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LA CAPĂTUL DRUMULUI S.R.L.
SERVICII
FUNERARE NON-STOP!!!
str. Primăriei nr. 62,
tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro

S

(2285)

decese

V

„Cel mai din urmă rău
şi foarte păgubitor este de a
se duce sufletul meu în cealaltă viaţă încărcat de păcate”.
MARIA ALBUŢ,
FLOARE BORA,
MARIA DRAGOŞ,
ANA VANŢ,
VICTORIA TOIE,
JOZSEF TREFI,
ERZSEBET KIRALY,
MAGDOLNA BOKOR.
Sincere condoleanţe familiilor
îndoliate. Ildiko Mavrodoglu,
Servicii Funerare Non Stop „La
Capătul Drumului” S.R.L.

V Am primit cu tristeţe ves-

tea trecerii la cele veşnice a naşului şi vărului nostru
MIRON MĂDUŢA.
Suntem alături de naşa Leonica şi copiii ei, în aceste momente triste şi dureroase. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Miron
şi Gina cu familia. (3129)

V

În aceste momente pline de durere suntem alături de
mătuşa noastră Măduţa Leontina, de verişorii George şi Florin
cu familiile, la pierderea soţului, tatălui, socrului şi bunicului drag,
MIRON MĂDUŢA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace pe omul pe care l-am preţuit foarte mult, unchiul nostru.
Nepoţii Marcel, Felicia şi Vlad
Ienciu. (3125)

V

Suntem alături de tine Stelian şi de familia ta, acum când
te desparţi de dragul tău tată,
MIRCEA GHIŢĂ.
Condoleanţe familiei îndurerate. Diana şi Raul Pintea.
(3157)

V

Suntem alături de antrenorul nostru drag, Stelian şi familia sa, în momentele grele de
trecere în nefiinţă a scumpului
său tată,
MIRCEA GHIŢĂ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Părinţii şi sportivii Clubului de Dans Sportiv Stele Dansului. (3158)

V

Un sincer gând de mângâiere şi compasiune pentru sora,
cumnata, mătuşa noastră Irina
şi întreaga familie, în aceste clipe de profundă tristeţe pricinuită de trecerea în nefiinţă a soţului drag,
MIRCEA GHIŢĂ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar pe voi să vă mângâie. Fam. Covaci Gavril şi Toma
Bogdan. (3126)

V

Suntem alături de sora,
cumnata, mătuşa Irina, acum, la
despărţirea de soţul drag,
MIRCEA GHIŢĂ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Familia Gabor Gheorghe şi Rozalia. (3128)

V

Împărtăşim durerea şi
tristeţea familiei Goina, acum
când se desparte de mama, soacra şi bunica lor dragă,
LUCREŢIA GAL.
Dumnezeu să-i odihnească
sufletul în pace, iar celor dragi,
să le dea putere în această grea
încercare. Cuscra Domnica şi
familia. (3132)

V Cu adâncă durere anun-

ţăm încetarea din viaţă a celui
care a fost un mult iubit şi stimat
tată, socru şi bunic,
MIRCEA GHIŢĂ.
Înmormântarea are loc azi, 14
aprilie 2017, ora 12.00, din Capela Haşaş. Dormi în pace suflet
bun. Soţia Irina, fiul Stelian, fiul
Marius, fiul Gabriel cu familia
şi fiica Bianca cu familia. (3156)

V

Un suflet minunat, plin de
dragoste şi bunătate s-a ridicat
la cer. Cu sufletele răscolite de
durere şi lacrimi în ochi ne luăm
rămas bun de la cea care a fost
mamă, soacră şi bunică,
MARIA FIREZ.
Dumnezeu să te odihnească
în pace şi să-ţi vegheze liniştea
în veci. Te vom iubi mereu! Fiul
Sorin, nora Crina şi nepoata Andra. (3137)

V

Suntem alături de cuscrul
şi ginerele nostru, în aceste momente grele, pricinuite de trecerea în nefiinţă a celei care le-a
fost soţie şi mamă,
MARIA FIREZ.
Dumnezeu să o odihnească în
pace! Cuscrii Maria şi Nicolae
Ille. (3138)
şi durere sufletească suntem alături de familia Firez, la pierderea soţiei, mamei şi bunicii,
MĂRIOARA FIREZ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Mătuşa Sofie şi verişorul
Firel cu familia. (3140)

de durere suntem alături de Leonica, George şi Florin, la trecerea în nefiinţă a celui care a fost
soţ, tată, socru şi bunic,
MIRONAŞ MĂDUŢA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Lucuţa. (3142)

V

V

Nimic nu ne va umple golul lăsat de tine în inimile noastre, te-am iubit mult şi te
vom iubi mereu, draga noastră
mama, soacră şi bunică,
MARIA FIREZ.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Fie ca Lumina veşnică să te însoţească spre ceruri.
Dumnezeu să te ierte şi să te primească în Împărăţia Sa. Îndurerata ta fiică Mariana, soţul Bogdan şi nepotul Andrei. (3136)

V La ceas de grea încercare

V În aceste momente pline

Transmitem sincere condoleanţe şi profunda noastră
compasiune familiei
MIRON MĂDUŢA,
în aceste momente triste la
trecerea la cele veşnice a soţului, tatălui şi bunicului drag.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Vecinii familiile Betea Teodor şi Şuşman Aurel. (3147)

V

Cu lacrimi în ochi şi sufletul sfâşiat de durere anunţ, că
după o grea suferinţă a încetat
din viaţă scumpa mea soţie,
MARIA FIREZ,
în vârstă de 69 ani. Cât ai trăit te-am iubit, cât voi trăi te voi
plânge. Înmormântarea va avea
loc sâmbătă, 15 aprilie 2017, ora
15.30, în localitatea Sântandrei,
la Capela Cimitirului. Dumnezeu să te odihnească în pace! Îndureratul tău soţ, Emeric Ioan
Firez. (3135)

V

V

Pios omagiu celui care a
fost primul preşedinte al Colegiului Medicilor Bihor (1997),
ilustru medic între întemeietorii serviciilor de oncologie din
Oradea,
dr. ALEXANDRU
GEORGESCU.
Sincere condoleanţe familiei.
Colegiul Medicilor Bihor. (3150)

V Un ultim omagiu priete-

nului nostru
dr. ALEXANDRU
GEORGESCU,
medic de excepţie cu contribuţie importantă în dezvoltarea radiologiei orădene. Sincere
condoleanţe familiei. Dr. Segal Norbert, dr. Spineanu Liana. (3143)

Suntem alături de finii
noştri, Sorin, Crina şi Andra, la
trecerea în nefiinţă a mamei şi
bunicuţei lor. Naşii lor, familia
Pîrja Radu. (3134)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere pentru finul nostru
Firez Sorin, acum când o conduce pe ultimul drum, pe mama
dragă,
MARIOARA FIREZ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Naşii fam. Gavriş Mircea, Dorina, Mirela şi văd. Doina. (3141)

V

Cu multă durere în suflet
îmi iau rămas bun de la draga
mea nepoată,
MARIA FIREZ.
Dumnezeu s-o primească în
Împărăţia Sa. Pe cei rămaşi să-i
mângâie şi să-i ocrotească. Florica Firez. (3144)

V

V

Suntem alături de Nelu,
Sorin, Mariana şi familiile lor,
la trecerea în nefiinţă a iubitei
lor soţii, mame şi bunici,
MARIA FIREZ.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Sanda şi Alin
Meseşan. (3145)

Împărtăşim durerea cumnatei noastre dragi Eva Pleş, la
despărţirea de draga sa mătuşă,
FLOAREA SILAGHI.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Iuliana Hera şi Maria Indrie.

V Suntem alături de Nelu,

Cu durere în suflete,
anunțăm stingerea din viață a
dragului nostru soț, tată și bunic,
MIRON MĂDUȚA,
care a trăit 71 de ani. Înmormântarea are loc azi, 14 aprilie 2017, ora 13.00, din Capela Hașaș, Cimitirul Municipal.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Soția Leontina, copiii George și Florin, cu familiile. (349)

Mariana şi Sorin cu familiile, la
pierderea soţiei, mamei şi bunicii,
MARIA FIREZ.
Dumnezeu s-o ierte. Olga Firez cu familia. (3146)

V

În aceste clipe grele suntem alături de colegul nostru
Sorin Firez şi familia sa, şi îi
împărtăşim durerea pricinuită
de decesul mamei sale. Dumnezeu să-i rânduiască odihna veşnică alături de El, iar familiei
să-i aducă mângâiere şi alinare.
Sincere condoleanţe. Colegii de
serviciu. (3130)

V

Suntem alături de colega
noastră Crina Firez şi de familia
ei, acum când o conduce pe ultimul drum, pe mama, soacra şi
bunica dragă,
MARIA FIREZ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colegele: Claudia, Corina,
Mihaela şi Mirela. (3148)

V Suntem alături de Sorin

Firez, la ceas de grea încercare, acum când o conduce pe ultimul drum, pe scumpa lui mamă.
Sincere condoleanţe întregii familii îndoliate. Fam. Pojoga Virgil şi Lucia. (3149)

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de
dr. PAULINA MIRCEA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colegiul Medicilor Bihor.
(3151)

V

Cu tristeţe în suflete ne
despărţim de
dr. MIRELA SIMION.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colegiul Medicilor Bihor.
(3152)

V

V

Suntem alături de colegul
nostru George Măduța, în aceste momente de grea durere, când
se desparte de iubitul său tată,
MIRON MĂDUȚA.
Transmitem pe această cale
sincere condoleanțe, un gând de
mângâiere și întreaga noastră
compasiune familiei îndoliate.
Colegii din cadrul Serviciului
Revizori de gestiuni, Audit, S.C.
T.G.I.E. S.R.L. Oradea. (350)

V

Suntem alături de familia colegului nostru Albuț Ovidiu, la marea durere pricinuită
de despărțirea de mama sa dragă. Dumnezeu să o odihnească
în pace! Colegii de la Facultatea de Inginerie Managerială și
Tehnologică a Universității din
Oradea. (351)

V

În momentele grele pricinuite de plecarea la cele veșnice
a mamei dragi, suntem alături de Angela, Ovidiu și Cosmin Albuț. Dumnezeu să vă
întărească și să-i dea odihnă
veșnică! Delia, Mircea, Adrian
și Ciprian Pop. (352)

V

Cu durere anunţăm trecerea în nefiinţă a celui care a fost
dr. MIHALY TAKACS.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colegiul Medicilor Bihor.
(3153)

V

Cu adâncă durere în suflet
anunţ încetarea din viaţă a dragei mele soţii,
MARIA ALBUŢ,
în vârstă de 78 ani. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 15 aprilie 2017, ora 12.00,
din Capela Frenţiu. Soţul Iosif.
(3154)

V

Cu inimile zdrobite de
durere ne luăm rămas bun de la
draga noastră mamă, soacră şi
bunică,
MARIA ALBUŢ,
un suflet bun şi iubitor. Bunul
Dumnezeu să-i dăruiască pace,
linişte şi odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Fiica Daniela, ginerele Liviu, nepoţii Dora şi Adi.
(3155)

comemorări

V

Cu tristeţe şi durere în suflete, ne aducem aminte că azi,
14 aprilie 2017, se împlineşte un
an de când iubita noastră soră şi
mătuşă,
prof. ILEANA VOICULESCU BUCIUMAN,
a plecat în veşnicie. Dumnezeu s-o ierte şi să-i dea odihnă veşnică. Mărioara şi familia.
(3096)

V

Celor care i-au cunoscut
le reamintesc că în luna aprilie
2017 se împlinesc 41 de ani de la
dispariţia tatălui meu,
dr. LEONIDA AURELIAN
DRAGOMIR
(3 aprilie 1976) şi 19 ani de la
dispariţia mamei mele,
GENICA DRAGOMIR
(9 aprilie 1998). Odihneascăse în pace. Toma L. Dragomir.
(3122)

