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S

decese

V

„Ortodoxia este
legea de bază şi tradiţională a neamului nostru”.
MARIA FLORUŢ,
DUMITRU IGNA,
NINA CHIRILOVA,
FLOARE FRENŢIU,
ANA CHIORAN,
IOAN PURGEA,
IULIANNA RACZ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

O îmbrăţişare de îmbărbătare, un gând de mângâiere şi alinare pentru dragele
noastre: Buţi Gabi şi Livia împreună cu familiile voastre, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a soţului,
tatălui, socrului şi bunicului
drag, cel care a fost
LIVIU TINCĂU.
Ne amintim cu drag de
LIVIU,
vărsăm o lacrimă fierbinte apoi o ştergem încet şi vom
rememora ce OM minunat ai
fost, prieten drag. Dumnezeu
să te odihnească în pace şi să te
primească în Împărăţia Sa. Cu
tristeţe familiile Viorica, Mircea şi Mihai Rotar. (6354)

V

Cu tristeţe şi regrete ne
despărţim de colegul şi prietenul nostru
ing. LIVIU TINCĂU
rugând pe bunul Dumnezeu
să-l odihnească între aleşii Săi.
Aduc un gând de alinare bunei
mele prietene Buţi şi familiei
ei pentru a putea depăşi calvarul despărţirii de omul lor drag.
Fam. Puşa şi Dumitru Miheş.
Sincere condoleanţe şi de la cunoscuţi. (6372)

V

Sunt alături de fosta
mea colegă, Minerva, de Cosmin şi Mălin, la trecerea în nefiinţă a lui
VIOREL.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Doina Naghi. (6353)

V

Ne despărţim cu multă
durere şi tristeţe de iubitul nostru frate, cumnat, unchi
VIOREL VEREŞ.
Dumnezeu să-l primească în
Împărăţia Sa. Condoleanţe soţiei şi copiilor. Surorile Florica şi
Jenica, cumnatul Liviu, nepoţii Radu, Lucian, Eugen, Roxana. (6360)

V

La trecerea în eternitate a fostului nostru coleg, distinsul
VIOREL VEREŞ,
ne exprimăm sincerele regrete şi transmitem condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Colectivul Direcţiei de Sănătate Publică Bihor. (6370)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm trecerea în nefiinţă a scumpului nostru soţ,
tată şi bunic
OCTAVIAN-IOAN CREŢ,
fost director la Finanţele Publice Timişoara. Înmormântarea are loc azi, 30 august 2017,
ora 13.00, în localitatea Vintere. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soţia Samica,
fiul Marius, nora Gabriela, nepoatele Bianca şi Alexia. (6355)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm moartea fulgerătoare a verişorului nostru
OCTAVIAN-IOAN CREŢ.
Îl rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i dea pace, linişte şi odihnă
veşnică. Familia Superar Marcel, soţia Lucia, fiicele Diana şi
Marcela. (6356)

V

Suntem alături de cuscra noastră Samica Creţ şi ginerele nostru Marius cu familia, la încercarea grea prin care
trec acum la plecarea la cele
veşnice a celui care a fost cuscrul nostru
OCTAVIAN-IOAN CREŢ.
Fie-i ţărâna uşoară. Cuscrii
Filip Marian şi Livia. (6357)

V

Amintiri dragi împletite cu lacrimi, dragoste şi recunoştinţă este ceea ce simţim
acum când a plecat dintre noi
dragul nostru unchi
TAVI CREŢ.
Bunul Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veşnică şi familiei
mângâiere. Cumnata Viorica,
nepoţii Tibi şi Victor cu familiile. (6368)

V

Profund îndureraţi suntem alături de tuşa şi verişoara noastră Samica şi fiul ei Marius cu familia, acum în aceste
clipe dureroase când l-au pierdut pentru totdeauna pe soţul şi
tatăl iubit
OCTAVIAN CREŢ,
din Timişoara. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică, iar
celor dragi mângâiere. Fam.
Smeu Mihai cu soţia Florentina şi fetiţa Sofia-Maria, din Beiuş şi verişoara Marioara Cioca, din Oradea. (6378)

V

Cu inimile cernite de

V

Cu un sentiment de

V
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suflete ne luăm rămas bun de la
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rămas bun de la unchiul nostru

draga noastră mamă, bunică şi

gul nostru soţ, tată şi bunic
TRAIAN GHERMAN.

TRAIAN CURTEAN.
Dumnezeu să-l odihnească în

Ai lăsat în inima noastră o

pace. Sincere condoleanţe fa-

durere imensă şi regrete că te-

miliei. Nepoata Livia Iacob cu

am pierdut mult prea devreme.

familia. (6362)

bun şi drag. Înmormântarea are

V

Cu multă durere în su-

flet ne luăm rămas bun de la

localitatea Cheriu, de la nr. 39.

dragul nostru unchi

lia, copiii Cristi şi Ciprian, nurorile Anca şi Lavinia, nepoţii
Ştefănuţ şi Alesia şi familia Găvruţa Crăciun. (6361)

V

De câte ori am avut ne-

ajuţi, dar de data aceasta noi nu
am putut să facem nimic pentru tine. Lacrimi, durere şi tristeţe simţim acum când ne despărţim de dragul nostru unchi
şi verişor
TRAIAN GHERMAN –
TANU.
Dumnezeu să te odihnească în pace. Frumoasele amintiri împreună nu ne vor lăsa să
te uităm. Cuc Viorel cu familia
şi verişoara Bele Maria. (6358)

Suntem alături de fa-

milia îndoliată la despărţirea
de cel care a fost vecinul nostru
PETRE PAVEL.
Dumnezeu să-l odihnească.
Sincere condoleanţe soţiei, fiicelor şi nepoatei dragi. Vecinii
de bloc. (6359)

V

Cu lacrimi în ochi şi

durere în suflet mă despart de
cel alături de care am trăit 60
de ani, soţul meu drag
TRAIAN CURTEAN,
de 85 ani. Înmormântarea are
loc azi, 30 august, ora 12.00,
de la Capela Haşaş. Nu te voi
uita niciodată. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Soţia Iuliana. (6369)

V

de 97 ani. Ne rugăm ca bunul

TRAIAN CURTEAN.
Dumnezeu

să-i

vegheze

odihna veşnică în lumea celor
drepţi. Sincere condoleanţe familiei. Nepoata Daniela Palcu
cu familia. (6363)

va avea loc în data de 31 august,
ora 12.00, de la Capela Haşaş.
Fiul Vasile, nora Clara, nepoţii
şi strănepoţii.

V

Ne vom aminti mereu

cu drag de bunica noastră
FLOARE FRENŢIU.
Îţi mulţumesc bunii pentru

voie tu ai fost mereu acolo să ne

V

decedată la venerabila vârstă

nească în pace. Înmormântarea

loc azi, 30 august, ora 13.00, în
Veşnic îndureraţi soţia Corne-

FLOARE FRENŢIU,

Dumnezeu s-o ierte şi s-o odih-

Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace şi linişte suflet

străbunică

V

grija deosebită faţă de mine.
Suntem alături de veci-

Dumnezeu să-ţi dea odihnă

na noastră Iuliana, la marea du-

veşnică. Nepotul Dacian cu fa-

rere pricinuită de moartea soţu-

milia.

lui ei
TRAIAN CURTEAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Familia Kiss. (6366)

V

Un gând de mângâiere

cerea în nefiinţă a soţului
TRAIAN CURTEAN.
Fie-i ţărâna uşoară. Familia
Clitan. (6367)

despart de fratele meu drag
TRAIAN CURTEAN.
Dumnezeu să te aibă în pază!

flete anunţăm trecerea la cele
şi soacre
FLOARE FRENŢIU.
Odihnească-se în pace. Fiica
Maria şi ginerele Roman.

V

Cu lacrimi, durere şi

tristeţe în suflet mă despart de
Sincere condoleanţe

doamnei dr. Elena Moldoveanu, pentru pierderea suferită.
Din partea dr. Maghiar Florin
şi a colectivului secţiei de Cardiologie a Spitalului Municipal

bunica mea
FLOARE FRENŢIU.
Inima ta bună şi iubitoare a
încetat să mai bată, dar vei rămâne veşnic în amintirea mea.
Nepotul Cristian cu familia.

„Gavril Curteanu”. (6373)

V

V

Suntem alături de pri-

Suntem alături de co-

etenii noştri, Lisencu Mărioara

lega noastră, dr. Elena Moldo-

şi Frenţiu Vasile, la marea du-

veanu, la marea durere prici-

rere pricinuită de pierderea ma-

nuită de decesul mamei dragi.
Sincere condoleanţe şi mângâiere, pentru a putea trece peste această grea încercare. Odihnească-se în pace. Colectivul
CAS Bihor. (6376)

V

mei lor. Sincere condoleanţe.
Fam. Burcuş Ioan şi fam. Chiper Marius. (6380)

V

Mulţumim tuturor ru-

deniilor, prietenilor, cunoştinÎn aceste momente de

grea încercare, transmitem un
Cu durere în suflet mă

Cu mare tristeţe în su-

veşnice a iubitei noastre mame

şi alinare pentru Iuliana, la tre-

V

V

gând de mângâiere şi alinare
familiei preot Pavel Mircea la
marea durere pricinuită de pierderea mamei
ANA PAVEL.

Fie-ţi ţărâna uşoară. Sincere

Sincere condoleanţe. Dum-

condoleanţe familiei. Sora Flo-

nezeu să o odihnească în pace.

riana. (6365)

Primăria comunei Olcea.

ţelor, vecinilor, care prin prezenţă ori cu gândul au fost
alături de noi, adresându-ne
cuvinte de alinare, mângâiere,
consolare şi şi-au oferit ajutorul în clipele de grea încercare, când l-am condus pe ultimul
drum, pe iubitul nostru
NELU FEIER.
Familia îndurerată. (6383)

