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

V

milia îndurerată, la pierderea

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

decese

V

Henry Fabre, mare naturalist francez: „Dacă cred în
Dumnezeu? Eu nu cred în El,
eu îl văd”.
ERZSEBET
JOLAN WEISZ,
IREN MOLNAR,
ALEXANDRU BERECZ,
LASZLO VASILE PRACK.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Tristă şi dureroasă a
fost ziua de 24 iulie, când fulgerător a plecat prea devreme
de lângă noi, pentru totdeauna,
dragul nostru soţ, tată şi bunic
GABOR JANOS
SZEKELY,
în vârstă de 73 de ani. Înmormântarea va avea loc vineri, 28
iulie, ora 11.00 din Capela Steinberger. Vei rămâne veşnic în
inimile noastre! Soţia Emilia,
fiicele Gabriela şi Andreea, nepoţelul Gabriel.

V

Un gând de mângâiere şi compasiune pentru Emilia
şi fiicele sale, în dureroasa pierdere a soţului, tatălui şi bunicului drag,
ec. GABOR SZEKELY.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Cu profund regret, Melania Pârcălab. (5605)

V

Suntem alături de familia îndurerată, de pierderea
celui care a fost cel mai bun soţ,
tată şi bunic,
GABOR SZEKELY.
Monica Mateiaş, cu familia, Carmen Albert, cu familia.
(5607)

Suntem alături de fa-

(558)

V

Cu vii şi neşterse
amintiri aducem un pios omagiu colegului nostru
ec. GABOR SZEKELY,
la trecerea în veşnicie. Promoţia 1966 a Facultăţii de Ştiinţe Economice Cluj-Napoca.
(5612)

V

În aceste momente grele suntem alături de prietena noastră Szekely Emilia
şi fiicele Gabriela şi Andreea,
la durerea pricinuită de trecerea la cele veşnice a celui care a
fost soţ, tată şi bunic drag,
GABOR SZEKELY.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Sincere condoleanţe şi
întreaga noastră compasiune.
Fam. Biro Zoltan. (5614)

celui care a fost cel mai bun
tată, soţ şi bunic
GABOR SZEKELY.
Tunde Crivaci şi familia.
(5630)

V

Regretăm profund tre-

cerea la cele veșnice a
prof. BONCE BUNTA,
fost director al Școlii din Căbești și consilier local al comunei noastre. Dumnezeu să-l
odihnească în pace, iar familiei îndoliate sincere condoleanțe. Primăria și Consiliul Local
Căbești.

V

Suntem alături de fa-

milia îndurerată de pierderea
celui care a fost cel mai bun soț,
tată și bunic,
GABOR SZEKELY.
Băncui Gavril și familia.
(626)

V

La ceas de grea încercare şi tristeţe ne plecăm capetele cu pioşenie imaginei celui
care a plecat în Împărăţia Cerurilor, distinsul domn,
GABOR SZEKELY,
director economic la S.C.
Oradinum S.A., um om deosebit, dedicat profesiei şi activităţii firmei, în cei aproape 40
de ani. Generozitatea lui senină, bunătatea sufletească, colaborarea sinceră, onestitatea şi
corectitudinea sa, rămân amintiri de neşters, pentru toţi cei
care l-au cunoscut. Dumnezeu
să primească rugăciunile înălţate pentru odihna sa veşnică!
Condoleanţe familiei! Colectivul Fabricii de Confecţii „Oradinum”. (5615)

Suntem alături de An-

dreea, Găbiță, Gabi și tanti
Emilia, acum când se
ță, tată, soț și bunic,
GABOR SZEKELY.
Sincere

condoleanțe.

Ște-

fănuț, Madela, Cori și Ionuț.
(624)

V

Un gând de mângâie-

lia, Gabi, Andreea și Găbiță, în
aceste clipe de profundă tristețe când se despart de tatăl, soțul și bunicul,
GABOR SZEKELY.
Doamne, îl așază printre aleșii Tăi! Puiu Ștefan și familia.
(625)

Cu gânduri sincere de

mângâiere și alinare, suntem

V

Suntem alături de
doamna Szekely Emilia şi familia ei, acum, în aceste clipe
grele când se despart de cel mai
iubit soţ, tată şi bunic,
GABOR SZEKELY.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Sincere
condoleanţe familiei îndoliate.
Gligor Mihai cu familia. (5621)

V

Cu tristeţe şi durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
prietenul nostru, care timp de
17 ani a fost directorul Şcolii
Generale din Căbeşti,
BONCE BUNTA.
Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace, iar familiei îndurerate să-i aline durerea. Familia
Popa, din Căbeşti (Paciotti).
(5609)

V

Cu tristeţe în suflete ne
luăm rămas bun de la cea care
ne-a fost fiică, soţie, mamă,
noră, mătuşă,
ILONA KOVACS.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Înmormântarea are
loc azi, 27 iulie 2017, ora 13.00,
din capela din localitatea Boiu,
Bihor. Familia Kovacs. (5610)

V

Suntem alături de soţul
şi fiii îndoliaţi, la marea durere pricinuită de moartea fulgerătoare a soţiei şi mamei
ILONA KOVACS.
Dumnezeu să o odihnească în pace! Locatarii Asociaţiei de proprietari Cerbului 7/A.
(5627)

V

re și compasiune pentru Emi-

V

comemorări

V

A trecut un an greu cu

multe lacrimi şi durere în sufletele noastre şi un dor nestins de
când un suflet minunat, plin de
dragoste şi bunătate, cel care a
fost iubitul nostru soţ, tată şi
bunic,
TRAIAN COCIUBA,
s-a înălţat la cer printre îngeri. Timpul a trecut, dar păstrăm vie în inimile noastre
amintirea chipului său drag şi
blând, iubirea şi dăruirea cu
care ne-a înconjurat. Comemo-

despart de cea mai dragă fiin-

V

V

Suntem alături de verişorii noştri, familia Dacin,
acum când se despart pentru
totdeauna de vărul nostru,
ing. DUMITRU DACIN.
Sincere condoleanţe! Verişorii din Bucureşti, Silvia şi
George Băloi. (5616)

alături de întreaga familie îndoliată, în aceste momente gre-

Anunţăm pe această
cale decesul celei care a fost
ILEANA DUMA,
învăţătoare pensionară, în
etate de 104 ani. Înmormântarea va avea loc vineri, 28 iulie 2017, ora 12.00, din Capela
Frenţiu. Dumnezeu să o odihnească în pace! Nepoata Aurelia Man. (5628)

V

Dragul meu verişor,
IOAN MATEA,
din Meziad, te-ai dus prea repede dintre noi, la numai 65 de
ani. Dumnezeu aşa a hotărât. Îl
rog să te ierte şi să te odihnească în pace. Verişoara de suflet,
Cornelia. (5629)

ec. GABOR - JANOS
SZEKELY.
Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe cei rămași
să-i mângâie. Sincerele noastre
condoleanțe. Fam. ing. Gheorghe și Rodica Maxim. (627)

iulie 2017, ora 11.00, la Biserica Albastră. Mulţumim tuturor
celor care îi vor acorda o clipă
de aducere aminte. Nu te vom
uita niciodată. Dumnezeu să te
odihnească în pace! Soţia Viorica, fiica Manuela, nepoţelul
drag Raul, ginerele Cosmin şi
soacra Maria. (5597)

V

A trecut un an de la-

crimi, durere şi dor nestins de
când iubitul nostru
MIHĂIŢĂ DAN,
a trecut la cele veşnice. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Slujba de pomenire va avea
loc sâmbătă, 29 iulie, ora 9.00,
la Biserica cu Lună. Familia.
(5631)

V

Păstrăm în suflete ace-

eaşi durere care ne-a cuprins
acum 8 ani, când soţul, tatăl,
socrul şi bunicul

le pricinuite de trecerea în neființă a celui care a fost

rarea va avea loc sâmbătă, 29

V

Suntem alături de colegul nostru Frenţ Gheorghe, la
durerea pricinuită de trecerea
în nefiinţă a mamei sale dragi.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Colectivul Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret
Bihor.

VASILE ANDOR,
a trecut în nefiinţă. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Recunoştinţă celor care îi vor
dărui o clipă de aducere aminte. Soţia Cornelia, fiica Gabriela şi fiul Ovidiu cu familiile.
(5611)

