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decese

V „Doresc să mă despart

de trup şi să fiu împreună cu
Hristos”. (Filip 1, 23)
MARIA HETCO,
OLGA GYORGY,
GHEORGHE OROS,
TIBERIU PĂDUREAN
KISS,
MONIKA RACZ,
FLORIAN HAVA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu adâncă durere în suflete ne despărţim de cea care
ne-a fost mamă, soacră, bunică
şi străbunică
ELENA MUREŞAN.
Dumnezeu să o odihnească în pace! Înmormântarea va
avea loc sâmbătă, 19 octombrie, ora 13.00, la Capela Orăşenească din oraşul Ştei. Fiul
Ionel Popa şi fiica Mariana Elena Firezar împreună cu familiile îndurerate. Nu te vom uita niciodată!

V Dragă

MĂMULICA,
golul prin plecarea ta la cele
veşnice nu se va umple niciodată. Drum lin spre cer. Sofia,
Camelia, Angela, Dominic, Robert şi Ionel Popa. Vei rămâne
veşnic vie în inimile noastre.

V Suntem alături de co-

legul și prietenul nostru Ionel
Popa în momentele de grea încercare când o conduce pe ultimul drum pe mama sa dragă,
ELENA MUREȘAN.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Sincere condoleanțe.
Redacția Crișana.

V Împărtășim durerea pri-

etenului nostru Ionel Popa la
despărțirea de draga sa mamă,
ELENA MUREȘAN.
Dumnezeu s-o așeze de-a
dreapta Sa, iar familiei îndoliate gândurile oastre de compasiune. Fam. Loredana și Horia
Buz și Sorin Ilisie.

V După o lungă și grea

suferință a încetat din viață un
prieten și bun amic, un om de
valoare în meseria pe care o
practica, un mare maestru al
briciului, foarfecii și mașinii de
tuns
GHIȚĂ OROS,
fost frizer la Cooperativa
Muncitorul din Beiuș. Îi port în
suflet o neprețuită recunoștință
și o caldă amiciție în amintirea celor 40 de ani, în care am
depănat amintiri savuroase în
timp ce mă ferchezuia. Acum,
la sfârșit de drum, îl rog pe Bunul Dumnezeu să așeze sufletul lui de-a dreapta Sa și să-i
facă parte de odihnă veșnică.
Condoleanțe sincere familiei! Ec. Ioan Degău, director de
bancă.

V

Cu inimile întristate şi
cernite de durere anunţăm încetarea din viaţă a celui ce a
fost părintele nostru iubit
FLORIAN HAVA,
în vârstă de 80 ani. Înmormântarea are loc azi, 18 octombrie 2019, începând cu orele 13.00, de la Capela Frenţiu a
Cimitirului Municipal. Copiii
Mirela, Lucian, Dorin cu familiile lor.

V Cu adâncă durere în

inimi şi suflete ne despărţim de
dragul nostru cuscru
FLORIAN HAVA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. Soare Ioan şi soţia
Viorica.

V Un gând de alinare şi

mângâiere pentru familiile
Hava şi Soare, acum, la despărţirea de tatăl şi bunicul lor drag
FLORIAN HAVA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Cuscra Maria Chişvasi. (633)

V Împărtăşim durerea co-

legei noastre, farmacist Soare
Mirela, şi ne exprimăm profunda noastră compasiune, în aceste momente de tristeţe şi suferinţă, când se desparte de tatăl
ei drag
FLORIAN HAVA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Colectivul farmaciei şi contabilitate a
Spitalului Militar ”Avram Iancu” Oradea. (635)

V Suntem alături de fami-

lia greu încercată, la decesul tatălui,
FLORIAN HAVA.
Odihnă veşnică,
nenea HAVA!
Fam. Cociş Dănuţ şi Onorica.

V Regretăm plecarea din-

tre noi, la cele veşnice, a dragului nostru unchi,
FLORIAN HAVA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Nepoatele Anica Drila şi
Stela Ghindea. (651)

V Cu mare durere ne des-

părţim de draga noastră mamă
şi bunică
MARIA HETCO,
de 83 ani. Dumnezeu să te
odihnească în pace suflet bun!
Înmormântarea va avea loc
luni, 21 octombrie, ora 13.00,
de la Capela Frenţiu. Fiul Lucian cu familia. (638)

V

Regretăm nespus decesul scumpei noastre
MARIA HETCO
şi împărtăşim durerea vărului nostru, Lucian, la pierderea
iubitei lui mame. Lygia, Dorin
şi Florin Domuţa cu familiile.
(639)

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de cea care a fost
naşa noastră
EVA MIHOC.
Sincere condoleanţe familiei! Dumnezeu să o ierte şi să o
odihnească în pace. Nu te vom
uita niciodată! Eva şi CristinaMaria Fărcuţ. (649)

V Cu lacrimi în ochi şi su-

fletele îndurerate ne despărţim
de sora şi cumnata noastră,
IULIANA BOTIŞ,
născută Moisa, din Popeşti.
Dormi în pace, suflet bun! Sincere condoleanţe! Nepoatele
Lia şi Rodica cu familiile lor,
fratele Moisa Ioan, din Oradea.
(648)

V

Sincere condoleanţe
şi întreaga noastră compasiune pentru vecinii noştri, familia Bottyn Florin, Florentina şi
Rebeca, acum când se despart
pentru totdeauna de mama,
soacra şi bunica lor. Dumnezeu
s-o odihnească în pace! Asociaţia de Proprietari R 16, str. Republicii, nr. 16, Oradea. (650)

V

Ne despărțim de iubita
mamă, soacră, bunică și străbunică,
IULIANA BOTIȘ.
Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, 19 octombrie, ora
12.00, la Capela din Popești.
Dumnezeu s-o ierte. Fiicele
Rodica Nasta și Lia Șipoș, cu
familiile.

comemorări

V Au trecut şase luni de
durere şi dor nestins, de când
ne-ai părăsit, dragul nostru soţ,
tată, socru şi bunic,

V La ceasul irevocabilei

despărţiri, aducem un ultim şi
pios omagiu memoriei dragei
noastre mătuşi,
ANIŢA MUDURA.
Pentru sufletul ei cald şi generos, pentru omenia ei deosebită, îi datorăm cele mai frumoase amintiri. Transmitem
sincere condoleanţe şi compasiune verişoarei noastre Rodica Tincău cu familia şi vărului
Nelu Mudura, pentru pierderea
celei care le-a fost mamă, soacră şi bunică iubitoare, iar pe
draga noastră
tuşă NIŢA,
bunul Dumnezeu să o odihnească în pace! Nepoata Florica
Cristea, împreună cu familia.

V

Împărtăşesc durerea sufletească şi transmit un gând de
mângâiere şi alinare nepoatei
Rodica Tincău, cu soţul Sandu şi copiii Ioana şi Sănducu, în
aceste momente de grea încercare când o vor conduce pe ultimul drum pe buna lor mamă,
soacră şi bunică,
ANIŢA MUDURA
Dumnezeu să aşeze sufletul
ei bun în locul de odihnă veşnică! Văduva Magdalena Pop.

V Sincere condoleanţe fa-

miliei Vlad Şerban pentru pierderea mamei dragi,
prof. MARIA VLAD.
Fam. Budura. (652)

prof. VASILE LINCA,
moment ce ne-a marcat viaţa
pentru totdeauna. Te vom iubi
neîncetat. Îţi mulţumim pentru
tot ceea ce-ai făcut pentru noi
şi-l rugăm pe Tatăl Ceresc să
te odihnească în pace şi linişte.
Familia îndurerată. (643)

V În urmă cu 10 ani, s-a
stins din viaţă o
FLOARE,
dar nu orice
FLOARE
ci una aleasă, rară şi deosebită, scumpa mea soţie,
FLORICA ŞTEFAN,
dar şi o mamă şi o bunică harnică, luptătoare, iubitoare, care
ne va lipsi atât cât vom trăi.
„Toamnă rece şi ceţoasă
Mi-ai luat ce-i drag, din casă
Toamnă rece şi ceţoasă
Cu cine mai stau la masă?
Toamnă rece friguroasă,
Adu-o pe FLORI acasă,

V Ne alăturăm cu toată

compasiunea lui Şerban şi Dacianei, la pierderea mamei lor
dragi,
prof. MARIA VLAD.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Fam. Sima. (653)

V A plecat de la noi dra-

ga noastră,
prof. MARIA (TAMARA)
VLAD.
Durerea despărţirii, după o
minunată prietenie de-o viaţă,
este dincolo de cuvinte. O vom
păstra mereu în suflet. Suntem
alături de voi, Şerban şi Daciana, cu toată inima. Prof. Ligia
Căbuţi şi familia. (654)

Ca să stea din nou la masă
Cu familia-i frumoasă”.
Atât cât bunul Dumnezeu o
să mă mai ţină în viaţă, nu o voi
uita pe
FLORICUŢA,
soţia mea, singura şi adevărata mea fericire pe acest pământ,
mă voi ruga permanent pentru
sufletul ei, aşteptând clipa când
o să fiu alături de ea, veşnic, în
mormânt şi în ceruri. Dormi în
pace, frumoasă
FLOARE.
Dumnezeu să te odihnească
în pace, în Împărăţia Sa. Veşnic trist şi neîmpăcat, soţul Gavril Sabin Ştefan. (620)

