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S

decese

V

„Moartea este o sală
de aşteptare, un vestibul unde
ne îmbrăcăm cu nemurirea.”
(C.H. Spurgeon)
VALENTIN
VIOREL VARGA,
MARGHIOALA COCIUBA,
ISTAV KOSZTELNI,
JANOS VAS,
DORIN
MIHĂIŢĂ CALMAN,
SANDOR DICSO,
NICOLAE TRIP.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu inimile zdrobite de
durere ne luăm rămas bun de la
dragul nostru nepot şi verişor,
DORIN CALMAN,
cu suflet bun şi curat. Sincere
mângâieri mamei Aurica, celor
trei fiii Mihai, Daniel şi Andrei
şi surorilor Doina şi Mihaela cu
familiile lor, mult încercaţi, din
partea mătuşii Floare Oros şi
verişorii Oros Radu-Vasile cu
familia şi Oros Florica-Veronica. (202)

V

Aducem un ultim omagiu prietenei şi colegei noastre,
ing. ELENA ZELENCIUC
şi adresăm sincere condoleanţe întregii familii îndoliate.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Ştefan Cacuci. (188)

V

Aducem un ultim omagiu distinsei doamne
ing. ELENA ZELENCIUC,
fost director adj. la I.C.S. Alimentara. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Fam. Muşet şi
fam. Secară. (200)

V

V

Adio, dragul nostru

prieten,
MARIUS DEMIAN,
băiatul bun, cu suflet de copil, harnic şi onest, care părăseşti această lume atât de tânăr.
Să te odihneşti în lumină,
DEMI!.
Pe familia, care se desparte de unicul copil, o asigurăm
de toată compasiunea noastră.
Şerban şi Raluca Dacin. (205)

V

Un ultim şi pios omagiu celui care a fost
MARIUS DEMIAN.
Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa, iar familiei să-i aline durerea din suflet.
Jurj Avram, cu familia. (214)

V

Cu tristeţe am aflat de
trecerea la cele veşnice, mult
prea devreme, a colegului şi
prietenului,
col. (r.) DORIN CALMAN.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Fam. Tirla Nicolae şi
Ani. (186)

V

Cu mare durere şi mult
prea devreme, ne despărţim de
prietenul şi camaradul nostru,
col. (r.) DORIN CALMAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Anda şi Bogdan Geaburu. (194)

Aducem un ultim şi
pios omagiu în amintirea celui
care ne-a fost coleg drag,
şef lucrări dr. ing. NICODIM
MUREŞAN.
Dumnezeu să te odihnească în linişte şi pace. Colectivul
Departamentului Inginerie Industrială. (190)

V

Cel mai iubit tată, bunic şi străbunic,
MIHAI PETRUŢ,
a plecat la mama noastră dragă. Înmormântarea are loc azi,
10 ianuarie, ora 12.00, în localitatea Rohani. Cu sufletele nemângâiate, fiica Maria cu soţul
Ionel şi nepoţii Cristina, Mihai,
Alex şi scumpii strănepoţi Irina
şi Mihăiţă. (192)

V

Suntem alături de familia prietenei noastre Maria
Avrigeanu, în aceste momente grele pricinuite de pierderea tatălui ei drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Edit şi
Arpi Szarka. (208)

V

Suntem alături de familia Avrigeanu, în aceste momente când se despart de iubitul lor tată şi bunic,
MIHAI PETRUŢ.
Odihnească-se în pace! Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Fam. Minerva şi Adrian
Durgheu. (213)

V

Cu durere în suflete
anunţăm încetarea din viaţă a
mamei, bunicii şi soţiei noastre dragi,
MARGHIOALA COCIUBA.
Înmormântarea va avea loc
joi, 11 ianuarie 2018, ora 11.00,
din Capela Haşaş. Familia Cociuba.

V

Un gând de alinare şi
sincere condoleanţe prietenilor şi vecinilor noştri, Mariana şi Siluş cu familia, în aceste
clipe grele de încercare, când o
conduc pe ultimul drum pe cea
care a fost iubita lor mamă
MIA COCIUBA.
Părintele Ceresc să-i aşeze
sufletul unde cei drepţi se odihnesc. Dr. Maria Porumb, dr.
Cristian Porumb şi dr. Şerban
Porumb, cu familiile lor. (197)

V

Deplângem trecerea în
nefiinţă a dragei noastre vecine
MIA COCIUBA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Condoleanţe
familiei. Fam. dr. Marius Căprar. (198)

V

Suntem alături de familia prietenului nostru, Vasile
Cociuba, în marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice
a celei mai iubite soţii şi mame,
MIOARA COCIUBA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace! Fam. Chiriţă Leontina. (203)

V

Suntem alături de finii noştri, Vasile şi Mariana, la
marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a celei care a
fost mamă, soacră, soţie şi bunică,
MARGHIOALA COCIUBA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace! Sincere condoleanţe.
Fam. Puia Călin şi Ana. (210)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm decesul scumpului nostru frate
NICOLAE TRIP.
Pustii sunt sufletele noastre
acum când nu îţi vom mai auzi
paşii tăi obosiţi. Dumnezeu te-a
chemat la El, iar nouă ne-a rămas doar dragostea şi blândeţea cu care ne-ai înconjurat mereu. Înmormântarea va avea loc
joi, 11 ianuarie 2018, ora 13.00,
în satul natal, Sitani de Pomezeu. Dumnezeu să-ţi lumineze
calea, dragul nostru frate! Familia îndurerată.

V

Transmitem sincere condoleanţe familiei Maier Mircea, acum când se despart de mama, soacra, bunica şi
străbunica dragă
MARIA VÎRLAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Vecinii din bl. 25, scara
C. (199)

V

Suntem alături de colegul nostru, Creivean NicolaeLucian, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a
tatălui său,
NICOLAE CREIVEAN.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Colectivul DIICOTS.T. Oradea şi B.T. Satu Mare.
(201)

V

Suntem alături de dl.
procuror, Creivean Nicolae-Lucian, în marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a
tatălui său,
NICOLAE CREIVEAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colectivul Serviciului ANTIDROG
BCCO ORADEA. (207)

V

Un gând de mângâiere
şi sincere condoleanţe domnului procuror, Creivean Nicolae,
la marea durere pricinuită de
trecerea la cele veşnice a tatălui drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Colectivul Parchetului de pe lângă Tribunalul
Bihor. (209)

V

Suntem alături de colega noastră Maria Avrigeanu și
familia ei, la marea durere pricinuită de trecerea în veșnicie
a iubitului lor tată, socru, bunic și străbunic. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Colegii de
la Camera de Conturi Bihor.
(1083)

V

Suntem alături de prietena noastră Maria Avrigeanu și familia ei, cărora le transmitem un gând de alinare în
aceste clipe de mare tristețe, la
despărțirea de tatăl, socrul, bunicul și străbunicul drag,
MIHAI PETRUȚ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Liliana și Diana cu familiile. (1084)

V

Ne exprimăm profunda compasiune și împărtășim
tristețea colegei noastre Maria
Avrigeanu, în aceste momente
dureroase când se desparte de
tatăl său. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Membrele Clubului Lions Oradea 22. (1087)

V

Odihnă veșnică, alături
de cei dragi, vecinei noastre
MAGDALENA MOISA.
Sincere condoleanțe familiei
îndurerate. Chira Maria, Sălăgean Doina. (1085)

V

Suntem alături de
doamna profesoară Csilla Verestoi, acum la despărțirea de
tatăl drag. Sincere condoleanțe.
Prof. Eugenia Faur și familia.
(1086)

V

Trecerea la cele
veșnice, mult prea devreme a
colegului nostru
col. (r) DORIN MIHĂIȚĂ
CALMAN,
ne-a întristat profund. Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Membrii A.C.M.R.R.S.R.I. Bihor. (1088)

V

Suntem alături de colega noastră Mihaela, acum la
despărțirea de fratele drag,
DORIN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colegii de birou. (1079)

V

Ne alăturăm durerii
mamei, fiilor și surorilor, acum,
la trecerea în neființă al dragului lor
DORIN.
Dumnezeu să-l ierte. Ghiță și
Tibi. (1080)

V

Toți suntem răvășiți
de plecarea ta prea repede dintre noi. Ai fost cel de la care am
învățat cum trebuie trăită viața.
Un OM cu o inimă caldă, cu un
zâmbet ștrengăresc, mereu cu o
vorbă de duh spusă, un explorator al sufletului, cu evlavie
dumnezeiască pentru cele sfinte, ai plecat pe calea spre lumină, lăsând o dâră de aură luminoasă în urma ta... Ai fost cel
de la care am învățat cordialitatea, diplomația și noblețea în
ceea ce ai făcut,
DORIN,
dragă! Să-ți fie spiritul și sufletul luminat, pe calea veșniciei.
Adina și familia.

V

Un gând de alinare și
mângâiere pentru colegul nostru Ciprian, la marea durere pricinuită de trecerea în veșnicie a
mult iubitei mame,
LUCREȚIA BELEA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Colegii din Schenker
Borș și Oradea.

