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

V

“Rămas bun

dar, soră lume,

Ale tale toate-s glume,
Tu toată înşelăciune
Bunul tău amărăciune”.
MARIA PIPA,
FLORIN MEZE,
ELENA BUNGĂU,
MIHAI BENŢE,
IOAN HOTEA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”

(558)

V

Sufletul bun şi generos
al unchiului,
IOAN HOTEA,
va rămâne veşnic în amintirea noastră. Sincere condoleanţe familiei greu încercate. Nepotul Hotea Petru şi familia.
(5479)

V

Cu multă durere în suflete ne luăm rămas bun de la
dragul nostru cumnat,
VIRGIL VAŞCA.
Un gând de alinare pentru
nepoata noastră Irina cu soţul
Florin şi copiii Andrei şi Teodora. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. pr. Horga Mihai şi Ana. (5493)

S.R.L.
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V

Suntem alături de co-

noastră

Carţiş

Ange-

la, la marea durere pricinuită de despărţirea de tatăl său
drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Colectivul
Agenţiei CFR Oradea. (5475)

V

Ne alăturăm durerii

colegei noastre Carţiş Angela,
la despărţirea de tatăl său drag.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Sincere condoleanţe familiei! Colectivul Staţiei CFR
Oradea. (5476)

V

Suntem alături de voi,

dragii noştri, Angela, Mitică, Sergiu şi Andrei Carţiş, în
aceste triste momente când vă
despărţiţi de bunul vostru tată,
socru şi bunic,
IOAN HOTEA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar pe voi să vă mângâie. Sincere condoleanţe. Andreea, Mimi şi Ghiorghiţă Poliac. (5490)

Gânduri de compasiune şi sincere condoleanţe transmitem naşilor noştri, fam. Dem
Florin şi Irina, în aceste momente grele la despărţirea de
tatăl, socrul şi bunicul lor drag,
VIRGIL VAŞCA.
Dumnezeu să-i facă parte
cu aleşii în Împărăţia Sa. Fam.
pr. Ioan Şumălan şi Mihaela.
(5492)

V

„Acum când
TATA se duce
La odihnă lângă o cruce.”
Suntem alături de bunul nostru părinte-preot Florin Dem şi
familia, acum când îl conduc
pe ultimul drum pe tatăl şi bunicul drag,
VIRGIL VAŞCA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Victoria Ilisie şi fam.
Suciu. (5471)

V

Suntem alături de Irina, Florin, Teodora şi Andrei
Dem, în durerea pricinuită de
moartea celui ce le-a fost tată,
socru şi bunic,
VIRGIL VAŞCA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Familiile Teodor şi Dorel Moţiu. (5482)

Sincere condoleanţe
familiei av. Cosmin Vidican, la
pierderea mamei dragi,
prof. MARIA VIDICAN.
Odihnă veşnică. Lucia şi
Mircea Negru. (5478)

V

Ne despărţim cu tristeţe de draga noastră,
ELENA BUNGĂU,
şi ne rugăm ca bunul Dumnezeu să o ierte şi s-o odihnească împreună cu sfinţii Săi şi
în veşnicele Lui lăcaşuri. Maria, Cornel şi Simona Covaci.
(5480)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
prietena noastră doamna
ELENA BUNGĂU,
pe care nu o vom uita niciodată. Bunul Dumnezeu să o
ierte şi s-o odihnească în pace.
Maria, Veturia, Lenuţa, Iuliana, Gabi. (5488)

V

Cu durere în suflete ne
luăm un ultim rămas bun de la
draga noastră verişoară,
AURICA CUC.
Sincere condoleanţe familiei.
Verişorii Maria, Pavel, Ioan şi
Otilia cu familia. (5481)

V

Suntem alături de finii noştri, Mirela, Adi, Ana şi
Cristina, în aceste clipe grele de tristeţe şi suferinţă când
se despart de cea care a fost
mamă, soacră şi bunică. Bunul Dumnezeu să o ierte şi să o
odihnească în pace. Naşii Ioan
şi Ana Ţenţ. (5483)

V

Suntem alături cu
tot sufletul de colega noastră,
Meza Mirela şi familia sa, în
aceste clipe de grea încercare când se desparte de iubita
sa mamă. Dumnezeu s-o odihnească în pace, iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Biroul SLI
Bihor. (5484)

V

Suntem alături de colegul nostru Toma Augustin,
în aceste momente de grea suferinţă, la trecerea fulgerătoare în nefiinţă a celei care a fost
mamă, soţie şi o colegă deosebită,
CARMEN TOMA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Colectivul Poliţiei de Proximitate Oradea.
(5487)

V

Prieten drag, ai înşelat
de atâtea ori moartea, acum nu
ai putut. Îţi mulţumim pentru
anii frumoşi ai prieteniei noastre sincere. Te vom păstra în
amintirile noastre cu mult drag,
FLORIN MEZE.
Suntem alături de voi, Viorica, Călin şi Amalia. Laviniu,
Felicia, Vlad şi Bogdan Toma.
(5489)

V

În aceste clipe de grea
încercare suntem alături de colegul nostru, Aştelean Gheorghe, la marea durere pricinuită
de plecarea în veșnicie a mamei
dragi,
FLOAREA AȘTELEAN.
Dumnezeu să o odihnească în pace. Sincere condoleanțe. Conducerea și colectivul firmei S.C. Amecon Internaţional
SRL.

V

Împărtăşim durerea familiei Chereji Ioan şi Angela,
acum, când s-au despărţit de
buna lor mamă, soacră şi bunică. Sincere condoleanţe. Fam.
Popa Constantin, din Oradea.
(5494)

V

Cu lacrimi în ochi şi
durere în suflet îmi iau rămas
bun de la nepotul meu,
NELU PONTOŞ.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
în Împărăţia Sa şi să aline durerea familiei greu încercate. Unchiul Gavril Farcaş. (5496)

V

La șase săptămâni de
la trecerea la cele veșnice a iubitului nostru soț, tată, socru și
bunic,
VIOREL ZDRITEA,
retrăim clipele dureroasei
despărțiri de cel care ne-a fost
reazem neprețuit în încercările
și bucuriile vieții. Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul său ales între cei bineplăcuți Lui. Slujba și parastasul
vor avea loc sâmbătă, ora 08.15,
la Biserica Sfântul Andrei din
Oradea. Recunoștința noastră
celor care-i vor dărui o clipă
de aducere aminte. Soția Doina, împreună cu fiicele Angelica și Daniela-Cristina, cu familiile lor.

V

Amintiri şi gânduri
dragi, imense regrete în sufletele noastre la împlinirea unui
an de când s-a înălţat la ceruri
iubitul nostru soţ, tată, bunic şi
străbunic,
PETRU-PUIU BERINDE.
Comemorarea şi parastasul de un an va avea loc sâmbătă, 22 iulie, ora 8.30, la Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae din
Piaţa Ghioceilor Ioşia, Oradea.
Recunoştinţă veşnică şi Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Nu te vom uita niciodată. Soţia Maria şi fiii Radu, Mircea şi
Dan cu familiile. (5433)

V

Cu tristeţe în suflete
aducem ultimul nostru omagiu
verişorului şi prietenului nostru,
NELU PONTOŞ,
plecat mult prea devreme dintre noi. Dumnezeu să-l
odihnească în pace, iar familiei
să aducă alinare. Fam. Silviu şi
Mariana Farcaş. (5495)

comemorări

V

Timpul zboară, zilele se scurg, așteptăm cu toții
ceva... Să treacă azi, să treacă
mâine și tot așa... A trecut un
an de când a plecat dintre noi,
dar îl simțim alături de noi, cel
care ne-a fost soț, tată, socru și
bunic,
IOAN ONCHIȘ.
Slujba de pomenire va avea
loc sâmbătă, 22 iulie 2017, ora
9.00, la Biserica cu Lună. Familia. (603)

V

În urmă cu 4 ani, un
suflet bun s-a ridicat la cer, o
inimă iubitoare a încetat să mai
bată, cea a scumpului meu tătic,
MIRCEA MOISI.
„Te-am îngrijit cum
cel mai bine am ştiut
Ţi-aş mai fi dat şi zile,
Dar asta n-am putut
Când mică eu eram,
Şi nu ştiam să merg
Tu m-ai ţinut de mână
M-ai învăţat s-alerg
Şi câte zile au trecut
Şi câte vor mai trece
Iubirea mea îţi va-ncălzi
Mormântul trist şi rece”.
Te voi iubi mereu. Fiica Anda-Cristina. (5485)

