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decese

spusă tristeţe în suflete, anunţăm trece-

Bocioc Maria, acum când se despart de

rea în veşnicie a mult iubitului nostru

„Cel drept şi de se va sfârşi mai

FELICIA BODEA,
FLOARE CHIRILĂ,
DUMITRU CHIRILĂ,
TEODOR SIMION COSTA,

în vârstă de 76 de ani. Înmormântarea
are loc azi, 14 noiembrie 2016, ora 11.00,

Dumnezeu să-l odihnească! Fam. dr.

din Capela Haşaş, Cimitirul Munici-

Todor Liana. (2545)

pal Oradea. Dumnezeu să-l odihnească

V

Marcel cu familiile.
Cu sufletele înmărmurite de du-

rere anunţăm pierderea iubitului nostru
soţ, tată şi bunic,
IONEL RIF,
de 58 de ani. Înmormântarea va avea
loc în data de 15 noiembrie 2016, în lo-

RADU COSTEAN,

calitatea Petreasa, comuna Remetea.

TRAIAN BOCIOC,

Dumnezeu să-l odihnească în pace! So-

PAVEL ROMAN,

ţia Maria, fiii Ionuţ şi Şerban, nora Anca,

JANOS NAGY,

nepotul Alexandru. (2541)

SANDOR BOKA,
ISTVAN GRIPP,
JOLAN GYURKOVICS,
IMRE CSERVID,
LAJOS SZILAGYI,

V

Ne exprimăm regretul pentru

prof. TRAIAN PETRIȘOR,

Sincere condoleanţe familiilor îndolia-

membru al C.A. al școlii noastre

te. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare

timp de peste 12 ani, atât ca părinte,

Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.

cât și ca reprezentant al Consiliului Local Ștei, aducându-și aportul la deciziile importante luate pentru bunul mers

Cu mare durere şi tristeţe în su-

al unității. Transmitem familiei sincere

flete anunţăm trecerea la cele veşnice a

condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească.

dragului nostru unchi,
IOAN CĂTANĂ.

Colectivul C.T. Unirea Ștei.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Nepotul Cătană Gabriel cu familia.
(2543)

V

Suntem alături de colegul nostru

Sorin Hambaraș, acum când se desparte
iremediabil de bunul său cumnat,
prof. TRAIAN PETRIȘOR.

Profund îndurerați, ne despărțim

de unchiul nostru drag,
IOAN CĂTANĂ.
Dumnezeu să-i așeze sufletul între cei

Sincere condoleanțe. Fie ca Dumnezeu
să-l așeze în cortul drepților. Colectivul
C.T. Unirea Ștei.

drepți! Nepoții Ghiță Sonea și Alin Sonea cu familiile.

Cu multă tristețe și mare dure-

re în suflet, îmi iau rămas bun de la unchiul meu drag,
IOAN CĂTANĂ.

V

Te-ai stins puţin câte puţin sub
privirile noastre neputincioase, plecând
prea repede de lângă noi. Tristă şi dureroasă este pentru noi ziua de 13 noiembrie, când ai plecat de lângă noi pentru
totdeauna, dragul nostru tată, socru şi
bunic bun şi iubitor,
PAVEL ROMAN,
de 74 de ani. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul printre aleşii Săi!
Înmormântarea va avea loc în satul Picleu, în data de 15 noiembrie 2016, ora
13.00. Dumnezeu să te odihnească în
pace! Fiii Mircea şi Mihai cu familiile.
(2542)

dispariția prematură a

ISTVAN GALL.

V

TEODOR SIMION COSTA,

dragul lor tată şi soţ,

în pace! Soţia Eleonora, copiii Daniel şi

DUMITRU MURG,

V

Cu adâncă durere în inimi şi ne-

iere asistentei Kalmar Dana şi doamnei

TRAIAN BOCIOC.

devreme întru odihnă va fi”. (Înţ. 4,7).

V

V

Transmitem un gând de mângâ-

V

Primăria și Consiliul Local Ștei

aduc un pios omagiu celui care ne-a fost
coleg,
TRAIAN PETRIȘOR,
care a fost un exemplu de moralitate

Rog pe Bunul Dumnezeu să-i dea

și profesionalism în întreaga lui activita-

odihnă veșnică în împărăția Sa! Nepoa-

te. Suntem alături de familia îndurerată.

ta Aurelia Popa.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

V

Cu profund regret şi durere în

suflet, am aflat vestea plecării din această lume a prietenului şi vecinului meu,
TEODOR SIMION COSTA.
Sincere condoleanţe familiei. Ionel Vidican. (2540)

V

Cu sufletul îndoliat anunţ înceta-

rea din viaţă a celui apropiat,
DUMITRU CHIRILĂ.
Înmormântarea are loc azi, 14 noiembrie 2016, ora 14.00, din Capela Haşaş.

V

Ai fost mereu un luptător şi un
învingător, dragul nostru vecin şi prieten,
PAVEL ROMAN,
dar ai pierdut cea mai grea luptă: aceea
cu viaţa. Nedrept şi repede! Suntem alături de vecinii noştri, Mircea şi Mihai,
cu familiile lor, acum când se despart de
iubitul lor tată, socru şi bunic şi le transmitem sincere condoleanţe. Dumnezeu
să-ţi lumineze calea şi să te odihnească
printre Aleşii Lui! Ne luăm rămas bun de
la tine. Angela şi Mădălina Căbuţa.

V

Cu lacrimi în ochi şi adâncă durere în suflete, anunţăm încetarea din
viaţă, după o lungă şi grea suferinţă, a
dragului nostru soţ, tată şi bunic
RADU COSTEAN,
în vârstă de 64 de ani. Înmormântarea
are loc azi, 14 noiembrie 2016, ora 13.00,
din Capela Haşaş. Ne rugăm bunului
Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să-i
aşeze sufletul printre aleşii Săi, în Împărăţia Cerurilor. În veci nemângâiaţi: soţia Ana-Maria, fiul Erik, nora Gyongyi şi
nepoţica Mercedes.

Dumnezeu să-l ierte şi să-i dea odihnă
veşnică! Voica.

V

Cu durere în suflete anunţăm de-

cesul cumnatului şi unchiului
DUMITRU CHIRILĂ,
în vârstă de 77 de ani. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Cumnata Nora şi nepoata Simona cu familia.

V

Cu tristeţe suntem alături de

sora noastră, Voica, acum la pierderea
persoanei dragi,
DUMITRU CHIRILĂ.
Dumnezeu să-l ierte! Cumnatele Ionela, Leana, Ana şi Mariana cu familiile.

V

Cu durere în suflete anunţăm în-

cetarea din viaţă a iubitului nostru soţ,
tată şi bunic,

V

ŞTEFAN GRIPP,
Un ultim omagiu bunului nostru

prieten

RADU COSTEAN.
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Sincere condoleanţe familiei îndurerate.
Membrii Clubului Gloria M.

în vârstă de 89 de ani. Înmormântarea va avea loc în data de 15 noiembrie
2016, ora 12.00, de la Capela Steinberger. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familia.

