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

V

„Viaţa este o îndelun-

gată lecţie de umilinţă”. (James
M. Bariie)
VIORICAMARIA ILLES,
PAL-TAMAS SANDOR,
GABRIELLAHELGA ERDELYI,
GEZA SZEGHALMI,
MARTIN ŢIBULEAC,
IOAN BALINT,
GYULA JOO.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Colectivul Teatrului

Regina Maria regretă decesul
bunului coleg care a fost
JOO IULIU
și transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!

V

Cu tristeţe în suflet, de-

plângem trecerea la cele veşnice a dragului nostru fin
TRAIAN SABĂU,
plecat prea devreme dintre
noi. Gânduri de mângâiere şi
alinare pentru Mariana, Cristina şi Alina. Dumnezeu să-l
ierte! Familia Vasile şi Susana
Anton.

V

Soţia îndurerată anun-

ţă încetarea din viaţă a scumpului soţ
VASILE GAVRIŞ,
de 86 ani (1931-2018). Serviciul funerar are loc azi, 22 februarie 2018, la Capela Frenţiu,
la ora 13.00. Odihnească-se în
pace! Soţia Lucia.

(558)

V

Cu durere în suflete
anunţăm trecerea la cele veşnice a tatălui, socrului şi bunicului
VASILE GAVRIŞ.
Bunul Dumnezeu să-l răsplătească cu fericirea cea veşnică pentru toată iubirea şi grija
pe care ni le-a purtat. Odihneşte-te în pace! Înmormântarea are loc azi, 22 februarie, ora
13.00, de la Capela Frenţiu. Fiul
Cornel cu soţia Paula şi nepoata Liane.

V

La ceas de grea încercare şi durere, suntem alături de
verişoara noastră Lucia cu fiul
Cornel şi familia, acum când se
despart de iubitul lor soţ, tată,
socru şi bunic,
VASILE GAVRIŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Sincere condoleanţe
familiei. Silviu Iovan cu familia. (1241)

V

Un gând de mângâiere,
alinare şi întreaga noastră compasiune pentru prietena şi colega noastră Miheş Anamaria,
în aceste momente triste prin
pierderea tatălui mult iubit.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colegii S.C. Broker Trans
S.R.L. Oradea. (1248)

V

Împărtăşim durerea
prietenei noastre Tatiana Cucer şi a familiei ei, la trecerea la
cele veşnice a iubitei lor mame.
Dumnezeu s-o odihnească.
Sincere condoleanţe. Fam. Coroban. (1254)

V

Suntem alături de vecinii noştri, prof. Valentin şi Tatiana Cucer, acum când o conduc
spre drumul veşnicie pe draga
lor mamă
educ. KLARA PETRILA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Locatarii blocului Turn-Piaţa 1
Decembrie. (1260)

Suntem alături de colega noastră, prof. Tatiana Cucer,
la despărţirea de mama dumneaei, om de aleasă nobleţe şi
modestie. Sincere condoleanţe
familiei greu încercate. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Colectivul de salariaţi şi conducerea Şcolii Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Oradea. (1285)

V

Cu durere în suflete
anunţăm trecerea în nefiinţă a
celei care ne-a fost mamă, bunică stră-bunică
EVA DOBA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Înmormântarea are
loc azi, în comuna Răbăgani,
sat Albeşti, de la nr. 175, orele 15.00. Doba Ioan cu familia.
(1256)

V

Suntem alături de colega noastră, dr. Illes Izabella, la
durerea pricinuită de plecarea
la cele veşnice a celei care i-a
fost mamă
IBOLYA ILLES.
Sincere condoleanţe. Colectivul CSM Adulţi, Spitalul Municipal Oradea. (1257)

V

Un gând de mângâiere şi alinare pentru verişoarele
noastre Stela, Dorina şi Steluţa,
cu familiile lor, la marea durere pricinuită de trecerea în veşnicie a celui care a fost
IOAN POPA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Lucia, Maria şi Luminiţa.
(1258)

V

Dragă Horia, cu sentimente de compasiune, ne alăturăm durerii tale, la despărţirea
vremelnică de buna ta soţie,
IRINA UNGUR.
Dumnezeu s-o ierte! Condoleanţe întregii familii. Florian
şi Rodica Dacin, din Oradea.
(1259)

V

Cu adâncă durere în suflete ne luăm rămas bun de la
verişoara noastră
dr. LUCIA ROMAN.
Domnul să-ţi aşeze sufletul în rândul celor drepţi. Delia
Căojdan şi copiii. (1263)

V

Un ultim şi pios omagiu
la trecerea în eternitate a celei
care a fost o mare personalitate
medicală orădeană,
dr. LUCIA ROMAN.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Familiei îndoliate sincere condoleanţe. Viorica Lazăr. (1267)

V

Un ultim şi pios omagiu pentru
dr. LUCIA ROMAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. dr. Coţe Ioana şi
Adrian. (1291)

V

Împărtăşim durerea
prietenilor noştri, Adriana, Vasile, Ioana şi Adrian, la dureroasa despărţire de eminentul
medic cardiolog,
dr. LUCIA ROMAN.
Fam. dr. Pop Mircea. (1289)

V

Suntem alături de familiile îndoliate, dr. Sălăjan Adriana şi Vasile, dr. Coţe Ioana şi
Adrian, în aceste clipe când se
despart de
dr. LUCIA ROMAN,
personalitate medicală eminentă a cardiologiei orădene.
Colectivul Clinicii Chirurgie I
al S.C.J.U. Oradea. (1290)

V

Cu mare durere în suflete ne despărţim de iubitul
nostru tată, unchi, bunic,
VICTOR GORDAN,
după o grea şi lungă suferinţă. Înmormântarea va avea loc
vineri, 23 februarie, ora 11.00,
de la Capela Haşaş. Copiii Cosmin, Casian, nepoata Anca şi
familia Erbaşu. (1262)

V

Cu durere anunţăm decesul tatălui nostru drag,
VICTOR GORDAN,
la numai 71 de ani. Înmormântarea va avea loc vineri, 23
februarie 2018, ora 11.00, de la
Capela Haşaş. Veşnica noastră
recunoştinţă! Fiul cel mic Casian cu soţia Liana. (1288)

V

Cu adâncă durere anunţăm trecerea la cele veşnice,
după o lungă şi grea suferinţă,
a dragului nostru verişor,
GHEORGHE
PORUBCSANSZKY,
de 62 ani. Înmormântarea va
avea loc vineri, 23 februarie
2018, ora 12.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Popa Doru.
(1296)

V

Cu multă tristeţe ne
despărţim de vărul şi unchiul
nostru,
GHEORGHE
PORUBCSANSZKY.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. Dumitru. (1265)

V

Ai fost alături de mine,
la toate bucuriile şi necazurile vieţii, ai fost umărul pe care
m-am sprijinit, iar acum când
lumânarea vieţii tale s-a stins
încet, încet sub privirile mele
neputincioase, iubitul meu soţ,
GHEORGHE
DERECICHEI,
mă rog bunului Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul în Rai.
Odată cu tine, Dumnezeu mi-a
luat o parte din lumina sufletului meu. Te voi păstra veşnic în
inima mea. Draga ta soţie Floare. Înmormântarea va avea loc
la Capela din Fegernic, vineri,
23 februarie 2018, ora 13.00.
(1282)

V

Este foarte dureros să
pierzi o fiinţă dragă – „TATA”!.
Am sperat, ne-am rugat pentru
sănătatea lui, dar Dumnezeu
a hotărât altceva! Ne rămâne
amintirea, durerea, neputinţa,
tristeţea, dorul de tine tata,
GHEORGHE
DERECICHEI.
Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul printre aleşii Săi! Fiica Geta
cu soţul Florin şi fiul Florin. Înmormântarea va avea loc la Capela din Fegernic, vineri, 23 februarie 2018, ora 13.00. (1283)

V

Te-ai stins puţin câte
puţin până ai plecat pentru totdeauna dragul meu tată,
GHEORGHE
DERECICHEI.
Nu ştie nimeni clipa, nu ştie
nimeni în care fel şi-n ce loc aşteaptă sfârşitul pentru el. Rămân amintirile dragi împletite
cu lacrimi, dragoste şi recunoştinţă. Rog pe bunul Dumnezeu să te aşeze de-a dreapta
Sa. Fiica Dora, soţul Dorin şi
fiii Alexandru şi Maria. Înmormântarea va avea loc vineri,
23 februarie 2018, ora 13.00, la
Capela din Fegernic. (1284)

V

Regretăm dispariţia
prematură din viaţă a cuscrului
nostru drag,
GHEORGHE
DERECICHEI,
din Fegernic. Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Fam.
Pop, Oradea. (1288)

V

Suntem alături de colega noastră Dora Pop, în aceste
momente de grea încercare, la
pierderea tatălui drag
GHEORGHE
DERECICHEI.
Sincere condoleanţe. Colegii
de la Intesa Sanpaolo SPA Torino Agenţia Oradea (fosta Veneto Banca). (1268)

