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Cu gânduri de alinare şi compa-

prindem fiindcă sufletul întărit prin
graţie nu mai poate păcătui şi nu-l
mai pierde pe Dumnezeu niciodată.”
VASILE POPA,
AGNES LORINCZ.
Sincere condoleanţe familiilor îndolia-

DAVID NEGRU,

gei noastre Alina Nistea, la trecerea în

va străluci în Împărăţia cerului pentru
la G.P. 20 Oradea sunt alături de fami-

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

lia greu încercată. Nu te vom uita nicio-

Carmen Buibaş, Claudia Puşcaş şi Sanda Lupu cu familiile. (3655)

V

Cu multă tristeţe şi durere în su-

te. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

celui care ne-a fost soţ, tată, socru şi bunic,

Un gând de mângâiere colegei

noastre Adriana Condoroș, în aceste momente de durere pricinuite de moartea
tatălui drag. Colectivul Poliției Locale
Oradea. (6250)

V

ŞTEFAN OGBARSCHI,
în vârstă de 86 ani. Înmormântarea are
loc azi, 28 decembrie 2016, ora 13.00,
din Capela Haşaş. Vei rămâne veşnic în
sufletele noastre îndurerate. Dumnezeu
să te odihnească în pace şi să-ţi fie ţărâna uşoară. Soţia Irina cu fiicele sale, Ma-

Suntem alături de familia Deac

riana şi Adriana cu familiile lor. (3616)

în aceste momente grele pricinuite de
trecerea în neființă a scumpei lor fiice
NICOLETA DEAC.
Bunul Dumnezeu să îi dea odihnă

V

V

cadrul Muzeului Ţării Crişurilor îşi exprimă profundul regret faţă de trecerea
la cele veşnice a doamnei
IUDITA CĂLUŞER.
Dumnezeu să o odihnească!

V

ŞTEFAN OGBARSCHI.

IUDITA CĂLUŞER.
Să-i fie ţărâna uşoară! Florina Ciure.

V

Regretăm plecarea în lumea um-

brelor a bunului nostru unchi

cesul fiului meu
HORAŢIU CHEREGI,
de 46 de ani. Înmormântarea va avea

Mama, Lucreţia Cheregi. (3670)

tatăl meu drag
HORAŢIU CHEREGI.
Vei rămâne mereu viu în inima mea!
Fiul Iazmin Cheregi. (3671)

V

şi Deac, acum când se despart de dragul lor
DAVID.
Dumnezeu să-l aşeze în rândul îngerilor! Fam. Pinţa Călin şi Mia. (3642)

şi Cristi. (3645)

V

V

ţul drag. Dumnezeu să-l odihnească. Vasile Beiuşan şi Mariana. (3651)

V

în aceste momente grele. Dumnezeu să-l
odihnească, iar părinţilor să le dea putere şi înţelepciune. Reblean Maria. (3637)

V

Liniştea din sufletele noastre a

Cu profund regret ne despărţim

de dragul nostru
HORAŢIU CHEREGI.

tul nostru drag
DAVID NEGRU.

Îngerii să-i lumineze calea! Sora Ali-

Fam. Roman Gheorghe, Doina şi De-

na, nepotul Amadeus, cumnatul Marius.

lia, fam. Praja Daniel, Simona şi Dora.

(3672)

(3665)

cian Franţiu, la marea pierdere pricinuită de decesul mamei şi transmit sincere

V

Cu durere în suflete ne despărţim

de iubitul nostru soţ, tată, socru şi bunic
DĂNILĂ MATEI,
de 82 de ani. Te vom iubi şi nu te vom
loc joi, 29 decembrie, ora 13.00, din Capela Orăşenească, Cimitirul Municipal
Oradea. Dumnezeu să-l odihnească în

te a plecării tale pentru vecie, finul nos-

pace! Soţia Estera, fiul Daniel, nora Lu-

tru drag,

miniţa şi nepoata Diana. (3668)

mult ne bucura prezenţa ta, în casa noas-

V

Cu sufletele pline de durere anun-

ţăm trecerea în nefiinţă a scumpei noastre mame, soacre şi bunici,
ANGELA FURTOS,
de 81 ani. Înmormântarea are loc azi,

tră. Ai copilărit pe lângă noi, respectân-

28 decembrie, în loc. Sărsig, de la ora

du-ne întotdeauna. Dumnezeu să te odih-

13.00. Dumnezeu s-o odihnească în

nească în pace! Naşa Cornelia Vereş cu

pace. Cu nespusă durere, fiica Eugenia,

soţul Petru Bungău, din Oradea. (3629)

fiii Stelian, Marin, Ioan şi Miron cu fa-

V

Suntem alături de familia Gavri-

rătoare a fiului drag, acum când îl conduc pe ultimul drum, la doar 48 de ani,
pe cel care a fost
ing. DORIN GAVRILAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Adresăm sincere condoleanţe. Mătuşa
rin şi Adrian cu soţia Ioana. (3664)

tei Negru Dana şi a verişoarei Deac Marcela, la tragica despărţire de fiul şi nepo-

land România sunt alături de Adrian Lu-

uita niciodată. Înmormântarea va avea

Victoria, verişorii Mihaela cu soţul DoSuntem alături de familia nepoa-

Colegii din cadrul TÜV Rhein-

În aceste momente cuvintele sunt

laş Ioan, din Beznea, la pierderea fulgeGânduri de alinare a suferinţei şi

V

zeu s-o odihnească în pace! (3663)

tem crede că nu mai eşti printre noi. Ce

zeu să-l odihnească în pace. Doina Bota

Bagdi. (3635)

condoleanţe familiei îndurerate. Dumne-

plin de simplitate şi respectuos. Nu pu-

Ogbarschi, acum când se desparte de soCu nespusă durere mă despart de

mângâiere transmitem familiilor Negru

na cu familia. (3653)

toată compasiunea noastră colegei Irina

V

Fam. Jurcă Augustin şi Carmen şi Alex

frumuseţe sufletească calmă şi liniştită,

loc joi, 29 decembrie 2016, ora 15.00, din
Capela Haşaş. Nu te voi uita niciodată.

tul nepot reprezenta totul? Un gând de

ţii Jurcuţ Emil cu familia, Petrila Adria-

Sincere condoleanţe familiei. Dumne-

rere pricinuită de moartea mamei,
Sincere condoleanţe întregii familii.

din Beznea. Ai fost harnic, blând de o

ŞTEFAN OGBARSCHI.

Suntem alături de familiile Fran-

bunici pentru care grija pentru minuna-

Condoleanţe familiei îndoliate. Nepo-

Ogbarschi, la ceas de grea încercare pri-

Moghioroş. (3631)

HEDWIG FRANŢIU.

DORIN GAVRILAŞ,

Suntem alături de doamna Irina

odihnească în pace! Finii Livia şi Petru

mame la pierderea unicului fiu, a unei

ŞTEFAN OGBARSCHI.

V

ing. HEDWIG FRANŢIU,
trecută la cele veşnice. Dumnezeu s-o

ţiu Adrian şi Franţiu Eugen, la marea duCe ar putea alina durerea unei

devenit grea şi apăsătoare, la trista ves-

cinuită de pierderea soţului drag
Cu neţărmurită durere anunţ de-

V

Cu durere în suflete ne despărţim

de naşa noastră,

V

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

Un gând de mângâiere familiei

îndoliate la plecarea dintre noi a doamnei

V

Un pios omagiu la trecerea în

Nepoata Jurcuţ Florica. (3652)
Membrii Secţiei de Istorie din

dată! (3623)

de prisos. Sunt alături de familia Negru,

eternitate a unchiului meu

veșnică. Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Fam. Hodișan.

Grupa Albinuţelor. Colegii şi părinţii de

HORAŢIU CHEREGI.

flete, anunţăm trecerea la cele veşnice a

V

V

O stea

siune adresăm sincere condoleanţe colenefiinţă a fratelui său

„În cer nici o frică nu ne cu-

V

V

miliile. (3634)

V

Fiica Eugenia, ginerele Victor şi

nepoatele Monica şi Angela Ţodan anunţă cu profundă durere că inima celei care
a fost,
ANGELA FURTOS,
a încetat să bată. Ne va fi greu fără ea,
dar ştim că ne va veghea pe toţi de sus,
din cer. Odihneşte-te în pace! (3632)

V

Cu gânduri sincere de alinare şi

mângâiere suntem alături de Jenica ŢoSuntem alături de familia Adrian

Franţiu, în aceste momente grele, când se
desparte de mama sa dragă,
ing. HEDWIG FRANŢIU.
Finii Dan şi Claudia Moghioroş. (3630)

dan, familia şi fraţii ei, la despărţirea
pentru totdeauna de mama,
ANGELA FURTOS.
Dumnezeu să odihnească sufletul ei
bun! Doina Chiş-Gal, Lioara Coturbaş,
Oana Stănăşel şi familiile lor. (3633)

