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S

decese

V

La ceas de grea încercare şi multă durere în suflete, pricinuită de trecerea la cele
veşnice a celui care a fost dragul lor soţ, tată, socru şi bunic,
GHEORGHEALEXANDRU LASCU,
suntem alături de mătuşa Oltiţa, verişoarele Geta şi Olimpia
cu familia, cărora le transmitem sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Fam. Pr. Dobai
Silviu şi Cristina. (350)

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru prietenii mei
Oltea, Laviania, Olimpia, Mihai şi Mihai-Fabian, acum când
se despart de cel care le-a fost
soţ, tată, socru şi bunic,
GHEORGHEALEXANDRU LASCU.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Lavinia
Dale. (351)

V

Cu durere în suflet am
aflat decesul scumpului meu
nepot,
GHEORGHE LASCU,
la care am fost foarte întristat. Dumnezeu să-i dea odihnă curată. Dormi în pace suflet
bun. Unchiul Petru Faragău.
(378)

V

Cu durere în suflet am
aflat de decesul scumpului meu
finuţ,
GHIŢĂ LASCU.
Am rămas foarte întristat. Dumnezeu să-i odihnească sufletul curat. Să-i fie ţărâna uşoară. Naşul Ghiţă Silaghi.
(377)

V

Un gând de mângâiere şi compasiune pentru familia
Mladin Mihai şi Mladin Nicu,
la marea durere cauzată de trecerea la cele veşnice a tatălui,
socrului şi bunicului drag,
av. NICOLAE MLADIN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Locatarii blocului M
8, str. Gen. Ghe. Magheru nr. 8,
Oradea. (348)

V

Un ultim şi pios omagiu celui care a fost
av. NICOLAE MLADIN.
Dumnezeu să-l odihnească în
Împărăţia Sa, iar familiei sincere condoleanţe. Ing. Onofre
Ion. (357)

V

Un ultim şi pios omagiu celui care a fost
av. NICOLAE MLADIN.
Dumnezeu să-l odihnească în
Împărăţia Sa, iar familiei sincere condoleanţe. Cazacu Pompei. (358)

V

Suntem alături de vecinii noştri, Nicu şi Adi, acum
când se despart de mama lor
FLORICA PETRE.
Dumnezeu s-o ierte. Vecinii
din sc. A. (352)

V

S-a ridicat la cer un
tată, socru şi bunic drag şi bun.
A plecat la stele să vegheze de
acolo la noi şi la dragele lui nepoate, Larisa, Sorana, Flaviu,
omul cald şi inimos, iubitul
nostru
CORNEL BOROŞ.
Tatăl Ceresc să te odihnească în pace. Noi, aici pe pământ
ne vom ruga pentru odihna ta.
Te vom păstra în inimă, gând,
mereu, pomenindu-te în rugăciunile noastre. Flori şi lacrimi
pe tristul tău mormânt. Înmormântarea are loc miercuri, 17
ianuarie 2018, ora 12.00, din
Capela Haşaş. Fiica Mihaela,
ginerele Ionel, sora văd. Maria.

V

Suntem alături de verişoara noastră Mihaiela cu familia sa, la marea durere pricinuită de trecerea în veşnicie a
iubitului lor tată, socru şi bunic
CORNEL BOROŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Nepoţii Corneliu, Nicolae, Marioara şi Florica. (356)

V

Sincere condoleanţe finilor noştri Gigi şi Luiza cu familiile lor şi Corinei cu familia,
în aceste clipe grele când o conduc pe ultimul drum pe iubita
lor mamă, soacră şi bunică
CORNELIA DEMIAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Vali, Tavi şi Mirela Roatiş. (364)

V

Suntem alături de verişorii noştri, Corina şi Gigi cu
familiile, în aceste momente
grele, când se despart de mama
lor dragă,
CORNELIA DEMIAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Lucia, Marioara şi Luminiţa. (368)

V

Suntem alături de colegul nostru Alexandru Ungur, la
pierderea surorii lui
RAMONA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să o aşeze de-a dreapta Sa,
iar pe voi să vă întărească. Din
partea dirigintei Torj Florina şi
a colegilor. (369)

V

Suntem alături de voi,

dragă Simona, George şi Andrei Dima, în momente de grea
încercare la pierderea mamei,
soacrei şi bunicii voastre dragi,
ELENA JURCA.
Sincere condoleanţe şi gânduri de alinare din partea prietenilor din copilărie Dan şi Că-

V

Suntem alături de familia dr. Moldovan Corina la
trecerea în nefiinţă a mamei
sale. Sincere condoleanţe. Colectivul Secţiei de Recuperare
Medicală, Reumatologie şi Endocrinologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal „Gavril
Curteanu” Oradea. (370)

V

Suntem alături de prietenii noştri, Moldovan Corina şi Demian Graţian, în aceste
momente grele când se despart
de iubita lor mamă. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fam. Roatiş Gheorghe şi Florica. (376)

V

Gânduri de alinare şi
compasiune pentru familiile
Moldovan şi Demian, la despărţirea de mama, bunica şi
străbunica lor dragă,
CORNELIA DEMIAN.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Viorica Tobescu, Tavi, Mia şi
Luci cu familiile. (399)

V

Suntem alături de Gigi,
Corina şi familiile lor, la despărţirea de mama, bunica şi
străbunica,
CORNELIA DEMIAN.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Doina Brisc şi Ciprian
Brisc cu familia. (394)

V

Un ultim şi pios omagiu celei care a fost
educatoare
CORNELIA DEMIAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familiei sincere condoleanţe. Dr. Viorel Varga. (404)

V

Suntem alături de colega noastră Bacter Maria în
aceste clipe grele cauzate de
pierderea tatălui drag. Dumnezeu să îl odihnească în pace.
Sincere condoleanţe din partea
colegilor de la Casa de Asigurări de Sănătate Bihor. (366)

V

Suntem alături de colega noastră Ciorba Ileana,
la marea durere pricinuită de
moartea mamei sale. Colectivul Secţiei de Recuperare Medicală, Reumatologie şi Endocrinologie din cadrul Spitalului
Clinic Municipal „Gavril Curteanu” Oradea. (371)

lin Vereş cu familiile lor. (383)

V

Ne despărţim cu mare

durere în suflete de buna noastră vecină şi prietenă,
ELENA JURCA
(Cuţa). Suntem alături de voi,
dragă Simona, George şi Andrei, la despărţirea pentru tot-

V

Cu durere în suflete,
anunţăm dispariţia fulgerătoare a iubitei noastre mame, bunici şi soacre,
ELENA JURCA,
în vârstă de 80 ani. Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace, suflet bun. Îşi iau la
revedere şi nu te vor uita niciodată, copiii tăi dragi Andrei,
Simona şi George. (372)

deauna de buna voastră mamă,
soacră şi bunică. Rugăm pe bunul Dumnezeu să o odihnească
în pace, iar vouă să vă dea alinare şi mângâiere. Adio pe veci
prietenă şi vecină bună. Fam.
Vereş Petru şi Voica. (384)

V

Împărtăşim durerea

colegului nostru Krausz Zoltan, în aceste momente triste

V

Suntem alături de colega noastră Simoan Dima şi
familia sa, în aceste momente dureroase când se despart de
draga lor mamă, soacră şi bunică
ELENA JURCA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar pe cei rămaşi să-i
mângâie şi să-i întărească. Colegii din cadrul Staţiei Hidro
Oradea. (373)

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru colega noastră, Simona Dima, în aceste
momente triste când se desparte de iubita sa mamă,
ELENA JURCA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colectivul SPBHH. (374)

V

Suntem alături de Simona, George şi Andrei Dima,
în marea durere pricinuită de
trecerea în nefiinţă a mamei,
soacrei şi bunicii,
ELENA JURCA.
Fie-i ţărâna uşoară şi amintirea binecuvântată. Familia Daina Gheorghe. (379)

ale despărţirii de socrul,
FRANCISC KISS.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Colectivul Direcţiei Judeţene de Statistică Bihor.
(375)

V

Suntem alături de co-

legul nostru prof. Ioan Moşu,
la despărţirea de tatăl domniei sale,
IOAN MOŞU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Colectivul de salariaţi
şi conducerea Şcolii Gimnaziale „N. Bălcescu” Oradea. (381)

V

Cu tristeţe, am aflat de

trecerea la cele veşnice a cumnatului meu,
ALEXANDRU GHEŢE.
Transmit sincere condoleanţe nepoţilor Lucica şi Mitru,
împreună cu familiile, la dureroasa despărţire de cel care le-a
fost tată, socru şi bunic. Dumnezeu să îi dea odihnă veşnică !
Cumnatul Ioan Vidican, cu familia.

