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S

(2285)

decese

V

„ Moartea nu acceptă
refuzuri” (Euripides)
GHEORGHE RAŢ,
TEODOR POPA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de medicul nostru de familia, doamna doctor Pănescu Luminiţa, în
aceste clipe grele când se desparte de tatăl drag,
col. (r.)
COSTICĂ POLIACOF.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Ioan şi Iuliana Sferle. (8105)

V

Mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături la
slujba de înmormântare a celui
care a fost
col. (r.)
COSTICĂ POLIACOF.
Familia îndurerată. (8036)

V

Împărtăşim durerea
cumnatei şi a familiei ei, acum
când se despart de iubitul lor
soţ, tată, socru şi bunic,
AUGUSTIN MOŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Cumnata Viorica Moş cu familia.

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm decesul dragului nostru fiu, frate, cumnat,
MIRCEA MALIŢA,
în vârstă de 48 de ani, din Bucium. Înmormântarea va avea
loc sâmbătă, 2 februarie 2019,
ora 13.00, la Biserica Penticostală din Bucium. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Mama
Cmeciu Aurora, fratele Lucian
Maliţa cu soţia şi copiii. (8109)

V

Regretăm trecerea în
eternitate a nepotului şi verişorului nostru,
MIRCEA MALIŢA,
de 48 ani, din satul Bucium.
Odihnă veşnică dă-i lui, Doamne! Mătuşa Lenuţa Potre cu familia. (8110)

V

Sunt alături de tatăl

meu şi surioara Paula, în aceste momente grele prin decesul
scumpei soţii şi cea mai dragă
fiinţă „MAMA”
DUMITRELA MERGE
Dumnezeu să o aibă în grija
Lui. Delia Merge. (8118)

V

Cu durere ne despărţim de dragul nostru fin, om
harnic, distins şi bun,
MIRCEA MALIŢA,
plecat prea devreme dintre noi. Suntem alături de voi,
dragă Aurora şi de fiul Lucian, acum când vă este atât de
greu. Tatăl Ceresc să-l aşeze
de-a dreapta Lui, iar pe voi să
vă mângâie. Naşa, prof. Felicia
şi Dan Dorel. (8127)

V

Cu tristeţe în suflete ne
despărţim de unchiul nostru
ALEXANDRU ERDELI.
Ne rugăm la bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească.
Condoleanţe familiei. Nepoatele Doina şi Mia cu familiile.
(8107)

V

Sunt alături de frate-

le Daniel şi nepoata Paula, în
aceste momente triste când
se despart de buna lor soţie şi
mamă,
DUMITRELA MERGE.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Sora Angela, cumnatul Costi şi nepoata
Alisa. (8119)

V

Un suflet bun s-a înăl-

ţat la cer lăsând în urmă foarte multă tristeţe, prin pierderea
nurorii mele dragi,
DUMITRELA MERGE,

V

Împărtăşim marea durere a întregii familii, acum
când se despart de cel care a
fost rudenia noastră,
ALEXANDRU ERDELI.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar celor rămaşi
alinare. Mihai, Lucian şi Horea
Chindlea cu familiile. (8113)

V

Cu mare durere ne
luăm rămas bun de la cel care a
fost rudenia noastră
ALEXANDRU ERDELI.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar celor rămaşi mângâiere sufletească. Florian, Florin şi Dan Chindlea cu familiile. (8112)

V

Suntem alături de colega noastră, Merge Paula, la
marea suferinţă pricinuită de
plecarea mult prea devreme
din această lume a mamei sale
dragi. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Colectivul de elevi
şi părinţi ai clasei a V-a A de
la Liceul Ortodox împreună cu
doamna dirigintă. (8104)

care a plecat mult prea devre-

V

Cu durere și tristețe
anunț încetarea din viață a
soțului meu
ALEXANDRU ERDELI.
A trăit 87 de ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 2 februarie 2019, ora 12.00, de la
Capela din Sântandrei. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Soția Ana. (2060)

V

A plecat printre îngeri
un tată, bunic și străbunic. Cu
inimile împietrite de durere ne
despărțim de dragul nostru tată
ALEXANDRU ERDELI,
din Sântandrei. Dumnezeu
să-l odihnească și să-l țină de-a
dreapta Sa. Fiul Sandu și Vali
Erdeli. (2061)

V

Cu ochii în lacrimi și
inimile îndurerate anunțăm trecerea la cele veșnice a scumpului nostru tată și bunic,
ALEXANDRU ERDELI
(SOANI),
în vârstă de 87 ani. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Mariana și Costel Dumitraș.
(2064)

V

În aceste momente deosebit de triste, transmitem colegei noastre Mariana Dumitraș,
gânduri de alinare și mângâiere, la despărțirea de iubitul
său tată. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace. Colectivul Companiei de Apă Oradea. (2058)

V

Împărtășim durerea
colegei și prietenei noastre Mariana Dumitraș și ne exprimăm
profunda noastră compasiune
în aceste momente de tristețe
și suferință, când se desparte
de tatăl iubit. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Colegii din
compartimentul Achiziții Publice-Compania de Apă Oradea. (2059)

V

Un ultim și pios omagiu în amintirea celei care mi-a
fost colegă și prietenă
RODICA MOLDOVAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică în Împărăția Sa alături
de îngeri. Sincere condoleanțe
și compasiune familiei îndoliate. Tatiana Silaghi.

me şi sunt alături de fiul meu
Daniel şi nepoata Paula. Dumnezeu s-o ierte şi să-i dea odihnă veşnică. Văd. Iuliana Merge.
(8120)

V

Sincere

condolean-

ţe şi un gând de alinare pentru
tine, Diana, în acest moment de
mare durere când te desparţi de
scumpa ta mamă,
RODICA MOLDOVAN.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Judit şi Dana
Romanescu. (8117)

V

Împărtășim durerea

verișoarei noastre Ana și a copiilor Sandu și Mariana, acum
când se despart de dragul lor
soț, tată și bunic,
ALEXANDRU ERDELI.
Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică! Fam. Ioan și Ovidiu Piț.

V

Un suflet bun s-a ridicat la ceruri, bunicul nostru din
Sântandrei,
ALEXANDRU ERDELI,
pe care nu-l vom uita niciodată. Dumnezeu să-l odihnească. Alexandra și George Ghideu. (2063)

V

Cu durere în suflet și
lacrimi în ochi ne despărțim de
bunicul și străbunicul nostru
ALEXANDRU ERDELI,
din Sântandrei. Dumnezeu
să-l odihnească. Mădălina, Călin, Vladimir și Petra Burta.
(2062)

V

Suntem alături de familia Erdeli Ana, Alexandru și
Mariana, la despărțirea de soțul
și tatăl lor drag
ALEXANDRU ERDELI.
Dumnezeu să-l odihnească.
Sincere condoleanțe. Familia
Iovan Ana, Ciprian și Marcela. (2065)

comemorări

V

Păstrăm dragi şi duioase amintiri, împletite cu un dor
imens. Lacrimi de durere ne
ard obrajii, la fel ca în ziua aceea geroasă de 2 februarie, când
ai plecat de lângă noi, în urmă
cu 7 ani, scumpa noastră soţie,
mamă, soacră, bunică şi străbunică,
IRINA RATONI.
Să-ţi fie zborul lin şi odihna veşnică! Familia îndurerată. (8103)

V

Scurgerea timpului nu
poate şterge niciodată durerea
şi tristeţea din sufletele noastre,
de când în urmă cu 3 ani ne-ai
părăsit, dragul nostru soţ, tată
şi ginere,
GHEORGHE MILAŞ.
Vei rămâne de-a pururi în
inimile noastre. Dumnezeu să
te odihnească în pace! Soţia
Mariana şi fiul Cristian. (8044)

