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S

decese

V

Suntem alături de tine,

Bianca, în aceste momente triste când te desparţi de mama ta,
MARIA SARCA.
Dumnezeu să-i facă parte cu
drepţii în Împărăţia Sa. Colegii din clasa a X-a A, de la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu”. (8735)

V

Întreaga mea compasi-

une şi sincere condoleanţe familiei doamnei prof. univ. dr.
ing. Helga Silaghi, în aceste
momente triste, la pierderea tatălui drag. Sincere condoleanţe.
Rector, prof. univ. dr. Constantin Bungău. (8723)

V

Suntem alături de cole-

gii noştri, Helga şi Marius Silaghi şi de familia lor, în aceste
momente grele, când se despart
de tatăl, socrul şi bunicul drag.
Sincere condoleanţe. Fam. Ioan
Ţarcă. (8729)

V

Sincere

condolean-

ţe familiei prof. univ. Helga şi
Marius Silaghi, la despărţirea
de dragul lor tată. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Fam.

V

Suntem alături de colega noastră Helga Maria Silaghi,
la marea încercare pricinuită
de decesul tatălui iubit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Fam. Spoială Dragoş. (8737)

V

Suntem alături de colegii noştri, Helga şi Marius Silaghi, la marea durere pricinuită de trecerea în lumea celor
drepţi a tatălui şi socrului drag.
Sincere condoleanţe! Membrii
Departamentului de Inginerie Electrică, Universitatea din
Oradea. (8746)

V

Suntem alături de colegii noştri, Teodor şi Gligor Mihuţa, la despărţirea de mama
dragă,
ELISABETA MIHUŢA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei. Colectivul Informatica
S.A. (8721)

V

Cu durere nemărginită şi tristeţe profundă anunţăm
trecerea la cele veşnice a scumpei noastre mame şi bunici,
LUCREŢIA MASCAŞ.
O inimă bună a încetat să
mai bată, un suflet nobil s-a ridicat la cer, ca să fie mai aproape de Dumnezeu, iar noi, fiica
Mariana şi nepotul Alexandru,
ne luăm rămas bun cu profundă durere şi cu ochii plini de lacrimi. Înmormântarea are loc
azi, 12 decembrie 2017, ora
15.00, din Capela Haşaş, Cimitirul Rulikowski Oradea. Dumnezeu să o ierte şi să o odihnească în pace! (8714)
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V

Cu nemărginită durere în suflete şi cu ochii plini de
lacrimi ne despărţim de dragul
nostru tată şi socru,
VARODI BOB ARTUR
MARIUS.
Odihnească-se în pace! Fiul
Bogdan, nora Diana. (8749)

V

Cu inima zdrobită de
durere anunţ trecerea la cele
veşnice a fiului meu,
VARODI BOB ARTUR
MARIUS,
de 54 de ani. Rog pe bunul Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică şi să aşeze sufletul lui
bun şi blând în Împărăţia Sa!
Mama. (8748)

V

Îndoliaţi în suflete şi cu
ochii plini de lacrimi ne despărţim de cel care ne-a fost prea iubit frate, cumnat şi unchi,
VARODI BOB ARTUR
MARIUS.
Suntem alături de cumnata
noastră, Maria, de nepoţii Bogdan şi Diana, în marea lor încercare şi durere. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Municipal Oradea, miercuri, 13 decembrie, ora 14.00,
din Capela Haşaş. Sora Alina,
soţul Ioan, nepotul Radu şi soţia Angela. (8747)

V

Ne despărţim îndureraţi de cel care a fost un om deosebit şi un excelent colaborator,
ARTUR VARODI.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Colectivul SIS Insolvency Oradea. (8732)

Alina şi Mihai Cărăban. (8730)

V

V

Ne alăturăm durerii co-

legilor noştri, Helga şi Marius
Silaghi, în aceste clipe grele,
la despărţirea de tatăl şi socrul
drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. Radu Ţarcă.
(8731)

V

Un gând de alinare şi

sincere condoleanţe familiei
prof. univ. dr. ing. Helga şi Marius Silaghi, la despărţirea de
tatăl şi socrul drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Secretariatul Facultăţii de Inginerie
Electrică şi Tehnologia Informaţiei. (8734)

Suntem alături de familia fostei noastre colege prof.
Livia Rusu, acum când se desparte de mama lor dragă. Sincere condoleanţe familiei, iar
răposatei odihnă veşnică. Cadrele didactice şi elevii de la
Şcoala Generală ”Nicolae Bogdan” din oraşul Vaşcău, prof.
Doina Micula şi Doina Ilion.

V

Cu durere în suflet
anunţ încetarea din viaţă a dragului meu soţ,
VARODI BOB ARTUR
MARIUS,
în vârstă de 54 de ani. Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică. Înmormântarea va avea loc
la Cimitirul Municipal, miercuri, 13 decembrie, ora 14.00,
din Capela Haşaş. Soţia Maria.
(8736)

V

Cu nemărginită durere
şi ochii în lacrimi ne despărţim
de dragul nostru unchi,
NICOLAE GRAMA,
de 71 ani. Stâlpul are loc azi,
12 decembrie, ora 18.30, la Capela Orăşenească. Înmormântarea va avea loc în data de 13
decembrie, ora 11.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică! Ionuţ, Moni,
Norbi şi Alex. (8742)

V

Cu durere în suflete şi
ochii plini de lacrimi ne luăm
rămas bun de la dragul nostru
frate şi cumnat,
NICOLAE GRAMA,
de 71 ani. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească în pace, alături de iubita lui soţie,
MARIANA.
Nelu şi Ani. (8743)

V

Cu inimile cernite de
durere ne despărţim de unchiul
nostru drag,
NICU GRAMA.
Amintirea ta va rămâne veşnic în inimile noastre. Mariana,
Ciprian, Roxana şi Nati. (8744)

V

Cu inimile pline de durere ne luăm rămas bun de la
unchiul nostru drag,
NICOLAE GRAMA.
Te vom iubi mereu! Dumnezeu să te odihnească în pace!
Ira, Cristi, Cosmin şi Anca.
(8745)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm încetarea din
viaţă a celui care a fost soţ, tată,
socru şi bunic iubitor,
PETRU ŢĂRĂU,
la vârsta de 69 ani. Înmormântarea va avea loc miercuri,
13 decembrie 2017, ora 15.00,
din Capela Haşaş. Ne rugăm
bunului Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să-i dea liniştea binemeritată. Soţia Doina,
fiicele Alina, Monica, Camelia
şi fiul Ciprian cu familiile.

V

Un gând de alinare familiei îndoliate, la despărțirea
de scumpul lor soț, tată și bunic
PETRICĂ ȚĂRĂU.
Sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familia Cheregi și familia
Ruge. (1026)

V

Suntem alături cu gândul de familia preot Blaga
Ștefan și Florica, acum când se
despart de scumpa lor mamă,
soacră și bunică. Odihneascăse în pace. Fam. Pop Viorel și
Gabriela. (1027)

V

Suntem alături de Simona, Mircea şi Patricia Drăgan la marea durere pricinuită
de moartea celei care le-a fost
mamă, soacră şi bunică. Sincere condoleanţe şi Dumnezeu să
o odihnească în pace! Familia
Zmaranda Florin şi Doina şi dr.
Emilia Moţ.

V

Suntem alături de cuscra noastră, Doina, la marea
durere pricinuită de trecerea
în nefiinţă a dragului lor soţ şi
tată,
PETRU ŢĂRĂU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Familia Sebestien Mihai şi Ildiko.

V

Cu ochii plini de lacrimi şi durere în suflete îmi
iau rămas bun de la unchiul,
PETRU ŢĂRĂU.
Odihnească-se în pace! Nepoata Roberta şi soţul Doru.

comemorări

V

În urmă cu 2 ani, draga
noastră mamă, bunică şi străbunică
FLOARE POP
din Tărian a plecat în eternitate. Păstrăm mereu în inimile
noastre chipul ei blând şi drag,
nu vom uita niciodată bunătatea şi dragostea cu care ne-a înconjurat. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Familia.

V

Sincere condoleanţe familiilor Ţărău şi Pocian, la despărţirea de cel care a fost tată,
socru şi bunic,
PETRU ŢĂRĂU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Colectivul Restaurantului „Corsarul”.

V

Decanul, Consiliul,
membrii şi salariaţii Baroului
Bihor au luat la cunoştinţă, cu
profund regret, de trecerea la
cele veşnice a distinsului coleg,
avocat pensionar
TRAIAN BUCUREAN.
Cu toată compasiunea, suntem alături de familia greu încercată şi transmitem sincerele
noastre condoleanţe colegului
nostru, av. Decebal Bucurean,
la trista şi subita despărţire de
cel care i-a fost tată drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

V

Astăzi, 12 decembrie
2017, se împlinesc 3 ani de când
ne-a părăsit cel mai iubitor soț,
tată și iubit bunic
IOAN BUDUREAN.
Parastasul va avea loc sâmbătă, 16 decembrie 2017, ora 9.00,
la Biserica ”Izvorul Tămăduirii”, din curtea spitalului, vis-avis de Magazinul Crișul. Familia veșnic nemângâiată. (1023)

