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decese

V În Testamentul său, Ale-

xandru Macedon a lăsat cu limbă de moarte să fie astfel aşezat
în sicriu ca mâinile să-i rămână
afară: „Să vadă oamenii că mă
duc cu măinile goale din această lume”.
ELENA MERCE,
MARGARETA TRIF,
DOINA-MARIA COLF,
FLOARE CIOARĂ,
IOAN PORUMB,
SANDOR SZABO.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V Un gând de alinare sufle-

tească pentru Doina şi Amadis,
acum la despărţirea dureroasă
de scumpa lor fiică şi mamă,
ALINA.
Sincere condoleanţe. Dorim
ca o stea pe cer să-ţi călăuzească drumul spre viaţa de dincolo. Dumnezeu să te aşeze de-a
dreapta Lui. Mariana şi Ramona Bejan. (2451)

V Mulţumim tuturor celor

care prin prezenţa lor, prin flori
trimise şi condoleanţe transmise au fost alături de noi la
ceas de tristeţe şi grea încercare la despărţirea de fratele nostru drag
VASILE BERDEA.
Fie ca LUMINA VEŞNICĂ
să-i însoţească sufletul bun spre
ceruri, iar Dumnezeu să-l primească în Împărăţia Sa. Fraţii
Victoria, Anton şi Valentina cu
familiile. (2454)

V

Cu sufletele sfâşiate de
durere şi ochii plini de lacrimi
ne despărţim de dragul nostru
ginere
VIRGIL ALBU,
de 56 ani. Dumnezeu să-i
aşeze sufletul în Împărăţia Sa!
Socrii Nistor şi Florica. (2441)

V Lumina veşnică să-i înso-

ţească sufletul bun spre ceruri,
celui care a fost cumnatul meu,
VIRGIL ALBU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Cumnata Maica Matroana de la Mănăstirea Sfintei
Cruci. (2442)

V Cu adâncă durere în su-

flete anunţăm încetarea din viaţă a celui care a fost cumnatul şi
unchiul nostru,
VIRGIL ALBU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Cumnatul Florin Nistor
cu familia din Canada. (2443)

V Cu inimile sfâşiate de du-

rere şi tristeţe ne despărţim de
iubitul nostru cumnat şi naş,
VIRGIL ALBU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Cumnata şi fina Nicoleta, din Spania. (2444)

V

Un gând de alinare şi
compasiune pentru familia
Albu, la despărţirea dureroasă
de soţul şi tatăl lor drag
VIRGIL.
Pios omagiu celui dispărut.
Condoleanţe familiei greu încercată. Doina şi Klari. (2453)

V

Colectivul Companiei de Apă Oradea, adresează
sincere condoleanţe şi întreaga lor compasiune, colegei Florica Albu, compartiment SSM
Mediu Calitate, la despărţirea
de iubitul său soţ, care a trecut
în nefiinţă. Dumnezeu să-i dea
odihna veşnică! (2455)

V Suntem alături de cole-

gul nostru Jac Viorel și familia,
acum la dureroasa despărțire
de socrul drag,
LOVASZ IOAN MIHAI.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Conducerea și colectivul grupului de firme GMAB
Consulting și EUROAM Industries.

V

E trist, este fără cuvinte
şi greu de acceptat după o grea
suferinţă trecerea în nefiinţă a
dragului nostru prieten şi vecin
VIRGIL ALBU.
Dorim ca o stea pe cer să-i
călăuzească drumul spre viaţa
de dincolo, iar pe voi Florica,
Bogdan şi Delia, bunul Dumnezeu să vă aline durerea. Eva
şi Robi. (2411)

V

Transmitem sincere condolenaţe familiei fostului nostru colaborator,
colonel NICOLAE
RANETE.
Dumnezeu sa îl odihnească
în pace şi să îi mângâie pe cei
rămaşi. Conducerea şi colectivul de salariaţi ai S.C. UAMT
S.A.
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V

Pentru mine ziua de 22
martie va fi ziua în care sufletul tău curat şi bun s-a ridicat la
cer, scumpa mea mamă,
ELENA MERCE.
Te-ai stins puţin câte puţin
sub privirile noastre neputincioase. Vei rămâne veşnic vie
în sifletul meu şi te voi plânge
mereu. Te vom conduce spre locul de odihnă veşnică sâmbătă,
25 martie, ora 13.00, în localitatea Călugări. În veci nemângâiat, fiul Terente Merce. (2453)

V Suntem alături de naşul

nostru Terente Merce, acum
când se desparte de cea care i-a
dat viaţă şi l-a iubit atât de mult,
ELENA MERCE.
Dragostea, bunătatea şi generozitatea ei nu o vom uita niciodată. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Finii Florin, Dorina
şi Dorin Luca. (2454)

V

Sincere condoleanţe familiei bunului meu prieten,
gen. Merce Terente, la decesul
iubitei lui mame. Dumnezeu
să o odihnească în pace. Fam.
Pentie Radu Mircea şi Pentie
Radu Bogdan. (2461)

V Suntem alături de verişo-

rii noştri Terente, Delia şi Roxana, la dureroasa despărţire
de mama şi bunica lor dragă,
ELENA MERCE.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familia Zdrînca Marcel şi
Mihaela şi familia Dobjanschi
Sebastian şi Luciana. (2447)

V Suntem alături de verişo-

rii noştrii Terente, Delia şi Roxana, la dureroasa despărţire
de mama şi bunica lor dragă,
ELENA MERCE.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familia Merce Sorin şi
Adina şi familia Ţigan Eugen şi
Rodica. (2448)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere pentru verişorul
nostru Terente, la pierderea mamei dragi,
ELENA MERCE.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească în pace. Familia
Merce Ioan şi Iulca, familia
Zdrînca Lucreţia. (2449)

V

Suntem alături de colega
noastră Delia Merce-Sabău, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a iubitei
sale bunici
ELENA MERCE.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Colectivul
CPECA Bihor. (2451)

V Aducem un ultim omagiu

V Suntem alături de priete-

pentru cel care a fost vecinul
nostru, om de aleasă omenie,
LASZLO KOTELES.
Suntem alături de familie.
Vecinii de pe str. Tăbăcarilor.
(2455)

nele noastre Aurelia şi Viorica,
în aceste clipe dureroase pricinuite de trecerea în nefiinţă a
mătuşii
DOINA COLF.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Familiile Urucu şi Supărare.

V Nu se poate înţelege, recunoaşte şi trăi, în ciuda realităţii implacabile, cât de grea
este despărţirea de cea mai dragă fiinţă care ţi-a dat viaţă, iar
tot ce rămâne în urmă sunt lacrimile împletite cu miros de
primavară, amintirea şi un dor
nestins! În aceste momente de
mare tristeţe întreaga compasiune şi sincere condoleanţe se
îndreaptă spre colegii noştri,
Tocai Marcel şi Angelica, pentru pierderea suferită prin decesul mamei,
FLORICA TOCAI,
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Colegii din cadrul firmelor: Macon, Simbeton şi Simterac.

V

Cu lacrimi în ochi şi sufletele sfâşiate de durere ne
despărţim de cea care ne-a fost
mamă, bunică şi soacră
FLORICA CIOARĂ.
O vom iubi mereu şi va rămâne veşnic în sufletele noastre. Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, 25 martie 2017, ora
14.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fiica Dana, nepotul Bogdan şi
ginerele Gabi Vulcan. (2449)   

V

Suntem alături de cumnata noastră Daniela Vulcan,
la despărţirea de mama ei dragă. Sincere condoleanţe întregii
familii. Kati, Călin şi Georgia
Moş. (2445)

V Transmitem sincere condoleanţe nurorii noastre dragi
Daniela Vulcan, la ceasul despărţirii de mama ei dragă. Fam.
Galea Gheorghe şi Rozalia.
(2446)

V Cu adâncă durere în suflete, anunţăm trecerea în nefiinţă a dragii noastre mătuşi
DOINA COLF,
de 89 ani. O vom conduce
pe ultimul drum sâmbătă, 25
martie, ora 14.00, de la Capela Frenţiu. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Nepoatele Aurelia, Viorica şi Smaranda, cu
strănepoţii Iulia, Alina şi Sebastian.

V

Cu adâncă durere anunţăm încetarea din viaţă a celui
care a fost frate şi unchi
IOAN PORUMB,
în vârstă de 79 ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă,
25 martie, ora 12.00, în satul
Sânnicolaul Român. Familia
îndoliată.

V Un ultim şi pios omagiu
celui care a fost un bun coleg
ing. LUDOVIC GAZMAR.
Sincere condoleanţe familiei.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colegii de la sediul ABA
Crişuri Oradea. (2456)

V

Cu foarte multă durere în
suflet, anunţ încetarea din viaţă
a scumpului meu soţ,
IOAN FLUTUR,
în vârstă de 69 ani, născut în
satul Cheresig. Înmormântarea
va avea loc sâmbătă, 25 martie
2017, orele 15.00, de la Capela
Haşaş, Oradea. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Soţia, Flutur Maria. (2463)

V

Copleşiţi de durere,
anunţăm trecerea la cele veşnice a iubitului nostru tată,
IOAN FLUTUR,
de 69 ani. Te-ai stins puţin
câte puţin, sub privirile noastre neputincioase, plecând prea
devreme dintre noi. Te-am iubit
prea mult şi te-am pierdut, azi
nu mai eşti unde erai, dar vei fi
întotdeauna în inimile noastre.
Dumnezeu să te odihnească în
pace şi linişte. Fiica Ramona cu
soţul Sandu Ilea. (2464)

V Cu adânc regret, anunţăm plecarea dintre noi a celui
care a fost un bun tată, bunic şi
socru
IOAN FLUTUR,
la vârsta de 69 ani, după o
îndelungată suferinţă. Îl vom
păstra pentru totdeauna în sufletele noastre. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fiica Mirela, ginerele Cosmin şi nepoata
Ariana Torj. (2465)

