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V Împărtăşim durerea co-

V Cu adâncă durere în su-

legei noastre Florica în aces-

flete anunţăm trecerea la cele

te momente de suferinţă când

veşnice a iubitei noastre soţii şi

se desparte de iubita ei mamă.

mame,

Conducerea şi colegii de la

FELICIA ANTAL,

Colegiul Tehnic „Constantin

de 55 ani. Înmormântarea are

Brâncuşi”. (5206)

S

decese

V ,,Omul care moare este

la Capela Haşaş a Cimitirului

V Un sincer gând de alinare pentru prietena mea Flori şi
nuită de pierderea mamei dragi.

ţeşte, dar care se înalţă mai

Dumnezeu să-i dea odihnă veş-

strălucitor în altă emisferă”.

nică, iar pe voi să vă mângâie.

(Goethe)

Dorina. (5207)
ANA ALBU,

V Întreaga mea compasiu-

IULIU KISS,

ne Floricuţei Roibu la despărţi-

SANDOR GORDAN,

rea de iubita sa mamă

ION NEAMŢU,

ANA MATEI.

CĂTĂLINA MATEAŞ,

Sincere condoleanţe întregii

NICOLAE-ALEXANDRU
CĂRBUNAR,
VALERIA ZĂLHAN,

familii. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Daniela Vîlceanu. (5214)

IRINA VARADI,

V Suntem alături de Flo-

AURELIA DIACONU,

rica şi Remus în marea du-

FLOARE NEGRUŢ,

rere pricinuită de trecerea la

IULIANA TANŢĂU,

cele veşnice a mamei şi buni-

ROMULUS-GHEORGHE

cii dragi,
ANA MATEI.

FLUERAŞ.
Sincere condoleanţe fami-

Dumnezeu s-o odihnească

liilor îndoliate. Ildiko Mavro-

în pace, iar pe cei rămaşi să-i

doglu, Servicii Funerare Non

mângâie. Monica, Florica şi

Stop „La Capătul Drumului”

Cecilia. (5215)

S.R.L.

V Cu nemărginită durere

re şi mângâiere pentru prietena

în suflete ne luăm rămas bun de

noastră Varvara Păcurar care,

la scumpa noastră mamă şi bu-

după doi ani de lacrimi, triste-

nică,

ţe şi suferinţă maximă în urma

LUCREŢIA HORGEA,

pierderii soţului şi a fiicei sale

de 69 ani. Înmormântarea are

scumpe, acum o conduce pe ul-

loc azi, 10 iulie 2017, ora 11.00,

timul drum pe unica ei soră

de la Capela Haşaş. Dumnezeu

CĂTĂLINA.

să o odihnească în pace! Fiica

Dumnezeu s-o odihnească în

Teodora cu familia. (5172)

V Cu mare tristeţe ne despărţim de a noastră mamă
ANA MATEI.
Vei rămâne veşnic în suflete-

tal şi copiii lor Călin şi Paul la
plecarea dintre noi a soţiei şi
mamei lor,
FELICIA ANTAL.
Dumnezeu s-o odihnească,
ie. Fam. Gavril Cheregi şi soţia

ul. (5208)

V În aceste clipe de mare
durere, suntem alături de copiii noştri, Răzvan, Geta, Bogdan şi cuscra noastră Viorica,
la despărţirea de dragul lor soţ,
tată, socru şi bunic
IULIU KISS.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace şi linişte,
iar celor rămaşi multă mângâiere şi alinare. Fam. Cmeciu Gheorghe şi Irina, din Ceica. (5210)

V Cu mare durere în suflet
ne luăm rămas bun de la mama
noastră
IRINA VARADI,

V

Ne alăturăm durerii verişoarei noastre dragi, Angela,
la plecarea în veşnicie a tatălui
ei şi unchiul nostru
NICOLAE PURTAN.
Amintirea lui va rămâne veşnic în sufletele noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Nepoatele Melania şi Mirela cu
familiile lor. (5217)

V În aceste momente gre-

le, suntem alături de verișoara
noastră Varvara și de nepoții
Raul și Robert, care se despart,
pentru totdeauna, de iubita lor
soră și mătușă,
CĂTĂLINA MATEIAȘ.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Sincere condoleanțe.
Fam. Ioan și Victoria Mateiaș,
din Ștei, Ioana, Gabriela și
Bogdan.

ei bun va rămâne veşnic în inimile noastre. Înmormântarea
are loc azi, 10 iulie, ora 15.00,
de la capela satului din Santăul Mare. Fiica Mariana cu soţul Aurel şi fiul Adrian cu soţia

V Cu mare tristeţe ne luăm

rămas bun de la colega noastră
de liceu
prof. CĂTĂLINA MATEIAŞ
şi transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate. Colegele de liceu promoţia 1959.

V Cu tristeţe şi durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
cea care a fost bunica noastră

Mariana, Codreanu Vlad şi soţia Monica, Popa Nicolae şi soţia Georgiana.

comemorări

V Au trecut 2 ani de când
dragul meu soţ,
OVIDIU DEMIAN,
a plecat în veşnicii. Îmi este
nespus de greu să accept că am
rămas doar cu amintiri dragi,
presărate cu multe lacrimi şi
un dor nemărginit. Candela recunoştinţei, florile neuitării şi
dragostea mea îţi vor veghea
somnul de veci până va veni
acel timp când vom fi din nou
împreună. Bunul Dumnezeu să

în vârstă de 78 ani. Sufletul

te odihnească în pace! Recunoştinţă celor ce-i vor păstra o
clipă de aducere aminte. Parastasul se va săvârşi sâmbătă, 15
iulie, ora 10.00, la Biserica Ortodoxă din Ciuhoi. Veşnic îndurerata soţie Rodica. (5194)

Anunţurile
de comemorări şi decese

IRINA VARADI.

se preiau:

Dumnezeu să o aşeze între cei drepţi. Nepoţii Adrian,
Cristian şi Vivien cu familiile.
(5211)

r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-vineri în-

pace. Anni şi Nicu Creţ. (5204)

V Suntem alături de cus-

V Suntem alături de nașa

cra noastră Mariana în aceste

Varvara și de nepoții ei, Raul și

clipe grele când se desparte de

Robert, la dureroasa despărțire

mama ei

de draga lor soră și mătușă,

alături de familia Dumitru An-

mitru, fiii Călin şi Marius-Pa-

Anita. (5213)

V Un gând de încuraja-

mângâiere şi alinare suntem

iar pe cei rămaşi să-i mângâ-

ELENA MACRA,
ERZSEBET NAGY,

crii noştri dragi, Teodor şi Maria Purtan, la despărţirea de
fratele şi cumnatul lor
NICOLAE PURTAN.
Condoleanţe întregii familii. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. dr. Tirla Gheorghe. (5216)

V Cu gânduri sincere de

Municipal Oradea. Soţul Du-

familia ei la marea durere prici-

asemenea unui astru ce asfin-

MARIA KERESZTESI,

loc azi, 10 iulie, ora 13.00, de

V Suntem alături de cus-

IRINA VARADI.

le noastre. Dumnezeu s-o odih-

prof. CĂTĂLINA MATEIAȘ.

nească în pace. Fiul Traian, fii-

Dumnezeu s-o odihnească

pace, iar pe voi să vă mângâie.

cele Elena, Florica, Ana cu

în pace. Finii Eugen și Florica

Cuscrii Gheorghe şi Mărioara

familiile. (5205)

Ionaș.

Bele. (5212)

tre orele 8.00-18.00, duminică, între orele 12.00-16.00

r la ghişeul de pe str. Patrioţilor
nr. 4 (lângă Teatrul de stat) luni-vi-

Dumnezeu s-o odihnească în

neri, între orele 9.00-18.00, duminică,
16.00-18.00

