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S

decese

V

„Un suflet trist este un

suflet cu luminile stinse”. (Pr.
Arsenie Boca)
REGINA PETERFI,
VERONICA GHERDAN,
MARGARETA PETRI,
NICOLAE FLORE,
GYULA SANDOR.
Sincere condoleanţe fami-

V

Suntem alături de ne-

Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

cumnatului nostru Titu, surorii

mentele triste şi pline de dure-

Geta şi nepoatei Anita în aceste

re când se desparte de dragul ei

momente de tristeţe şi suferin-

soţ

ţă când se despart de iubita lor
ILIE MÂNDRU

din

localitatea

Cărăsău.

Transmitem gândurile noastre
de mângâiere familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Mătuşa Marta şi verişorii Liana şi Ovidiu cu familiile

V

Cel mai grozav tată,

mamă, soacră şi bunică
VERONICA GHERDAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace, iar vouă să vă dea alinare.
Cumnatul Ghiţă Cheregi şi familia. (8318)

V

Suntem alături de co-

legul nostru, prof. Gelu Petru-

V

Împărtăşim durerea

poata şi verişoara Ana în mo-

liilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non

V

tuşa Florica şi verişorii noştri
Mircea, Lenuţa şi familiile lor,
în aceste momente de tristeţe şi
suferinţă, când se despart de cel

de amara despărţire de mama

care le-a fost soţ, tată, socru şi

sa dragă. Sincere condoleanţe

bunic drag

bunic şi străbunic a plecat în lu-

familiei îndurerate. Colectivul

GHEORGHE CIUCUR.

mea îngerilor. Nimic nu mai e

C.N. „Emanuil Gojdu” Oradea.

Dumnezeu să-i dea odihnă

la fel fără tine dragă TATI

(8314)

Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, 11 noiembrie, ora
12.00, de la Capela Haşaş. Fiul
Nicolae, nepoţii Ioana, Vlad,
Dan şi strănepoata Diana.
(8321)

V

veşnică. Vei rămâne mereu în
inimile noastre unchiule! Dormi în pace. Nepotul Ciucur
Nelu cu familia, din Oradea.
Suntem alături de cole-

mama sa. Sincere condoleanţe. Colegii din Catedra de Matematică a Colegiului Naţional

V

Suntem alături de fa-

milia cuscrului nostru, acum
când se despart de cel care a
fost un tată, bunic şi străbunic

„Emanuil Gojdu”. (8308)

V

Suntem alături de fa-

truţa la marea durere pricinui-

Dumnezeu să-l odihnească!

tă de pierderea mamei, soacrei

Familia Borza Dumitru, fami-

şi bunicii dragi. Transmitem

lia Bugle şi familia But. (8322)

sincere

condoleanţe

famili-

ei îndurerate. Colectivul Şcolii
Gimnaziale „Octavian Goga”
Suntem alături de veri-

Oradea. (8334)

şorul nostru Nicolae cu nepoţii,
la trecerea la cele veşnice a celui care a fost unchiul
LĂICĂ.
Dormi în pace suflet bun.
Sincere condoleanţe din partea verişoarelor Florica Coste şi
Geta Hamza. (8323)

V

Suntem alături de pri-

etenii noştri, familia Mircea
şi Florina Ciucur în acest moment greu din viaţa lor, despărbunic,

FLORE NICOLAE.

V

V

ţirea de dragul lor tată, socru şi

milia colegei noastre Liana Pe-

minunat

(8313)

gul nostru Gelu Petruţa în acest
moment greu de despărţire de

GHEORGHE CIUCUR.
Dumnezeu să-l odihnească în
oara. (8325)

V

Suntem alături de cole-

ga noastră, prof. Florica Albu,
la marea durere pricinuită de
pierderea mamei dragi. Sincere
Colectivul Şcolii Gimnaziale

Suntem alături de Titu

„Avram Iancu” Oradea. (8310)

Gherdan, Geta şi Anita la durerea pricinuită de trecerea în
nefiinţă a mamei, soacrei şi

V

Suntem alături de Va-

bunicii dragi. Dumnezeu să o

sile Mladin şi familia sa la des-

odihnească în pace. Robert şi

părţirea de draga lui soţie

Raluca. (8311)

OLIMPIA (TODAN)
MLADIN

Mulţumim tuturor ce-

lor care prin prezenţă, lacrimi
şi flori ne-au împărtăşit durerea
despărţirii de tatăl nostru drag

V

şi transmitem pe această cale
Împărtăşim durerea fa-

miliei Gherdan Titu, Geta şi

V

După o grea suferinţă a
plecat la Domnul cea care a fost
mamă, bunică şi străbunică
GHEORGHINA
ARDELEAN,
în vârstă de 85 ani, din Sânnicolaul Român. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 11 noiembrie, începând cu ora 13.00,
la Biserica Baptistă Sânnicolaul Român. Dormi în pace, suflet bun! Fiul Dumitru cu familia. (8328)

comemorări

V

Aș fi vrut, mami
ALINA,

să te cunosc nu doar din fotografii, aș vrea să te am lângă mine zi de zi și ceas de ceas,
dar bunul Dumnezeu știe de ce
în urmă cu 10 ani te-a luat la El,
tu așa tânără - 34 de ani, iar eu
așa de mică - 1 an și 6 luni, să
rămân fără tine. Au trecut greu
acești 10 ani, draga mea fiică,
ALINA MIHUȚA,
născută Florea. Cu multă
tristețe și dor nestins, ne alinăm suferința în rugăciunile
către Dumnezeu să te aibă de-a
dreapta Sa, unde să ai odihnă veșnică și de unde să o veghezi pe Mara. Odihnește-te în
pace, scumpa mea fiică alături
de tatăl tău. Nu o să vă uităm
niciodată. În veci nemângâiate, mama Maria și fiica Mara.
(934)

V

Cu durere în suflete
anunţăm trecerea în nefiinţă a
celei care a fost mamă şi bunică
GHEORGHINA
ARDELEAN.
Vei rămâne veşnic în amintirea noastră. Fiul Nicolae cu familia. (8329)

pace. Fam. Pleş Ovidiu şi Mari-

condoleanţe familiei îndoliate.

V

Cu lacrimi în ochi şi
sufletul plin de durere anunţ
trecerea în nefiinţă a dragului
meu tată
ALEXANDRU MIRON,
în vârstă de 96 ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă,
11 noiembrie 2017, ora 13.00,
din Capela Haşaş. Dumnezeu să te odihnească în pace
în Împăărăţia Lui. Fiica Liana, nepoatele Oana şi Raluca, Cosmin, Adi şi strănepotul
Alexandru. (8324)

Suntem alături de mă-

ţa în marea durere pricinuită

FLORE NICOLAE.

V

sincere condoleanţe. Îi vom
păstra o amintire vie şi rugăm
pe bunul Dumnezeu s-o odih-

COSTICĂ BARA,

Anita la decesul mamei, soa-

din Băile Felix. Fiica Viori-

crei şi bunicii dragi. Dumne-

moţiei 1967 a Liceului Mixt

ca şi fiul Constantin Florian.

zeu să o odihnească. Fam. Tăut

Vaşcău, pr. Bursaşiu Mircea.

(8317)

Cornel. (8312)

(8307)

nească în pace. Colegii pro-

V

Cu durere în suflet
anunţ moartea soţului meu drag
PETRU BALOG
care a plecat dintre noi către
locuri mai bune. Golul lăsat de
el nu-l va umple nimic, va rămâne amintirea anilor petrecuţi împreună. Înmormântarea
va avea loc sâmbătă, 11 noiembrie 2017, ora 13.00, în localitatea Inand. Doamne, ai grijă de
el! Soţia Dorina cu fiica Nicoleta. (8327)

V

Anii se scurg, dar tu

vei rămâne mereu în inimile şi
sufletele noastre. Te-am iubit,
dragă
VIOREL.
Îl rugăm pe bunul Dumnezeu
să te aşeze în rândurile drepţilor şi să ai parte de odihnă veşnică. Slujba parastasului se va
ţine la Biserica Militară, în data
de 11 noiembrie 2017, ora 11.00.
Soţia Veronica, copiii Dan şi

V

Ieri a murit tata
PETRU BALOG
prea repede, prea subit! Omul
care mi-a fost alături întotdeauna, care m-a crescut, m-a iubit,
m-a părăsit când mă aşteptam
mai puţin. Doamne, Doamne a
mai avut nevoie de un om bun.
Te rog să ai grijă de el! Cu lacrimi în ochi fiul Cristian, soţia
şi nepoţii. (8326)

Anca, cu familiile, cumnata
Tita, cu familia. (916)

V

A trecut un an de când

sufletele noastre poartă povara
durerii trecerii în nefiinţă a dragului nostru soţ, tată, bunic şi
străbunic,
IOAN CHEREJI.
Dormi în pace. Familia îndurerată. (8320)

