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V

Un gând de mângâie-

S
V

suntem alături de familiile pre-

tri dragi Ica, Dani şi Bogdi, la

oţilor Aurel şi Florin Puşcaş în

despărţirea de soţul şi tatăl lor

aceste momente grele când se

drag,

despart de iubitul lor fiu, reIONICĂ CIPLEU.

Dumnezeu să-l odihnească

nu risipi ca un nesăbuit timpul că din timp este făcută viaţa”. (Benjamin Franklin)
FLORA HAŞAŞ,
IOAN-ADRIAN CIPLEU,
MARIA VAIDA,
ALEXANDRUCSABA KOVACS,
ISTVAN LORINZ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavro-

ing. MARIUS PUŞCAŞ.
Sincere condoleanţe întregii
cu familia. (4754)

Cu gândul şi sufletul

suntem alături de tine Maria şi

V

Întristaţi suntem ală-

familia ta, la marea durere pri-

turi de familia Părintelui Proto-

cinuită de trecerea în veşnicie a

pop Aurel Puşcaş acum la ceas

celui care a fost,

de mare durere prin trecerea la

VIRGIL CREŢU,

cele veşnice a fiului
MARIUS PUŞCAŞ.

soţ, tată şi bunic drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Doina şi Mihai Nistor. (4740)

V

Împărtăşim durerea fa-

Odihnă veşnică. Fam. prof.
Cornel T. Durgheu. (4769)

V

Suntem alături de fami-

miliei Creţu Maria, la pierderea

lia doamnei învăţătoare Rodi-

soţului,

ca Balaciu la despărţirea de so-

doglu, Servicii Funerare Non-

VIRGIL.

Stop „La Capătul Drumului”

Sincere condoleanţe. Familia
Căprariu. (4742)

S.R.L.

spectiv frate

familii. Arh. Viorica Zărnescu

şi Pop.

V

„Iubeşti viaţa? Atunci

Cu multă amărăciune

re şi alinare pentru finii noş-

în pace. Naşi, familiile Negruţ

decese

V

ţul drag
MIHĂIŢĂ BALACIU.
Sincere condoleanţe din partea familiei pr. Hinsu Ioan.

V

Doresc ca prin prezen-

tul anunţ, să aduc mulţumirile
mele tuturor acelor care au fost
alături de mine prin prezenţă,
mesaje, facebook, în marea durere şi tristeţe pe care o am, ca
urmare a decesului soţiei mele
dragi
MARIA-ELENA VARADI.
De asemeni aduc mulţumirile mele personalului Cimitirului Rulikowski, firmei „La
Capătul Drumului” S.R.L. şi
Restaurantului studenţesc din
Oradea. Mulţumesc în mod
special cuscrilor mei-familia
Cadar Flore şi Livia, preotului
din Săbolciu, copiilor mei dragi
Janeta şi Liviu-Adrian, ginerelui Iuliu şi norei Alina, care
au fost şi sunt alături de mine.
Dumnezeu s-o odihnească în
linişte şi pace. Soţul greu încercat Livius Varadi. (4751)

V

Suntem cu sufletul ală-

turi de colega noastră Cristina

V

(4755)

la marea durere pricinuită de
moartea fiicei sale dragi

V

Mulţumim tuturor ru-

delor, prietenilor, colegilor, ve-

SFETLANA STELUŢA.

cinilor şi cunoştinţelor care

Dumnezeu s-o odihnească în

prin prezenţă şi cu gândul au

pace. Saveta Toderici. (4746)

fost alături de noi la marea durere pricinuită de trecerea la

V

cele veşnice a dragei noastre
Un gând de alinare şi

naşe

mângâiere prietenei mele Ani-

ing. NELI-FLORICA

şoara Garai la dureroasa des-

ELVIRA RUSU.

părţire de fiica ei
ZVETLANA.

Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Rozsika, Tomi şi familia.

Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Mia Prichici. (4760)

V

V

Despărţirea de tine,

dragă şi scumpă soţie, mamă,
soacră şi bunică, este extrem de

gul nostru Lorincz Levente, la

grea. Îţi mulţumim pentru toa-

durerea pricinuită de moartea

tă grija purtată, pentru sufletul

tatălui drag

tău deosebit de bun şi generos,

ŞTEFAN LORINCZ.

pentru caracterul tău integru şi

Dumnezeu să-l odihnească în

minunat. Îţi rămânem adânc re-

pace. Colegii de la Termoficare

cunoscători, draga noastră

Oradea-Secţia Electric. (4748)

prof. MARIA BARA.
Dormi în pace suflet bun şi
blând. Înmormântarea va avea

Suntem alături de cole-

loc sâmbătă, 11 august 2018,

gul nostru Mangra Dan la du-

ora 13.00, la Cimitirul din Băile

IOAN CIPLEU.

rerea pricinuită de moartea

1 Mai, Biserica ortodoxă „Naş-

Dumnezeu să-l odihnească,

fratelui drag. Dumnezeu să-l

terea Maicii Domnului” (la

iar ţie să-ţi dea putere şi mân-

odihnească în pace. Colegii de

moară). Soţul Aurel, fiul Cristi-

gâiere. Colegii de la Clinica de

la Termoficare Oradea-Secţia

an cu nora Ioana, fiica Otilia cu

Ginecologie calla. (4758)

Electric. (4747)

ginerele Ovidiu. (4764)

la decesul tatălui său drag

V

Vestea plecării dintre
cei vii a mult preţuitei noastre
cumnate şi mătuşi,
prof. MARIA BARA,
ne-a întristat profund. Ne
alăturăm cu toată compasiunea
fratelui Aurel şi a copiilor Cristian şi Otilia cu familiile lor.
Chipul tău blând
MARIA,
va rămâne în imaginea noastră ca model de bunătate. Bunul
Dumnezeu să te aşeze între aleşii Săi. Celor dragi mângâiere.
Cumnaţii Ghiţă şi Silvia Bara
cu copiii Marius şi Simona cu
familiile lor. (4762)

Acum, în postul Adormirii Maicii Domnului, sufletul
nobil al dragei noastre cumnate şi mătuşi
profesor MARIA BARA
a ales să se înalţe spre cer,
lăsând în urmă multă durere. Suntem alături de fratele şi
unchiul nostru drag, prof. Aurel Bara cu copiii lui Cristian
şi Otilia. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Cu compasiune, cumnata Lenuţa Cârţînă,
Dana şi Costel cu familiile lor.
(4766)

V

Suntem alături de fina

noastră Maria Rada în aceste clipe triste pricinuite de
decesul fratelui său. Sincere condoleanțe întregii familii. Dumnezeu să-l ierte și
să-l odihnească în pace. Fam.
Petruș Dumitru și Petruș Mircea.

V

Suntem

alături

de

d-na Maria Crețu și de familia sa la despărțirea de dragul
lor soț, tată și bunic. Sincere condoleanțe întregii familii.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Dumitru Petruș.

V

Suntem alături de fostul

nostru coleg, preot Pușcaș Florin, la pierderea fratelui drag,
cel care a fost
ing. MARIUS
CRISTIAN PUȘCAȘ.
Sincere condoleanțe. Colectivul clasei a xii-a I, Colegiul
Național E. Gojdu, promoția
1988. (1586)

comemorări

V

La trei ani de la decesul

scumpei noastre
IULIA SUCIU,
soțul Viorel, copiii Diana și
Remus, cu familiile, simțim
aceeași durere în suflet. Dum-

Suntem alături de cole-

V

O bunică iubitoare şi
grijulie a cedat în lupta vieţii lăsând în urmă numai durere, suferinţă şi un mare gol, cea
care a fost
prof. MARIA BARA.
Îţi mulţumim pentru tot, toată grija şi iubirea ce ne-ai purtat-o! Vei rămâne mereu vie în
sufletele noastre. Cu dor şi lacrimi, nepoata Lorena şi nepotul Raoul. (4765)

V

Sunt alături de fos-

ta mea colegă Garai Anişoara,

V

V

Suntem alături de unchiul nostru Bara Aurel şi verişorii Cristian şi Otilia în aceste grele clipe la despărţirea de
draga lor
MARIA BARA.
Dumnezeu s-o odihnească.
George Bara şi Doina, Mădălina, Covaci Horică şi Anda.

V

Un ultim omagiu celui
care a fost colegul nostru,
prof. NICOLAE CIUCEA,
fost director la școala din Călacea. Sincere condoleanțe familiei. Colectivul de cadre didactice din comuna Olcea,
reprezentate prin dl director
prof. Buibaș Teodor.

nezeu s-o odihnească în pace.
Familia Suciu. (1582)

V

Au trecut 40 de zile de

lacrimi, amar şi suferinţă de
când a trecut în nefiinţă iubita
noastră mamă, bunică şi străbunică
MARIA DĂRĂBAN.
Parastasul va avea loc sâmbătă, 11 august, ora 9.00, la Biserica Tei. Bunătatea cu care neai înconjurat va rămâne veşnic
în inimile noastre rănite. Fieţi somnul lin şi îngerii aproape.
Familia îndurerată. (4717)

