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S

decese

V

V

Cu ochii plini de la-

crimi şi sufletul îndurerat îmi
iau rămas bun de la prietena

„Dumnezeu nu uită de

om cum uită omul de Dumnezeu”. (Pr. A. Boca)

mea de-o viaţă,
DANA LĂZĂU.
Dumnezeu să-i odihnească

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere familiei îndoliate la
despărţirea neaşteptată de
KATALIN RAŢ.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească. Fam. dr. ing. Dragoş Ioan. (8239)

V

Cu lacrimi în ochi şi

V

A luptat cu suferinţa

durere în suflete ne despărţim

şi a pierdut, lăsând în urma ei

de fratele meu drag, de cumna-

un gol imens. Singurul loc de

tul şi unchiul nostru

unde nu o poate lua nimeni pe

GHEORGHE TURCUŢ.

fina noastră,

Dumnezeu să-i dea odihnă

IULIANA TODOR,

sufletul. Suntem alături de fa-

ILONA HEGEDUS,

veşnică. Sora Mariana-Elena,

milia îndoliată: Mihai, Tiţa şi

este inima noastră. Dumne-

cumnatul Dinu cu nora Mihea-

ALEXANDRU PĂCURAR,

Crina. Ioana cu familia, din Ita-

zeu să o ierte şi să o odihnească

RAYKO GROZDANOV,

lia. (8238)

MARIA TODUŢA,
MARIA POPESCU,
ZOLTAN KOVACS.

V

Cu tristeţe şi durere în

Sincere condoleanţe fami-

suflete ne luăm rămas bun de

liilor îndoliate. Ildiko Mavro-

la scumpul nostru tată, bunic,

doglu, Servicii Funerare Non

străbunic, soţ,

Stop „La Capătul Drumului”

ALEXANDRU PĂCURAR,

S.R.L.

la 78 de ani. Fie ca sufletul
bun să călătorească în lumină.
Înmormântarea are loc azi, 7

V

noiembrie 2017, ora 15.00, de
Tătuţa meu drag,

la Capela Orăşenească. Vei ră-

COSTICĂ BARA,

mâne veşnic în sufletul nostru:

a plecat dintre noi să se întâl-

soţia Emma, copiii Alexandru,

nească cu mama noastră,
CORNIŢA.

Mariana, Carmen şi nepoţii.
(8233)

V

Suntem alături de tine,
Erica, la despărţirea de sora ta
iubită
KATALIN RAŢ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Ing. Dobre şi prof. Toader. (8240)

V

Tristă şi grea este ziua
de azi, când ne despărţim de
draga noastră mamă şi bunică
FLOARE GHIŢAŞ.
în vârstă de 84 ani. A fost un
suflet bun şi liniştit şi s-a înălţat
la cer. Dumnezeu s-o aşeze la
dreapta Sa. Înmormântarea va
avea loc miercuri, 8 noiembrie,
ora 15.00, de la Capela Frenţiu.
Fiica nemângâiată, Mariana,
nepoţii Ligia şi Remus. (8243)

N-am crezut că poate să doară atât de tare despărţirea, tată
drag! Slujba de înmormânta-

V

Cu sufletele pline de

re va avea loc în Băile Felix, la

durere ne despărţim de bunicul

capelă, miercuri, 8 noiembrie

şi străbunicul nostru drag

2017, ora 13.00. Fiica Viorica.

ALEXANDRU PĂCURAR.
Dormi în pace suflet blând.

(8252)

Nu te vom uita niciodată. Nepoţii Octavian-Marius cu soţia

V

Anda şi strănepoata Sonia RaiNe-ai marcat viaţa, n-

sa, Ramon-Adrian, Victor Io-

avem cum să te uităm vreodată,

sif, Maria-Clara, Alexandra.

dragul nostru tată, socru, bunic

(8234)

şi străbunic
COSTICĂ BARA.
Fiica Viorica, ginerele Liviu,

V

Suntem alături de co-

nepoţii Ionuţ şi Mădălina cu fa-

lega noastră Lazăr Medana, la

miliile. (8253)

marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a tatălui ei.

V

Dumnezeu să-l odihnească în
O fiinţă dragă nouă

a luat calea spre cer. Îndoliaţi
în suflete şi plini de durere ne
luăm rămas bun de la cel care
ne-a fost tată, socru, bunic şi
străbunic,
COSTICĂ BARA.

V

Suntem alături de verişoara noastră Mariana, din
Oradea, la durerea despărţirii
de draga noastră mătuşă
FLOARE GHIŢAŞ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe. Verişorii Iosif şi Viorel Gavriluţ
cu familiile. (8244)

V

După o lungă şi grea
suferinţă, ne despărţim cu durere în suflete de cel ce a fost
VIOREL MIHALCA.
Înmormântarea are loc azi,
7 noiembrie, ora 13.00, în localitatea Aştileu de la nr. 110.
Îndureraţi soţia Mărioara şi
cumnaţii Viorica şi Traian cu
familiile. (8261)

pace. Colegii din cadrul Serviciului Achiziţii Publice. (8232)

V

Sunt alături de prietena

şi colega mea Medana Lazăr, în
aceste momente grele pricinuite de despărţirea de tatăl său

Odihneşte-te în pace! Fiul

drag. Sincere condoleanţe fa-

Constantin-Florian, nora Maria

miliei îndurerate. Dumnezeu

şi nepoţii Cornelia, Ana şi Mi-

să-l ierte şi să-i dea odihna veş-

hai. (8254)

nică. Ionela Toda. (8248)

la şi nepotul David. (8249)

za. (8268)

V

Cu sufletele îndurera-

te ne despărţim de cumnatul şi
unchiul nostru drag
GHEORGHE TURCUŢ.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Cumnata Mariana,
nepoţii Dănuţ, Anca şi Emma.
(8250)

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragului nostru frate
şi unchi
VIOREL MIHALCA.
Înmormântarea are loc azi,
7 noiembrie 2017, ora 13.00, în
localitatea Aştileu. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Surorile îndoliate, Marinela şi Aurica, cu nepoţii Ramon, Florica şi
Georgeta. (8247)

V

Suntem alături de co-

lega noastră, Lucuţa Laura, la
durerea pricinuită de trecerea
în veşnicie a tatălui său. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colectivul Serviciului Protecţia Copilului din cadru ASCO.
(8264)

V

Împărtăşim durerea

colegului nostru, Urs Cătălin, la trecerea la cele veşnice

V

Suntem alături de cole-

a mamei sale iubite. Colectivul

ga noastră, Larisa Galea, la tre-

de cadre didactice, nedidactice

cerea în nefiinţă a tatălui socru.

şi conducerea Colegiului Na-

Sincere condoleanţe! Colecti-

ţional „Iosif Vulcan” Oradea.

vul de la Farmacia „Vitamina”.

(8258)

(8269)

V

Suntem alături de cole-

V

Gânduri de alinare şi

gul nostru, Urs Cătălin, în aces-

mângâiere familiei îndoliate, la

te momente grele când se des-

despărţirea fulgerătoare de cel

parte de prea iubita sa mamă.

care a fost

Catedra de Educaţie Fizică de

IOAN FOFIU.

la Colegiul Naţional „Iosif Vul-

Îl rugăm pe bunul Dumnezeu

can” Oradea. (8259)

să-l aşeze de-a dreapta Sa, iar
pe cei îndureraţi să-i întăreas-

V

că şi să-i ajute să treacă peste
Vocea ta caldă şi plăcu-

acest moment, pentru a-i păstra

tă, zâmbetul cald, bunătatea şi

o vie amintire. Sincere condo-

cumpătarea m-au părăsit odată

leanţe! Familia Popa Augustin

cu trecerea în nefiinţă, după o

şi familia Popa Rozalia.

lungă şi grea suferinţă, a iubitei mele soţii

V

în pace! Naşii Nelu şi Ana Bor-

MARIA POPESCU,
născută

SZMERCSANYI,

duminică, 5 noiembrie 2017,
într-o zi superbă de toamnă,

V

Suntem alături de fa-

milia Todor Adrian, Tina și
Alex, la durerea prin care trec,

la vârsta de 74 ani. Dumnezeu

pricinuită de despărțirea de cea

să o binecuvânteze şi s-o odih-

care a fost mamă, soacră și bu-

nească în pace. Înmormântarea

nică,

va avea loc miercuri, 8 noiem-

IULIANA TODOR.

brie 2017, ora 13.00, de la Ca-

Sincere condoleanțe. Finii

pela Steinberger. Soţul Popescu

Cornel și Monica Borza, fam.

Victor. (8265)

pr. Gudea Ioan și Ana. (924)

