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V

„Moartea nu este neaşteptată pentru nici un sfânt,
celui ce are tot timpul masa
pregătită, venirea unui oaspete nu este o surpriză”. (G.S.
Winnock)
PETRU LASCU,
ELENA ZELENCIUC,
NICODIM MUREŞAN,
AVRAM PETRUŞE,
LAJOS KONDOR,
LASZLO VAS,
ISTVAN KOKOVICS,
MAGDOLNA KOVACS.
Sincere condoleanţe familiilor
îndoliate. Ildiko Mavrodoglu,
Servicii Funerare Non Stop „La
Capătul Drumului” S.R.L.

V

O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiul Călin.
(171)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiul Ciprian cu familia. (172)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiul Nicu
cu familia. (173)

lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiul Mircea cu familia. (168)

V

O inimă bună a încetat

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiul Marius cu familia. (174)

să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiul Sorin
cu familia. (169)

V

O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiul Dan
cu familia. (170)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiica Lavinia cu familia. (175)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi cu ochii în
lacrimi ne luăm rămas bun de
la mama, bunica şi străbunica
noastră
LUCREŢIA BELEA,
de 73 ani. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiica-Corina, cu familia. (176)

V

O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet generos s-a ridicat la cer, aproape de
Dumnezeu, iar noi cu lacrimi
în ochi ne luăm rămas bun de la
draga noastră mătuşă, cea care
a fost
LUCREŢIA BELEA,
din Alparea, de 75 ani. Ne
rugăm la bunul Dumnezeu s-o
odihnească în linişte şi pace.
Nepoata Marc Sanda, cu familia. (138)

V

Cu nemărginită durere în suflete şi cu ochii plini de
lacrimi ne despărţim de mătuşa noastră
LUCREŢIA BELEA.
Nepoata Trifa Mariana, cu
familia. (139)

V

Cu inima zdrobită de
durere am aflat vestea dureroasă a trecerii la cele veşnice
a mult iubitei noastre surori şi
cumnate,
LUCREŢIA BELEA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fratele Mudura Traian cu
soţia Florica. (136)

V

Cu tristeţe şi durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
mătuşa noastră
LUCREŢIA BELEA.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească în pace. Nepotul Mudura Traian cu familia.
(137)

V

Cu inimile cernite de
durere ne luăm rămas bun de la
scumpa noastră soră
LUCREŢIA BELEA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fratele Mudura Gheorghe, din Oradea. (143)

V

Cu lacrimi în ochi şi
durere în suflete ne despărţim
de sora noastră
LUCREŢIA BELEA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fratele Mudura Pavel, din
Alparea. (144)

V

E atât de trist şi dureros că tu,
LUŢA,
iubita şi nepreţuita noastră
mamă, soacră şi bunică ai plecat de lângă noi. Te vom iubi
mereu! Înmormântarea are loc
azi, 9 ianuarie 2018, ora 15.00,
din Capela Haşaş, Cimitirul
Municipal. Fiul Marius, nora
Cita şi nepoatele Cristina şi
Wanda. (161)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer. Te-ai stins ca o lumânare, câte puţin în fiecare zi,
draga noastră vecină
ELENA
ZELENCIUC-LUŢA.
Te-am vizitat zi de zi la spital, dar boala cruntă te-a răpus.
Dumnezeu să te odihnească în
Împărăţia Sa. Teodora şi Ioan
Oros. (140)

V

Un ultim omagiu în
amintirea bunei noastre vecine
ELENA
ZELENCIUC-LUŢA.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în linişte şi pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Vecinii din str. D. Cantemir
77, sc. D. (141)

V

Lacrimi, durere şi multe regrete ne copleşesc la despărţirea de distinsa doamnă
ELENA ZELENCIUC,
care s-a înălţat la Domnul.
Fie-i somnul lin şi odihna binecuvântată! Familiei îndoliate îi
transmitem sincere condoleanţe şi întreaga noastră compasiune. Familiile Derer Liliana şi
Ferenc şi Sobieschi Tisa şi Mihai. (154)

V

Cu tristeţe ne luăm rămas bun de la
ELENA ZELENCIUC.
Odihnească-se în pace! Daniela şi Florin. (148)

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de
ELENA ZELENCIUC
care ne-a fost bunică şi străbunică iubită. Cristina, Dani şi
Philip. (149)

V

Suntem alături de verişorul nostru Marius Zelenciu, la marea durere pricinuită
de trecerea în nefiinţă a mamei
dragi
ELENA ZELENCIUC.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Nicuşor, Anela şi Nichi
Făt. (152)

V

Cu mare durere şi tristeţe îmi iau rămas bun de la iubita mea soră,
ELENA ZELENCIUC
trecută la cele veşnice. Dumnezeu s-o dihnească în pace.
Sora Jana Prisecaru. (153)

V

mea

Dormi în pace, draga

LUŢA ZELENCIUC,
prietenă desăvârşită de o bunătate copleşitoare. Condoleanţe familiei. Mia Alexandrescu.
(179)

V

Cu multă durere în suflete, ne luăm rămas bun de la
prietena noastră iubită
LUŢA ZELENCIUC.
Vei rămâne veşnic în sufletele noastre. Sincere condoleanţe
familiei îndurerate. Fam. Buta
şi Grozescu. (181)

V

Cu inimile îndurerate
ne luăm rămas bun de la prietenul nostru drag
IOSIF NEGREAN.
Un gând de alinare şi mângâiere pentru Kati şi Monica,
acum când se despart de soţul
şi tatăl iubit. Dumnezeu să te
primească în Împărăţia Sa. Vei
rămâne mereu în sufletele noastre. Fam. Bara Aurel şi Maria,
Cristian şi Otilia cu familiile
lor. (142)

V

Regretăm nespus plecarea dintre cei vii a unui prieten de nădejde, model de hărnicie şi onestitate,
IOSIF NEGREAN.
Lasă îndurerate pe soţia Katy
şi scumpa lui fiică Monica, cărora le împărtăşim durerea şi le
suntem aproape. Celui plecat
bunul Dumnezeu să-i dea drum
lin pe calea veşniciei şi să-l aşeze între aleşii Săi. Fam. pr. Lucian Laurian, Bara Gheorghe şi
Marius, cu familiile. (160)

V

Suntem alături de colega noastră, Csilla Verestoi,
la marea durere pricinuită de
pierderea tatălui drag. Sincere
condoleanţe. Colegii de la C.N.
„Emanuil Gojdu” Oradea. (145)

V

Suntem alături de colega noastră, Csilla Verestoi, la
marea durere pricinuită de despărţirea de tatăl ei drag. Sincere condoleanţe. Catedra de
Matematică a C.N. „Emanuil
Gojdu” Oradea. (146)

V

Profund îndureraţi ne
luăm rămas bun de la colegul
nostru
şef lucrări dr. ing.
NICODIM MUREŞAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Colectivul Departamentului de Inginerie Mecanică şi Autovehicule, Facultatea
IMT. (150)

