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

„Nu contează unde te
afli numai să trăieşti, să trăieşti,
să trăieşti! Oricum ar fi viaţa,
dar să trăieşti!” (Dostoievski)
PIROSKA KRAJNIK,
MARIA MAGDOLNA BAGDI,
EVA ALAFI,
MIKLOS PAP.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Ai fost pentru noi cel
mai preţios dar, un suflet ales,
am avut privilegiul de a te avea
lângă noi. Cu lacrimi în ochi
şi nemărginită durere ne luăm
adio de la tine, iubitul nostru
soţ şi tată,
OVIDIU TIURBE.
Dumnezeu să-ţi odihnească
sufletul bun şi cald în Împărăţia
Sa! Înmormântarea va avea loc
vineri, 11 mai 2018, ora 13.00,
din Capela Haşaş. Soţia Camelia şi fiul Cristian. (2853)

V

Sunt alături de scumpa mea fiică şi de nepotul meu
drag, la despărţirea de cel care
a fost bunul şi dragul meu ginere,
OVIDIU TIURBE.
Mama Ligia. (2854)

V

Cu durere în suflete
suntem alături de nepoţii noştri, la pierderea soţului şi tatălui drag,
OVIDIU TIURBE.
Mătuşa Luci, unchiul Andi,
Alina şi Eugen. (2856)

(558)

V

Cu lacrimi şi multă durere în suflet mă despart de fiul
meu iubit
OVIDIU TIURBE.
În veci nemângâiată, mama
ta Silvia Tiurbe. (2855)

V

Cu multă durere în suflet mă despart de tatăl meu,
OVIDIU TIURBE,
plecat la cele veşnice. Pios
omagiu şi eternă aducere aminte. Fiul Alexandru Tiurbe.
(2857)

V

Împărtăşim durerea
colegei noastre, Camelia Tiurbe şi ne exprimăm profunda
compasiune, în aceste momente de tristeţe şi suferinţă, când
se desparte de iubitul ei soţ,
OVIDIU TIURBE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Colectivul Şcolii de
Arte „Francisc Hubic” Oradea.
(2858)

V

Suntem alături de prietena noastră Camelia, la marea durere pricinuită de moartea soţului drag,
OVIDIU TIURBE.
Sincere condoleanţe! Familia
Dumitreasa. (2859)

V

Suntem alături de draga noastră prietenă, Camelia, la
decesul iubitului ei soţ,
OVIDIU TIURBE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Turcuţ. (2860)

V

Împărtăşesc durerea
prietenei mele, Camelia, la dureroasa despărţire de iubitul ei
soţ,
OVIDIU TIURBE.
Dumnezeu să-l aşeze de-a
dreapta Sa! Sincere condoleanţe! Claudia T. (2861)

Sincere condoleanţe
prietenei şi colegei mele, Camelia, la decesul soţului drag,
OVIDIU TIURBE.
Dumnezeu să-l odihnească!
Alex Lorincz. (2862)

V

Un pios omagiu adus
colegului nostru
OVIDIU TIURBE.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Conducerea şi colegii din cadrul Consiliului Judeţean Bihor. (2864)

V

Aducem un ultim omagiu la trecerea în nefiinţă a colegului nostru
OVIDIU TIURBE.
Odihnească-se în pace! Colegii de la Serviciul Audit Intern.
(2865)

V

Suntem alături de familia Tiurbe, la marea durere
pricinuită de decesul celui care
a fost
OVIDIU TIURBE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanţe.
Fam. Nevelits Marius, Olguţa
şi Cristina. (2867)

V

Suntem alături de familia îndurerată, în aceste momente când se despart de cel
care a fost,
OVIDIU TIURBE.
Sincere condoleanţe şi odihnă veşnică. Fam. Blidaru Ioan
şi Olga. (2868)

V

Ne despărţim cu durere de cea care ne-a fost mamă
şi bunică,
MARIA MAGDALENA
BAGDI.
Înmormântarea are loc azi,
10 mai 2018, ora 14.00, din Capela Steinberger. Dumnezeu
să o ierte şi să o odihnească în
pace! Fiul Bagdi Adrian şi fiica
Annamaria, împreună cu familiile. (2841)

V

Suntem alături de familia verişorului nostru Mureşan Călin, în aceste momente grele când se despart de fiica
lor
ANTONIA.
Dumnezeu să o odihnească în pace! Familia Gallovits.
(2845)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer. Ne luăm rămas bun
de la
EUGENIA CRIŞAN,
cea care a fost o soţie iubitoare, mamă devotată şi bunică grijulie. Înmormântarea are
loc azi, 10 mai 2018, ora 13.00,
din Capela Frenţiu, Cimitirul
Municipal. Familia îndurerată.
(2851)

V

Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre neputincioase, trecând la cele veşnice, iubitul nostru tată, bunic
şi străbunic,
NICOLAE PAP,
în vârstă de 94 ani, din Şilindru. Dumnezeu să-l ierte
şi să-l odihnească în pace! Înmormântarea va avea loc în Şilindru vineri, 11 mai 2018, ora
13.00. Fiica Iţa, nepoata Gabi şi
strănepoata Alexandra.

V

Mama care a dăruit fiului ce-i mai bun, a vindecat
oameni, a îngrijit cât a putut, a
plecat la 78 de ani, în Lumina
lui Isus, la Domnul,
dr. EVA ALAFI.
Odihnească-se în pace! Înmormântarea are loc azi, 10
mai, la ora 15.00, la Biserica
Ortodoxă din Nucet. Ne vom
gândi mereu la tine, cu drag!
Fiul Dan şi nora Dorina.

V

Cu multă tristeţe şi îndurerare ne despărţim de cuscra noastră
dr. EVA ALAFI,
din Nucet. Dumnezeu s-o
odihnească în pace! Din partea
cuscrei Sofia, cumnaţilor Dorin, Florin, Gabriela şi a nepotului Ştefan.

V

Cu durere în suflete
ne despărțim de buna noastră
mamă, soacră și bunică
FLOARE DRUGAŞ (studenta).
Dumnezeu să-ți dea odihna
veșnică în Împărăția Sa. Nu te
vom uita niciodată! Înmormântarea va avea loc vineri, 11 mai,
ora 13.00, de la Capela din Husasău de Criș. Fiica Mărioara,
ginerele Dan, nepoata Anamaria Dumitriţa cu prietenul Pavel.

V

Suntem alături de colega noastră Simona Mureşan la
trecerea în lumea celor drepţi a
mamei sale dragi,
EUGENIA CRIŞAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Sincere condoleanţe. Colegii de la SC TGIE SRL Oradea.

V

Suntem alături de Mariana Mitricioiu cu familia și
Florin Drugaș cu familia acum
când se despart de mama lor
dragă. Dumnezeu s-o odihnească, iar celor rămași să le
aline suferința. Fam. Livia Mitrică.

comemorări

V

A trecut un an de când,
draga noastră mamă, bunică şi
străbunică
FLOARE TEMEŞI
(FLORIŢA),
ai plecat de lângă noi, lăsându-ne doar cu amintirea vremurilor când ne-ai fost alături. Te
vom iubi mereu! Familia.

V

Se împlineşte un an de
când dragul meu fiu,
CONSTANTIN DANCOGLU,
a încetat din viaţă, lăsând în
urma lui tristeţe fără sfârşit.
Parastasul va avea loc sâmbătă,
12 mai, începând cu ora 9.00, la
Biserica cu Lună. Mama îndurerată. (2795)

V

Astăzi se împlinesc 10,
respectiv 21 ani de când aţi plecat dintre noi, dragii noştri părinţi,
FLOARE SAS
şi
TRĂIAN SAS,
din satul Apateu. Ne-aţi sădit în suflet tot ce a fost frumos:
credinţă, dragoste şi omenie, de
aceea veţi rămâne pentru noi
de-a pururi icoană vie. Dumnezeu să vă odihnească! Fiicele Angelica şi Argentina cu familiile lor. (2842)

V

mele,

Comemorarea mamei

profesoara MARIA
RODICA BOERIU,
va avea loc vineri, 11 mai, ora
18.00, la Catedrala „Sfântul Nicolae” Oradea. Călin Boeriu.
(2847)

