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S

decese

V

V

Suntem alături de voi,

„O zi trece, alta vine,

Boala nu mi se miceşte,
Nu se stinge ci tot creşte”.
AUREL-GHEORGHE
PUIU SETEL,

BORBALA RENCSIK.

la marea durere pricinuită de

nostru

exprimăm profunda compasiu-

lui, socrului şi bunicului vos-

AUREL SETEL,

FLORIAN ZOŢ.
Dumnezeu să-i dea odihCristian, cu familiile lor. (1898)

V

Un suflet drag s-a înăl-

doglu, Servicii Funerare Non-

prisos, scumpul meu copil,
AUREL-GHEORGHE

S.R.L.

PUIU SETEL.
Te voi păstra veşnic în amintire! Odihneşte-te în pace! Înmormântarea are loc azi, 20
Capela Haşaş. Mama îndoliată.

nice a celui care ne-a fost soț,
tată, socru şi bunic,
DUMITRU-DAN CABA.
Înmormântarea va avea loc

V

ne luăm rămas bun de la fostul
nostru coleg,
cercetător dr. ing.

miercuri, 21 august 2019, ora

AUREL SETEL.

ţe şi durere, pricinuite de pierderea tatălui drag,
GHEORGHE GAVRIŞ.
Sincere condoleanţe între-

V

vul Secţiei Gastroenterologie
Cu adâncă durere în

şi Laboratorului de Endoscopie
Digestivă. (1881)

a soţiei mele
MARIA ELENEŞ,
în vârstă de 90 de ani, din
Sânnicolau

Român.

V

Suntem alături de co-

Înmor-

lega şi prietena noastră, Rodica

mântarea are loc azi, 20 august

Guşu, la marea durere pricinu-

2019, orele 12.00, de la Capela

ită de decesul tatălui drag. Sin-

din Sânnicolau Român. Dum-

cere condoleanţe întregii fami-

nezeu să te odihnească în pace!
Soţul îndurerat. (1878)

V

Cu tristeţe în suflet

mătuşii noastre
MARIA ELENEŞ.
Dumnezeu să îi rânduiască
sufletul în latura drepţilor. Nepotul preot Ioan Caciora, soţia Georgeta împreună cu copi-

lii. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Fam. conf. dr. Ciprian
Brisc. (1880)

V

Un gând de alina-

re şi mângâiere colegei Rodica Guşu, la despărţirea de tatăl
nească în pace. Sincere condoleanţe! Colectivul Secţiei Neurochirurgie.

Suntem alături de fami-

din Oradea, de la Capela Ha-

lia îndurerată. Dumnezeu să-l

şaş. Pentru bunătatea şi iubirea

odihnească în pace. Familia

cu care ne-a înconjurat va ră-

Codrean Marius şi Mihaela, fa-

lega noastră, asistent Rodica

mâne veşnic în sufletele noas-

milia Nistor Gabriela şi Dorin.

Guşu, în aceste momente de

tre. Dormi în pace, suflet bun!

(1874)

V

Cuprinsă de durere

anunţ decesul soţului meu drag,
FLORIAN ZOŢ,

V

A sosit clipe grea şi

V

bita noastră soţie, mamă, soaCu profund regret și

mare tristețe ne despărțim de
prietenul și colegul nostru
AUREL SETEL.
Dumnezeu să-l odihnească în

rea are loc azi, 20 august, ora

pace! Prietenii și colegii de la

13.00, din Capela Haşaş. Dum-

Universitatea din Oradea.

nezeu să îl aşeze în Împărăţia

V

te odihnească în pace. (1877)

tristă când ne despărţim de iu-

din Dobreşti. Înmormânta-

Sa! Soţia Katalin. (1907)

ii Vlad şi Raluca. Dumnezeu să

cră, bunică şi străbunică,
FLORICA POP,
de 81 ani, din Nojorid. În-

la Cimitirului comunei Nojorid. Dumnezeu s-o odihnească
şi să-i aşeze sufletul în lumina şi iubirea cerească. Familia.

V

(1883)

nuite de decesul tatălui drag.
Compasiune şi sincere condoleanţe! Colectivul Farmaciei Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea. (1899)

V

Am aflat cu regret că

fosta noastră colegă
MĂRIUŢA BOŢOC
a plecat, mult prea devreme,
spre o lume mai bună. Vom

V

odihnească în pace! Colegii de

de întreaga familie, în aceste

luăm rămas bun de la dragul

momente triste când se despart

Nuţu şi Marina, acum când

nostru frate şi unchi

de fiul drag,

vă despărţiţi de draga voastră

AUREL SETEL.

grea încercare şi durere prici-

lui generos. Dumnezeu s-o

Cu durere în suflete ne

FLORIAN ZOŢ.

Suntem alături de co-

păstra cu drag amintirea omu-

Ne exprimăm profunda

compasiune şi suntem alături

V

mormântarea are loc azi, 20
august, ora 13.00, de la Cape-

Sunt alături de voi,

mamă, bunică şi străbunică,

Dumnezeu să-l odihnească

Sincere condoleanţe familiei

în pace şi să-i aşeze sufletul în

îndoliate! Dumnezeu să-l odih-

din Nojorid. Dumnezeu să te

ceata celor drepţi! Sora Catiţa

nească în pace! Prietenii și co-

aibă în pază şi să-ţi dea odih-

Moza şi copiii Zamfir, Mirela

legii de la Centrul Național de

nă veşnică. Vei rămâne veşnic

şi Lucian cu familiile lor. (1890)

Cercetări Geotermale.

în inima mea! Mia. (1884)

FLORICA POP,

V

Un ultim omagiu în
memoria domnului
IOAN GLĂJARU,
fost director comercial al
Plastor S.A. Sincere condoleanţe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Conducerea Plastor S.A.

V

Sincere condoleanţe familiilor Glăjaru şi Cigan, la trecerea în nefiinţă a dragului lor,
IOAN GLĂJARU.
Dumnezeu să-l odihnească!
Dr. Liana Spineanu şi dr. Rodica Sirban. (1902)

său drag. Dumnezeu să-l odih-

13.00, la Cimitirul Municipal

Familia îndoliată.

V

Suntem alături de familia Glăjaru, în aceste momente grele când se desparte de
iubitul soţ şi tată,
IOAN GLĂJARU.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace! Fostul coleg de muncă şi colaborator,
Mihai Manea cu soţia. (1886)

odihnească în pace! Colecti-

anunţăm încetarea din viaţă a
Cu tristeţe în suflete

ne, în aceste momente de triste-

gii familii. Dumnezeu să-l

august 2019, ora 14.00, de la

îndurerate şi ochii înlăcrimaţi
anunţăm trecerea la cele veş-

cian.

suflet anunţ încetarea din viaţă

mărginită, cuvintele sunt de

dicat la cer, iar noi cu inimile

nească în pace! Eugen Maco-

nă veşnică! Lenuţa, Mihaela şi

liilor îndoliate! Ildiko Mavro-

să mai bată, un suflet bun s-a ri-

în aceste momente de mare
tristețe. Dumnezeu să-l odih-

tru,

ţat la ceruri. Durerea este ne-

O inimă bună a încetat

Suntem alături de cole-

milia colegului și prietenului

Sincere condoleanţe fami-

Stop „La Capătul Drumului”

V

Miron, Dana, Sergiu şi Răzvan,

IOAN OROS,
FERENCNE SZALAI,

Suntem alături de fa-

ga noastră, Rodica Guşu, şi ne

trecerea la cele veşnice a tată-

Nu-mi aduce nici un bine,

V

V

la S.C. Premagro S.A. Oradea.
(1882)

V

Sincere condoleanțe

familiei regretatului coleg
SZABOLCS TOTH,
din partea familiei Turcuș
Gavril și Aurelia.

V

Cu sufletul copleşit de
durere anunţ trecerea în nefiinţă a soţului meu
FLORIAN PAP,
din Tileagd. Înmormântarea
va avea loc miercuri, 21 august,
ora 13.00, la Biserica nouă, din
Tileagd. Te voi păstra mereu în
inima şi sufletul meu! Soţia Pap
Cornelia. (1895)

V

Împărtăşim durerea familiei Petrescu şi ne exprimăm
profunda compasiune, la trecerea în nefiinţă a celui care a fost
DAN PETRESCU.
Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia Mihuţ Florian. (1896)

V

Am aflat cu profundă
tristeţe despre trecerea în nefiinţă a colegului nostru
DAN PETRESCU
şi suntem alături cu toată
compasiunea de familia sa, căreia îi transmitem sincere condoleanţe. Colectivul societăţii Frigoexpres S.A. Oradea.
(1897)

