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S

(2285)

decese

V

„ Aţi lăsat în urmă multă durere, lacrimi şi tristeţe, pe
care timpul nu le va putea şterge niciodată”
ALEXANDRU TARASIE,
ERZSEBET BERHENCZ,
GHEORGHE BUDA,
TEODOR UIVAROŞAN,
ANA ALB,
OLIMPIU
FLORIN MOŞILĂ,
ELENA UNGUR,
ANA POPA,
ERZSEBET VARJU.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de cuscra noastră Maria Sonea, în
aceste momente grele când se
desparte de unchiul ei,
FLORIAN SONEA,
din Cheresig. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fam. Sime
Nicolae şi Elena. (1846)

V

La ceas de grea încercare suntem alături de voi,
Moni şi Eliza, la trecerea în nefiinţă a soţului şi tatălui vostru,
sing. DORIN CÂNDEA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familia Ecaterina şi Matei Dumitrescu, (mami şi tati).
(6788)

V

Suntem alături de tine,
Eliza, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a tatălui tău drag. Sincere condoleanţe! Doina şi familia. (6786)

V

Suntem alături de colega noastra, Eliza Cândea, în
aceste momente grele, în care
tatăl ei drag s-a stins din viaţă.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Colectivul Băncii Transilvania, Sucursala Oradea.

V

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm decesul dragului nostru unchi,
FLORIAN SONEA,
de 77 ani, din Cheresig. Bunătatea şi iubirea sa, ne vor însoţi mereu. Înmormântarea va
avea loc marţi, 20 noiembrie,
ora 13.00, la capela din Cheresig. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Nepoata Maria Sonea,
nepoţii Liviu Sime, Emilia,
Casian şi Fabian. (1844)

V

O rugăciune, o lumânare, o floare este tot ce îţi mai
putem oferi la ceas de despărţire, dragul nostru unchi,
FLORIAN SONEA.
Să ai somnul lin şi îngerii
aproape. Nepoţii Bogdan Emil,
Amalia şi Flavia. (1845)

Suntem alături de voi,
Mona şi Eliza, în aceste momente grele, pricinuite de trecerea în nefiinţă a dragului vostru soţ şi tată,
DORIN CÂNDEA.
Sincere condoleanţe! Tina şi
familia. (6803)

V

Un gând de mângâiere
şi compasiune pentru voi, Monica şi Eliza, la marea durere
pricinuită de pierderea soţului
şi tatălui vostru drag,
DORIN CÂNDEA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Gligor Gheorghe
şi Gabi Repciuc. (6819)

V

Suntem alături de colega noastră Yvonne, la trecerea
în nefiinţă a bunicii sale. Sincere condoleanţe! Colectivul secţiei clinice ATI. (6789)

V

Cu lacrimi în ochi şi cu
durere în suflete anunţăm trecerea la cele veşnice a iubitului
nostru fiu şi unchi,
OLIMPIU FLORIN
MOŞILĂ (MICU),
în vârstă de 53 de ani. Înmormântarea are loc azi, 19 noiembrie, ora 14.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Nu te vom uita niciodată. Mama, tata şi familia îndurerată.

V

Sincere condoleanţe
familiei Moşilă, la marea pierdere a fiului drag,
OLIMPIU MOŞILĂ (MICU).
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Mărioara cu familia.

V

Suntem alături de familia dr. Moşilă Octavian, la
pierderea fiului drag,
OLIMPIU MOŞILĂ.
Odihnă în pace fiului. Fam.
Bobu Gheorghe. (6790)

V

În aceste momente de
grea încercare, întreaga noastră
compasiune şi un gând de mângâiere se îndreaptă spre familia Pop, acum, când se despart
de scumpa lor mamă, soacră şi
bunică. Sincere condoleanţe!
Dumnezeu s-o odihneasca în
pace! Adela, Eli, Florin şi Elisabeta Ceauşu. (6792)

V

Suntem alături de colegul nostru, dr. Pop Claudiu, la
marea durere pricinuită de decesul mamei dragi. Colectivul
Secţiei Ortopedie I. (6804)

V

Suntem alături de colegul nostru, dr. Pop Claudiu, şi
familia sa, în aceste momente
de adâncă tristeţe când se despart de cea care le-a fost mamă,
soacră şi bunică. Colectivul
Secţiei Ortopedie II. (6805)

V

S-a stins din viaţă un
suflet nobil, o mamă şi bunică
iubitoare,
OLIMPIA PUGNA.
Suntem alături de domnul dr.
Pop Claudiu şi întreaga lui familie pentru pierderea fiinţei
dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Tivadar. (6815)

V

Un gând de alinare familiei îndurerate, în aceste clipe de grea încercare, când s-au
despărţit de mama, soacra şi
bunica dragă,
OLIMPIA PUGNA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Fam. Pop şi Maxim.
(6794)

V

Un ultim şi pios omagiu distinsei mele prietene de o
viaţă,
OLIMPIA PUGNA.
Dumnezeu să o ierte şi s-o
odihnească în Împărăţia Sa.
Sincere condoleanţe şi întreaga
noastră compasiune întregii familii. Cionca Florica, cu familia. (6818)

V

Cu toată compasiunea
suntem alături de tine, Anişoara, şi de întreaga familie, la dureroasa şi prematura despărţire
de cel ce v-a fost soţ, fiu, tată
şi bunic,
MARCEL CIOARĂ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar vouă, celor îndoliaţi, vă transmitem gânduri de
mângâiere şi alinare, precum
şi puterea de a trece prin aceste
momente triste. Naşii, Viorel şi
Rodica Hodiş. (6793)

V

Rămas bun dragul meu

soţ,

CONSTANTIN DUMA,
în vârstă de 70 de ani, din
Tinca. Îţi mulţumesc pentru
viaţa nostră împreună, pentru bunătatea şi generozitatea
ta. Dumnezeu să-ţi dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa! Înmormântarea a avut loc sâmbătă, 17
noiembrie 2018, la ora 13.00, în
cimitirul din Tinca. Soţia îndurerată, Elisabeta Duma (Veta).
(6795)

V

Un suflet bun s-a ridicat la cer, o inimă bună a încetat să mai bată. Cu sufletul îndurerat şi ochii plini de lacrimi
ne despărţim pentru totdeauna
de cel care a fost un tată deosebit,
CONSTANTIN DUMA.
Odihnescă-se în pace! Fiica
Gabi Duma şi Călin. (6796)

V

Vei fi de-a pururi pomenit
În plâns şi rugăciune,
C-atât de mult, noi te-am iubit
De nu se poate spune,
dragul nostru tată şi socru,
CONSTANTIN DUMA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fiica Stela cu soţul Dan
Bronţ. (6797)

V

O fiinţă dragă nouă a
luat cale spre cer. Îndoliaţi în
suflete şi plini de durere ne despărţim de scumpul şi iubitul
nostru tată şi socru,
CONSTANTIN DUMA.
Dormi în pace, suflet blând!
Fiica Dana cu soţul Florin Mitra. (6799)

V

Azi, cerul se deschide să primească un suflet bun
şi curat. Vei rămâne veşnic în
sufletele noastre dragul nostru
bunic,
BUNU COSTI.
Odihnească-se în pace! Nepoţii îndureraţi: George, Bogdana, Georgiana, Flaviu, Sergiu, Ioana şi Giuliano. (6798)

V

Sunt alături de sora
mea, Veta, şi de familia ei greu
încercată, în acest moment
trist, când se despart de bunul
lor soţ, tată, socru şi bunic,
CONSTANTIN DUMA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Sora Vuţa
Bodea. (6812)

V

Cu tristeţe în suflete suntem alături de voi, Veta,
Dana, Stela şi Gabriela, cu familiile, la pierderea celui care
v-a fost soţ, tată, socru şi bunic,
COSTI DUMA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Mihai şi Mărioara Tiponuţ, Loredana şi Marius Crai,
din Timişoara. (6811)

V

Un suflet bun s-a înălţat la cer, lăsând multă tristeţe
în urmă. Bunul Dumnezeu să te
odihnească în pace, dragul nostru unchi,
CONSTANTIN DUMA.
Te vom păstra în sufletul şi în
rugăciunile noastre. Nepoţii Silaghi Simona şi Bodea Adrian
cu familiile. (6813)

