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S

decese

V „O, cinstită adunare,

De la toţi îmi cer iertare
Pentru dragostea frăţească
Domnul să vă răsplătească”.
DUMITRU RAŢ,
VIOARA GREC,
GABOR JANOS
SZEKELY,
MARIA-ELISABETA IAŢICA,
DAVID EUGEN
NEGRUŢIU,
ANA PANTEA,
PAVEL VECONI,
GYULA RENCSIK.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Ne despărţim cu greu de
iubirea noastră,
DUMITRU RAŢ,
cel care a fost un tată şi un
soţ bun, protector şi drăgăstos. Vom păstra mereu amintirea zâmbetului tău şi ştim că de
acolo din ceruri ne vei proteja
mereu. Dumnezeu să te odihnească! Înmormântarea are loc
azi, 26 iulie 2017, ora 14.00, din
Capela Orăşenească. Soţia Silvia şi copiii Remus şi Ramona.

V Cu tristeţe în suflete ne

despărţim de dragul nostru
MITICĂ RAŢ.
Dumnezeu să-l aşeze de-a
dreapta Sa! Condoleanţe familiei îndurerate. Sora Silvia Luncan cu familia. (5598)

V

În aceste clipe de adâncă tristeţe este foarte greu să
găseşti cuvintele, pentru că nimic nu-ţi mai poate mângâia
sufletul odată cu pierderea iubitului vostru soţ şi tată
MITICĂ.
Condoleanţe familiei îndoliate transmit verişorii Aurora şi
Neluţu cu familiile!

V Suntem alături de Sil-

via, Ramona şi Remus, la marea durere pricinuită de moartea celui care a fost soţ şi tată
drag,
DUMITRU RAŢ.
Ne vom aminti mereu cu
mare drag de „NEPOTU”!
Ovidiu, Nelu şi Petrişor Sim,
cu familiile. (5575)

V

Suntem alături de familia Cristian Ciortin, în aceste momente când se despart de
bunica lor. Sincere condoleanţe! Colectivul LNC Logistic.
(5580)

V

DUMITRU RAŢ,
a luptat din răsputeri cu suferinţa, a luptat şi a pierdut. S-a
stins cu ochii înlăcrimaţi şi plini de durere. A lăsat în urma lui
un gol imens, singurul loc de
unde nu ni-l poate lua nimeni
este inima noastră. Dumnezeu
să-l odihnescă! Verişorul Raţ
Simion cu familia, din Oradea.
(5582)

V Cu lacrimi în ochi şi cu

durere în suflete ne luăm rămas
bun de la verişorul nostru,
DUMITRU RAŢ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Verişoarele Sidea Floriţa
şi Dejeu Mărioara cu familiile,
din Oradea. (5583)

V Suntem alături de fa-

milia Cristian Ciortin, în aceste momente când se despart de
bunica lor. Sincere condoleanţe! Colectivul Lanet & Cris
Cosmetics. (5581)

V Împărtăşim durerea pri-

etenelor noastre, Gabriela Diniţă şi Andrea Marcu, în aceste momente de mare tristeţe,
pricinuite de trecerea în nefiinţă a tatălui lor drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe! Laura şi Lutz
Stache. (5578)

V Suntem alături de cole-

ga noastră Gabriela Csilla Diniţă, în aceste momente de grea
cumpănă şi de tristeţe, pricinuite de trecerea la cele veşnice a
tatălui. Fie ca bunul Dumnezeu
să-i aşeze sufletul în rândul celor drepţi şi să mângâie familia
îndoliată. Sincere condoleanţe
familiei. Dumnezeu să-l aibă în
paza Sa! Colegii de la „Cristalica” Service SRL. (5577)

V

Sincere condoleanţe
pentru familia îndurerată Liebermann Lipot, la pierderea
tatălui, din partea prietenului şi colegului de muncă Mihoc Antoniu şi soţia lui, Roxana. (5600)

V O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu inimile
sfâşiate de durere, anunţăm trecerea în eternitate a cumnatului
şi unchiului nostru,
dr. NICOLAE BERINDE,
din Timişoara, om de aleasă
ţinută morală. Sincere condoleanţe cumnatei Puşa Berinde şi
verişorilor noştri Dana şi Călin,
cu familiile lor, iar pe cel plecat
dintre noi, Dumnezeu să-l odinească în Împărăţia Sa! Îndureraţi, cumnata Mimi Berinde,
nepoţii Radu, Mircea şi Dan,
cu familiile, din Oradea. (5585)

V

Un gând de alinare pentru prietenul şi colegul Liebermann Lipot şi un ultim omagiu
pentru pierderea tatălui său. Familia Mihoc Ioan. (5599)

V

Cu tristeţe şi durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
prietenul nostru
IONEL CURTUI
şi-l rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-i dea odihnă veşnică, iar familiei îndoliate să-i dea alinare. Vlad Avram
cu familia. (5589)

V Cu tristeţe în suflete şi

adânc regret aducem un ultim
omagiu celui care a fost colegul nostru
IONEL CURTUI.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace, iar pe cei
rămaşi să-i mângâie. Colegii de
clasă din promoţia 1983 a Liceului Economic Oradea. (5588)

V

Un gând de mângâiere şi compasiune pentru draga
noastră colegă Georgeta Lar, în
aceste clipe de profundă tristeţe pricinuită de trecerea în nefiinţă a scumpei sale mame. Sincere condoleanţe! Colegii din
cadrul Companiei de Apă Oradea. (5590)

V

Suntem alături de colega noastră Georgeta Lar, în
aceste momente pline de durere
pricinuite de despărţirea de iubita sa mamă. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegii
din Compartimentul Informatică, Compania de Apă Oradea.
(5591)

V

Suntem alături de Florica, Viorel şi Loredana cu familiile lor, acum când se despart
de draga lor mamă, bunică şi
străbunică
ANA PANTEA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Floruţ. (5586)

V

Sunt alături de tine, Florica şi familia ta, acum când
cea mai dragă fiinţă,
ANA PANTEA,
vă părăseşte. Aşeaz-o, Doamne, printre aleşii Tăi! Fam. Ana
Vesa. (5587)

V

Copleşiţi de durere suntem alături de naşa noastră şi
de fiicele sale, la trecerea la
cele veşnice a iubitului lor soţ
şi tată, naşul nostru
GABOR SZEKELY.
Nu te vom uita niciodată. Finii Lipovan Cristian Petru şi Lipovan Maria, împreună cu fiii
lor Cristian şi Rareş. (5594)

V

Suntem alături de familia îndurerată de pierderea celui
care a fost cel mai bun tată, soţ
şi bunic
GABOR SZEKELY.
Codruţa Lipovan şi familia.
(5595)

V

Cu durere în suflet mă
despart de bunul meu prieten
GABOR SZEKELY,
un om minunat, cinstit, care
mi-a fost alături la bine şi la
rău. Nu te voi uita niciodată. Ica
Cărmăzan. (5596)

V

Condoleanţe familiei îndurerate la pierderea pricinuită
de trecerea în nefiinţă a iubitului lor soţ, tată şi bunic
GABOR SZEKELY.
Fam. Bojan Aurel, Ionescu
Romeo. (5593)

V

Suntem alături de colegul nostru Eugen Dan Negruțiu
- David, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice
a iubitului său tată,
Eugen Negruţiu David.
Sincere condoleanțe familiei
greu încercate. Dumnezeu să-l
așeze de-a dreapta Sa și să-i
dea odihnă veșnică. Colectivul
de colegi de la Cetatea Oradea.

V

Cu inima îndurerată, anunţ încetarea din viaţă a
scumpei mele mame,
FLOARE FRENŢ (83 ani)
din Avram Iancu. Înmormântarea are loc astăzi, din capela comunei Avram Iancu, de la
ora 13:00. Dumnezeu să îi dea
odihnă veşnică. Fiul Titi Frenţ,
cu familia.

comemorări

V

Trecerea timpului nu a
şters din sufletele noastre tristeţea şi durerea, la împlinirea a
10 ani de când au trecut în nefiinţă dragii noştri părinţi şi bunici,
AURICA
şi
GHEORGHE MOGA.
Amintiri dragi, flori şi multe lacrimi le oferim la tristul
lor mormânt. Dumnezeu să le
dea odihnă veşnică. Mulţumim
celor care le vor oferi clipe de
aducere aminte. Fiul Ovidiu
şi familia, pe veci îndureraţi.
(5592)

V

Cu vii şi neşterse amintiri aducem un pios omagiu de
dragoste şi recunoştinţă iubitului nostru soţ, tată, bunic, socru, nepot, verişor şi cuscru,
ing. DOREL ROMANU,
la 2 ani de la trecerea în veşnicie. Să fii în loc luminat între
cei drepţi şi buni! Familia îndurerată. (5473)

V

Durerea sufletească,
amintirile dragi, lacrimile şi
dorul nemărginit mă învăluie la
împlinirea a 2 ani de când dragul şi scumpul meu tată,
ing. DOREL ROMANU,
a trecut la cele veşnice. Te voi
păstra mereu în suflet. Dumnezeu să te odihnească. A ta fiică,
Flavia-Oana, pe veci nemângâiată. (5474)

V

Suntem alături de colegul nostru Titi Frenţ, în momentele grele ale despărţirii de
mama sa dragă. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Colectivul Clubului Sportiv Crişul Oradea.

V

Suntem alături de prietenul nostru Titi Frenţ, în momentele dureroase pricinuite de
moartea mamei sale dragi. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Gavril Nuţiu, Teodor Biriş.

V Un ultim omagiu

prof. Bonce Bunta,
fostul director al Școlii din
Căbești, la trecerea la cele
veșnice. Sincere condoleanțe
familiei îndoliate. Dumnezeu
să-l ierte! Conducerea și colectivul CS Bihorul Beiuș.

V

Azi, 26 iulie 2017 se împlinesc 6 ani de durere şi tristeţe în sufletele noastre, de când
a plecat la cele veşnice fără un
cuvânt de adio, dragul nostru
fiu, frate bun, tată desăvârşit şi
soţ devotat, la doar 42 de ani,
ec. MIRCEA TEODOR
IANC.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să te odihnească în pace şi să te
aşeze de-a dreapta Sa. Te purtăm cu dragoste şi dor în sufletele noastre şi te vom plânge mereu, până în cel din urmă
ceas. În veci pomenirea ta,
MIRCEA!
Din tot ce a fost frumos a rămas doar amintirea unui vis,
presărat cu lacrimile şi florile
neuitării. Mulţumim tuturor celor care îi vor păstra o clipă de
aducere aminte. Familia, veşnic îndurerată. (5579)

