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S
V

decese

V

Plecarea în lumea drepţilor a ce-

lui care a fost
FLORIAN SCORŢEA,
ne-a întristat profund. Sincere condo-

„Raiul este un loc de desfătare,

leanţe doamnei Aurelia Scorţea, Flori-

unde văzându-l pe Dumnezeu aşa cum

nei, lui Cristian şi Andrei. Seche Euge-

este EL, faţă către faţă, sufletul se bucu-

nia şi familia. (882)

ră de o fericire veşnică”.
LIVIU PINTEA,
VERONICA DRUGACS,
ZOLTAN SZABO,
JANOS OLAH.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

V

V

Cu adâncă durere în suflete

nostru
dr. GHEORGHE IACOB,
pensionar CFR, în vârstă de 86 ani.
Înmormântarea are loc azi, 1 februarie,
ora 13.00, din Capela Frenţiu. Dumnezeu
să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Fiica

Suntem alături de voi, Iulia şi

Cristian, acum când vă despărţiţi de ta-

V

Un pios şi un ultim omagiu ce-

Pânzaru, la decesul surorii sale. Since-

lei care a fost o bună vecină şi un om de

re condoleanţe. Colectivul S.C. Camicos

aleasă omenie,

Impex S.R.L. Oradea. (888)

VERONICA DRUGACS.
Sincere condoleanţe familiei. Vecinii

V

din Bulevardul Dacia 81, bloc D 4. (897)
Suntem alături de naşii noştri,

part cu durere în suflete de dragul lor soţ,
tată şi socru,
FLORE BORTIŞ (LIŢA).

tăl şi socrul drag,
FLORIAN SCORŢEA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fam. Nemeş Ioan. (904)

V

Gânduri de mângâiere pentru

voi, Aurelia, Iulia şi Cristian, la marea
durere a despărţirii de soţul, tatăl şi socrul drag,
FLORIAN SCORŢEA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Un gând de mângâiere şi compasiune. Finii Dora, Ghiţă, Dorinel şi Adeli-

V

Suntem alături de verişoarele

noastre, fina Lenuţa cu familia, Anuţa cu
familia, la decesul tatălui, socrului şi bunicului
PAVEL OLAR,

na. (891)

V

Sunt alături de nepotul Popa

Profund îndurerat, cu ochii plini

de lacrimi îmi iau rămas bun de la dra-

cerea către cele veşnice a celui care a fost
TEODOR SĂLĂGEAN.

gul meu prieten,
dr. GHEORGHE PUIU IACOB,
distins medic stomatolog, om de înaltă
ţinută morală. Fie ca Atotputernicul Pă-

Condoleanţe întregii familii şi Dum-

PUIULE
dragă. Sincere condoleanţe familiei.

cu familia. (886)

V

Regretăm profund trecerea în

nie. Ne exprimăm întreaga noastră comSuntem alături de verişoara

pasiune şi transmitem sincere condole-

noastră Pintea Viorica, la marea durere

anţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l

pricinuită de decesul soţului ei,

odihnească în pace. Conducerea SC

tatăl, socrul şi bunicul vostru drag. Sin-

Zena, verişoarele Sabina, Vioriţa şi Ma-

cere condoleanţe. Fam. Viorica şi Gheor-

ria. (902)

ghe Pop. (900)

V

Cu durere în suflet şi adânc res-

pect suntem alături de colega noastră
Chişe Stăniloiu Linda, la pierderea tatălui său drag. Colegii de la Liceul de Arte
Oradea. (892)

V

V

mult prea devreme dintre noi. Te-am iubit şi respectat mult draga mea prietenă,

joi, 2 februarie 2017, ora 13.00, în sa-

dragul lor tată, socru, bunic şi soţ. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate.

V

Cu durere în suflete anunţăm de-

cesul celui care a fost tată, socru şi bunic,

Vei fi mereu în sufletele noastre. Dum-

în vârstă de 70 ani. Stâlpul are loc

nezeu să te odihnească în pace. Since-

azi, 1 februarie 2017, ora 17.00, la Cape-

re condoleanţe familiei. Elvira şi Dorin

la Orăşenească, iar înmormântarea joi,

Agapescu cu familia. (896)

2 februarie 2017, ora 12.00, din Capela
Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească. Fiica
Dana, ginerele Claudiu, nepoţii Andrei,

Un suflet bun şi drag ne-a pără-

de cel care ne-a fost tată, socru, bunic şi

de 81 ani. Înmormântarea va avea loc

nei Aurelia, acum când se despart de

TEODOR DUMITRAŞ,

şi lacrimi în ochi ne despărţim de iubitul

rere pricinuită de moartea fulgerătoare a

Szekeres Iulia, Cristi, Andrei şi a doam-

VERONICA DRUGACS.

sit. Cu inimile îndurerate ne despărţim

FLORE BORTIŞ (LIŢA),

Împărtăşim tristeţea familiei

Te-ai stins puţin câte puţin sub

Cu sufletele cuprinse de durere

nostru soţ, tată, socru şi bunic,

V

Fam. Pinţa Călin şi Mia. (905)

V

orica, Adrian şi Andreea, la marea dusoţului drag,

Viorica, Cosmin cu soţia Ioana, nepoata

„TURISM FELIX” S.A. Băile Felix.

Sincere condoleanţe. Fam. Cmeciu Dă-

Suntem alături de voi, Pintea Vi-

Nelu, Doru şi Marius, la despărţirea de

TEODOR SĂLĂGEAN,
un profesionist, un om de aleasă ome-

nuţ, Adina şi Andrei. (883)

odihnească în pace. Familia Pop Cohuţ

privirile noastre neputincioase plecând

neființă a fostului nostru coleg,

Dr. Al. Georgescu sr. (903)

LIVIU PINTEA.

Suntem alături de voi, Mery,

nezeu să-l odihnească în pace. Ionel Olah

rinte Veşnic să-l primească în Împărăţia
Sa! La bună revedere,

V

de bunătate şi omenie. Dumnezeu să-l

Fam. Pop Petru şi Claudia. (903)

Raul Ciprian şi prietena Teodora, la tre-

V

Suntem alături de domnul Mihai

Ileana, Maria şi Nelu, acum când se des-

Mihaela şi ginerele Mitică. (873)

V

V

din Valea Mare de Criş, un OM plin

anunţăm încetarea din viaţă a dragului

V

Miercuri, 1 februarie 2017

străbunic,
PAVEL OLAR.
Înmormântarea va avea loc joi, 2 fe-

Eric. (906)

V

Cu inimile îndurerate ne despăr-

ţim de cel care a fost tată, socru şi bunic,

bruarie 2017, ora 13.00, la Biserica din

TEODOR DUMITRAŞ.

odihnească în pace. Nu te vom uita nici-

Valea Mare de Criş. Fie ca bunul Dum-

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

nească în pace. Fam. Savu Sebastian,

odată. Soţia Ileana, fiica Maria, ginerele

nezeu să-l odihnească şi să-l aşeze în Îm-

Fiul Adrian, nora Ramona şi nepoata

Daniela şi Dănuţ. (884)

Nelu, nepoţii Doru şi Marius. (890)

părăţia Sa. Familia îndurerată. (898)

Iris. (907)

LIVIU PINTEA,

tul Călugări. Dumnezeu să-l ierte şi să-l

de 46 ani. Bunul Dumnezeu să-l odih-

