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V

Împărtăşim durerea

finilor noştri, Tica, Cristina,

ca, la trecerea în lumea celor

Bobi, Maria şi Mihnea Here-

drepţi a soţului ei,

dea, în aceste momente de su-

Bunul Dumnezeu să-l ierte
şi să-i dea viaţă veşnică! Fami-

S

decese

V

“Domnul Dumnezeu

să aşeze sufletele lor unde drepţii se odihnesc”.
DUMITRU BRISC,
ETELKA LEVAI,
ALEXANDRU DOBAI,
NICOLAE-RADU

lia Sime Pavel şi Păleanu Florica. (204)

V

Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavro-

Cu inimile cernite de

durere ne despărăţim de dragul
nostru verişor
CORNEL BREGE.
Dormi în pace suflet blând.
Sincere condoleanţe familiei.
Familiile Negrea Mircea şi Negrea Marius. (228)

doglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

sincere

Un gând de alinare şi
condoleanţe

suflete ne despărţim fulgerător
de dragul nostru soţ, tată şi bunic drag

Ceresc să te odihnească în Îm-

nească în linişte şi pace în Împărăţia Sa. Colegii din cadru
Bihor.

Cu inimile cernite de

durere ne despărţim fulgerător de cumnatul şi unchiul nostru drag
CORNEL BREGE.
Un gând de alinare şi mângâiere surorii Rodica şi familiei

soţ, tată, socru şi bunic.
Dumnezeu să-ţi lumineze calea şi să te odihnească în pace.

V

Împărtăşim nemărgi-

VIOREL HEREDEA.
pace! Fam. Berdea Ioan şi Daniela. (202)

luăm rămas bun de la dragul
Sunt alături de colega

CORNEL BREGE.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanţe. Simona Bonţa cu familia.

V

Copleşiţi de durere ne

nostru frate, cumnat şi unchi,
VIOREL HEREDEA.
Dumnezeu să-i dea odihnă în
Împărăţia Sa, iar familiei mângâiere. Fratele Ionel Heredea cu

V

Un gând de alinare şi

familia şi lui Mino, acum la
despărţirea de tatăl lor drag,

flete şi multe regrete ne despăr-

GHEORGHE CIOBAN.

ţim de bunul, dragul şi mult iu-

Dumnezeu să-l primească în

bitul nostru soţ, tată, socru şi

Împărăţia Sa, iar celor rămaşi

bunic,

mângâiere şi alinare. Mariana

VIOREL HEREDEA,

ta şi ajutorul pe care ni l-ai dat,
nu te vom uita niciodată,
TATA VIO,

sufletele sfâşiate de durere ne
despărţim de cel care ne-a fost
soţ, tată, socru şi bunic,
IOSIF IVAN,
în vârstă de 66 ani. Te-ai stins
puţin câte puţin sub privirile
noastre neputincioase, plecând
prea devreme dintre noi, dar vei

Suntem alături de
Crenguţa Steţ şi familia ei, la
dureroasa despărţire de
col. r. dr. GHEORGHEGRIGOR CIOBAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Dr. Raluca Pop şi familia farmacist Pop Emil. (220)

V

Un gând de alinare
pentru voi Minodora, Crenguţa şi Minodor, în ceasul trist al
pierderii soţului şi tatălui drag
col. r. dr. GHEORGHEGRIGOR CIOBAN.
Dumnezeu să-l odihnească.
Ani, Viorel cu familiile. (225)

tre. Dumnezeu să te odihnească
în pace şi linişte! Înmormântarea are loc azi, 15 mai 2019, ora
13.00, de la Capela din localitatea Lugaşu de Jos. Soţia Marioara, fiii Ciprian şi Voicu, nurorile Anca şi Carmen, nepoţii
Karina, Casian, Carla, Nedeea
şi Eunice. (205)

V

Cu durere în suflet

anunţ trecerea la cele veşnice,
după o lungă suferinţă, a soţului meu,
ALEXANDRU DOBAI,
de 92 ani. Înmormântarea va
avea loc joi, 16 mai 2019, ora
13.00, din Capela Frenţiu. Soţia

V

Draga noastră naşă,
Delia Pîrja, primeşte condoleanţele noastre sincere în acest
moment dureros, moartea mamei tale. Rugăciunile noastre
sunt alături de familia ta. Ne
gândim la tine, în acest moment
dificil. Dumnezeu să vă ofere
mângâiere în cel mai dureros
moment. Finii, familia Chilba
Gheorghe. (197)

Maria. (212)

V

Ne despărţim cu dure-

re de cel ce a fost dragul nostru
tată, socru şi bunic,
ALEXANDRU DOBAI.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fiul Alexandru cu soţia
Rodica, nepotul Adrian. (213)

V

Împărtăşim durerea
colegei noastre, Delia Pîrja şi a
familiei sale, în aceste momente de grea încercare pricinuite de moartea mamei, soacrei
şi bunicii dragi. Dumnezeu s-o
odihnească în pace, iar pe cei
rămaşi să-i mângâie. Colectivul
Creşei Oradea. (207)

V

Suntem alături de

doamna Titi Gheorghina şi familia ei la marea durere pricinuită de decesul soţului drag,
ŞTEFAN.
Ultim omagiu şi sincere condoleanţe! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Conducerea
Plastor şi colegii de muncă.

şi Ramona Bejan. (194)

V

din Mizieş. Pentru sfaturile
tale înţelepte, pentru bunătatea

Cu lacrimi în ochi şi

familia. (215)

mângâiere pentru Crenguţa cu
Cu mare durere în su-

V

fi întotdeauna în inimile noas-

Dumnezeu să-l odihnească în

V

ca Raluca, ginerele Ionuţ, nepo-

V

VIOREL HEREDEA,

Direcţiei pentru Agricultură

mai, ora 18.30, la Capela Oră-

mângâiaţi. (226)

zeu a celui care a fost

nicul drag

te de soţul drag.

ţii Irina şi Andrei, în veci ne-

cat la cer, aproape de Dumne-

te de soţul drag

şi drepţi. Stâlpul are loc azi, 15

uita niciodată. Soţia Rodica, fii-

Un suflet bun s-a ridi-

despărţire de soţul, tatăl şi bu-

dureros de devreme se despar-

de la Capela Haşaş. Nu te vom

V

momente grele, când se despar-

V

Regretăm profund trecerea în nefiinţă a prietenului
nostru drag,
dr. GHEORGHE CIOBAN.
Transmitem familiei întreaga noastră compasiune şi sincere condoleanţe. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Familia Catarig. (206)

V

şi Broinaş, la ceas de prematură

mea Rodica Brege, acum când

avea loc joi, 16 mai, ora 15.00,

pace. Naşii Vlad, Florina, Cris-

noastre Rodica Brege în aceste

părăţia Sa, alături de cei buni

şenească, iar înmormântarea va

Dumnezeu să-l odihnească în

nita durere a familiilor Heredea

CORNEL BREGE,
în vârstă de 60 ani. Părintele

VIOREL HEREDEA.

colegei

Părintele Ceresc să-l odihCu adâncă durere în

gul lor soţ, tată, socru şi bunic,

Cuscrii. (190)

CORNEL BREGE.

V

ferinţă când se despart de dra-

V

tina Briscan. (189)

ŞTEFAN BELTECHI,
FRANCISC CADLET.

Împărtăşim durerea

verişoarei noastre Brege Rodi-

CORNEL BREGE.
(2285)

V

V

Colectivul şi Părin-

ţii de la Centrul Down Oradea
sunt alături de Minodor Cio-

în aceste clipe cumplit de grele.

şi ne vom ruga lui Dumne-

Dumnezeu să te odihnească în

zeu să te primească în Împără-

pace în Împărăţia Sa. Cumna-

ţia Sa! Soţia Tica, fiica Cristina,

GHEORGHE CIOBAN.

tul Aurel Sime cu familia: Vali,

ginerele Bobby şi scumpii săi

Dumnezeu să-l odihnească în

Traian şi Alexandru. (227)

nepoţei, Maria şi Mihnea. (196)

ban, la marea durere pricinuită
de pierderea tatălui drag,

pace! (195)

Cu ochii înlăcrimaţi şi
durere în suflete ne depărţim de
dragul nostru cuscru, din Lugaşu de Jos,
IOSIF IVAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar familiei putere să
treacă peste această grea încercare. Cuscrii Remus şi Florica
Chirilă. (211)

V

Ne exprimăm regretul

faţă de prematura trecere în nefiinţă a colegei noastre,
LUCIA IOVAN.
Condoleanţe familiei. Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Colegii de la Facultatea de Ştiinţe Juridice Oradea, promoţia
1999. (219)

