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V

Ne alăturăm durerii fa-

miliilor Matei acum la despăr-

tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro
(2285)

nică

decese

Bunul Dumnezeu să-i dea

plexului Termal din Băile Fe-

(1458)

V

Am pierdut un prie-

lii Medii Tehnice de Comerţ

zeu s-a îndurat să-i curme sufe-

a părăsit această lume. Înla

Cluj-Napo-

ca, joi, 16 februarie 2017, ora
13.00. Condoleanţe familiei. Ionel Vidican.

rinţa. Nu-ţi vom uita niciodată
zâmbetul discret,
RELULE,
OM bun, milostiv şi altruist!
Să ţi se deschidă Porţile Raiului
şi să te odihneşti în pace! Mângâiere veşnică celor ce te-au iubit mult. Dorina Janu, Andra şi
Daiana. (1474)

V

Un suflet bun şi drag

ne-a părăsit. Cu inimile îndurerate ne despărţim de cea care
ne-a fost mamă, soacră, bunică
şi străbunică

V

Timpul s-a grăbit, soar-

ta a decis pentru cel care a fost
AUREL CIUPA
OM bun cu ascultate de

DOMNICA MATEI.

Dumnezeu, de cei dragi, de oa-

Înmormântarea are loc azi,

meni. Odihnă veşnică. Condo-

18 februarie, ora 13.00, în sa-

leanţe familiei. Vecinii de pe

tul Alparea. Dumnezeu s-o ier-

scară, Bdul. Decebal, nr. 21, bl.

te şi s-o odihnească în pace. Nu

C 85 A. (1445)

te vom uita niciodată. Fiul Mircea, nora Rodica, nepoatele Ramona, Ioana cu Cristian, strănepoatele Daria şi Ilaria. (1449)

V

Cu durere în suflet ne

despărţim de prietenul nostru
AUREL CIUPA,

V

OM de mare nobleţe sufleCu inimile îndurerate

şi ochii plini de lacrimi ne despărţim de cea care a fost mamă,
soacră şi bunică
DOMNICA MATEI,
din Alparea. Dumnezeu s-o
ierte şi s-o aşeze în Împărăţia Sa. Fiica Maria cu ginerele Pavel Simoc, nepoatele Ana
şi Nela cu familiile, din Alparea. (1470)

tească. Dumnezeu să-l odihnească. Sincere condoleanţe familiei. Adriana şi Romi Botoş.

Suntem alături de

Geta, Ioana şi Anca, împărtăşindu-le marea durere pricinuită de plecarea mult prea timpurie la cele veşnice a soţului şi
părintelui
AUREL CIUPA.

V

O mare tristeţe m-a cu-

prins la vestea trecerii în nefi-

V

moartea mamei, soacrei şi bunicii dragi,
DOMNICA MATEI,

VIOREL POPA

ec. AUREL CIUPA.

Dumnezeu să-i dea odihnă veş-

Sincere condoleanţe fami-

nică, iar familiei sale multă li-

liei îndurerate. Ec. Iuliu Toba.

nişte şi mângâiere. Anca şi Mi-

(1480)

hai Chindlea. (1455)

V

Împărtăşim durerea fa-

V

Cuvintele nu pot expri-

miliei Ciupa acum, la despărţi-

ma durerea şi tristeţea noastră

rea pentru totdeauna de bunul

acum când ne luăm rămas bun

şi iubitorul lor soţ şi tată,
AUREL CIUPA.

Dumnezeu să te odihneas-

Dumnezeu să-l ierte şi să îl

că în pace prietene drag! Vei

odihnească în Împărăţia Sa. Fa-

rămâne veşnic viu în inimile

milia Doina şi Horică Stanciu.

de la verişorul nostru
VIOREL POPA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Lucian şi Horea Chindlea
cu familiile. (1456)

noastre. Aurel Pau din SibielSibiu cu întreaga familie.

V

V

Un gând de alinare şi

mângâiere pentru fosta colegă
Îndureraţi ne luăm ră-

Geta Ciupa şi familia ei, acum

mas bun toţi cei care l-am cu-

în pragul marii treceri spre veş-

noscut de la un OM DE AUR,
DE MARE OMENIE,
ec. AUREL CIUPA.
Dumnezeu să te odihnească în pace şi linişte suflet bun.
Condoleanţe familiei greu în-

nicie a fiinţei iubite, un om de
o mare devoţiune, bunătate, delicateţe şi nobleţe sufletească.
Condoleanţe familiei îndoliate.

(1473)

V

V

pariţia colegului nostru

Profund îndureraţi ne

luăm rămas bun de la vărul
nostru drag
VIOREL POPA
plecat mult prea repede la
cele veşnice. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Viorica şi
Ghiţă Boescu cu familia. (1457)

V

Suntem alături de prie-

tenele şi vecinele noastre, la duRegretăm profund dis-

V

Doina Domocoş. (1483)

cercate. Ec. Cornelia Savu.

rerea pricinuită de trecerea în
nefiinţă a soţului şi tatălui drag,

AUREL CIUPA

AUREL CIUPA.

şi suntem alături de fami-

Dumnezeu să-l odihnească

lia îndoliată. Colectivul Com-

în pace. Sincere condoleanţe.

plexului Hotel Internaţional.

Suzi, Răzvan, Roxi şi familia

(1465)

Kovacs. (1485)

V

Împărtăşim durerea fa-

miliei Ciupa la moartea prematură a dragului lor tată şi soţ
RELU
şi transmitem condoleanţe
familiei îndoliate. Dumnezeu

Dora Trifa. (1461)

V

veşnice a nepotului nostru drag

În aceste momente gre-

le, suntem alături de doamna
Popa Livia la durerea despărţirii premature de soţul ei
VIOREL POPA.
Domnul să-l primească şi să-l
odihnească în pace, iar Liviei
îi dorim sănătate şi linişte sufletească. Echipa Auchan Oradea – mezeluri cu servire vitrină asistată cu merchandiserii.
(1453)

noştri Rodica şi Mircea Matei,
la marea durere pricinuită de

Vestea trecerii la cele

ne-a întristat profund. Bunul

eten,

Sincere condoleanţe fa-

V

Transmitem sincere

miliei în aceste clipe în care se

condoleanţe familiei fostului

despart de un om atât de drag

nostru coleg

şi de ales
ec. AUREL CIUPA.
Odihnească-se în pace. Colectivul Medical al B.T. Terman
Băile Felix. (1476)

VIOREL POPA
la această tragică despărţire.
Colectivul Hotel Internaţional.
(1466)

V

Ne luăm rămas bun de

la bunul nostru prieten cel care
Ne exprimăm regretul

şi durerea la trecerea în nefiinţă
a colegului nostru

a fost
ec. AUREL CIUPA.
Dumnezeu să-l odihnească în

V

V

Sincere condoleanţe

doamnei Popa Livia din partea
colectivului Auchan Oradea –
P.F.A.S., P.G.C. şi bazar. (1454)

V

ros şi bun. Fam. Codău Ioan şi
Suntem alături de naşii

V

inţă a fostului meu coleg şi pri-

(1446)

să-i odihnească sufletul gene-

V

lix. (1464)

şi Horea Chindlea cu familiile.

ten nepreţuit de care Dumne-

DUMITRU ONACA

AUREL CIUPA.
ei îndurerate. Colectivul Com-

Dintre absolvenţii Şco-

mormântarea

care a fost

DOMNICA MATEI.

V

Oradea, promoţia 1954

Un ultim omagiu celui

Sincere condoleanţe famili-

odihnă veşnică. Mihai, Lucian

V

V

ţirea de draga lor mamă şi bu-

str. Primăriei nr. 62,

S

Sâmbătă, 18 februarie 2017

Suntem alături de cole-

ga noastră Florina Carman, la
Suntem alături de mă-

tuşa noastră Georgeta şi familia greu încercată, la despărţirea de iubitul ei frate

marea durere pricinuită de pierderea fratelui său drag,
VIOREL POPA.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l

VIOREL-

odihnească în pace. Sincere condoleanţe întregii familii.

AUREL CIUPA.

pace şi să-i aşeze sufletul între

NICOLAE POPA.

odihnească în pace. Finii Dă-

Dumnezeu să-l odihnească în

aleşii Săi. Familiei sincere con-

Transmitem sincere condo-

Colegii de la Spitalul Clinic Ju-

nuţ, Nela, Vlad şi Adela Gligor.

pace. Colegii din cadrul Com-

doleanţe. ADIO prieten drag!

leanţe familiei îndoliate. Fam.

deţean de Urgenţă Oradea, Ser-

(1471)

plexului Nufărul. (1463)

Familia Flora. (1477)

Urs şi Moldovan. (1469)

viciul Achiziţii şi TAAM.

din Alparea. Dumnezeu s-o

