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S

decese

V

„Dumnezeu nu are

pe nimeni de pierdut”. (Pr. A.

V

Împărtăşim durerea fa-

re pentru colega noastră Blaga

acum când se despart de mama

bunica,

ită de trecerea la cele veşnice

lor dragă,

Florica, în aceste momente gre-

FLORICA PĂTROC.

a mamei dragi. Dumnezeu s-o

ROZALIA CREŢ.

Dumnezeu să o primească în

odihnească în pace. Fam. Radu

Bunul Dumnezeu să o ierte şi

ILONA AMBRUS,

ţe. Familia Mihai şi Anamaria

ROZALIA CREŢ,

Meşter. (8717)

DUMITRU MUŢ,

doglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

V

Suntem alături de fa-

milia Drăgan, la marea durere
a despărţirii de mama dragă,
FLORICA PĂTROC.
Bunul Dumnezeu să o ierte şi
re condoleanţe. Familia Viorel

în suflete ne despărţim de iubita noastră mamă, soacră şi bunică,

şi Ana Lazăr. (8718)

V

Ţarcă. (8728)

V

O inimă bună a încetat

tristeţe în suflete, de cel care a
fost
NICOLAE GRAMA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Cumnata Lucreţia cu fiica

FLOAREA PĂTROC,

lega noastră lect. univ. dr. Si-

în vârstă de 84 ani. Înmor-

mona Drăgan, în aceste mo-

mântarea are loc azi, 12 decem-

mente de tristeţe pricinuite de

brie, ora 12.00, din Capela Ha-

trecerea la cele veşnice a ma-

şaş. Dumnezeu s-o odihnească

mei sale. Dumnezeu s-o odih-

în pace. Fiica Simona, ginerele

nească. Sincere condoleanţe.

Mircea şi nepoata Patricia.

Colectivul Departamentului de

V

Cu gânduri sincere

tea din Oradea. (8722)

Cu adâncă durere în

viaţă a iubitei noastre mame şi
bunici,
ROZALIA CREŢ,
în vârstă de 76 ani. Înmormântarea are loc azi, 12 decembrie, ora 14.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Monica, Vila şi Robert.

tem alături de familia verişoarei noastre Simona Drăgan, la
despărţirea de iubita lor mamă,
soacră şi bunică,
FLORICA PĂTROC.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Verişorul Ionică Opriş, cu
familia. (1020)

V

Întreaga noastră com-

pasiune, alinare şi sincere condoleanţe transmitem Simonei
Drăgan şi familiei, în aceste
momente triste, la despărţirea

odihnească în pace. Din partea
Suntem alături de fa-

familiei Dan Maliţa. (8720)

milia colegei noastre Simona Drăgan, în aceste momente
triste, la pierderea mamei, soacrei şi bunicii dragi. Sincere
condoleanţe. Colectivul Facultăţii de Ştiinţe. (8704)

V

Un ultim pios şi cald

omagiu de preţuire şi neuitare
distinsei doamne
FLORICA PĂTROC.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Vecinii: Marius, Steliana,

şi bunică,
ROZALIA CREŢ.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Lenke, Delia şi Cici.
(8708)

V

Suntem alături de fa-

mamei lor

pentru colega mea Simona Drăgan şi familia ei, în aceste mo-

nic în amintirea noastră. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fam. Căpuş. (8715)

V

Suntem alături de Flo-

rica, Marinela şi familiile lor,

pace! Colectivul Clinicii Gas-

acum când o conduc pe ulti-

troenterologie. (8739)

mul drum pe cea care le-a fost
mamă, soacră şi bunică iubitoare,
ANA TIUŞDEA.

O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet generos
s-a ridicat la cer, ca să fie mai

Sincere condoleanţe. Mihaela şi Marius Popoviciu. (8716)

aproape de Dumnezeu, iar noi,
ne luăm rămas bun cu profundă
durere şi ochii plini de lacrimi
de la draga noastră mamă, soacră, bunică şi străbunică,
IULIANA ŞERFEZI,
din Ateaş. Dormi în pace, suflet bun! Fiul Ghiţă cu soţia Lucia, nepoţii Crina cu Răzvan,

V

Împărtăşim durerea fa-

miliei doamnei preotese Florica Blaga, la despărţirea de iubita sa mamă,
ANA TIUŞDEA.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în Împărăţia Sa. Fam.
Toda Gavril. (8724)

V

Suntem alături de na-

şii noştri Ghiţă şi Lucia Şerfezi,
la greaua despărţire de cea care
le-a fost mamă, soacră, bunică
şi străbunică,

V

Cu durere în suflete

ne luăm rămas bun de la colega noastră
MARIA SARCA.

Dumnezeu s-o odihnească în

Dumnezeu s-o ierte şi s-o

pace. Finii Zaharia Sorin şi Flo-

odihnească în pace. Colectivul

rica.

Dispensarului T.B.C. Oradea.
(8703)

milia îndurerată, la moartea

Bunătatea ei va rămâne veşUn gând de alinare

Dumnezeu să-l odihnească în

IULIANA ŞERFEZI.

ROZALIA CREŢ.

V

nuită de moartea tatălui drag.

Suntem alături de fa-

de mama ei dragă,
FLORICA PĂTROC.

la această grea încercare prici-

Alexandru şi Sofia.

rea de iubita lor mamă, soacră

Dumnezeu s-o ierte şi s-o

V

V

Condoleanţe întregii familii.

Suntem alături de cole-

Ionuţ cu Sanda, strănepoţii

milia îndurerată, la despărţi-

de mângâiere şi alinare, sun-

V

ga noastră, Claudia Budurean,

V

Matematică şi Informatică, Facultatea de Ştiinţe, Universita-

ANA TIUŞDEA.

Oradea. (8702)

Claudia. (8707)

suflete anunţăm încetarea din
Suntem alături de co-

dragă,

Colectivul Dispensarului TBC

să mai bată, un suflet bun s-a

V

le când se desparte de mama ei

să o odihnească în pace! Moni
şi Ocsi Kasziba. (8741)

ridicat la cer. Ne despărţim cu

să-i dea odihnă veşnică. Since-

Cu nemărginită durere

Un gând de alina-

gan, la marea durere pricinu-

suferinţă. Sincere condolean-

liilor îndoliate. Ildiko Mavro-

V

desparte de mama, soacra şi

IOAN BIRĂU,

Sincere condoleanţe fami-

Împărtăşim durerea

prietenilor noştri, Moni şi Vila,

putere să treacă peste această

NICOLAIE GRAMA.

V

colegei noastre, Simona Dră-

FLOAREA PĂTROC,

IULIANA ŞERFEZI,

Sincere condoleanţe

miliei Drăgan, acum când se

Împărăţia Lui, iar lor să le dea

Boca).

V

V

Cu durere în suflete

ne despărţim de buna noastră
soră, cumnată şi mătuşă,
IULIANA ŞERFEZI,
născută în Ateaş. Dumnezeu

V

Cu durere şi regret în

suflete ne despărţim de colega
noastră dragă,

mente triste, la despărţirea de

s-o odihnească în pace. Fratele

MARIA SARCA,

mama sa dragă,

Şerfezi Ioan cu familia. (8733)

plecată fulgerător din aceas-

FLORICA PĂTROC.
Sincere condoleanţe. Alina
Cărăban. (8726)

V

Suntem alături de co-

V

Ne exprimăm regre-

tă lume la cele veşnice. Ne este

tul profund şi suntem alături de

foarte greu să găsim cuvintele

prietenii noştri, Moni şi Vila,

V

Cu durere în suflete ne

potrivite de alinare pentru fiica

în momentele grele pricinuite

despărţim de sora, cumnata şi

de moartea mamei lor

ei, Bianca, rămasă prea devre-

mătuşa noastră,

me singură. Bunul Dumnezeu

ROZALIA CREŢ.

IULIANA ŞERFEZI

să-i facă drumul lin spre veşni-

Gabriel şi Mihai, Drăgan Ioan

lega noastră Simona Drăgan,

Ne rugăm bunului Dumne-

şi suntem alături de cumna-

şi soţia Ana Maria, Buta Rodi-

la marea durere pricinuită de

zeu să îi călăuzească paşii şi

tul şi nepoţii noştri, în aceste

ca, Perneş Floare, Maliţa Aurel

pierderea mamei dragi. Since-

să-i odihnească somnul lin,

clipe grele. Vei rămâne veşnic

Colegele din Compartimen-

şi soţia Doina, Blajovici Viorel,

re condoleanţe. Fam. Ioan Ţar-

într-o lume mai bună. Diana şi

în inimile noastre. Fratele Ghi-

tul Pediatrie a Spitalului T.B.C.

familia Suciu. (8710)

că. (8727)

Horaţiu Rotar. (8740)

ţă Şerfezi cu familia. (8709)

Oradea. (8719)

cie şi să o odihnească în pace.

