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S

decese

V

Un ultim rămas bun de
la cel care a fost cuscrul nostru
CORNEL MARC.
Dumnezeu să-i dea odihna
veşnică în Împărăţia Sa! Fam.
Traian şi Maria Cuc. (6340)

V

Suntem alături de familia Ioniţă Vigu, în încercarea
cauzată de pierderea mamei lor
MARIA VIGU.
Sincere condoleanţe! Fam.
Sorin Banu şi Liviu Paşca.
(6346)

V

Cu adâncă durere în suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a dragului nostru tată,
CORNEL MARC,
de 61 ani. Fie ca Părintele Ceresc să îţi dea odihnă veşnică,
lângă mama
DORINA,
şi drepţii din Împărăţia Sa
cea cerească. Înmormântarea
are loc azi, 26 octombrie, ora
14.00, din Capela Haşaş, Cimitirul Municipal. Nu te vom uita
niciodată! Copiii Paul şi Diana
cu familiile. (6368)

V

Cu inimile îndurerate şi
cu lacrimi în ochi ne luăm rămas bun de la fratele nostru
CORNEL MARC,
care s-a stins prea timpuriu
în chinuri fără margini. Bunul Dumnezeu să-ţi dea în ceruri liniştea şi pacea sufletească, pe care n-ai avut-o pe acest
pământ. Drum lin, spre stele
CORNEL,
iar noi surorile tale, Cornelia
şi Victoria, împreună cu cumnaţii, Gheorghe şi Relu, vom
păstra frumoasele amintiri ale
copilăriei. (6337)

V

Suntem alături de verişorii noştri, Paul şi Alina Marc,
la durerea pricinuită de trecerea la cele veşnice a unchiului
nostru
CORNEL.
Drum lin, spre Împărăţia Cerurilor şi odihnă veşnică, unchiule
CORNEL.
Marius şi Dalia. (6338)

V

Suntem alături de Alina şi Paul, la marea durere pricinuită de dispariţia socrului şi
tatălui drag, cel care a fost
CORNEL MARC.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Sorin şi Melania Cuc.
(6339)

V

Suntem alături de colega noastră, înv. Kis Iolan, la durerea pricinuită de moartea mamei. Dumnezeu s-o odihnească
în pace! Colegii de la Şcoala
Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Oradea. (6366)

V

În aceste momente
de tristeţe, ne alăturăm durerii prietenilor noştri, Maria şi
Radu Dan, pentru pierderea celui care le-a fost tată şi socru.
Dumnezeu să îl odihnească în
pace! Transmitem sincere condoleanţe întregii familii. Camelia şi Cristian Gomboş.

V

Suntem alături de prietenii noştri, Maria şi Radu
Dan, la marea durere pricinuită de moartea tatălui şi socrului
drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia Delia şi Dan
Gomboş. (6354)

Vineri, 26 octombrie 2018

V

În aceste momente de

profundă tristețe, suntem alături de familia greu încercată
de plecarea în eternitate a celei care a fost scumpa lor mamă
ELISABETA POPA.
Fie ca bunul Dumnezeu să-i

când am pierdut ce am avut mai
scump pe lume, iubita soție,
VALENTINA TINCĂU.
Recunoștință celor care-i vor

tem familiei profunda noastră

te. Parastasul va avea loc sâm-

compasiune şi sincere condole-

bătă, 27 octombrie, ora 8.30, la

anţe! Colegii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor.

Capela Hașaș. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Soțul Tincău Ioan. (1792)

V

Un gând de mângâiere

şi alinare pentru Liviu Popa la

V

Amintiri

dragi, la-

marea durere pricinuită de tre-

crimi, multă durere în suflete şi

cerea la cele veşnice a celei care

un dor nestins este tot ce a mai

i-a fost mamă,
ELISABETA POPA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familia Eugen Boc.

V

Sincere condoleanțe fa-

miliei Moțiu, pentru pierderea pricinuită de decesul tatălui său. Fam. Negruț Gheorghe
și Angela. (1798)

V

rămas acum, când în urmă cu
un an, un suflet minunat, plin
de dragoste şi bunătate s-a înălţat la cer, mai aproape de Dumnezeu, draga noastră mamă,
bunică şi străbunică,
MARIA GHERDAN.
Pentru tot ce a însemnat pentru noi îi datorăm neuitarea
veşnică, rugându-ne la bunul
Dumnezeu să o aibă în ocro-

Suntem alături de fa-

tirea lui. Vei rămâne mereu în

milia Popa Liviu, la trecerea

inimile noastre şi fiecare lumâ-

în neființă a mamei și bunicii

nare pe care o vom aprinde îţi

dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanțe.
Fam. Costea Sorin și Dana.
(1799)

va spune că te vom păstra mereu în amintire. Parastasul de

V

Te-ai stins puţin câte
puţin, sub privirile noastre neputincioase plecând prea devreme din mijlocul familiei tale,
pe care ai iubit-o şi ai apărat-o
până la sacrificiu. Azi când se
împlineşte un an de când ai plecat la ceruri, dorul de tine ne
încearcă tot mai greu, întrucât
soarta nemiloasă ne-a despărţit pe vecie. Pentru dragostea
cu care ne-ai înconjurat, cât ai
trăit, îţi păstrăm veşnică amintirea şi neuitarea. Dumnezeu să
te odihnească în linişte şi pace,
scumpa noastră soţie, mamă,
soacră şi bunică
SILVIA VAIDA.
Recunoştinţă profundă celor care împreună cu noi îi vor
păstra clipe de aducere aminte la parastasul de pomenire ce
va avea loc sâmbătă, 27 octombrie 2018, orele 10.30, la Biserica Mică din Nufărul. Pe veci
nemângâiaţi, soţul Ghiţă Vaida, copiii Sorin, Lăcrimioara şi
Iustinian cu familiile. (6336)

pomenire va avea loc sâmbătă, 27 octombrie, ora 11.30, la
Bisericuţa mică Nufărul. Fii-

comemorări

ca Viorica, nepoatele Rodica şi
Mihaela cu familiile. (6310)

V

Durere, tristeţe, amin-

tiri duioase, la împlinirea unui

V

Un gând de mângâiere şi compasiune pentru colega
noastră, Maria Dan, în aceste
clipe de profundă durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a
tatălui drag. Colegii de la Camera de Conturi Bihor. (6357)

că au trecut 2 ani de durere de

dărui o clipă de aducere amin-

V

V

Cu tristețe, amintim

dea odihna veşnică! Transmi-

În aceste clipe de grea
suferinţă ne alăturăm durerii prietenilor noştri, Maria şi
Radu Dan, acum când se despart de cel care a fost tată şi socru drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia Lucia şi
Andre Kolozsi. (6355)

Un gând de alinare şi
mângâiere, împreună cu întreaga noastră compasiune familiei Maria şi Radu Dan, în aceste momente de grea încercare
pricinuite de pierderea părintelui drag,
DUMITRU PORODAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Fam. Daniela şi Liviu
Simuţ. (6358)

V

an de când a plecat la cele veşnice dragul nostru cumnat şi
unchi,
IOAN MARŢI.
Dumnezeu să te odihnească
în pace! Cumnata Florica, cu

V

soţul Viorel, din Inand şi copiDuminică, 28 octom-

ii. (6273)

brie, se împlinesc 4 ani de la
trecerea în veşnicie a dragului
nostru soţ, tată, socru şi bunic
iubitor,
IOAN VROBEL.
Dumnezeu să dea odihnă
veşnică sufletului său nobil.
Vei rămâne veşnic în sufletele
noastre. Familia.

V

Tristă zi de octombie

când în urmă cu 23 de ani a plecat pentru totdeauna dintre noi,
RADU TODERICI.
Odihneşte-te în pace! Fam.
Puie Ioan şi Florentina. (6334)

V

S-a scurs un an de durere, lacrimi, amintiri dragi şi
dor nestins de la trecerea prea
devreme la cele veşnice a dragului nostru soţ, tată, tată-socru şi bunic,
IOAN MARŢI.
Este şi va fi pentru totdeauna
în inimile şi gândurile noastre.
Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 27 octombrie, la
Biserica „Sf. Nicolae”, din Ioşia. Dumnezeu să te odihnească în Împărăţia Sa! Soţia Mărioara, fiul Marinel cu soţia
Anca, fiica Daciana cu soţul
Mircea şi dragii tăi nepoţi Andreea, Anthony şi Ayan. (6272)

