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

tului meu coleg
TRAIAN CIONCA.

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

„Veniţi binecuvânta-

ţii Părintelui meu de moşteniţi
Împărăţia care vă este pregătită
de la începutul lumii!”
CORNEL SCHINTEIE,
MARIA SABĂU,
ECATERINA PÂRLOG.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.
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Cu inima răvăşită de

durere anunţ trecerea la cele
veşnice a celui care a fost bunul meu tată

(558)

V

Cu adâncă durere în
inimi şi nespusă tristeţe în suflete ne luăm rămas bun de la
mult iubitul nostru bunic şi
străbunic
IOAN-TRAIAN CIONCA,
un suflet minunat plin de
dragoste şi bunătate, care acum
s-a ridicat la cer, pentru a fi mai
aproape de Dumnezeu, lăsând
în urmă lacrimi şi mult dor. Părintele Ceresc să-ţi aşeze sufletul în Împărăţia Sa. Nepoţii
Marius, Carmen şi Eric. (7386)

este mai frumos în viaţă ca iubirea aproapelui, dar nimic nu
este mai dureros ca despărţirea
de cei dragi. Fie ca bunul Dumnezeu să te aşeze lângă El şi săţi ofere toată liniştea şi odihna
binemeritată. Înmormântarea
va avea loc vineri, 13 octombrie, ora 15.00, din Capela Ha-

V

Suntem alături de familia Solomie Gheorghe şi Vali
şi Cionca Doina, în marea durere a pierderii tatălui drag
IOAN-TRAIAN CIONCA.
Dumnezeu să-l odihnească
în Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe. Fam. Doru şi Rareş
Borha. (7378)

V

Cu durere în suflete ne
despărţim azi de cel care ne-a
fost un părinte, unchiul nostru
drag
IOAN-TRAIAN CIONCA.
Bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în linişte şi pace. Nepoţii Ionel, Marius, Livia şi Veta cu familiile
lor. (7382)

şaş. Fiica Doina Cionca. (7384)

V

V

O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi ne luăm rămas bun de la cel care a fost bunul nostru tată, socru, bunic şi
străbunic,
IOAN-TRAIAN CIONCA
de 92 ani. Dumnezeu să-l
ierte şi să-l odihnească în pace
alături de cei buni şi drepţi în
Împărăţia Cerurilor. Cât ai trăit
te-am iubit, cât vom trăi te vom
plânge. Înmormântarea va avea
loc vineri, 13 octombrie, ora
15.00, din Capela Haşaş. Vali şi
Ghiţă Solomie. (7385)

Bunul Dumnezeu să îl ierte

Profund întristați ne
alăturăm durerii întregii familii Iova, la pierderea soțului, tatălui, socrului și bunicului drag,
IOAN IOVA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Verișorii Maria și Teodor David, Teodora și Laura,
cu familiile lor. (858)

V

Suntem alături de Doina şi Vali la marea durere pricinuită de pierderea tatălui lor
drag
TRAIAN CIONCA.
Sincere condoleanţe. Familia
Tăut Florica şi Radu. (7391)
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Suntem alături de fa-

milia Iova, acum când se despart de iubitul lor soţ, tată, socru şi bunic,

şi să îl odihnească în pace. Sin-

NELU IOVA.

cere condoleanţe familiei îndo-

Sincere condoleanţe din par-

liate. Graur Aurel cu familia.

tea familiei Nelega. (7375)

(7393)

V

V
Suntem alături de fa-

milia Tifor Radu acum când o
conduc pe ultimul ei drum pe
draga lor bunică şi străbunică.
Dumnezeu s-o odihnească în
linişte şi pace. Sincere condoleanţe. Familia Temian Dorel.
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Cutremuraţi în adân-

cul sufeltului, am aflat cumplita veste a plecării dintre noi
la cele veşnice a celui ce a fost

IOAN-TRAIAN CIONCA
în vârstă de 92 ani. Nimic nu

Un ultim omagiu fos-

tată şi soţ
IOAN IOVA.
Dumnezeu să-l aşeze într-un
loc luminat de unde să-i vegheze pe toţi cei care l-au iubit şi

Cu durere în suflete

anunţăm decesul dragului nostru tată şi socru
CORNEL SCHINTEIE
de 91 ani. Înmormântarea
are loc azi, 12 octombrie 2017,
ora 12.00, Capela Haşaş. Fiica
Neli, ginerele Florin Mihele.

V

Echipa CSC Dacia Gepiu şi

tiri frumoase, ne luăm rămas
bun de la bunicul şi străbunicul nostru
CORNEL SCHINTEIE.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Nepotul Horia cu soţia Florina, strănepoţii Horică
şi Mihăiţă. (7366)

Primăria Gepiu, prin domnul primar Purge Ioan. Sincere
condoleante!

V

Suntem alături de cus-

crii noştri, Neli şi Florin, la marea durere a trecerii în nefiinţă
a tatălui şi socrului
CORNEL SCHINTEIE.
Dumnezeu să-l odihnească

V

în pace. Familia Faragău Ioan
Ne exprimăm profun-

şi Florica. (7367)

da compasiune şi transmitem
sincere condoleanţe familiei
Bănoi Ioana în aceste momente dureroase, pricinuite de decesul celui care a fost tată, socru şi bunic iubitor
IOAN IOVA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Locatarii blocului Q
115. (7379)
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Cu durere în suflete

ne despărţim de buna noastră
mamă, bunică şi soacră

Neli şi Florin Mihele şi Horia
Mihele cu familia lui, acum
când îl conduceţi pe ultimul
drum pe cel care a fost tatăl socru şi bunicul vostru drag
CORNEL SCHINTEIE.
Dumnezeu să-l odihnească

CATIŢA CIGHIR,
de 69 ani, din Sititelec. În-

V

V

Suntem alături de
doamna educatoare Pele Mihaela Ana, de la Grădiniţa nr.
23 Oradea, în aceste momente grele când se desparte de cea
mai dragă fiinţă,
MAMA.
Condoleanţe. Colectivul de
părinţi şi copii. (7370)
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Oricât de
greu ar mai fi fost
Ai fi uitat de toate
Căci ai iubit-o şi ai fi întors-o
Să aibă iarăşi sănătate
Dar roata vieţii nu se-ntoarce
Şi nici nu poţi schimba destinul
Şi dacă azi le ai pe toate
Chiar mâine poate fi sfârşitul.
Cu toate că s-a stins lumina
Celei ce-atât de greu a tras
Chiar tu vei fi deacum iubirea
Pentru cei dragi
ce ţi-au rămas.
Împărtăşim durerea colegei noastre Pele Mihaela-Ana,
pricinuită de pierderea mamei
dragi şi îi transmitem sincere
condoleanţe. Colectivul Grădiniţei nr. 23, Oradea. (7371)

Suntem alături de voi

în pace. Fam. Mieruţ. (7372)

V

Ne despărţim cu durere de vecina noastră
MARIA SABĂU,
şi ne rugăm ca sufletul ei
să fie purtat de îngeri pe drumul către cele veşnice. Sincere condoleanţe familiei. Vecinii
din scara A, bl. Z 12, str. G.B.
Show. (7368)

Întristaţi, dar cu amin-

l-au preţuit. Iovita, suntem alături de tine noi, prietenii tăi
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La plecarea din această

lume a celui ce a fost un tată iubit şi un bunic respectat
CORNEL SCHINTEIE,

mormântarea azi, 12 octombrie

suntem alături de cumna-

2017, ora 13.00, Cimitirul Epi-

ta noastră, Cornelia Mihele şi

scopia. Fiicele Mihaela, Ange-

de familia ei, în clipele acestea

la, Paula, fiul Dan cu familiile.

de dureroasă despărţire. Ioan şi

(7356)

Georgeta Mihele. (7380)

V

Suntem alături de familia dragei noastre Florica
Letea, la marea durerea pricinuită de trecerea la cele veşnice a mamei, bunicii şi străbunicii iubite. Sincere condoleanţe.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Aurel şi Aurora
Popa. (7375)
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Un gând de alinare colegei noastre Maria Hekler,
grefier şef- secţia penală, acum
când se desparte de bunica sa,
MARIA IGNA.
Sincere condoleante familiei îndoliate. Colegii din Secţia
Penală a Curţii de Apel Oradea. (7389)

