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V

„ Fie ca nădejdea pe
care o ai a cerurilor să stăpânească şi să învingă frica ta de
moarte” (W. Gurnall)
LADISLAU TRIFAN,
LUCIA ARDELEAN,
ISTVAN TIBOR SZABO,
IREN SZEGEDI,
ANA ROCACI,
KAROLY SZATMARY,
MARIA VANCEA,
SAVETA NEGREAN,
PAVEL SABĂU,
IREN BALOGH.
AGNES ILONA TURBUCZ,
MARIA DEACDRAGOMIREŞTI,
ANNA OLGA IVAN,
IMRE GULYAS,
DANIEL JEGES.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer. Cu durere în suflete ne despărţim de mama, soacra şi bunica noastră,
ANA ROCACI.
Înmormântarea are loc azi,
21 ianuarie 2019, ora 15.00, din
Capela Haşaş. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiica Viorica, ginerele Ioan, nepoţii George cu familia, Raluca şi Ilinca.
(7901)

V

O fiinţă dragă nouă
a luat calea spre cer. Îndoliaţi
şi plini de durere ne despărţim pentru totdeauna de mama
noastră,
ANA ROCACI,
de 88 ani. Înmormântarea are
loc azi, 21 ianuarie 2019, ora
15.00, din Capela Haşaş. Dormi
în pace, suflet drag. Fiica Elena
şi ginerele Dan Chira.

V

Bunica noastră specială, minunată, bună, modestă şi
plăcută,
ANA ROCACI,
a plecat la ceruri. Îngerii să te
însoţească şi să te iubească în
drumul tău. Dormi în pace. Nepoţii Laura, Mircea şi Ana Chira.

V

Cu sufletul plin de durere îmi iau rămas bun de la
draga mea vecină şi prietenă,
ANA ROCACI.
Dormi în pace, suflet bun.
Văd. Butca Floare. (7900)

V

Suntem alături de voi,
Elena şi Dan Chira, acum când
vă despărţiţi de mama voastră,
ANA ROCACI.
Dumnezeu să-i facă parte de
odihnă. Fam Câmpan Aurel.

V

Suntem alături de naşii
noştri, Elena şi Dan Chira, de
Laura, Mircea şi Ana, în aceste clipe grele când se despart
de mama, bunica şi străbunica
dragă,
ANA ROCACI.
Dumnezeu s-o odihnească în
rândul celor buni şi drepţi! Florica şi Florin Sotoc, Raluca şi
Rareş Rădac.

V

Te-ai stins, dragă frate
TRAIAN SFÂRLEA,
după o lungă şi grea suferinţă. Odihnă luminoasă. Pe curând. Fratele Alexandru cu familia. (7892)

V

Colectivul Şcolii Gimnaziale „Oltea Doamna” Oradea este alături de distinsa colegă Maria Moldovan, greu
încercată de plecarea în eternitate a mult iubitului ei soţ,
LIVIU MOLDOVAN.
Transmitem întregii familii
profunda noastră compasiune
şi sincere condoleanţe. (7875)

V

Transmitem sincere
condoleanţe şi profunda noastră compasiune prietenei noastre, Maria Moldovan şi familiei
acesteia, în aceste momente de
tristeţe şi durere pricinuite de
pierderea soţului său drag,
LIVIU MOLDOVAN.
Fie ca bunul Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică! Luci, Roxana, Alex şi Vali Pavel. (7876)

V

Suntem alături de colegul nostru, Liviu Moldovan
şi familia sa, în aceste momente de tristeţe, când se desparte
de tatăl drag. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colectivul Departamentului de Inginerie
Electrică. (7878)

V

Împărtăşim durerea
doamnei înv. Moldovan Maria
şi a familiei sale, pricinuită de
trecerea la cele veşnice a soţului drag,
LIVIU MOLDOVAN.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Raita ŞtefanVlad, cu familia. (7889)

V

Compasiune şi un gând
de mângâiere familiei la despărţirea de cel care a fost
profesor doctor
LIVIU MOLDOVAN,
un sufelt blând şi bun. Condoleanţe! Familia Petrila Teodor. (7890)

V

Cu tristeţe şi multe regrete am aflat despre trecerea la
cele veşnice a celui care a fost
prof. dr. LIVIU
MOLDOVAN.
Întregii sale familii transmitem sincere condoleanţe, putere
de a depăşi aceste momente dureroase. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să-i lumineze
drumul în lumea veşniciei. Vulturar Ioan, cu familia. (7879)

V

Ne alăturăm vecinei
noastre, Mia Moldovan, şi copiilor Diana şi Liviu, cu familiile, în aceste momente marcate
de trecerea la cele veşnice a soţului, tatălui şi bunicului drag,
LIVIU MOLDOVAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Gabi şi Lenuţa Morgovan. (7884)

V

Suntem alături de mult
iubita doamnă învăţătoare, Maria Moldovan, în marea durere
provocată de pierderea soţului
drag. Transmitem condoleanţe
familiei îndoliate! Familia Stoicescu. (7885)

V

În aceste momente de
profundă tristețe, suntem alături de colega noastră Marioara și copiii ei, greu încercați de
plecarea în eternitate al iubitului lor soț, tată, bunic,
LIVIU MOLDOVAN.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică. Întregii familii
profunda noastră compasiune
și sincere condoleanțe. Doina
Coltău, Dora Neș, Cati Demian, Lenuța Manga, Irina Nazadt. (2001)

V

Cu compasiune ne alăturăm familiei dragei noastre
Maria Moldovan, la marea durere a despărţirii de soţul, tatăl
şi bunicul iubit, distinsul
prof. dr. LIVIU
MOLDOVAN.
Dumnezeu să-i odihnească
sufletul de-a dreapta Sa. Sincere condoleanţe întregii familii.
Irina, Ica şi Florica, cu familiile lor. (7891)

V

Cu inimile cernite de
durere, anunţăm că s-a stins din
viaţă, la 75 de ani, după o grea
suferinţă, scumpul nostru soţ,
tată şi bunic,
ec. ALEXANDRU BARA,
lăsându-ne singuri şi profund
întristaţi. Ne vom aduce aminte cu preţuire şi respect de dragostea fără margini şi grija pe
care ni le-ai purtat în viaţă.
Slujba de înmormântare are loc
azi, 21 ianuarie, la ora 13.00,
la capela din Cimitirul Băile 1
Mai. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Soţia Vasilica, copiii Alice şi Alex, cu familiile
lor. (7880)

V

Suntem alături de dragii noștri verișori Stela și Nelu
Gurău, și de fiicele Ramona și
Alina, cu familiile lor, la greaua încercare pricinuită de plecarea la cele veșnice a mamei,
soacrei și bunicii dragi,
MARIA NEAGU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. preot Erdei Miron.

V

Regretăm trecerea în
lumea celor drepți a mătușii
noastre,
MARIA NEAGU,
și transmitem gândurile
noastre de compasiune familiei îndurerate, Stela și Nelu Gurău, fiicele Ramona și Alina,
cu familiile lor. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fam. Mudura Teodor.

V

Suntem alături de pri-

etena noastră Vasilica Bara şi
copiii săi, Alice şi Alexandru,
cu familiile, în aceste momente
de grea încercare, când se despart de iubitul lor soţ, tată, bunic şi socru,
ec. ALEXANDRU BARA.
Dumnezeu să-i odihnească
sufletul bun şi omenos în Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe. Bara Aron şi Ioana. (7893)

V

Cu profundă compa-

siune sunt alături de prietenii
meu, dr. Florin şi Alina Mascaş, la trecerea în nefiinţă a iubitei lor mame şi soacre,
FLOAREA MASCAŞ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Dana Romanescu. (7886)

V

Sincere condoleanţe şi

un gând de alinare pentru dr.
Florin şi Alina Mascaş, la dureroasa despărţire de mama şi
soacra iubită,
FLOAREA MASCAŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Delia şi Cătălin Mascaş. (7887)

V

Cu adâncă durere su-

fletească, regretăm trecerea în
nefiinţă a naşei noastre
MARIA BUTURĂ.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul. Finii, familia Iancu
Nicolae, din Oradea. (7894)

V

Cu durere în suflete,

anunţăm stingerea din viaţă a
iubitei noastre mame şi soţii
dr. VIORICA SABĂU.
Dumnezeu

s-o

odihneas-

că în pace. Familia îndurerată.
(7897)

V

Profund afectaţi de tre-

cerea prea repede la cele veşnice a bunei noastre prietene,
dr. VIORICA SABĂU,
ne alăturăm durerii prietenului şi colegului nostru, profesor Teodor Sabău şi a fiicei sale
Nona, mult iubită de mama sa.
Veşnică pomenire. Rodica şi
Doru Lucaciu. (7899)

