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V

Cu nespusă durere și cu
sufletul îndoliat, sunt alături de
draga și greu încercata mea prietenă, Claudia, acum când se
desparte de iubitul ei tată,
IOAN MONE,
plecat prea repede dintre noi.
Dumnezeu să-l odihnească cu
cei drepți în Împărăția Sa, iar
pe cei rămași să-i mângâie!
Sincere condoleanțe doamnei
Mone și întregii familii! Fam.
Oana și Csaba Băican Georgescu. (4618)

V

Cu adâncă durere în

suflete, anunţăm trecerea la
cele veşnice, a celei care a fost
MARIETA FORT.
Înmormântarea a avut loc
sâmbătă, ora 12.00, capela Haşaş. Familia îndoliată.

V

Cu durere în suflete
ne despărțim de draga noastră
nașă,
VIORICA VAIDA.
Suntem alături de voi, Lenuța
și Bogdan și întreaga voastră
familie. Sincere condoleanțe!
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Nicu, Rodica și Cristian,
Pașa Pop. (4636)

V

Suntem alături de
Ioana și Călin, la dureroasa
despărțire de cea care le-a fost
o devotată mamă și nouă, o prietenă de-o viață... Dumnezeu
s-o aibă în paza Sa! Viorica și
Iuliu Pintea din Canada. (4632)

V

„Noi suntem din plămada din care sunt făcute visele și scurta noastră viață o
întregește un somn” – avertiza, fără cruțare, Shakespeare,
supremul învățător al lui Mrs.
Black... Prinsă în mrejele unei
boli fără leac, ne părăsește o
exemplară mamă, bunică, prietenă,
prof. MARIA NEGRU.
Amintirea – suprem refugiu
– o păstrează, însă, printre noi.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Ioanei și lui Călin sincere
condoleanțe. Ardelean Violeta,
Alin, Anda. (163)

Cu tristețe în suflete

anunțăm încetarea din viață a
soacrei și bunicii noastre,
VIORICA VAIDA.
Înmormântarea are loc azi,
10 august 2020, ora 14.00, din
Capela Frențiu. Nora Elena și
nepotul Bogdan.

V

V

Cu adâncă durere ne-

am despărțit de cea care ne-a
dat viață
profesoara
MARIA NEGRU.
„Roua darului divin, care
i-a stropit inima”, i-a însuflat
înțelepciunea gândului și a faptei, tenacitate, devotament matern, răsfrânt și asupra copiilor noștri, putere miraculoasă
frântă doar de o necruțătoare
boală... Călăuză a noastră, ne-a
ajutat să răzbim printre spinii lumii. Dumnezeu s-o aibă
în paza Sa! Ioana, Pavel, Călin
Negru. (4631)

V

Împărtășin durerea
Ioanei și a lui Călin la pierderea celei care le-a dat viață și o
aleasă educație,
prof. MARIA NEGRU.
Amintirea ei rămâne veșnic
în inimile celor care au avut
privilegiul să-i fie elevi. Dumnezeu s-o așeze în lumea celor drepți. Familiile Cărăbaș și
Marcu. (164)

V

Ne exprimăm regretul pentru trecerea în neființă,
a doamnei profesor
MARIA NEGRU (Mrs. Black),
remarcabil dascăl de limba engleză, al Colegiului
Național ”Mihai Eminescu”
Oradea. Transmitem sincere
condoleanțe familiei. Conducerea și corpul profesoral de la
Colegiul Național ”Mihai Eminescu”.

V

Regretăm plecarea ta la
cele veșnice, îți vom simți lipsa
dragul nostru vecin
IOAN MLADIN.
Un gând de mângâiere și alinare soției tale Marioara, fiicei Neli cu familia. Sincere
condoleanțe. Catița și Vasile
Bar cu familia. (4620)

V

A plecat dintre noi pe
drumul veșniciei
FLORICA MIU.
După o viata cu multe încercări se va odihni alături de cei
dragi ei. Dormi în pace suflet
bun! Maria Burta. (4629)

V

Un ultim omagiu pentru cea care a fost vecina noastră,
FLORICA MIU.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Sincere condoleanțe
familiei. Locatarii blocului C
85/A, B-dul Decebal. (4639)

V

Cu nemărginită durere
ne despărțim de cel care a fost
fratele, cumnatul și unchiul
nostru drag,
CRĂCIUN URSU,
pe care suflarea năprasnică
a morții l-a luat dintre noi. Nu
te vom uita niciodată și vom fi
alături de soția și fiica ta. Dumnezeu să te aibă în paza Lui!
Frații Viorel și Daniel Ursu, cu
familiile. (4628)

V

Ne-a întristat vestea

trecerii în neființă a colegului
și prietenului nostru,
prof. CRĂCIUN URSU.
Condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace! Elvira și Liviu Blaj.
(4634)

V

V

Cu mare durere în su-

flet şi regret anunţ despărţirea
de bunul şi iubitul meu nepot şi
fin,
CRĂCIUN URSU.
Condoleanţe soţiei Maria şi
familiei. Naşa Georgeta Pantea.

V

Durerea din suflet şi

regretul pentru iubitul şi bunul
meu frate,
CRĂCIUN URSU,
nu pot fi şterse cu lacrimi
amare. Condoleanţe iubitei soţii Maria şi familiei. Sora Sidonia Oros şi familia.

V

Regret plecarea dintre

cei vii, a celei care a fost
VIORICA DRĂGAN,
din Cheresig. Fie-i țărâna
ușoară! Elvira Blaj. (4635)

V

Sincere condoleanțe
colegei noastre Maria Ursu
(Drăgan), la despărțirea fulgerătoare de soțul său,
CRĂCIUN URSU,
fost profesor și director la
Școala din Cheresig. Odihnă
veșnică! Maria Oșvat și colegele de la Liceul Pedagogic Oradea, promoția 1975, (clasa Galina Pantea). (4630)

În aceste momente gre-

le suntem alături de nașa noas-

V

Regretăm trecerea în
eternitate a celui care ne-a fost
bun coleg și prieten,
prof. CRĂCIUN URSU.
Să-i fie somnul lin și țărâna
ușoară! Condoleanțe întregii
familii! Maria și Petru Lipai cu
cei doi fiii. (4633)

George, Neli și Șerban Moldovan, acum când îl conduc pe ultimul drum pe scumpul lor soț,
tată și bunic,
IOAN MOLDOVAN,
născut în Ateaș. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Nepoții Liviu și Mariana Pop.
(4625)

V

A fost un OM minunat
și un vecin bun,
ALEXANDRU ELEK.
Dumnezeu să vă dea putere și
să vă ofere mângâiere în acest
moment dureros, vă îmbrățișăm
dragii noștri Erzsebet-soție,
Sany și Erika-copiii, cu familiile lor. Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace! Victoria și
Pavel Mercea, Bianca, Sanda,
Adrian Mercea. (4637)

V

Vecinii din blocul 15,
str. Averescu își exprimă durerea pentru dispariția celui mai
bun soț, tată și bunic,
ALEXANDRU ELEK.
Sincere condoleanțe doamnei
Elek și copiilor Erika și Sany cu
familiile. (4638)

V

tră Aurica și verișorii noștri,

V

V

Transmitem sincere
condoleanțe verișorilor noștri
George, Neli și Șerban, în aceste momente grele, pricinuite de
pierderea tatălui drag. Familia
Simona, Marin și Mario Sârca.
(4627)

Sunt alături de verișorii

George, Neli și Șerban Moldovan, la despărțirea de iubitul lor
tată, socru și bunic,
IOAN MOLDOVAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Compasiune și sincere condoleanțe! Verișorul Odiviu Pop. (4626)

Cu adâncă durere în
suflet mă despart de soțul meu
drag,
ȘTEFAN ROMAN,
după o lungă și grea suferință,
la vârsta de 75 de ani. Înmormântarea va avea loc marți, 11
august, ora 14.00, de la Capela Cimitirului din Sântandrei.
Dormi în pace suflet bun! Nu te
voi uita niciodată! Soția Maria
Roman, veșnic îndurerată.

V

Cu ochii plini de lacrimi mă despart de tatăl meu
drag,
ȘTEFAN ROMAN.
Sufletul lui bun s-a ridicat la cer, după o lungă și grea
suferință. Ne rugăm bunului Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Cerurilor! Fiica îndurerată, Ioana și ginerele
Marius Pop.

V

O inimă bună a încetat
să bată, după o grea suferință,
un suflet bun și nobil s-a ridicat
la cer, lăsând în urmă multă durere și lacrimi. Mă despart cu
greu de tine, draga mea cuscră,
LUCREȚIA SABĂU,
rugându-L pe bunul Dumnezeu să-ți dea odihnă veșnică în
Împărăția Sa! Antița Pop.

