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S

decese

V

„Moartea nu este neaşteptată pentru nici un sfânt,
celui ce are tot timpul masa
pregătită, venirea unui oaspete nu este o surpriză”. (George
Swinnock)
ANDREI BRAD,
IOAN CIMPAN,
IMRE NAGY.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cuvintele sunt prea
puține pentru a alina durerea
din sufletele noastre acum când
ne despărțim pentru totdeauna
de mult iubita noastră mamă,
soacră și bunică,
ELISABETA DOLOG,
din Vașcău. Dumnezeu să-ți
dea odihnă veșnică în Împărăția
Sa. Fiii Nicu și Danu cu familiile.

V

Compansiune și un
gând de alinare familiei domnului Nicu Dolog, în aceste momente triste la trecerea în eternitate a mamei sale dragi,
ELISABETA DOLOG.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Din partea Fam. Ioan Micula.

V

Suntem alături de fa-

Un sincer gând de
mângâiere şi îmbărbătare colegului nostru Nicu Dolog, la
ceas de grea încercare, pricinuită de trecerea la cele veşnice a
mamei sale dragi,
ELISABETA DOLOG.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Colegii de pe Platforma
Sudrigiu.

V

Transmitem sincere condoleanţe şi compasiune colegului nostru, Nicu Dolog şi familiei sale, la marea
durere pricinuită de trecerea la
cele veşnice a celei care a fost
mamă, soacră şi bunică. Dumnezeu să o odihnească în pace!
Colectivul din T.G.I.E. Oradea

Suntem alături de ve-

V

Suntem alături de veci-

V

Un gând de alina-

miliile colegilor noștri Do-

rişorii noştri, Lenuţa şi Mihai

na noastră Cristina, la trecerea

re pentru dr. Marc Valeria, în

log Nicușor și Dolog Dănuț, în

Lup, la marea durere pricinui-

în eternitate a mamei dragi

aceste momente triste, la tre-

aceste clipe grele, când se des-

tă de trecerea în nefiinţă a ma-

part de draga lor mamă. Dum-

mei lor dragi,
FLOARE BĂRAR,

nezeu să o odihnească în pace!
Colectivul

Autobazei

S.C.

T.G.I.E. S.R.L.

din Husasău de Tinca. Bunul Dumnezeu să îi dea odihnă
veşnică şi să o aşeze în rândurile celor bineplăcuţi Lui. Ve-

V

Împărtăşim durerea

colegei noastre, Micle Raluca şi

rişoara Mariţa Vesa şi familia.
(7922)

a familiei, la despărţirea de tatăl drag,
FLORIAN ARON.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Conducerea Administraţiei
Judeţene a Finanţelor Publice
Bihor. (7920)

V

V

Suntem alături de co-

lega noastră, Negru Silvia, în
aceste momente grele când se
desparte de iubitul ei tată. Bunul Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar familiei îndurerate
mângâiere şi alinare. Colectivul CSEI Cristal. (7923)

Suntem alături de cole-

ga noastră Rotar Mădălina, în
aceste momente grele când se
desparte de tatăl drag,
FLORIAN ARON.
Sincere condoleanţe. Colectivul Secţiei Chirurgie S.C.A.I.
(7943)

Sincere condoleanţe. Asocia-

său. Odihnă veşnică. Familia

ţia de proprietari 1 Decembrie

V

Compasiune şi un gând

de mângâiere familiei la des-

V

Sincere condoleanţe din partea conducerii Spitalului Clinic
de Recuperare Medicală Băile

Cu mult regret şi com-

lina Rotar, la trecerea în nefiinţă a tatălui său,
FLORIAN ARON,
după o grea suferinţă. Sincere condoleanţe familiei. Colectivul Secţiei A.T.I. - S.C.A.I.
(7944)

V

durere am primit vestea trecerii la cele veşnice a fostei colege de echipă
MARIA DEAC (ZIMA),

imensă părere de rău o plâng

de cea care ne-a fost mamă,

alături de Cristina, pe doamna

soacră, bunică şi străbunică,

MARIKA DEAC,

SILVIA MAGDA,

pildă de omenie şi sensibili-

în vârstă de 81 de ani. În-

tate sufletească. Bunul Dumne-

mormântarea are loc din Cape-

zeu s-o odihneacă în pace. Flo-

la Haşaş, azi, 22 ianuarie, ora

rica Raita.

15.00. Dumnezeu să te odihnească în pace. Cât vom trăi

V

te vom plânge. Fiica Anca, giSuntem alături de veri-

şorii noştri, Lipo Ioan cu familia, din Oradea şi Lipo Viorel,
din Giurtelecu Şimleului, acum
când se despart de dragul lor

Sincere condoleanţe. Fam.
Busuioc, Oradea. (7934)

V

odihnească în pace. Condoleanţe familiei îndurerate. Fos-

Cu adâncă durere în

suflete anunţăm trecerea în nefiinţă a iubitului nostru tată şi
bunic,
IOAN CIMPAN,

tele colege de baschet Crişul

la marea durere pricinuită de
moartea tatălui său drag

nească în pace. Fiica Iuliana,
nepoţii Iuliana şi Lucian cu familiile lor.

Dumnezeu să-l odihneas-

Vei rămâne veşnic în sufletele
noastre

condoleanţe. Primarul comunei

MARIA DEAC.

Sântandrei alături de întregul

Andrea, Gabriel, Gabriela,
Gyuri şi Emilia. (77932)

V

Amintiri dragi, lacrimi

şi recunoştinţă este tot ce simţim acum, la trecerea în nefiinţă
a celui mai bun tată, socru, buALEXANDRU BANCIU.
Înmormântarea va avea loc
miercuri, 23 ianuarie, în localitatea Pietroasa. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fiul Ioan,
nora Cecilia, nepoata Ioana-Patricia, cuscra Ana. (7940)

V

Cu adâncă durere în

inimi şi nespusă tristeţe în suflete ne despărţim de mama şi
bunica,
va

avea

Suntem alături de co-

15.00, din Capela Frenţiu. Fiica

lega noastră tehnician Oros Iu-

Lena, nepoţii Miriam şi Monte-

liana, acum când se desparte

ro, din Canada. (7941)

gălniceanu. (7937)

mare tristeţe, suntem alături

tei. (7939)

loc miercuri, 23 ianuarie, ora

Complexului Stomatologic Ko-

În aceste momente de

soţia Larisa şi strănepotul Ma-

MARIA POP.

ţe familiei îndoliate. Colectivul

V

strănepoata Elena, Şerban cu

Înmormântarea

Bodor, Dudas şi Kiss. (7928)

de prietena noastră Cristina.

colectiv. (7927)

likowski. Dumnezeu să-l odih-

de tatăl său drag. Condolean-

PAVEL SABĂU.
că în pace, iar familiei sincere

pela Orăşenească, Cimitul Ru-

Oradea, anii 1960-1970: Boca,
Suntem alături de co-

lega noastră Adriana Avram,

23 ianuarie, ora 14.00, de la Ca-

V

nerele Ioan, nepoţii Macrina şi

nic şi cuscru,

fostă jucătoare de baschet la
Crişul Oradea. Dumnezeu să o

Cu lacrimi în ochi şi

durere în suflete ne despărţim

surprindere

mântarea va avea loc miercuri,
Cu inimile cernite de

V

şi

Cu

părţirea de cea care a fost
dr. VIORICA SABĂU.

Mazere. (7938)

nr. 2. (7933)

în vârstă de 94 ani. Înmor-

pasiune participăm la durerea

V

cerea în eternitate a bunicului

NICHITA LIPO.

Felix. (7924)

V

MARIA DEAC.

tată, socru şi bunic,

distinsei noastre colege, Mădă-

V

V

V

Ne alăturăm familiilor

Marius şi Anca Indrieş şi Mihai Vechiu, în aceste momen-

V

te dureroase când se despart de
Transmitem sincere

condoleanţe doamnei dr. Marc

buna şi iubita lor mamă, soacră
şi cuscră,

Valeria, acum când se despar-

FLORICA INDRIEŞ,

te de bunicul său. Odihnă veş-

plecată spre veşnicie depar-

nică. Colectivul Complexului

te de ţară. Condoleanţe famili-

Stomatologic

ei. Fam. Pop Alexandru şi Pop

(7936)

Kogălniceanu.

Flaviu. (7945)

