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Un gând de alinare
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NON-STOP!!!

pentru prietenii noștri, familia
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torată despărțirii de tatăl, so-

Comaniciu, la marea durere da-

str. Primăriei nr. 62,

www.lacapatuldrumului.ro

crul și bunicul lor iubit,
(2285)

DUMITRU MARTA.
Pace veșnică în Împărăția

S

decese

V

Cu sufletul îndoliat mă

despart de draga mea mamă,
VIORICA IANOȘ,
Fie-ți țărâna ușoară, suflet
bun. Dumnezeu să-ți vegheze
somnul de veci. Înmormântarea are loc azi, 5 februarie, ora
13.00, de la Capela Hașaș. Fiul
Cristian.

V

Cerurilor! Fam. Petre Toie.

V

Un gând de mângâiere

şi îmbărbătare colegilor noştri,
Simona şi Adrian Comaniciu,
în aceaste momente de adâncă
tristeţe când îl conduc pe ultimul drum pe cel care le-a fost
tată şi socru drag,
DUMITRU MARTA.
Sincere condoleanţe familiei!
nică! Familia Monika şi Teofil

Cu sufletele cernite de

luăm rămas bun de la dragul
nostru nepot şi verişor,

Ciupleu. (587)

V

În clipe de grea încer-

ALEXANDRU PĂUN.

care suntem alături de colegii

Să-i fie somnul lin şi îngerii

Simona și Adrian Comaniciu la

aproape, iar Mioarei să-i dea

despărțirea de scumpul lor tată

mângâiere şi putere în aceste clipe grele. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Bunica Oltiţa Păun, Nina, Florin, Alina şi
Cristina Albu. (584)

și socru,
DUMITRU MARTA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică! Familia Cotarlan Simion.

Ne este greu să găsim

cuvinte de consolare pentru
voi, Mioara și Titi, acum când
vă despărțiți de iubitul vostru
fiu și nepot

V

Regretăm profund tre-

cerea la cele veşnice a bunei
noastre colege şi prietene,
MARIA MATEIAŞ,

ALEXANDRU PĂUN.

născută ARDELEAN,

Rugăm pe bunul Dumnezeu

din Mădăras. Transmitem

să-i dea odihnă veșnică. Maria

sincere

Olah și familia Avramescu.

Cornel şi fiicei Silvia şi rugăm

condoleanţe

soţului

pe bunul Dumnezeu să o ierte

V

şi să o odihnească în pace. FoşSuntem alături de co-

legii noştri, Simona Comani-

Cu adâncă durere anunțăm trecerea la cele
veșnice a celei care a fost
ANA GHEŢE,
86 ani. Înmormântarea va
avea loc în 8 februarie 2021, ora
11.00, la Cimitirul Rulikowski.
Familia îndurerată.

lia lor, în aceaste momente de
adâncă tristeţe când se despart
de cel care le-a fost tată, socru
şi bunic drag,
DUMITRU MARTA.
odihneas-

că în pace! Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colegii din cadrul Direcţiei

V

Suntem alături de unchiul nostru, Ghețe Crăciun, în
aceste momente de nesfârșită
tristețe, la trecerea în lumea îngerilor a dragei sale soții
ANA GHEȚE.
Bunul Dumnezeu să odihnească în Împărăția Sa sufletul
ei bun și generos. Înmormântarea va avea loc luni, 8 februarie, ora 11.00. Surorile Elisabeta Negru și Veronica Popp
împreună cu nepoatele Zoe
Croitoru și dr. Camelia Anca
Croitoru. (591)

V

Ne este greu să găsim
cuvinte potrivite acum când am
aflat că ființa atât de dragă colegului nostru Meianu Dragoș
a plecat pentru totdeauna. O
lumânare aprinsă și gândurile noastre sunt alături de tine.
Sincere condoleanțe. Colegii
din Departamentul de Inginerie Energetică, Universitatea
din Oradea. (595)

tii colegi de la Şcoala Tehnică
de Contabilitate. (588)

ciu, Adrian Comaniciu şi fami-

Dumnezeu să-l

V

Dumnezeu să-i dea odihnă veş-

durere şi ochii înlăcrimaţi ne

V

V

Suntem alături de colega noastră, Mateaș Silvia, în
aceste momente de mare durere, când se desparte de mama
mult iubită, fost contabil șef și
un om cu suflet mare pentru
noi și liceul nostru. Dumnezeu
s-o odihnească în Împărăția
Sa! Sincere condoleanțe familiei. Colegii de la Catedra de
limbi moderne, Colegiul Tehnic ”Traian Vuia”, Oradea.

V

Suntem alături de cole-

ga noastră, prof. Mateaș Silvia
în aceste momente grele când
se desparte de mama sa dragă
MARIANA MATEAȘ,
ea fiind și mulți ani contabila șefă a unității noastre. Dum-

Sanitare Veterinare şi pentru

nezeu să-i dea odihnă veșnică!

Siguranţa Alimentelor Bihor.

Colegii de la Colegiul Tehnic

(586)

”Traian Vuia” Oradea. (594)

V

Mângâiere, alinare și
sincere condoleanțe soției Mariana și fiicelor Mariana, Rodica și Monica, cu familiile, la
despărțirea fulgerătoare de dragul lor soț, tată și socru
MARIAN-EMILIAN
TEUCA.
Le suntem alături cu o rugăciune și un ultim bun rămas.
Dumnezeu să-i așeze sufletul
în Împărăția Sa. Vecinii Duma,
familia Fălăuș și Doina Staicu.
(593)

V

Regretăm nespus trecerea la cele veșnice a iubitului
nostru naș
MARIAN TEUCĂ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Finii Nicolae și Veronica
Dărăban. (596)

V

Ne alăturăm durerii
prietenei noastre dragi, Mariana Teuca, și întregii sale familii, acum când, pe neașteptate,
trebuie să se despartă de cel
care le-a fost soț, tată și socru
deodebit. Sincere condoleanțe!
Aurora Toadere și întreaga ei
familie.

V

Sincere condoleanțe
doamnei Ana Varga, copiilor
Anca, Octavian, Dan, Emilia,
nepoților Amalia, Dominik și
Vivian, la despărțirea de soțul,
tatăl și bunicul
VALERIU VARGA,
din Leheceni. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Boutros
Maria cu familia. (592)

V

Colega și prietena mea
bună, cu suflet deosebit, fostă
contabilă șefă la Liceul „Traian Vuia”,
MARIANA MATEAȘ,
a trecut în veșnicii. Transmit
condoleanțe și cuvinte de mângâiere soțului Cornel și fiicei
Silvia. Bunul Dumnezeu să-i
facă parte de odihnă, liniște și
pace. Cu mult regret, Luci Ciuclea. (350)

V

În memoria lui
VOICHIȚA și RAREȘ
POP-CHIȘVASI
5 februarie 2002.
S-au scurs 20 de ani de lacrimi de când ne-au părăsit
pentru totdeauna dragii noștri
copii,
VOICHIȚA și RAREȘ.
Vom
rămâne
veșnic
nemângâiați, părinții. (581)

V

Tată îți plâng
urmele tale
Că ai plecat în depărtare!
Poate nu-ți spuneam ce simt,
Dar din suflet te-am iubit.
Duminică, 7 februarie 2021
ar fi trebuit să sărbătoresc
ziua ta de naştere, cu bucurie,
dar din păcate nu a fost să fie.
Îi mulțumesc Domnului că ai
fost lângă mine, luminându-mi
viața chiar și pentru puțin timp,
dragul meu tată,
ing. MARIUS
ALEXANDRU CHIȘ.
Voi păstra mereu în suflet
chipul tău drag, blând și generos. Rugăciunile mele săți lumineze calea spre odihna
veșnică. Nu te voi uita niciodată și te voi iubi mereu! Trăiesc
cu speranța că ne vom revedea
în ceruri. Fiul Bogdan Marius,
în veci nemângâiat. (579)

V

Un gând de alinare și
întreaga noastră compasiune
pentru Silvia și Cornel Mateaș
în aceste momente grele în care
se despart de draga lor mamă și
soție,
MARIANA MATEAȘ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace, iar pe voi, cei rămași, să
vă mângăie! Familia Ilisie Paul.

V

comemorări

V

Se împlinește un an de
la trecerea în veșnicie a celei
care a fost,
VIORICA ȘTIRBU.
Familia îndurerată. (535)

Sunt 40 de zile de când
iubita noastră,
DELIA RODICA VLAD,
de 48 ani călătorește printre
stele spre infinit. Este purtată
pe aripile Arhanghelului Gabriel, până la dreapta Domnului.
O însoțesc dragostea și neuitarea, tristețea și suferința familiei: soțul Patrick, mama Livia,
Adrian, Anca și Dănuț Procopie. Parastasul va avea loc sâmbătă, 6 februarie, ora 9.00, la
Bisericuța din Nufărul. (558)

