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V Cu sufletul sfâşiat de durere şi

V O inimă bună a încetat să mai

ochii plini de lacrimi ne despărţim de

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

draga noastră mamă şi bunică,

noi ne luăm rămas bun de la cumnata, re-

IRINA CRĂCIUN,

spectiv mătuşa noastră

ciţi pe morţii care de acum înainte mor
întru Domnul! Da, grăieşte spiritul,
odihnească-se de osteneala lor...” (Apoc.
14,13)
FLORIAN DOREL FLONTA,
IRINA CRĂCIUN,
DOREL VARGA,
VILHELM KOVACS,
GIZELLA DEZSI.

Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.

V Ne despărţim cu tristeţe şi regrete de

bitul nostru soţ, tată, socru şi bunic,
MIHAI BUD.
Dormi în pace, dragul nostru. Înmormântarea va avea loc joi, 6 octombrie
2016, ora 12.00, Cimitirul Rulikowski,
Capela Haşaş. Soţia Alexandrina, fiul
Mihai Dan, nora Corina Teodora şi nepoata Celia Denisa. (1554)

V După o lungă şi grea suferinţă s-a
dus la cele veşnice dragul nostru tată
DIMITRIE ŢÎRLEA,

na Raiului. Cumnata Marian Viorica cu

nepoţii Nicoleta şi Vasile.

V A plecat în lumea celor drepţi
buna noastră verişoară,
IRINA CRĂCIUN,
un om cu suflet deosebit. Dumnezeu
s-o ierte şi să-i dea odihna binemeritată,
iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Cu regret,
Marioara şi Corneliu Ancuţici. (1532)

V Suntem alături de Mărioara şi Lenuţa cu familiile, în aceste grele momente când au pierdut-o pe iubita lor mamă,
IRINA CRĂCIUN,
din Girişu Negru. Dumnezeu s-o odih-

şi Laura cu familiile. (1545)

V Suntem alături de prietenii noş-

familia. (1552)

V Un gând de alinare şi sincere
condoleanţe familiei Macra Mircea şi
Ile Mirela, la despărţirea de mult iubita
mamă, respectiv a bunicii dragi
FLOARE MACRA.
Să-i fie somnul lin şi îngerii aproape.
Mariana şi George Firez. (1553)

V Cu imensă durere în suflete anunţăm decesul scumpei mame şi bunici,
VIORICA BORDA,
născută Creţu, la numai 75 de ani. Team iubit, te vom iubi mereu şi nu te vom
uita niciodată. Odihneşte-te în pace,
scumpa noastră! Înmormântarea va avea
loc joi, 6 octombrie 2016, Capela Haşaş
Oradea, ora 14.00. Fiii Mircea şi Marcel.
(1536)

lor, acum când sunteţi nevoiţi să-l conduceţi pe ultimul drum pe tatăl, socrul şi
bunicul vostru,
IOSIF BALOGH.
Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar
vouă să vă dea putere pentru a trece pes-

ELISAVETA VAIDA.

te această grea încercare. Daniela, Romi

Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihneas-

şi Răzvan Petca. (1535)

V O fiinţă dragă, un suflet bun ne-a
părăsit, draga noastră mamă, soacră şi
bunică,

V Familia colonelului Lupea Neculae mulţumeşte tuturor celor care ne-au

FLOARE MACRA,
în vârstă de 75 ani. Bunul Dumnezeu

îndrumat, ajutat şi participat la înhumarea soţiei, mamei şi bunicii,

nerele Lucian şi nepoata Raluca. (1543)

loc azi, 5 octombrie, ora 12.00, din Cape-

Odihnească-se în pace. Cuscra Mimi
Berinde, Mircea şi Dan Berinde cu familiile. (1531)

V Suntem alături de voi, Marina cu
familia şi Călin cu familia, la marea durere pricinuită de decesul tatălui drag

cernită de anii bătrâneţii şi un frate înlăcrimat. Ne rugăm Tatălui Ceresc să-i dea
odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Mama
Floare şi fratele Marin, cu familia.

V În aceste momente de grea încer-

care transmitem un gând de mângâiere
şi alinare familiei Flonta, la marea durere pricinuită de pierderea soţului şi tatălui drag,
FLORIAN DOREL FLONTA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Primăria şi Consiliul
Local al comunei Lăzăreni. (1534)

ria Oradea. (1541)

luat la El într-o clipă. Înmormântarea are

DUMITRU ŢÎRLEA.

A lăsat în urmă o mamă îndurerată,

că. Colectivul Casierie-Tezaur Trezore-

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

tălui, socrului şi bunicului drag

FLORIAN DOREL FLONTA.

bunicii şi străbunicii,

Împărăţia Sa. Fiica Mirela cu familia, gi-

de şi familia, la trecerea în nefiinţă a ta-

lui care a fost fiu şi frate drag,

re pricinuită de moartea mamei, soacrei,

devotament 13 ani, dar Dumnezeu l-a

V Suntem alături de Marina Berin-

fletul odată cu trecerea la Domnul a ce-

gei noastre Vaida Floare, la marea dure-

CONSTANTINA LUPEA.

rinde cu soţul Radu. (1522)

V Nespusă durere ne-a cuprins su-

V Suntem alături de familia cole-

să-i dăruiască linişte şi odihnă veşnică în

pace, tatăl nostru drag! Fiica Marina Be-

drepţi. Familia Deme.

tri, Otilia, Cristina, Adi şi de familiile

de 84 ani, din Inand. L-am îngrijit cu

la Haşaş, Cimitirul Municipal. Dormi în

Lavi-

Capela Haşaş. Fiicele Marioara, Lenuţa,

mângâiere. Lucia Verigoi, copiii Marius

tre noi cu demnitate, aşa cum a trăit, iu-

vouă,

nul Dumnezeu să-l aşeze în lumea celor

fost arbitru divizionar. Dumnezeu să-l

V A suferit în tăcere şi a plecat din-

sincere

Dumnezeu să-i aşeze sufletul în lumi-

nească în pace şi lor să le dea putere şi

CJA Bihor.

Condoleanţe

FLOARE MACRA.

VASS COLOMAN,
odihnească în pace. Colectivul AJF şi

FLORIAN DOREL FLONTA.

avea loc joi, 6 octombrie 2016, ora 15.00,

Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare

care a fost,

niu, Raluca, Aurica şi buna Floare. Bu-

din Girişu Negru. Înmormântarea va

V „Dumnezeu însuşi numeşte feri-

V O rugăciune pentru sufletul celui

V Cu tristeţe în suflet îmi iau rămas
bun de la cuscra mea
FLOARE MACRA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Cuscra Dorina Boteanu. (1544)

V Suntem alături de prietenul nostru Marius Macra şi părinţii lui, acum
când bunica, mama şi soacra lor dragă, i-a părăsit pentru totdeauna. Sincere
condoleanţe. Alin şi Maria Popuş. (1537)

V Împărtăşim durerea familiei Ma-

(1547)

V Cu durere adâncă în suflet mă
despart acum, când Tatăl Ceresc l-a chemat la dreapta Sa, pe bunul meu soţ,
FLORIAN DOREL FLONTA.
Va rămâne flacăra vie în inima şi gândurile mele. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Nu te voi uita niciodată. Soţia
Aurica.

V Durere şi tristeţe nemărginită în
suflet simt acum, când bunul meu tată,
FLORIAN DOREL FLONTA,
a plecat la Tatăl Ceresc. Înmormânta-

V „Făclie de veghe pe umezi
morminte

Un sunet de clopot în orele sfinte
Un vis ce îşi moaie aripa-n amar
Astfel ai trecut de al lumii hotar.”
La ceas de seară bate un clopot, este
clopotul despărţirii de cel ce a fost tată
şi bunic,
IOAN SUR,
la 92 ani. A iubit foarte mult viaţa şi s-a
luptat cu ea, acum este împovărat şi obosit, dornic de odihna de care nu a avut
parte în această viaţă. Mulţumeşte tuturor celor care l-au cunoscut şi celor carel vor conduce pe ultimul drum. Dumnezeu să-l ierte. Înmormântarea va avea loc
joi, 6 octombrie, ora 11.00, de la Capela Haşaş. Fiica Anişoara, nepoata Felixa
cu Marius Luca, ginerele Florian. (1551)

V Suntem alături de colega noastră

Viorica Ungur, împărtăşindu-i durerea,

cra Mircea, Mariana şi Marius, acum

rea va avea loc joi, 6 octombrie 2016, ora

FLOARE MUŞET.

la despărţirea de mama sa,

când se despart de mama, soacra şi bu-

13.00, la Biserica Penticostală din Foro-

DIMITRIE ŢÎRLEA.

nica lor dragă. Dumnezeu s-o odihneas-

sig. Dumnezeu să-i ocrotească sufletul,

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Sincere condoleanţe familiei îndurera-

că în pace. Familia Lucian, Mariana şi

să-i dea viaţă veşnică în Împărăţia Sa.

Conducerea şi colegii din secţia 2, OTL

Nicoleta Popuş. (1538)

Veşnic îndureraţi, Laviniu şi Raluca.

SA

te. Fam. Aursulesei. (1560)

