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V

”Dumnezeu ce este? El
este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților!”. (Apoc.
17, 14)
CIPRIAN ILINCA,
GHEORGHE DOGARU,
ISTVÁN MURVAI,
MARGIT FELFÖLDI,
IONICĂ GROZA,
GYŐRGY FEJES,
LILIANA VIORICA
SABĂU,
PARASCA CHETA,
ISTVÁN LAZĂR,
FLOARE BUZLE,
IRINA MARINESCU,
RUDOLE LÁSZLÓ HJDU,
CONSTANTIN AUREL
CHIRILA,
TRAIAN ȘTEF,
ÉVA PORKOLÁB,
STELA TRÂMBIȚAȘ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu lacrimi în ochi și sufletele îndurerate ne despărțim
de cel care a fost bunul nostru
soț, tată, socru, bunic, străbunic și cuscru
FLORIAN VEREȘ,
din satul Bogei, nr. 237.
Dormi în pace, suflet bun!
Soția Floare Vereș, fiica Melania cu soțul Gheorghe Iuhas, fiul Gheorghe cu soția Elena Vereș, nepoții George cu
soția Iuhas Mădălina, nepoata Iuhas Mădălina cu soțul Dorin și strănepoții Rareș și Ianis. Condoleanțe și din partea
familiei Anton Petru și Maria.
(1781)

V

Un ultim omagiu distinsei doamne
înv. LUCREȚIA SOTOC,
o prietenă atât de dragă nouă.
Drum lin, printre îngeri! Gânduri de alinare pentru Horea
și Dorel Sotoc cu familiile lor.
Fam. Nelu și Rodica Cormos.
(1766)

V

Un gând de sinceră compasiune și alinare întregii familii îndurerate, la
despărțirea de mama, soacra și
bunica lor dragă
LUCREȚIA SOTOC.
Dumnezeu să o odihnească.
Să-i fie țărâna ușoară! Familia
Dorin Cuc. (1771)

V

În aceste momente

V

V

Un gând sincer de alinare și sinceră compasiune
pentru Bianca, Mișa și Aurora, la despărțirea de iubitul lor
tată, socru și bunic
preot IOAN MADA.
Dumnezeu să-i așeze sufletul în Împărăția Sa. Tușa Loli,
Radu și Mirela cu familiile.
(1770)

V

Cu durere în suflete
ne despărțim de draga noastră
soră și cumnată,
MARIA BALAJ.
Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace! Fratele Mal Teodor cu soția Sabina. (1776)

V

Vestea trecerii în
neființă a dragei noastre mătuși,
MARIA BALAJ,
ne-a întristat profund. Drum
lin spre cer! Nepoatele Teodora
și Lavinia cu familiile. (1775)

Sunt alături de prietena mea, Lenuța Sărmășan, în
aceste clipe grele, când se desparte de soțul ei drag,
IOAN SĂRMĂȘAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Maria Zaharia. (1777)

V

Durere, tristețe și lacrimi la trecerea în veșnicie a
dragului nostru verișor și prieten,
NELU SĂRMĂȘAN.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică! Lucia Urs cu
familia. (1778)

V

Cu adâncă durere în

potului nostru Sebastian, în

lia Sărmășan Elena și Doru, la

inimi și nespusă tristețe ne

aceste clipe de mare tristețe, la

luăm rămas bun de la scumpa

marea durere pricinuită de trecerea în veșnicie a celui care a
fost un soț, tată și bunic deosebit, fostul nostru coleg și prieten,
NELU SĂRMĂȘAN.

trecerea prematură în neființă a
tatălui său. Ramona, Bogdan și
Șerban.

noastră mătușă,
PARASCHIVA CHETA.
Pentru bunătatea și iubirea
cu care ne-ai înconjurat vei ră-

V

mâne veșnic în sufletele noasCale lină spre Împărăția

tre. Dumnezeu să-ți dea odih-

că în liniște și pace! Since-

Cerului, draga noastră mamă,

re condoleanțe întregii fami-

soacră și bunică,

nă veșnică! Fam. Komsa Béla și

lii! Colectivul și foștii colegi de
la S.C. Congips S.A. Oradea.
(1777)

PARASCA CHETA.

noastră, dar vei fi întotdeauna

V

În aceste momente

Dormi în pace, suflet bun! În-

gul nostru tată

turi de colega noastră, Lucia

cembrie, ora 14.00, din Capela

Mureșan, la dureroasa pierde-

Hașaș. Familia Cheta.

re a mamei dragi. Dumnezeu

Plăți și Inspecție Socială Oradea. (1773)

Un

gând

de

ali-

nare, mângâiere și sincere

de mama sa dragă,
MARIA MUREȘAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică! Colectivul Casei
Județene de Pensii Bihor. (1780)

V

Cu mare durere în su-

flet anunțăm trecerea prematură în neființă a celui ce ne-a fost
fiu drag,
MARIUS DRIHA.
Drum lin printre stele îți
Teodora și tatăl Teodor Driha.

V

V

gerătoare,
MARIUS DRIHA,
ne-a copleșit inima. Un gând
pios și un ultim omagiu din
partea fiului Sebastian și a fostei soții Loredana.

brie, la capela Hașaș, începând

re aminte pentru buna noastră

cu ora 13.00. Dumnezeu să te

mamă, bunică și străbunică,

odihneacă în pace! Te vom păs-

Fie-i țărâna ușoară! Familia
Vușcan Coriolan. (1788)

V

Dormi în pace, dragă

buni

PIRI!
Nu te vom uita niciodată! Horea Vușcan și familia. (1789)

V

Împărtășim durerea

nașilor și nepoților noștri, la
despărțirea de mama, soacra și
bunica dragă,

un ultim omagiu celui ce ne-a
fost ginere,
MARIUS DRIHA.
Fam. Ionașu Petru.

milia.

V

Un suflet bun și blând

s-a înălțat la ceruri să colinde
cu îngerii și păstorii „Nașterea
Mântuitorului”. Ne despărțim
cu mare durere în suflet și cu
ochii plini de lacrimi de prieteIOAN BONCHIȘ.
Vei rămâne veșnic în amintirea noastră. Fam Groza Sorin și
Marcela.

PARASCA CHETA.
Sincere condoleanțe! Dumnezeu să o odihnească în pace!
Familia Dudaș Ana, Marina și

V

Cu durere în sufle-

te anunțăm trecerea la cele
veșnice a dragului nostru nepot
și verișor,

V

Cu sufletele îndurerate

ne luăm rămas bun de la scumpa noastră mătușă și nașă,
PARASCHIVA CHETA.
Ne vor lipsi nespus blândețea
tea cu care ne înconjurai me-

Condoleanțe familiei și

tra mereu în sufletul nostru. Fa-

nul nostru drag,

ta, voioșia, bunătatea, dragos-

V

un loc fără griji și suferințe. Vă

Un gând pios și aduce-

Cătălin. (1784)
Vestea morții tale ful-

a plecat într-un loc mai bun,

timul drum luni, 23 decem-

condoleanțe colegei noastre,
Mureșan Lucia, la despărțirea

IOAN BONCHIȘ

așteptăm să-l conducem pe ul-

PARASCA CHETA.

V

Cu cea mai mare dure-

re în suflet, vă anunțăm că dra-

mormântarea are loc azi, 23 de-

lectivul Agenției Județene de

V

în inimile și sufletele noastre.

de grea cumpănă, suntem ală-

s-o odihnească în pace! Co-

Luci, Csabi și Andi. (1790)

Te-ai stins puțin câte puțin,
nu mai ești unde erai, draga

spun cu inima zdrobită, mama

V

Un gând de alinare ne-

triste suntem alături de fami-

Dumnezeu să-l odihneasSuntem alături de familia Danei Incze, în clipele
grele când își conduce mama pe
ultimul drum. Mia, Dana, Silviu Corbu. (1769)

V

reu. Dormi în pace, draga noastră! Fam. Józsa Maria și Csaba

IOAN BONCHIȘ.
Să-ți

fie

drumul

lin

în

Împărăția Domnului. Să-ți fie
sufletul purtat de îngeri și primit de Dumnezeu. Milostivul Dumnezeu să-ți dea odihnă veșnică și să-ți așeze sufletul
lângă sfinții Lui. Suntem alături de întreaga familie aflată

cu fiicele Diana, Cristina, Mo-

în durere. Dumnezeu să-l odih-

nica, nepoatele Dana și Kenza,

nească în pace! Fam. Bârsan

ginerele Andrei. (1791)

Mircea și Bârsan Dan. (1785)

