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S

decese

V

„Pentru cei drepţi moartea nu-i o pedeapsă, ci este o
binecuvântare, de aceea ei pot
zice împreună cu Psalmistul:
„Cu pacea împreună mă voi
culca şi voi adormi”. (Ps. 4, 8)
FLOAREA CRIŞAN,
VALERIA BRĂNESCU,
DUMITRU GHEORGHE
PANTIŞ,
EUGEN TEODOR
PETRUŞAN,
IACOB AITONEAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu durere în suflet ne
luăm rămas bun de la cumnata
și mătușa noastră,
ȚANCA CIUCIU
și suntem alături de voi,
Rodica și Marcela, în aceste momente de grea încercare. Dumnezeu să o ierte și să
o odihnească în pace! Familia
Stoian. (1140)

V

O inimă mare a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a
înălțat la cer, iar noi ne luăm rămas bun de la cea care a mămică scumpă și fina noastră dragă
ȚANCA CIUCIU.
Un gând de alinare fiicelor
Rodica și Marcela, când se despart de mama lor dragă și fina
noastră scumpă. Nu te vom uita
niciodată! Familiile Malița Aurel, Dan Mircea, Florica Maria.
(1149)

V

Cu adâncă durere în inimă şi nespusă tristeţe mă despart de iubita mea soţie,
MARIA MATIUŢ.
Înmormântarea va avea loc
miercuri, 20 noiembrie, ora
15.00, de la Capela Orăşenească. Dormi în pace! Soţul îndoliat. (1157)

V

Cu adâncă durere în
inimi şi nespusă tristeţe în suflete ne luăm „La revedere!” de
la iubita noastră mamă, soacră,
bunică şi străbunică,
MARIA MATIUŢ.
Dormi în pace, suflet bun!
Fiul Dan, nora Dorina, nepoata
Patricia cu familia. (1158)

V

Cu lacrimi în ochi şi sufletele îndurerate ne despărţim
de cea care a fost mătuşa noastră,
MARIA MATIUŢ.
Dormi în pace, suflet bun!
Nepoatele Doina Andor, Leia,
Carmen, Corina cu familiile
lor. (1159)

V

Suntem alături de
verișorii noştri, Emil și Călin
Șandor, la marea durere pricinuită de pierderea tatălui lor
drag
PETRU ȘANDOR.
Dumnezeu să-l ierte și să-l
odihnească în Împărăția Sa! Familiile Oltean și Bugner. (1146)

V

Cu gândul și inima suntem alături de prietenul nostru,
Călin, la despărțirea de tatăl
său drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Ina și George.
(1153)

V Un ultim omagiu un-

chiului nostru,
prof. PETRU ȘANDOR
și un gând de mângâiere
verișorilor noștri, Milu și Călin cu familiile, la despărțirea
de tatăl, socrul și bunicul drag.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică! Lidia, Șerban, Tudor și
Ștefan Șandra. (1160)

V

Suntem alături de
verișorii noștri, Milu și Călin
cu familiile, în aceste momente grele pricinuite de pierderea
tatălui, socrului și bunicului iubit,
PETRU ȘANDOR.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Sincere condoleanțe! Simona și Radu Panea, Georgiana și Mihai Buescu. (1161)

V Cu durere în suflet îmi

iau rămas bun de la cumnatul
meu
PETRU ȘANDOR.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Cumnata Maria Șandra.
(1162)

V Ne despărțim cu tristețe

de bunul nostru coleg și prieten,
prof. PETRICĂ ȘANDOR.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Fam. Nan Gheorghe.
(1166)

V Suntem alături de cole-

ga noastră, Livia Șandor, acum
când se desparte de socrul ei
drag. Fie ca bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în
pace! Colectivul C.C.I. Bihor.

V Drum bun spre lumină

și odihnă veșnică aproape de
Dumnezeu, draga mea nașă
LUCREȚIA CIGHIR,
născută
în
localitatea
Ianoșda. Ați fost un om bun,
cu caracter deosebit de frumos
și un suflet cu mare credință.
Ați bucurat cu dragostea și
înțelepciunea dumneavoastră,
copilăria copiilor mei, Lucian, Maria și Mircea. De aceea
plecarea dumneavoastră ne întristează și vă vom păstra vie
amintirea. Sincere condoleanțe
și mângâiere fiului George și
familiei sale. Odihnește-te în
pace! Fina Irina Faragău cu familia. (1152)

V

Cu regret în suflet anunţ
trecerea în nefiinţă a soţului
meu drag,
IOAN DEMETER,
în vârstă de 72 de ani, după o
căsnicie de 49 de ani, în care ai
fost un soţ, tată, socru şi bunic
minunat. După o lungă şi grea
suferinţă, Dumnezeu a hotărât să-ţi aline sufletul greu încercat. Înmormântarea are loc
azi, 19 noiembrie, ora 13.00,
de la Capela Haşaş. Dumnezeu
să te odihnească în pace, suflet
blând! Soţia Maria, fiica Simona şi ginerele Gigi, fiul Daniel
cu nora Florina şi nepoţii Daria
şi Denis. (1154)

V

Ceasul despărţirii a sosit, lăsând în urmă un gol imens
şi lacrimi de durere fără margini. Îngerii să vegheze drumul
tău lin către Dumnezeu. Tată,
IOAN DEMETER,
ai fost un om minunat şi vei
rămâne mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească
în pace! Fiica Simona cu ginerele Gigi. (1156)

V Cu durere în suflete

anunţăm trecerea în nefiinţă a
celui care a fost tată, socru şi
bunic,
IOAN DEMETER,
după o lungă şi grea suferinţă. Nu te vom uita niciodată!
Fiul Daniel, nora Florina şi nepoţii Daria şi Denis. (1155)

V

În aceste momente pline de durere, suntem alături
de tine, draga noastră fină Simona și de întreaga familie,
acum când vă despărțiți de tatăl drag. Dumnezeu să vă întărească să puteți trece peste
aceste momente grele. Sincere
condoleanțe! Nașul Florin Boican și fiul Marius. (1144)

V

Suntem alături de colega noastră, Simona Mocan şi
familia ei, în aceste momente
grele pricinuite de moartea mamei soacre. Sincere condoleanţe! Colectivul B.S.I. Oradea.

V

Odihneşte-te în pace,
draga noastră
dr. LUCI PETRUGAN,
din Vaşcău. Doamnele de la
Cafeneaua vorbită.

V

Cu sufletul îndurerat
suntem alături de fina Florica și
Diana, la moartea celui care a
fost soț, tată și bunic,
EUGEN PETRUȘAN.
Nu te vom uita niciodată.
Dumnezeu să te odihnească în
pace, finul nostru drag! Nașii
Nan Aurel și Viorica. (1164)

V

Cu tristețe și durere în
suflete, ne despărțim de sora,
cumnata și mătușa noastră dragă,
VALERIA BRĂNESCU.
Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace în Împărăția Sa.
Sincere condoleanțe familiei.
Fratele Aurel Bonțe, cu soția,
nepotul Flaviu, cu soția Diana,
nepotul Ovidiu, cu soția Diana.

V

Suntem alături de colega noastră Rodica Ciuciu la
marea durere pricinuită de decesul mamei sale dragi. Sincere condoleanțe. Colectivul Oficiului Județean de Poștă Bihor.
(2566).

comemorări

V

Suntem alături de tușa
Florica și verișoara Diana,
acum când se despart de bunul
lor soț, tată și bunic,
EUGEN PETRUȘAN.
Odihnească-se în pace! Anca
și Monica cu familiile. (1165)

V

Cu tristeţe şi durere în
suflete anunţăm încetarea din
viaţă a scumpei noastre soţii,
mame şi bunici,
VALERIA BRĂNESCU,
în vârstă de 72 de ani. Înmormântarea va avea loc miercuri,
ora 12.00, din Capela Haşaş.
Odihnească-se în pace! Soţul
Ioan, fiica Anca, fiul Cristian,
nora Lucia, nepoţii Paul şi Sebastian.

V

Regretăm profund trecerea la cele veșnice a verișoarei
noastre,
VALERIA BRĂNESCU.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace în Împărăția Sa!
Ne alăturăm familiei greu încercate cu sincere condoleanțe
și gânduri de alinare. Familia
Fătujan Gavril. (1163)

V

Profund îndurerați ne
luăm rămas bun de la dragul
nostru coleg și prieten
MIHAI MĂLĂIEȘIU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanțe
familiei îndoliate! Colectivul
S.C. SALUBRI S.A.-ALEȘD.

V

Suntem alături de colegul nostru, Ioan Moga, la
despărțirea de bunul său tată,
IOAN MOGA.
Dumnezeu să-l ierte și să-i
rânduiască odihna veșnică.
Conducerea și colegii de la S.C.
O.T.L. S.A.

V

Nimic nu este mai dureros în viață ca despărțirea.
Timpul trece, dorul a rămas
același ca în urmă cu 14 ani,
când a plecat dintre noi fiul nostru drag,
CĂTĂLIN-MARIAN
POPA.
Dumnezeu să te odihnească
în pace! În veci nemângâiați,
părinții,
sora,
cumnatul,
nepoții, mătușa Florica. (1136)

VSă„Aș
vrea tată înc-o dată
te văd intrând pe ușă

Cum pășești încetișor
Și să te cuprind cu dor.
Să te-așez direct la masă
Și să-ți povestesc cum parcă
Viața zilnic mă încearcă.
Să m-asculți, să mă oprești
Apoi cald să îmi vorbești,
Să mă liniștești duios
Cu suflet mărinimos.
Mulțumesc că m-ai crescut
Și mi-ai dat tot ce-ai putut,
Suflet, dragoste, putere,
Încredere și mângâiere.
Dormi în pace, dragă tată,
N-am să te mai
văd vreodată,
Dar te port cu mine-n gând
Peste tot și oricând”.
Azi se împliensc 10 ani de
când dragul nostru,
TEODOR COTUNA,
a plecat dintre noi. În sufletul
și amintirea noastră vei rămâne veșnic viu. Copiii Marcel și
Delia cu familiile lor și cumnatele Mărioara și Stela cu familiile. (1167)

