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S

decese

V

„Cel ce a trăit cum nu
trebuie nu va ştii cum să moară”.
FLOARE JUNC,
ZAMFIRA-ELEONORA VÎNTURACHE,
ERZSEBET FECHETE,
CRISTINA BOLDIŞ,
TIBOR HOPPE,
IOSIF VASARHELYI,
JANOS PANTIŞ,
IRENKE-MARIA TITI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu sufletul plin de durere, îmi iau rămas bun la draga
mea mamă,
DORUŢA UŞVAT,
din Căbeşti, care a plecat
prea repede lângă tatăl Nicolae Uşvat, amândoi urcând spre
cer în aceste zile. Dumnezeu să
le dea odihnă veşnică. Înmormântarea are loc astăzi, de la
ora 13.00, la Căbeşti. Fiul Nicolae Gogu Uşvat.

V

Ne despărțim cu multă
suferință sufletească de cea
care ne a fost mamă, soacră si
bunică,
DORUŢA UŞVAT.
Fiica Veronica, ginerele
Vasile din Josani şi nepoții Paul
şi Lucian cu familiile.

V

Suntem alături de
Nicolae Gogu Uşvat în aceste
clipe de grea încercare, prin
pierderea şi a mamei
DORUŢA UŞVAT.
Dumnezeu să o ierte, iar lui
multă putere să treacă peste
momentele grele. Sincere condoleante! Ionel Goina cu familia din Căbeşti.

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer. Cu durere în suflete ne despărţim de verişorul şi
unchiul
IOAN TARNIŢĂ.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Dărăban Ana, Dărăban Mircea cu familia, Dărăban Sandu cu familia. (7759)

V

Cu adâncă durere şi
tristeţe în suflete ne despărţim
de scumpa noastră mătuşă
VALERIA BRÎNZAŞ.
Lumina veşnică să-I însoţească sufletul. Odihneşte-te în
pace suflet bun. Din partea familiei Micula Viorel şi Doina
cu familia Alin şi Victor.

V

Cu durere în suflet ne
luăm rămas bun de la iubita
noastră soră, cumnată
VALERIA BRÎNZAŞ.
Dumnezeu să îi dea odihnă
veşnică şi să-I aşeze sufletul în
Împărăţia Sa. Din partea familei Pustan Ecaterina şi Florian.

V

Împărtăşim durerea familiei Biriş Paul la despărţirea
de tatăl plecat prea devreme să
se odihnească în ceruri. Dumnezeu să-L aibă în paza Lui.
Conducerea şi colectivul S.C.
U.A.M.T. SA.

V

Cu lacrimi în ochi şi
sufletele sfâşiate de durere ne
despărţim de cea care ne-a fost
iubită mamă şi bunică
ZAMFIRA-ELEONORA
VÎNTURACHE,
la vârsta de 86 ani. Rugăm
pe bunul Dumnezeu ca sufletul
său să se odihnească în Împărăţia Sa. Înmormântarea va avea
loc miercuri, 16 ianuarie, ora
14.00, de la Capela Frenţiu, Cimitirul Municipal. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Fiica
Luminiţa şi fiul Mihai cu nepoţii. (7739)

V

Ne alăturăm durerii
colegei noastre, prof. Luminiţa Vînturache, în aceste momente grele marcate de trecerea la cele veşnice a dragii sale
mame. Sincere condoleanţe şi
întreaga compasiune familiei.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colectivul Liceului Teoretic „Aurel Lazăr” Oradea.
(7752)

V

Cu lacrimi în ochi şi
cu adâncă durere în suflet vă
anunţ trecerea în veşnicie a soţiei mele dragi
CARMEN-GABRIELA
ANDRIUC,
la numai 57 ani. Înmormântarea va avea loc în municipiul
Dorohoi, judeţul Botoşani, în
data de 17 ianuarie 2019. Dragoste pentru tine veşnică. Soţul
Gheorghe. (7740)

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru prietena noastră Luminiţa în marea durere
pricinuită de pierderea mamei.
Sincere condoleanţe. Lili şi Nicoleta. (7738)

V

Un suflet minunat şi
plin de iubire s-a ridicat la cer
lăsând în urmă multă tristeţe,
iubita noastră cumnată şi mătuşă
CARMEN-GABRIELA
ANDRIUC.
Suntem alături de fratele,
cumnatul şi unchiul nostru Andriuc Gheorghe. Dumnezeu să
îi dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Fratele Ilie, cumnata
Ana şi nepoţii Bogdan şi Alexandra. (7741)

V

Suntem alături de colega noastră Buta Elena în aceste momente de tristeţe când se
desparte de soţul ei
ADRIAN BUTA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colectivul Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor. (7737)

V

Suntem alături de familia dr. Aurel Trifa, la trecerea la cele veşnice a mamei sale
dragi. Bunul Dumnezeu să o
odihnească în pace, iar familiei îndoliate să-i dea mângâiere
şi alinare. Sincere condoleanţe
din partea finilor Gabi şi Nicu
Onaca. (7743)

V

În aceste momente de
mare tristeţe, suntem alături
de nepotul şi verişorul nostru,
Dandu Trifa cu familia lui, la
trecerea în nefiinţă a mamei
AURICA TRIFA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Cumnata Maria Olar,
verişoarele Mariana şi Dorina,
cu familiile, din Gepiu. (7742)

V

Un gând de alinare
pentru familia Trifa Dandu, în
aceste momente triste, la trecerea în eternitate a mamei sale.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace. Ioan Jurcuţ.
(7743)

V

Suntem alături de verişorul nostru Dandu Trifa şi familia lui, în aceste clipe grele
când se desparte de mama, soacra, bunica şi străbunica dragă,
AURICA TRIFA.
Odihnească-se în pace şi linişte. Ianu Moş cu familia.
(7744)

V

Cu inimile îndurerate
anunţăm trecerea la cele veşnice a mătuşii noastre,
AURORA TRIFA,
şi transmitem sincere condoleanţe vărului nostru dr. Trifa
Aurel şi familiei.
TUŞA,
îţi mulţumim pentru toată
dragostea şi bunătatea. Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace. Nepoata Florica
Bejan cu familia. (7763)

V

În aceste momente de
tristeţe, suntem alături de familia Tunyogi Gyuszi, la marea durere pricinuită de decesul
mamei, soacrei, bunicii şi străbunicii iubitoare
ELISABETA FECHETE.
Dumnezeu să o odihnească
în pace, iar celor apropiaţi multă mângâiere. Familia Tămaş
senior şi junior. (7753)

V

Cu sufletele îndurerate şi cu ochii scăldaţi în lacrimi
ne despărţim de sora şi mătuşa
noastră dragă
VETURIA HIRŢE,
născută Chişbora, în satul
nostru Chioag, fostă asistentă
medicală în Braşov. Odihneştete în pace
TURICA
noastră dragă. Nu te vom uita
şi vei rămâne veşnic în sufletele noastre. Înmormântarea a
avut loc în satul Vintere-Holod.
Sora Boghiţa şi fratele Iosif cu
familiile lor. (7753)

V

Sincere condoleanţe
familiei Chichinejdi Ionel, la
pierderea tatălui drag
FLORIAN
CHICHINEJDI.
Dormi în pace suflet bun.
Conducerea Facultăţii de Protecţia Mediului şi colegii de
serviciu. (7744)

V

Suntem alături de colegul nostru Ionel Chichinejdi în
aceste momente grele când tatăl lui s-a stins din viaţă. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fam. Chereji Ioan. (7745)

V

Suntem alături de draga noastră fină, Viorica Gligor
şi fiica ei Ioana cu familia, în
aceste momente grele ale despărţirii de draga lor mamă şi
bunică
ELENA SABĂU,
a cărei bunătate ne-o vom
aminti mereu. Dumnezeu să o
odihnească în pace. Naşa Ţic
Ileana şi Lăcrimioara. (7748)

V

În aceste momente
de grea încercare, transmitem
alese și sincere sentimente de
compasiune și condoleanțe colegei noastre Alice Borbely, la
durerea pricinuită de pierderea
tatălui său. Prefectul județului
Bihor, Ioan Mihaiu si colectivul instituției.

V

Suntem alături de colegul nostru, Cornel Pașca, și
familia sa, în aceste momente grele pricinuite de pierderea
mamei sale dragi. Dumnezeu
să o odihnească în pace! Prefectul județului Bihor, Ioan Mihaiu, și colectivul instituției.

V

Suntem alături de
doamna învăţătoare Pop Pamela, la trecerea în nefiinţă
a scumpului său tată. Sincere condoleanţe. Părinţii clasei
pregătitoare A, Şcoala „Oltea
Doamna”. (7764)

V

Împărtăşim durerea
colegului nostru, Iancu Piloca
Dănuţ, la plecarea la cele veşnice a mamei sale
FLOARE IANCU.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Colegii din cadrul
Poliţiei Municipiului OradeaBiroul Poliţiei de Proximitate.
(7765)

V

Regretăm profund
dispariția surorii, cumnatei și
mătușii noastre,
VALERICA BRÎNZAȘ,
din Șumugiu. Dormi în pace
suflet drag! Fratele Terean Ioan
cu familia, cumnata Terean
Ana cu familia, fratele Terean
Nicolae cu familia și fratele Terean Vasile cu familia. (1985)

V

Ne alăturăm durerii
dragilor noștri fini, Marcela și
Florin cu familiile lor, acum
când își iau un ultim rămas bun
de la iubita lor mamă, bunică și
soacră,
ANUȚA SCORȚEA,
care s-a grăbit să fie alături
de răposatul ei soț,
GHEORGHE,
lăsând în urmă tristețe, durere și lacrimi întregii familii,
și în special celor doi nepoți.
Odihnă veșnică dă-i Doamne
în Împărăția Ta. Condoleanțe
familiei. Nașii Florian și Maria
Demian. (1986)

