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

V
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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

S

decese

V

„ M-am înhămat la ca-

rul unui ideal cam greu: transformarea omului în OM, fiul
mai mic al lui Dumnezeu şi frate al Fiului Său mai mare, însă
toate idealurile mari au în ele

(558)

V

Cu mare tristeţe ne
despărţim de sora, cumnata şi
mătuşa noastră,
MARIA LEUCUŢIA.
Îl rugăm pe bunul Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în Împărăţia Sa. Vei rămâne veşnic în sufletele noastre.
Fam. Rodica şi Andrei Caciora. (8784)

ceva paralizant: nu te lasă să
te ocupi de nimicurile acestei
vieţi .” (Pr. A. Boca).
MARIA MAGDOLNA ELISABETA JOZSA,
MARIA LEUCUŢIA,
IRINA CHEREJI,
ARANKA JUHASZ,
IREN ILDIKO DAMŞE.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non

V

Cu regret şi multă tristeţe ne despărţim de draga
noastră soră şi cumnată,
MARIA LEUCUŢIA,
(născută Gepian). Bunul
Dumnezeu s-o odihnească în
linişte şi pace şi să aşeze sufletul ei bun şi blând în Împărăţia Sa. Nu te vom uita niciodată! Fratele Petrică cu soţia Ica.
(8786)

Cu multă tristeţe în su-

ţă a iubitei noastre mame,

noastre, Paraschiva și Ramona

MARIA BUTIRI,

cer. Ne despărţim cu tristeţe în

Țap, la marea durere pricinuită

suflete de cea care a fost priete-

de trecerea la cele veșnice a so-

na şi colega noastră,

în vârstă de 75 de ani. Slujba de înmormântarea va avea
loc vineri, 15 decembrie, ora
15.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să o odihnească în pace.
Fiul Cristian Butiri şi nora Ioana. (8811)

V

Cu durere profundă

anunţăm trecerea în veşnicie,
după o lungă şi grea suferinţă,
a mamei noastre dragi,
MARIA BUTIRI.
Ne-au rămas amintirile cu
care o vom păstra mereu în su-

suflete ne luăm rămas bun de
la fratele, cumnatul şi unchiul
nostru
DUMITRU COVACIU,
care după o lungă suferinţă
a trecut la cele veşnice. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Înmormântarea are loc azi, 14
decembrie 2017, ora 14.00, din
Capela Cimitirului din Sântandrei. Sora Marioara cu familia.
(8766)

V

Cu adâncă durere în

suflet mă despart de scumpa
mea soţie,
MARIA LEUCUŢIA,
pe care nu o voi uita niciodată. Înmormântarea va avea loc
vineri, 15 decembrie 2017, ora
14.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică.
Soţul Cornel. (8783)

V

Suntem alături de vecinul nostru Leucuţia Cornel Aurel, la marea durere pricinuită
de decesul scumpei sale soţii,
MARIA LEUCUŢIA.
Vecinii blocului A 3. (8805)

V

Cu nemărginită durere în suflet, mă despart de iubita mea soţie,
MARIA BUTIRI,
în vârstă de 75 de ani. Înmormântarea va avea loc vineri, 15
decembrie, ora 15.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să îi facă
drumul lin spre veşnicie şi să o
odihnească în pace. Soţul îndurerat, Butiri Octavian. (8810)

crului și bunicului drag,
ALEXANDRU ȚAP.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colectivul Bibliotecii Județene „Gheorghe Șincai” Bihor. (8788)

V

Un gând de alinare şi

sincere condoleanţe familiei
profesor universitar dr. Şipoş
Sorin, Verona şi Paul, la despărţirea de mama, soacra şi bunica,

fletele noastre. Dumnezeu să

MARIA ŞIPOŞ.

o odihnească în pace. Fiul Lu-

Dumnezeu s-o odihnească în

cian, nora Delia, cuscrul Ioan.

pace. Familiile Suiugan şi Jar-

(8812)

ca. (8790)

V

Cuvintele nu pot expri-

ma durerea din sufletele noastre acum, când ne luăm rămas
bun de la draga noastră soră şi
cumnată,
MARIOARA BUTIRI.
Bunătatea, blândeţea şi dragostea ta vor rămâne veşnic în
amintirea noastră. Fratele Nelu
(8795)

Cu tristeţe şi durere în

O inimă a încetat să

mai bată, un suflet s-a ridicat la

S.R.L.

V

V

și sincere condoleanțe colegelor

şi cumnata Viorica Burcuş.
Profund îndureraţi ne
luăm rămas bun de la mătuşa
noastră dragă
MĂRIOARA LEUCUŢIA.
Va rămâne veşnic în amintirea noastră. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Nepotul
Petre Gepian cu soţia Silvia.
(8785)

Un gând de mângâiere

flete anunţăm încetarea din via-

Stop „La Capătul Drumului”

V

V

V

V

Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei! Corul Forumului Democrat German Oradea. (8815)

V

Colectivul Departa-

onale şi Studii Europene este
alături de prof. univ. dr. Sorin
Şipoş, la îndureratul eveniment
cauzat de pierderea mamei sale.
Transmitem sincere condoleanţe familiei. (8806)

Suntem alături de cole-

ga noastră, Nagy Ilona şi familia sa, în aceste momente grele pricinuite de pierderea tatălui
socru,
PETRU-TOMA NAGY.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Colectivul Casei Judeţene de Pensii Bihor. (8802)

V

mentului de Relaţii Internaţi-

V

dr. MARIA ARI.

Cu lacrimi în ochi şi

sufletele sfâşiate de durere ne
despărţim de cea care ne-a fost
mamă, bunică şi soacră,
JOLÁN EMMA BAGDI,
în vârstă de 72 ani. Înmormântarea va avea loc vineri, 15
decembrie, ora 11.00, din Capela Orăşenească, Cimitirul Rulikowski. Dumnezeu să o odihnească în pace! Familia Bagdi

Conducerea Facultă-

László, Ana-Maria, Norbert.

ţii de Istorie, Relaţii InternaţiSuntem alături de un-

onale, Ştiinţe Politice şi Ştiinţe-

V

Cu adâncă durere în

chiul şi verişorii noştri, la ma-

le Comunicării, este alături de

rea durere pricinuită de moar-

prof. univ. dr. Sorin Şipoş, la în-

suflete ne despărţim de cea care

tea soţiei şi mamei lor,

durerata pierdere a mamei sale.

ne-a fost mamă, bunică şi soa-

Condoleanţe familiei. (8807)

cră,

MARIOARA BUTIRI.
Dumnezeu s-o odihnească.
Dana şi Marius Chiper. (8794)

V

O lacrimă şi un gând

pios pentru cea care a fost buna
mea colegă,
MARIOARA BUTIRI.
Sincere condoleanţe familiei. Dumnezeu s-o odihnească.
Văd. Chindle Maria. (8800)

V

Un gând de mângâie-

re pentru Tavi, Cristi şi Ioana,
la despărţirea de soţia, mama şi
soacra lor dragă,

JOLÁN EMMA BAGDI,

V

în vârstă de 72 ani. ÎnmorSuntem alături de co-

legul nostru prof. univ. dr. Sorin Şipoş, la marea durere pricinuită de pierderea mamei dragi
şi transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegii de la Departamentul de Is-

mântarea va avea loc vineri, 15
decembrie, ora 11.00, din Capela Orăşenească, Cimitirul Rulikowski. Bunul Dumnezeu să o
ierte şi să o odihnească în pace!
Familia Bagdi Zoltan, Hilda şi
Robert.

torie, Universitatea din Oradea.
(8808)

V

V

Ne alăturăm durerii

voastre, Zoli şi Loaţi cu famiÎntristaţi suntem ală-

liile voastre, la pierderea celei

turi de fostul nostru coleg Ari

care a fost mamă, soacră şi bu-

Gyula, care trece prin momen-

nică,

te grele în urma pierderii soţiei

IOLANDA BAGDI.

Pios şi cald omagiu de preţu-

dragi. Sincere condoleanţe fa-

Dumnezeu să o odihnească

ire şi neuitare. Dumnezeu să-i

miliei îndurerate. Colegii de la

în pace, iar vouă să vă mângâie

dea odihnă veşnică. Fam. Blaga

Direcţia Judeţeană de Statistică

durerea. Din partea vecinilor,

Lucian. (8823)

Bihor. (8803)

Ica şi Ghiţă Dulca. (8813)

MARIOARA BUTIRI.

