu familia. (1316)

AUREL POP.
Sincere condoleanțe și compasiune, gânduri de mângâiere familiei pe care a iubit-o

V

Suntem alături de pri-

etenii noștri, Vecon Aurel, Stela și Camelia, la marea durere pricinuită de trecerea la cele
veșnice a mamei, soacrei și bunicii,

atât de mult, soției Ani și fiice-

IULIANA VECON.

lor Letiția și Lavinia cu fami-

Dumnezeu să-l odihnească

Bunul Dumnezeu să-i dea

lia. Dumnezeu să îi dea odihnă

odihnă veșnică! Valeria Pesca-

în pace! Maria Faur și familia.

veșnică în Împărăția Sa. Nelu,

ru și Adi Pescaru cu familia.

(1312)

Vali și Adela Micle.

(1317)

DAN PESCARU.

V

Cu nemărginită durere
în suflet ne luăm rămas bun de
la colegul nostru
ALEXANDRU PALI,
un suflet plin de bunătate şi
dragoste. Îi mulţumim pentru
osteneala dedicată societăţii
şi colectivului din care a făcut
parte şi îi datorăm neuitarea şi
respectul nostru. În momentele de grea încercare transmitem
sincere condoleanţe familiei îndoliate rugându-ne ca bunul
Dumnezeu să le dea mângâiere,
iar celui adormit să-i vegheze
somnul lin! Fam. Ovidiu Oniţa. (1320)

V

Cu profundă tristeţe în
suflete ne luăm rămas bun de la
colegul nostru,
ALEXANDRU PALI,
un bun coleg, un OM deosebit. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate şi ne
rugăm ca bunul Dumnezeu să-i
dea odihnă în pace celui plecat
dintre noi. Colectivul VILADINA CONSTRUCŢII. (1319)

V

Suntem alături de colegul nostru, Bonca Petru, în
aceste momente grele când se
desparte de tatăl său și transmitem sincere condoleanțe familiei! Colegii din cadrul AIF BIhor, SIF PJ 1.

aducem un pios omagiu dragu-

drepți,

mângâiere pentru Vali și fa-

Rai. Nepoata Camelia cu soţul

ria Pescaru și nepotul Adi Pes-

lui nostru verișor plecat mult

Un gând de alinare,

zeu să-i dea odihnă veşnică în

nească în pace! Cumnata Vale-

prea devreme în lumea celor

V

şi ne rugăm bunului Dumne-

Cu adâncă durere îmi

iau rămas bun de la sora mea,
VALERIA NOGEA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Familia Patatu Petru,
din Craiova.

V

Un om bun, un suflet

nobil s-a ridicat la cer, lasând

IULIANA VECON
DAN PESCARU.

Împărtășim marea du-

Cu durere în suflete ne

îndurerați de trecerea la cele

martie, 2021, ora 14.00, de la

V

V

V

V

Cu lacrimi în ochi şi cu
durere în suflete anunţăm trecerea în nefiinţă a dragei noastre,
VALERIA NOGEA,
în vârstă de 77 ani. Înmormântarea va avea loc vineri,
26 martie, ora 11.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să o odihnească în pace! Nu te vom uita
niciodată! Fiica Marina, ginerele Puiu şi nepotul Vlad.

în urmă un gol imens și o durere nemarginită. Transmitem un
gând de mângâiere pentru prietena noastra Marcela și fiica
ei Cristina în greaua încercare
pricinuită de pierderea dragului
ANDREI-ALEXANDRU
MÎRNEA,
la 22 martie 2021. Carmen și
Dan

V

Ne luăm rămas bun de

la tatăl, bunicul și străbunicul
nostru,
VĂLCAN CORNEL,
din Homorog. Drum lin printre stele. Fiica Livia Bălăian cu
soțul Viorel, nepotul Ovidiu cu
familia și nepoata Larisa cu familia. (390)

V

Un ultim omagiu cole-

gului de partid care a fost atașat
ideilor naționale
prof. VASILE BEJAN,
iubit de elevii lui de la Liceul
din Popești, apreciat de electoratul național din zonă, rămâne
în memoria noastră ca un dascăl patriot. Sincere condoleanțe
familiei. Prof. univ. Mihai Drecin și colegii de partid. (391)

V

În aceste momente de

tristețe suntem alături de familia îndurerată, de copiii și de
nepoții care se despart de
ANA ZAHARIA.
Dumnezeu să vă dea mângâiere și pe ea să o odihnească în pace! Familia Săvianu din
Sânnicolau Român.

