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V Un gând de alinare şi sincere con-

V Ne facem părtaşi la durerea voas-

V Un înger a plecat dintre noi, ală-

dolenţe familiei Şerban Ica, la decesul

tră, Florin, Geta, Radu, Adela, Georgia-

turi de alți îngeri din cer. Dascălii și

mamei dragi,

na, Giulio şi Sebastian, la trecerea la cele

elevii Liceului Teoretic „Constantin

veşnice a mamei, soacrei, bunicii şi stră-

Șerban” din Aleșd, îl plâng și îl roagă

MARIA SIM.

V „Moartea ni s-a dat ca uşurare, iar
nu ca pedeapsă.” (Sf. Ambrozie)
FLOARE BONCHIŞ,
ELISAVETA VAIDA,
ILEANA BRANZA,
CORNEL BACIU,
ANA NAGY,
ILONA GAL.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.

V Cu multă durere în suflete anun-

Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Din partea fam. Sim Dumitru, Puie Raluca, Marioara şi Mihaiela. (1514)

V Împărtăşim durerea colegei noastre Claudia Şerban şi suntem alături de
ea şi familie, la pierderea fulgerătoare a
mamei sale dragi
MARIA SIM.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Sincere condoleanţe. Conducerea şi personalul sediului central S.C. Compania
de Apă Oradea S.A. (1516)

ţăm trecerea în nefiinţă a scumpei noastre mame, soacre, bunici şi străbunici
ELISAVETA VAIDA,
în vârstă de 74 ani. Înmormântarea
va avea loc miercuri, 5 octombrie, ora
13.00, în satul Husasău de Criş. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fiii Florian,
Gheorghe şi Petru cu familiile. (1520)

V Cu multă durere în suflete şi cu
părere de rău anunţăm trecerea în nefiinţă a bunei noastre mame, soacre şi bunici,
MARIA SIM,
în vârstă de 76 ani, care a trecut pragul tăcerii veşnice. Dumnezeu s-o ierte
şi să-i dea odihnă în Împărăţia Cerurilor.

V Cu adâncă durere anunţăm trecerea în veşnicie a iubitei noastre soţii şi
mame
VERONICA PANDREA,
în vârstă de 68 ani. Înmormântarea are

tre prof. Gilda Stamatian, acum când

Naom Al. (1497)

îşi conduce iubita mamă spre veşnicie.

V Suntem alături de prietena noastră Maria Pop, la despărţirea de sora ei
dragă,
FLOAREA CHIRILĂ.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fam. Bălănean Vasile. (1498)

V O inimă bună a încetat să mai

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colectivul Şcolii Gimnaziale „Avram Iancu” Oradea. (1501)

V Ţi-ai pierdut iubita mamă, dragă
Gilda, e dureros, însă suntem alături de
tine. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Sincere condoleanţe. Fam. Bîrlădeanu. (1500)

V Din iubire pentru noi, ca să mai
fim împreună, ai acceptat să treci prin

pentru tot ce ai făcut pentru noi. Înmor-

nată în care ai plecat să găseşti calea prin

lui nostru

mântarea are loc azi, 4 octombrie 2016,

care să iubim fără durere. Te rugăm să ne

ora 13.00, în Lazuri de Beiuş. Familia în-

şopteşti ca îngerul şi povăţuitoarea care

durerată. (1515)

ne-ai fost mereu, cum să iubim, preaiubi-

VICTOR VALCAN,
de 79 ani. Înmormântarea are loc azi,
4 octombrie, ora 14.00, din Capela Oră-

V Cu tristeţe ne despărţim de vărul
nostru,
VICTOR VALCAN,
om deosebit, harnic, săritor, optimist,

Monica şi Traian Lazăr. (1494)

V Mult prea devreme şi-a luat zborul spre ceruri, lăsând în urmă durere nemărginită,
ANAMARIA SZABO,
în vârstă de 39 de ani. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică. Prietena Neli Duma

amintirea dragii noastre vecine,

ţilor. Fam. Vesea A., Vesea B., Pop I.,

moartea fulgerătoare a tatălui şi bunicu-

iar apropiaţilor mângâiere sufletească.

o aştepţi şi nu mai vine. Ne rămâne doar

V Sincere condoleanţe colegei noas-

şi mai mult. Sperăm că în lumea minu-

soţul Dan şi fiii, din Austria. (1503)

uţi şi nu o găseşti, o strigi şi nu te aude,

Dumnezeu s-o aşeze în rândul drep-

din Lazuri de Beiuş. Îţi mulţumim

auto. Dumnezeu să-l odihnească în pace,

fiinţă dragă pleacă de lângă tine. O ca-

din clasa a III-a A.

V Cu durere în suflete anunţăm

te vom uita niciodată. Nepoata Mona cu

V E grea despărţirea atunci, când o

ROBERT FALTINSCHI,

suferinţă, iar prin suferinţa ta te-am iubit

care a plecat prea repede dintre noi. Nu

(1504)

pur. Dormi în pace,

MARIA SILAGHI,

decedat într-un tragic şi stupid accident

ban Simion cu familia, din Berechiu.

FLOARE CHIRILĂ.

străbunică, stră-străbunică,

pentru odihna veşnică a mătuşii noastre,

Odihnească-se în pace! Cuscrul Şer-

pace. Suntem alături de familia greu în-

de cea care a fost,

preţuita noastră mamă, soacră, bunică,

Oana şi Tudor. (1510)

MARIA SIM.

cumnatul şi nepoţii noştri, la despărţirea

ţul Nicolae şi fiul Nicuşor. (1506)

Odihnă veşnică! Fiica Claudia, ginerele

trecerea în nefiinţă a cuscrei noastre,

V Ne unim în rugăciune cu sora,

noi ne luăm rămas bun de la iubita şi ne-

pace. Fiicele Mirela şi Luminiţa, nepoţii

V Suntem alături de copiii noştri, la

pe Bunul Dumnezeu să-l odihnească în
cercată și ne rugăm pentru sufletul său

Capela Haşaş, Cimitirul Municipal. So-

2016, de la Capela Haşaş, la ora 11.00.

MARIA SIM,

(1496)

bată, un suflet mare s-a ridicat la cer, iar

şenească. Dumnezeu să-l odihnească în

V Cu inimile îndurerate ne rugăm

nă veşnică. Fam. Nistor V. Şi Cătană M.

loc azi, 4 octombrie 2016, ora 15.00, de la

Înmormântarea are loc azi, 4 octombrie

Călin şi nepoata Amyra. (1502)

bunicii dragi. Dumnezeu să-i dea odih-

cu familia.

V La durerea pricinuită de decesul
mamei, soacrei, bunicii şi străbunicii,
FLOARE CHIRILĂ,

V Familia comandor inginer aviaţie
Aurel Tiba, a Moţului, cu multă durere,
respect şi afecţiune sufletească regretă
trecerea în nefiinţă a verişoarei noastre

tă soţie, mamă şi bunică,
ing. MARIA SANDU DUCA.
Soţul Nicolae, fiicele Nicoleta şi Ioana,
nepoţii Alexandru şi Vlad, ginerele Cristian, te vor păstra mereu vie în inimile

MARIOARA SILAGHI,

lor. Înmormântarea are loc azi, 4 octom-

din comuna Lazuri de Beiuş, care prin

brie 2016, de la Capela Orăşenească, la

munca ei de o viaţă şi-a adus din plin

ora 11.00. (1507)

contribuţia la dezvoltarea comunei. A
fost un dascăl deosebit cu un suflet mare.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul în lumina
raiului. Sincere condoleanţe familiei!

V Cu durere în suflet mă despart
pentru totdeauna de iubita mea bunică
MARIA SANDU DUCA.

V Cu lacrimi în ochi și tristețe în
suflete, ne despărțim de vecina noastră,
doamna
MARIOARA SILAGHI,
care a fost un simbol al comunei Lazuri de Beiuș. Condoleanțe familiei îndoliate! Familia Popa Alexandru și Marioara.

Dumnezeu să o odihnească în pace!
Nepotul Pleşa Vlad. (1523)

V Suntem alături de familia îndoliată, în aceste momente grele când se desparte de bunica, mama şi soţia lor
MARIA SANDU DUCA.
Dumnezeu să o odihnească. Familia

V Suntem alături de familia Boloaca, la marea durere pricinuită de moartea celei care a fost mamă, soacră, bunică şi străbunică
MARIA SILAGHI,

Pleşa Ovidiu, Vali şi Maria. (1522)

V La trecerea în nefiinţă a doamnei,
MARIA SANDU DUCA,
transmitem sincere condoleanţe fami-

împărtăşim durerea voastră, Florin,

fostă bibliotecară în comuna Lazuri

liei îndoliate. Suntem alături de fiul şi

Dumnezeu s-o odihnească în pace, iar

Geta, Radu, Adela, Georgiana, Giulio

de Beiuş. Dumnezeu s-o odihnească în

nepotul nostru Alexandru, la pierderea

pe cei rămaşi să-i mângăie. Familia Floa-

şi Sebastian. Dumnezeu s-o odihnească.

pace. Familia Iovan Vasile, din Oradea.

bunicii sale dragi. Dumnezeu s-o odih-

re Guleş. (1512)

Fam. Ica, Sandu şi Roberta Anca. (1495)

(1519)

nească în pace. Fam. Tărău. (1509)

MARIA SIM.

