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(2285)

V

Suntem alături de pri-

S

te fi văzut nu este o pierdere. El
tot acolo este!”.
IOAN SIDEA,
CATIŢA MUNTEAN,
GHEORGHE BUIBAŞ,
IRÉN SCHÖFFER,
ANA MIERLUŢ,
ERZSÉBET KOVÁCS,

GHEORGHE FOICA,
ILIE MOŞTEORU,
COSTEL BOGHIU,
LUCREŢIA ABRUDAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

Viaţa ne-a adus împre-

ună, Dumnezeu ne-a unit destinele binecuvântându-ne cu
o familie frumoasă de care să
avem grijă împreună, să ne fim
alături la bine şi greu, dar acum
tu, iubita mea soţie
DORINA BUDA,

Toată

compasiunea

ra Silaghi, în aceste momen-

dragi, Felicia şi Dorin Borota,

veşnicie,

te momente către colega noas-

te de mare durere la trecerea

în aceste momente grele când

în neființă a surorii sale dragi.

IOAN SIDEA

se despart de mama lor dragă,

şi transmitem sincere condo-

Odihnă

veșnică

și

sincere

ana, Natalia, Ligia și Alina,
din cadrul Primăriei Oradea.

ROZALIA CIORDĂRAŞ.

leanţe familiei îndoliate: Flo-

Dumnezeu să vă întărească,

rica-soţie, Silvia şi Dana-fiice,

iar pe draga voastră mamă s-o
odihnească în pace şi linişte în
Împărăţia Sa. Sincere condo

V

Suntem alături de prie

tenii noștri, Dora și Petrică, la
marea durere pricinuită de pierderea surorii și cumnatei dragi.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică, iar familiei mângâiere.
Sincere condoleanțe! Dorina și
Horea Negruț. (2362)

V

Vă asigurăm de întreaga noastră compasiune. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în linişte şi

V

(1396)

mente când ne-am despărţim
de tatăl, socrul şi bunicul nostru
FLORIAN HUS,
de 87 de ani. Dumnezeu să-l
ierte şi să-l odihnească în pace!
dru Hus. (1395)

pentru colega noastră, doam-

Împărtăşim durerea

tăl drag,
IOAN SIDEA.
Conducerea
Protecţia

Facultăţii

Mediului

de

Oradea.

(1411)

V

Suntem alături de fa-

V

reroase în care se desparte de
Un gând de alinare şi

mângâiere pentru voi, Dana şi
Silvia, la marea durere pricinuită de moartea tatălui drag.
Cele mai sincere condoleanţe

iubita sa mamă,
FLOARE LASLĂU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Sincere condoleanţe
din partea fam. Viorel Micula.

întregii familii! Emilia şi Liviu
Pop. (1406)

V

conduce pe ultimul drum pe ta-

slău, în aceste momente du-

iere și sincere condoleanțe la
despărțirea de sora sa dragă,

tră, Silvia Puşcaş, acum când îl

milia domnului Gheorghe La-

Triste sunt aceste mo-

Florentin, Cristina şi AlexanUn gând de mângâ-

nora noastră Carmen-nepoată.

pace! Familia Gheorghe Tăutu.

V

V

Cu gânduri sincere de

alinare, suntem alături de famiSuntem alături de cole-

lia colegului nostru Gheorghe

na Teodora Silaghi. Dumnezeu

voastră, Florentin, Cristina şi

să o odihnească în pace! Secre-

Alex, în aceste triste momente

gele noastre, Daniela Bar şi Sil-

trecerea la cele veşnice a iubitei

tar al municipiului Oradea, Io-

când vă despărţiţi de tatăl, so-

via Puşcaş, în aceste clipe de

sale mame,

nel Vila. (2363)

crul şi bunicul vostru,

grea încercare, la trecerea în

FLORIAN HUS.

V

V

noastră se îndreaptă în aces-

ZEMANCA MIKUSKA,
ROZALIA CIORDĂRAŞ,

Aducem un pios oma-

giu omului deosebit, trecut în

leanţe! Sorin şi Jeni Soreaţă.
„Faptul că nu mai poa-

V

mângâiere verişorilor noştri

(2361)

V

Un gând de alinare şi

etena și colega noastră, Teodo-

condoleanțe! Colegele: Mari-

decese

V

V

nefiinţă a tatălui drag,

Dumnezeu să-l odihnească
Cu inimile sfâşiate de

durere anunţăm trecerea la cele

în pace! Livia, Gabriela şi Emil
Dale. (1392)

IOAN SIDEA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Condoleanţe între-

veşnice a mamei noastre dragi,

gii familii. Colectivul Biblio-

bunică şi străbunică,

tecii Universităţii din Oradea.

ROZALIA CIORDĂRAŞ,
de 82 ani, din Tămaşda. Nu te
vom uita niciodată, vei rămâne
în locul unde nimeni şi nimic

m-ai lăsat singur, în suferin-

nu-l poate umbri, inimile noas-

ţă şi durere şi te-ai ridicat la

tre. Adio, iubita noastră mamă,

cer, după o îndelungată boală,

bunică şi străbunică! Dumne-

la vârsta de 56 ani. Greu îmi va

zeu să te odihnească în pace!

fi fără tine, dar voi încerca să

Fiica Felicia, ginerele Dorin

fiu şi tată şi mamă pentru copii

Borota, nepoţii Adi şi Timea,

noştri dragi, care te plâng neîn-

strănepoţii Bia şi Adi.

V

Ne luăm un ultim ră-

de 87 ani şi împărtăşim durerea copiilor noştri, Florentin,
Cristina şi Alexandru.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Fam. Dumitru şi Salvina Ştef. (1393)

V

FLOARE LASLĂU.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
în Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe din partea colectivului European şi Rieni Drinks.
(1410)

V

(1405)

mas bun de la cuscrul nostru,
FLORIAN HUS,

Laslău, la durerea pricinuită de

Un sincer gând de

mângâiere și compasiune coleCele mai sincere con-

gului nostru dl. Gheorghe Laslău și familiei sale, la ceas de

doleanţe vouă, Dana şi Silvia şi

grea încercare, pricinuită de

întregii familii, acum când vă

trecerea la cele veșnice a ma-

despărţiţi de tatăl drag. Dum-

mei sale dragi. Dumnezeu s-o

nezeu să-l odihnească în pace!

odihnească în pace și sincere

Florica Ujac şi familia. (1404)

condoleanțe familiei. Din partea fam. Ioan Micula.

cetat. Draga noastră, MAMĂ,
alături de tata îţi vom păstra
veşnic vie amintirea, amintindu-ne şi rugându-ne în fiecare zi pentru odihna ta veşnică.
Mulţumim tuturor celor care
ne-au fost alături şi ne-au mângâiat, în cele mai grele clipe

V

Suntem alături de veri-

şorii noştri dragi, Felicia şi Dorin Borota, în aceste momente
grele când se despart de mama
lor dragă,

V

În aceste triste momen-

te când vă luaţi un ultim rămas
bun de la tatăl, socrul şi bunicul vostru,
FLORIAN HUS,

V

Suntem alături de cole-

gul nostru Marius Bar şi familia acestuia, împărtăşindu-i durerea, la trecerea la cele veşnice
a socrului său,
SIDEA IOAN.

V

Transmitem sincere

condoleanțe si întreaga noastră compasiune d-lui Gheorghe
Laslău şi familiei sale, la marea durere pricinuită de trece-

din viaţa noastră. Rămas bun şi

ROZALIA CIORDĂRAŞ.

suntem alături de voi, Flo-

drum lin spre îngeri, iubită so-

Sincere condoleanţe familiei

rentin, Cristina şi Alexandru şi

Dumnezeu să-i rânduiască

ţie, mamă şi bunică dragă! Veş-

îndoliate! Dumnezeu s-o odih-

vă transmitem întreaga noas-

odihnă veşnică, iar familiei în-

că în pace! Conducerea Tran-

nic nemângâiaţi: soţul Sandu

nească în pace! Mircea şi Dom-

tră compasiune. Ioana şi Luci-

doliate, alinare. Conducerea şi

silvania General Import Export

cu copiii şi familiile lor. (1397)

nica Cordoş.

an Pintea Dale. (1394)

colectivul OTL S.A.

S.R.L.

rea la cele veșnice a mamei sale
dragi. Dumnezeu s-o odihneas-

