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V

„Viaţa. O saramură

spirituală care fereşte trupul de
descompunere. Trăim cu teama zilnică a pierderii ei; totuşi,
când este pierdută, nu îi simţi
lipsa” (Ambrose Bierce)
ADRIANA-CODRUŢA
SIME OPREA,
TEODOR VIDICAN,
MARIA-MAGDOLNA ALBERT,
ROZALIA REIKLI,
MARIAN ALEXANDRU,
IOAN GACEU.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, lăsând în urmă durere, lacrimi şi multe regrete.
Ne-a părăsit mult prea devreme, nora noastră,
ADRIANA SIME-OPREA
la 38 ani. O plângem şi o vom
păstra veşnic în inimi. Suntem
alături de voi Decebal, Maria şi
Dania în aceste momente grele. Dumnezeu să-i aşeze sufletul printre aleşii Săi. Socrii, Nicolae şi Elena Sime. (3593)

V

A părăsit lumea pământească prea devreme trecând în nefiinţă, după o grea
suferinţă, lăsându-ne cu durere
în suflete, draga noastră cumnată şi mătuşă
ADRIANA SIME-OPREA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-ţi dăruiască linişte şi odihnă veşnică. Suntem alături de
voi, Decebal, Maria şi Dania, în
aceste clipe grele. Liviu, Emilia, Casian, Fabian şi Maria.
(3594)

V

La ceas de despărţire
cuvintele sunt prea puţine, lacrimile şi regretele fără sfârşit.
Suntem alături de voi, Decebal,
Maria şi Dania, în aceste momente grele când vă despărţiţi
de soţia şi mama voastră dragă,
ADRIANA SIME-OPREA.
Dormi în pace, suflet bun!
Prietenii voştri, Emil, Amalia
şi Flavia. (3595)

V

V

Nu se poate înţelege cât

de grea este despărţirea, decât
atunci când o fiinţă iubită pleacă dintre cei dragi, pe drumul

Cu inimile împietrite
de durere, neputincioşi în faţa
destinului, suntem alături de
cumnatul nostru Vasile, nepotul Decebal cu fiicele, nepoata
Anelia cu familia, acum când
se despart de draga lor fiică, soţie, mamă, soră, cumnată şi mătuşă
ADRIANA SIME-OPREA.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
printre aleşii Săi. Unchiul Petre
şi mătuşa Mărioara. (3590)

fără de întoarcere. A încetat
din viaţă după o lungă suferinţă, fiica, soţia şi mama noastră
dragă,
ADRIANA CODRUŢA
SIME-OPREA,
de 38 ani. Vei avea mereu o
lumină aprinsă în inimile noastre. Candela neuitării va arde
mereu la căpătâiul tău, veghindu-ţi odihna veşnică. Dumnezeu să te aşeze printre Aleşii
Săi! Tata Nelu, soţul Decebal,
fiicele Maria şi Dania, veşnic
îndureraţi. (3609)

V

Ai plecat mult prea devreme din această lume lăsând
în urma ta vise, dorinţe, ai lăsat inimi frânte şi nopţi de dor
şi lacrimi pe care timpul nu le
va şterge niciodată. Amintirea
ta va rămâne pentru totdeauna vie în inimile noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace,
draga noastră verişoară
ADRIANA SIME-OPREA,
iar vouă celor rămaşi să vă
dea tăria să treceţi prin această grea încercare. Verişoarele
Anca, cu familia şi Oana cu familia. (3591)
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V

Un suflet plin de dragoste şi bunătate s-a ridicat la
cer, departe de noi, dar mai
aproape de Dumnezeu. Ne
luăm rămas bun de la tine, draga noastră finuţă
ADRIANA SIME-OPREA,
cu ochii înlăcrimaţi şi adâncă durere în suflete. Îl rugăm
pe bunul Dumnezeu să te odihnească în pace, iar pe voi, dragii noştri Dania, Maria, Daci
şi Nelu, să vă aline durerea şi
să vă mângâie. Naşii Andrea şi
Cristian Egri împreună cu fiul
Robert. (3599)

V

O inimă mare a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a
înălţat la cer, lăsând în urmă un
gol imens. Ne luăm rămas bun
de la tine, draga noastră verişoară
ADRIANA SIME-OPREA
şi îl rugăm pe Dumnezeu să
te primească în Împărăţia Sa
cerească. Nu te vom uita niciodată! Rareş, Răzvan, Monica şi
Adrian Egri. (3600)

V

Te-am ţinut cu drag în
braţe la botez, am văzut cum ai
devenit o femeie frumoasă, deşteaptă, puternică, fiică şi soţie
iubitoare, o mamă excepţională. Rămânem cu întrebarea veşnică de ce timpul nu a mai avut
răbdare cu tine draga noastră
nepoată şi fină
ADRIANA SIME-OPREA.
Dumnezeu să te odihnească
în pace alături de mama ta. Dorina şi Egri Gheorghe. (3606)

V

Cu durere în suflet ne
despărţim de
ADRIANA-CODRUŢA
SIME-OPREA
şi împărtăşim durerea familiei îndurerate. Fam. Pîrvulescu. (3596)

V

Profund îndureraţi,
plângem alături de familia dragei noastre colege
ADRIANA SIME.
A plecat mult prea devreme
dintre noi, lăsând în urmă multă tristeţe... Fie ca bunul Dumnezeu să aline marea durere a
celor dragi ei şi să-i odihnească sufletul între îngerii Săi. Colectivul Judecătoriei Oradea.
(3588)

V

Cu profundă tristeţe
ne luăm rămas bun de la colega noastră
ADRIANA SIME-OPREA.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Colectivul Tribunalului Bihor. (3601)

V

Un ultim omagiu adus
în aceste momente triste, fostei
noastre colege
grefier ADRIANA
SIME-OPREA
din cadrul Judecătoriei Oradea. Dumnezeu să-i vegheze
somnul cel de veci. Colegele
grefiere din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. (3604)

V

Suntem alături de Dorin Vidican şi de întreaga sa familie în greaua pierdere suferită la despărţirea de tatăl său,
TEODOR VIDICAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Cuscrii Traian şi Mariana Timoce şi familia Berzovan.

V

Cu adâncă durere în
suflet ne luăm rămas bun de la
fratele şi unchiul nostru drag
TEODOR VIDICAN.
Sincere condoleanţe din partea fratelui Vidican Dumitru,
al nepoţilor Teodora, Bogdan,
Mircea şi familiile. (3607)

V

Din arborele generos al
neamului s-a mai frânt o ramură viguroasă,
TUDOR VIDICAN.
Dumnezeu să-l aibă în veşnicie de-a dreapta Sa! Mângâiere
şi întreaga noastră compasiune
familiei îndurerate. Prof. Cornel Teodor Durgheu şi familia.
(3608)

V

„Enimagmatici şi cu-

minţi
Terminându-şi rostul lor,
Lângă noi se sting şi mor...”
Sfârşit discret şi demn, la fel
cum a trăit, ne luăm rămas bun
de la fratele nostru drag
TUDOREL VIDICAN,
un om de omenie cu suflet
mare şi cu iubire de familie.
Bunul Dumnezeu să-i aşeze sufletul în Împărăţia Sa! Dormi în
pace, frate drag. Fratele Ghiţă
cu soţia Anica Vidican. (3613)

V

Ne este greu să găsim
cuvinte potrivite acum, când
ne despărţim de dragul nostru
unchi
TUDOREL VIDICAN
şi suntem alături de tuşa Mărioara, Dorinel cu Rodica şi
Carla cu familia. Odihneşte-te
în pace om bun. Nepotul Călin
Vidican cu soţia Dorina şi copiii Selena şi Răzvan. (3614)

V

Un gând de alinare şi
sincere condoleanţe pentru tuşa
Mărioara cu fiul Dorin şi soţia
Rodica, Carla, Andrei şi micuţa Minune. Dormi în pace, unchiule
TEODOR VIDICAN.
Nepotul Vlad şi Andreea Vidican cu Tudor. (3615)

V

În aceste momente de
mare tristeţe suntem alături de
tuşa Mărioara, de verişorul Dorin cu soţia Rodica, Carla cu familia. Odineşte-te în pace unchiul nostru drag,
TEODOR VIDICAN.
Nepotul Ciprian şi Gianina
Vidican cu Darius. (3616)

V

Un ultim omagiu adus
în aceste momente triste celui
care a fost
TEODOR VIDICAN.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Cuscra
Lupşe Floare. (3623)

V

Mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături prin
prezenţă, gânduri de alinare şi
mesaje, la pierderea dragului
nostru soţ, tată, bunic şi străbunic,
TEODOR VIDICAN.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia îndurerată.
(3622)

V

Profund îndurerați,
ne despărțim de draga noastră
soră și mătușă
AURORA BUIE.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fratele Aurel cu familia.

V

Suntem alături de colega noastră Sabău Daniela, în
aceste clipe grele, pricinuite de
trecerea la cele veşnice a bunicii dragi. Colectivul Centrului Medical „Prof. Dr. Augustin
Lenghel”. (3611)

