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S
V

(2285)

decese

„ Ai cui sunt ochii care

plâng?
Ai noştri, dragi părinţi”.
MARIA NECHIFOR,
MARGARETA TYEPAK,
EDIT FEJER,
ISTVAN DEZSI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Un gând de mângâie-

re şi sincere condoleanţe cole-

V

Cu sufletele îndurerate
ne despărţim de mătuşa noastră
LUCREŢIA FĂRCAŞ.
Sincere condoleanţe unchiului Puiu, verişorilor Călin,
Gino şi Ana. Dumnezeu să-ţi
dea odihnă veşnică. Nepotul
Dumitru Mercea cu soţia Maria
şi copiii. (9671)

V

Cu durere şi tristeţe ne
despărţim de mătuşa noastră
LUCREŢIA FĂRCAŞ,
şi transmitem sincere condoleanţe unchiului Puiu şi verişorilor Călin, Gino şi Ana. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Nepoţii Florin şi Elena Mercea.
(9672)

V

Un gând de mângâiere şi întreaga mea compasiune pentru voi, Mariana, domnule Ghiţă, Carmen şi Cătălin,
acum când îl conduceţi pe ultimul drum pe fratele, cumnatul
şi unchiul nostru drag,
NICOLAE POPA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Dorina Ardelean. (9675)

gei noastre, Drimbău Amalia,
la marea durere pricinuită de
trecerea la cele veşnice a mamei sale dragi. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Colectivul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. (9705)

V

Cu adânc regret anun-

ţăm decesului domnului profe-

V

Gânduri de mângâiere,
compasiune şi sincere condoleanţe colegei noastre, Mariana
Popa şi întregii familii, în aceste momente grele la despărţirea
de cel care a fost frate, cumnat
şi unchi,
NICOLAE POPA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Colectivul Camerei de
Conturi Bihor. (9676)

sor
IOAN BOLEAC.
Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, 20 aprilie, ora 13.00,
în Cimitirul din localitatea
Cărpinet. Familia îndurerată.
(9673)

V

Cu multă durere în su-

flete anunţăm încetarea din viaţă a scumpei noastre
LUCREŢIA FĂRCAŞ,
iubită soţie, mamă şi bunică. Înmormântarea are loc azi,
17 aprilie, ora 13.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să o odihnească în pace. Familia Fărcaş.
(9667)

V

Suntem alături de familiile Lenuţa Popa şi Gheorghe Popa, la marea durere,
acum, când se despart de soţul
şi fratele lor drag,
NICU POPA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanţe.
Fam. Dumitru Bonta. (9677)

V

Suntem alături de colega noastră, Lenuţa Popa, la marea durere pricinuită de pierderea soţului,
NICOLAE POPA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanţe.
Colegele Gabcipcont Oradea.
(9684)

V

Transmitem sincere
condoleanţe şi compasiune verişoarei noastre, Dana Ionescu
şi familiei sale, la trecerea în
veşnicie a tatălui
FLORIAN JURCUŢ.
Odihnească-se în pace. Fam.
prof. T. Jurcuţ. (9679)

V

Vă împărtăşim durerea
şi suntem alături de voi, dragii
noştri prieteni, Simona, Dorel,
Adela şi Paul, în aceste momente de durere, pricinuite de despărţirea de iubitul vostru tată şi
bunic,
NICOLAE UNGUR
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Clonda Ovidiu şi
Angela. (9680)

V

Suntem alături de Alin,
Sara-Adelina şi Aylin-Nicole, în aceste momente grele din
viaţa lor, când au pierdut-o pe
SUSANA GOIA,
soţia şi mama iubită. Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să o
primească pe
SUSANA,
în Împărăţia Lui, iar familiei
să-i dea putere şi alinare. Radu,
Simona, Georgiana şi Mihai.
(9683)

V

Un gând de alinare şi
compasiune familiei, din partea colectivului Şcolii Gimnaziale “Zelk Zoltan” Valea lui
Mihai, în aceste momente de
tristeţe pricinuite de trecerea la
cele veşnice a doamnei
ZSUZANNA GOIA.
Condoleanţe întregii familii.
(9701)

V

Un ultim omagiu celui
care a fost
ing. ŞTEFAN PAP.
Odihneşte-te în pace. Condoleanţe familiei îndoliate. Iuliana Rădulescu. (9686)

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru prietena noastră, Mirela şi fiicele sale, pentru
pierderea soţului şi tatălui drag,
ŞTEFAN PAP.
Dormi în pace suflet bun.
Ghiţă şi Angela Negruţ. (9688)

V

Suntem alături de Mirela şi familia Pap, la durerea
pricinuită de trecerea în nefiinţă a colegului nostru
PISTA PAP.
Clasa a XII-a A Liceului „E.
Gojdu”, promoţia 1975. (9700)

V

Sincere condoleanţe doamnei directoare, Simona Martin, care este greu încercată de pierderea iubitului său
tată. Diriginta Ungur Rodica şi
colectivul clasei a VII-a A, de
la Colegiul Naţional „Iosif Vulcan”. (9704)

V

Cu mare durere în suflete, ne despărţim de buna şi
draga noastră mamă şi soţie,
după o grea suferinţă, cea care
ne-a luminat şi călăuzit în viaţă,
ANA-LUCIA
GAVRILETEA,
în vârstă de 71 de ani. Înmormântarea are loc azi, 17 aprilie 2019, ora 14.00, de la Capela Orăşenească din Oradea.
Odihna să-i fie veşnică şi ţărâna uşoară. În veci nemângâiaţi,
soţul Gheorghe şi fiii Adrian şi
George. (9687)

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru colega noastră, Şchiop Elisabeta, la durerea pricinuită de moartea
mamei soacre. Sincere condoleanţe întregii familii. Letiţia şi
Antigona. (9689)

V

Suntem alături de
doamna profesoară Ganea Luminiţa Delia, la trista şi dureroasa despărţire de mama
dragă. Transmitem sincere condoleanţe întregii familii. Colectivul clasei a II-a C şi doamna
învăţătoare Hava Florica, de la
Şcoala Gimnazială Dacia Oradea. (9691)

V

Un gând de mângâiere
şi sincere condoleanţe doamnei
prof. Luminiţa Ganea, la marea
durere pricinuită de pierderea
mamei dragi. Colectivul de cadre al Şcolii Gimnaziale „Dacia” Oradea. (9702)

V

În aceste momente pline de durere suntem alături de finii noştri, Simona, Dorel, Adela şi Paul, acum când se
despart de dragul lor tată, socru
şi bunic,
NICOLAE UNGUR.
Sincere condoleanţe şi bunul
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Naşa Dorina Gligor cu fiica Maria. (9699)

comemorări

V

Astăzi, 17 aprilie 2019,
se împlinesc 3 ani de la trecerea
la cele veşnice a surorii cumnatei şi mătuşi noastre dragi,
JULIANNA ILYES,
din Tinca. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Familia îndoliată. (9654)

V

Cu inima plină de durere amintim că peste câteva
zile se vor împlini trei ani de la
trecerea în nefiinţă a iubitei soţii, mame şi bunici,
AURELIA BEGHER.
Bunul Dumnezeu să o odihnească în linişte şi pace! Parastasul de pomenire va avea loc
sâmbătă, 20 aprilie, ora 9.30,
la Biserica Ortodoxă din Oradea, Piaţa Ţăranilor, preot Blaga Ştefan. Soţul Florian cu familia. (9685)

V

Au trecut 30 de ani de
când ne-a părăsit pentru totdeauna dragul nostru tată, socru și bunic,
DUMITRU OPRIȘ,
(Mitre Horii, din Cordău), de
53 ani. Bunul Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Nu te vom
uita niciodată! Cu respect, copiii tăi dragi: Liviu, Ovidiu,
Dumitru, Ramona, Dănuț și
Doru cu familiile. (2237)

V

Un pios omagiu memoriei dragului nostru tată, socru
şi bunic
PATER TEODOR
la 2 ani de la dureroasa des
părțire din 17 aprilie. Fie-i
amintirea binecuvântată. Familia.

