12 In memoriam

S

decese

V

„Filozofia care nu
ne învaţă cum să stăpânim
moartea, (mai bine zis, cum s-o
primim), nu merită doi bani”.
(J.I. Packer)
ADALBERT PAVA,
ŞTEFAN-GHEORGHE
PRAŢA,
FLOAREA MOŞ,
AUGUSTIN OMUŢAN,
CORNEL NEMEŞ,
MARGARETA TOMESCU,
GHEORGHE CRALIC,
SANDOR MAJOROS,
MARIA AMALIA FULOP,
OLIMPIU PESCARU,
EUGENIA JUDE,
GYORGY COSTA,
ANA CHEREGI,
ELISABETA CĂPRIŢĂ,
VASILE-DAN TODEA.
Sincere condoleanţe fami
liilor îndoliate. Ildiko Ma
vrodoglu, Servicii Funerare
Non Stop „La Capătul Dru
mului” S.R.L.

V

Gânduri de alinare şi
compasiune pentru doamna
Prichici-mamă, Dana-soţie, Lu
ciana-fiică, Tudor-fiu, Cătălinfrate, cu familiile lor, la ceas
de grea încercare acum, când
vă luaţi rămas bun de la iubitul
vostru fiu, soţ, tată, socru,
frate, bunic,
LUCIAN PRICHICI.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanţe.
Fam. Apăteanu Gheorghe,
Doina, Dănuţ şi dr. Porumb
Anca, George, Mihai. (897)

V

Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre
neputincioase, plecând prea
devreme dintre noi. Ne este
sufletul împietrit de durere
la aflarea veştii dispariţiei
nedrepte a celui care ne-a fost
mentor, coleg şi prieten,
LUCIAN PRICHICI.
Vei rămâne veşnic în
amintirea noastră. Sincere
condoleanţe. Dumnezeu să te
odihnească în pace şi linişte.
Fam. Mircea Chiorean. (898)

V

Suntem alături de
familia Prichici, la marea
durere pricinuită de moartea
celui care a fost fiu, frate, soţ,
tată şi bunic,
LUCIAN PRICHICI.
Sincere
condoleanţe.
Dumnezeu să-l odihnească.
Adina, Livia şi Ghiţă Bandici.
(910)

V

Colectivul Departa
mentului
de
Inginerie
Industrială este alături de
colega noastră prof. Prichici
Mariana, la trecerea la cele
veşnice a soţului. Sincere
condoleanţe familiei. (912)

V

Cu multă tristeţe
suntem alături de colega
noastră, Mariana. Fam. Crecan.
(913)

V

Regretăm profund
trecerea mult prea devreme, la
cele veşnice a bunului nostru
coleg şi prieten,
col. (r) LUCIAN-TEODOR
PRICHICI,
om de o aleasă probitate
profesională şi morală. Rugăm
pe bunul Dumnezeu să-l ierte
şi să-l odihnească în Împărăţia
Sa veşnică. Filiala Bihor a
A.N.C.M.R.R. din M.A.I. (916)

V

Suntem alături de
colega noastră Mariana, la
pierderea soţului drag,
LUCIAN PRICHICI.
A fost colegul cu care
am adunat atâtea amintiri
frumoase legate de liceul făcut
împreună. Nu te uităm şi vei
trăi în gândurile noastre. Ne
vei lipsi. Un gând de alinare
şi mângâiere Marianei şi
familiei. Colegii LICM, clasa
B, promoţia 1978. (919)

V

Suntem alături de
familia Prichici Maria şi
Prichici Mariana, la marea
durere pricinuită de moartea
fiului, soţului, tatălui, socrului
şi bunicului drag,
LUCIAN PRICHICI.
Dumnezeu să-l odihnească.
Sincere condoleanţe. Colectivul
Serviciului Resurse UmaneUniversitatea din Oradea. (920)

V

Suntem alături de
colega noastră conf. univ. dr.
ing. Mariana Prichici, la marea
durere pricinuită de trecerea la
cele veşnice a soţului drag,
LUCIAN PRICHICI.
Fie ca bunul Dumnezeu
să-i dăruiască odihnă veşnică
printre aleşii Săi. Sincere
condoleanţe pentru întreaga
familie. Secretariatul Facultăţii
de Inginerie Electrică şi
Tehnologia Informaţiei. (921)
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V

Sincere condoleanţe
familiei îndurerate acum, la
dispariţia prietenului,
LUCIAN PRICHICI.
Dumnezeu să-l odihnească.
Fam. dr. Lajosi Petru. (925)

V

Suntem alături de
Dana, Luciana şi Tudor cu
familiile, în aceste momente
grele când se despart de soţul şi
tatăl drag
col. (r.) ing. LUCIANTEODOR PRICHICI,
un om integru, demn şi
devotat.
Dumnezeu
să-l
odihnească în pace. Viorel şi
Dorin Popovici cu familiile.
(928)

V

Pustie-i Doamne, orice casă”.

Suntem alături de
colega noastră Ciuciu Leonora,
la marea durere pricinuită de
decesul tatălui drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanţe din partea
colegelor Angela şi Simona.
(894)

V

Sincere condoleanţe
familiei Praţa, alături de care
suntem, la trecerea în nefiinţă
unui OM deosebit, cel care a
fost şi rămâne domnul
inginer ŞTEFAN
GHEORGHE PRAŢA.
Odihnească-se în pace.
Corina Şuteu cu familia,
Alexandru Trâmbiţaş şi Radu
Trâmbiţaş. (895)

V

În aceste clipe de
durere, la trecerea în veşnicie
a soţului, tatălui şi bunicului
drag,
GHEORGHE PRAŢA,
om de aleasă bunătate şi
dragoste faţă de semeni, suntem
alături de întreaga familie.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Cecilia (Diana)
Simuţ. (914)

la dragul nostru soţ şi tată,
DAN TODEA.

Cu inimile împietrite de

Îţi vom păstra amintirea

durere, ne despărţim de icoana
sfântă

a

sufletului

nostru,

veşnic vie. Înmormântarea va
avea loc sâmbătă, 10 februarie,

mama cea dragă,
AURELIA.

ora 14.00, din capela Frenţiu.

Suflet drag, îndelung chinuit

Soţia Nico şi fiica Ioana.

de boală, dar atât de puternic,
reazemul sfânt al vieţii mele,

V

în sfârşit îţi vei găsi odihna.
Sărut mâinile tale reci care
mi-au ocrotit viaţa şi mă rog,
pentru sufletul ei bun, acolo,
lângă sora mea dragă. Fiica
Rodica cu soţul Ionel Ungur.

Un

ultim

omagiu

bunicii noastre dragi,
EUGENIA JUDE.

Doamne, Ţie, să-i dai linişte

Bunul

Dumnezeu

să-ţi

odihnească sufletul în pace.
Nepoţii Raul şi Daniel. (911)

(901)

V

V

Copilăria fără bunici

e pustie. Copleşiţi de durere
ne despărţim de iubita noastră
bunică,
Braţele

tale

leagănul

ne-au

copilăriei

compasiune doamnei Mărioara
Prichici şi familiei sale la
trecerea în veşnicie a fiului,
LUCIAN-TEODOR
PRICHICI.

fost

noastre

fericite, ne-ai educat în iubire
de Dumnezeu, ne-ai vegheat
cu mare iubire şi pentru toate

Transmitem sincere

condoleanţe şi întreaga noastră

mama bună AURELIA.

îţi datorăm neuitarea. Mamă

V

Cu durere nemărginită

în suflete ne luăm rămas bun de

te lasă

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm trecerea în
nefiinţă a celui care a fost mult
iubitul nostru tată, socru şi
bunic,
PETRU BAIDOC.
Înmormântarea
are
loc
azi, 9 februarie, ora 13.00, în
Ţigăneşti de Criş, de la nr. 9,
comuna Brusturi. Odihneascăse în pace. Fiul Ioan, nora
Simona şi nepoata Diana. (887)

V

„Când mama pleacă şi

A fost hărăzit în viaţă cu
o

inteligenţă,

bunătate

şi

înţelepciune mai rar întâlnite.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. prof. Teodor Jurcuţ.

bună a noastră din Banat, te-ai
grăbit spre o altă lume lăsândune trişti şi înlăcrimaţi fără

V

Compasiune,

un

dragostea ta nepreţuită. Copiii

gând de mângâiere și sincere

noştri te-ar fi adorat, mama

condoleanțe distinsei doamne

bună...Nepoţii Lorin şi Cristian

Marioara Prichici, în aceste

Ungur. (903)

momente grele, când îl conduce
pe ultimul drum pe iubitul ei

şi

V

fiu,
Un gând de alinare

mângâiere

pentru

nora

şi cumnata noastră, Rodica

LUCIAN PRICHICI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică! Florica Unița. (1165)

Ungur, la ceas de grea încercare
pricinuită de despărţirea de
scumpa sa mamă,
AURELIA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Maria Ungur şi Florica
Moşoiu. (902)

V

Suntem alături de nașa

noastră Prichici Marioara, la
pierderea fiului drag,
LUCIAN PRICHICI.
Sincere condoleanțe! Fina
Maria Mărcuș, Cristi și Anca.

V

(1168)
La trecerea în veşnicie

a bunului nostru verişor,
CORNEL NEMEŞ,
(a Silii), rugăm pe bunul şi

V

doamna

Suntem alături de
Marioara

Prichici,

milostivul Dumnezeu să-i facă

în aceste crunte momente, la

parte cu sfinţii şi cu drepţii,

despărțirea de fiul,

iar familiei îndurerate să-i dea

LUCIAN PRICHICI.

linişte şi multă mângâiere.

Dumnezeu să-l odihnească

Dumnezeu

să-l

odihnească

în pace. Sincere condoleanțe!

şi veşnică să-i fie pomenirea.

Vecinii de pe str. Ep. Mihai

Fam. pr. Nemeş. (904)

Pavel 16. (1169)

