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V

decese

V

Suntem alături de colegii și prietenii noștri Mariana
Popescu, Florian Dacin, Monica Gall și de întreaga lor familie, în aceste momente triste
marcate de trecerea în neființă
a celei care a fost un exemplu
de viață,
MARIA DALE.
Dumnezeu s-o odihnească în pace! Un pios omagiu.
Asociația Lions 22, Oradea.

V

Suntem alături de prietenii noştri dragi, Dacin Florian şi Mariana Popescu şi întregii lor familii, la pierderea
doamnei
profesor MARIA DALE,
soră, mamă, bunică dragă.
Dumnezeu să o odihnească şi
pe cei rămaşi să vă mângâie.
Familia David Dan şi Florina.

V

Suntem alături de familiile doamnelor dr. Dale Rodica și Mariana Popescu, în
aceste triste momente când se
despart de iubita lor mamă,
MARIA DALE.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Sincere condoleanțe. Familia Roșu.

V

Un gând de alinare și
compasiune pentru Mariana,
Rodica, Mircea, Florian și copiii lor, acum când se despart
de scumpa lor mamă, soră, bunică și soacră,
prof. MARIA DALE,
de 86 de ani, cea care m-a
ajutat foarte mult în viață, ca
dascăl și directoare atâția ani.
Un ultim și pios omagiu din
partea familiei Viorel, Tuți și
Vlad Codreanu.

V

Suntem alături de
domnul prof. univ. dr. Popescu
Mircea Ioachim și familia sa,
în aceste momente grele, pricinuite de pierderea ființei atât de
dragi lor. Sincere condoleanțe!
Dumnezeu să o odihnească!
Colectivul medicilor rezidenți
ai Clinicii de Cardiologie a Spitalului Județean, Oradea.

V

Suntem alături de colega noastră Monica Gall, la
marea durere pricinuită de decesul bunicii dragi. Transmitem sincere condoleanțe. Colectivul Direcției Juridice din
cadrul Primăriei Municipiului
Oradea.

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la iubitul
nostru frate, cumnat și unchi,
LIVIU BUȘTEA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Sincere condoleanțe
familiei îndurerate. Familiile fratelui Alexandru și Florica Buștea și nepoților Cristian
și Cristiana Buștea și Mirela și
Sorin Pater. (3599)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a
ridicat la cer, iar noi cu inimile cernite de durere și cu ochii
înlăcrimați ne despărțim de
bunul, dragul și iubitul nostru
tată, socru și bunic
învățător IOAN CRISTINA,
din satul Șiad. Dumnezeu
să-i dea odihnă veșnică! Familia Torj Nicoleta, Nelu, Ionuț și
Daniel, familia Mîrnea Marcela, Sandu și Cristina. (3625)

V

Suntem alături de familiile nepoatelor noastre, Nicoleta Torj și Marcela Mârnea,
în marea durere pricinuită de
trecerea la cele veșnice a celui
mai iubit tată, socru și bunic,
învățătorul IOAN
CRISTINA,
din satul Șiad, comuna Craiva, jud. Arad. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Familiile Ioan Cotuna, Traian Pășcuț,
Moise Cotuna și Maria Gale.
(3600)

V

Cu adâncă durere în
sufletele noastre ne luăm un ultim bun rămas de la fratele şi
unchiul nostru
BUMBU BOLEAC,
care a trecut la cele veşnice.
Te vom păstra de-a pururi în
amintire. Dumnezeu să-l odihnească! Sora Doina şi nepoţii Monica şi Dorin cu familiile. (3619)

V

Să aprindem o lumânare și să înălțăm o rugăciune
pentru sufletul celei care a fost
mătușa
IRINA BRATU.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Vei rămâne veșnic în
inimile noastre! Nepotul Radu
Simionaș cu familia.
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V

Transmitem condoleanțele noastre, nașului nostru Gheorghe și copiilor Gheorghe și Florica, la moartea soției
și mamei lor
IULIANA TANCA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică! Fam. Abrudan Ioan cu
copiii Gheorghe și Mariana.

V

Cu adâncă durere în
suflete, anunțăm trecerea la
cele veșnice, a celei care a fost
mama și soție
prof. LAURA NICORAŞ.
Soțul Ghiță și fiul Razvan.

V

Drum lin către
Împărăția Cerurilor, draga mea
prietena
LAURA NICORAȘ.
Dumnezeu să-ți dea odihnă
veșnică, iar celor rămași, mângâiere! Ani Borza.

V

În aceste momente de
tristețe profundă, ne alăturăm
familiei îndurerate de trecerea
în neființă a celei care a fost,
LAURA NICORAȘ,
soție și mamă exemplară și
profesor dedicat. Dumnezeu
să-i ierte păcatele și s-o odihnească în pace! Familia dr.
Lenuța Trifa. (3628)

V

Un gând de mângâiere
pentru colegul nostru, Răzvan
Nicoraș, în aceste momente grele în care se desparte de
mama sa dragă. Dumnezeu să
o odihnească în pace. Sincere
condoleanțe! Colectivul Băncii
Transilvania Oradea.

V

Rămân cu amintiri
dragi și triostețe în suflet acum,
când mă despart mult prea repede de draga mea vecină și
prietenă,
LAURA NICORAȘ.
Dumnezeu să o odihnească
în pace, iar familiei să-i dea putere să treacă peste aceste momente grele. Mariana Crăciun.
(3623)

V

Transmitem sincere
condoleanțe și întreaga noastră compasiune vecinului nostru Gheorghe Nicoraș și fiului
Răzvan, în aceste momente de
tristețe și durere pricinuite de
decesul soției și mamei dragi
LAURA NICORAȘ.
Dumnezeu să-i vegheze odihna veșnică. Membrii Asociației
de Proprietari Dacia 44. (3624)

V

Un gând de mângâiere pentru prietenii noștri,
Florențiu, Carmen și Iris Iftime, în aceste momente grele
în care se despart de tatăl, socrul și bunicul drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe! Narcis, Anca și
Daria Dodescu și Ana Creț.

V

Nimic nu poate alina durerea pe care o simțim în
inimile noastre de când ai plecat dintre noi, draga noastră
mătușă,
VIORICA ȘERB.
Dumnezeu să-ți dea odihnă veșnică în pace și liniște.
Nepoții Ioana, Franco, Sergiu,
Oana. (3621)

V

Cu adâncă durere în
inimi și nespusă tristețe ne
luăm rămas bun de la scumpa
noastră mătușă
VIORICA ȘERB.
Pentru bunătatea și iubirea
cu care ne-ai înconjurat vei rămâne veșnic în inimile noastre. Dumnezeu să-ți dea odihnă veșnică! Fam. Maior Sabin,
Mirela, Andrei și Ștefan. (3626)

V

După o lungă și grea
suferință, o bună și iubitoare
soră, mamă, bunică și străbunică a trecut la cele veșnice, lăsând în urmă lacrimi și multă
durere,
MARIA DACIN.
Dumnezeu să-i dea liniște și
odihnă veșnică, iar celor rămași
compasiune și alinare sufletească să treacă peste marea
pierdere. Frații Traian, Aurel și
M. Zaharia.

comemorări

V

Un gând de mângâiere
și sincere condoleanțe familiei
fostei noastre colege,
prof. LAURA NICORAȘ.
la momentul de tristețe pe
care îl trăiește prin pierderea
unui suflet drag. Dumnezeu să
o odihnească în cetele drepților
și să-i așeze sufletul în liniște și
lumină! Colectivul Școlii Gimnaziale „Dacia”, Oradea.

V

Cu durere în suflete
suntem alături de vecinii noștri
Nicoraș Gheorghe și Răzvan, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice a soției și
mamei dragi
LAURA NICORAȘ.
Dumnezeu să o odihnească în
pace! Familia Droj Laurențiu.
(3622)

V

O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet bun,
minunat, plin de dragoste și
credință s-a ridicat la cer, departe de noi, dar aproape de
Dumnezeu, draga noastră
tușică,
VIORICA ȘERB,
de 87 ani. Dumnezeu să îi
odihnească sufletul ei bun! Înmormântarea are loc azi, 11
mai, ora 15.00, Capela Hașaș.
Nepoții Marțiana, Grațian și
Cipriana, Alex, din S.U.A.
(3620)

V

Pios omagiu, dragoste
eternă și recunoștință dragului
nostru,
DUMITRU BERDEA,
la împlinirea a 11 ani de la
trecerea în veșnicie. Dumnezeu
să-i odihnească sufletul bun și
blând. Mulțumiri celor carei vor păstra o clipă de aducere
aminte. Familia. (3576)

