14 In memoriam

S

decese

V

Mântuitorul ne-a scăpat de orice
frică prin cuvintele. „Adevăr, adevăr vă
spun. Orice veţi cere de la Tatăl meu, el
vă va da”. (In. 16, 23)
ADRIAN-TRAIAN POPA,
PAVEL PETRUCA,
MARIA BIŢIŞ,
LUDOVIC GODER,
ANA BITYE,
CLARA-ELISABETA
KRICSFALUSSY,
ILONA CSEROS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

V

Rugăm pe bunul Dumnezeu să
ierte şi să primească în Împărăţia Sa Cerească sufletul tatălui nostru
GAVRIL LABĂU.
Îţi vom purta veşnic în suflet bunătatea, blândeţea, dăruirea şi grija părintească pe care ai avut-o pentru noi. Înmormântarea are loc azi, 17 ianuarie, ora
13.00, în Abram. Fiii Mircea şi Olimpiu
cu familiile lor.

V

Cu profund regret şi durere în
suflet, am aflat de trecerea la cele veşnice a fostului nostru naş
col. (r. ) IOAN IANOŞI.
Amintirea lui va rămâne veşnic în inimile noastre. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică, linişte şi pace. Sincere condoleanţe din partea familiei Ciontoş Ioan
şi Floarea cu cele două fiice Ioana şi Delia. (380)

V

Cu tristeţe în suflet mă despart
azi de prietenul şi colegul meu
col. (r.) ION IANOŞI
un om deosebit, suflet mare şi camarad
de nădejde. Sincere condoleanţe familiei.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Lt.
col. (r.) Stoian Ion. (370)

V

Un gând de sinceră compasiune
şi mângâiere pentru Ioan, Moni şi Nicoleta, acum când se despart de bunul lor
tată, socru şi bunic,
col. (r.) ION IANOŞI.
Dumnezeu să-i dea odihna binemeritată. Doina Staicu. (400)

V

Cu adâncă durere în suflet şi lacrimi în ochi anunţăm încetarea din viaţă a dragei noastre mame, soacre şi bunici,
MARIA HOTEA,
în vârstă de 82 ani. Înmormântarea are
loc azi, 17 ianuarie 2017, ora 12.00, în comuna Cefa de la nr. 397. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fiica Viorica, ginerele Contantin, nepoata Anca, cu familia, nepoata Carmen cu familia. (356)

V

Cuvintele şi lacrimile sunt sărace pentru a exprima durerea din sufletele noastre, la despărţirea pentru totdeauna de cea mai scumpă mamă, soacră şi
bunică
MARIA HOTEA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fiica Mariana, ginerele Traian şi nepotul Călin. (357)

V

Cu inimile zdrobite de durere
ne despărţim cu greu de cea care a fost
scumpa şi iubita noastră bunică şi străbunică
MARIA HOTEA.
Amintirea ta va rămâne vie în inimile noastre pentru totdeauna. Te vom iubi
mereu, nepoata Cristina cu familia. (358)

V

Ne despărţim cu durere de buna
noastră vecină
MARIA HOTEA.
Dumnezeu să te odihnească în pace.
Văd. Macra Elena cu familia. (374)

V

tre

Regretăm decesul mătuşii noas-

MARIA HOTEA
din Cefa. Dumnezeu s-o odihnească,
iar familiei să-i dea mângâiere. Fam. Cicortaş. (373)

V

Un gând de mângâiere şi sincere condoleanţe transmitem familiei greu
încercate la pierderea mamei, soacrei şi
bunicii dragi,
MARIA HOTEA,
din Cefa. Dumnezeu s-o odihnească în
pace ! Familia Mihai Hotea.

V

Un ultim omagiu la trecerea în
veşnicie a vecinei noastre
VICTORIA HENDREA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Vecinii Bărbulescu şi Varga. (355)

V

Suntem alături de verii noştri
Nelu, Viorica, Andrei, la trecerea în nefiinţă a mătuşii noastre dragi
ANA BITEA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familiile Stoie Ioan şi Mărcuţ Sebastian.
(377)

V

Cu sufletele îndurerate ne despărţim de cel care a fost unchiul nostru
din Mădăras,
VALENTIN ZETOCHA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Nepotul Coloman, Gianina şi fiicele.
(371)

V

Suntem alături de Ani Gorea şi
familia, în aceste zile grele, pricinuite
de trecerea la cele veşnice a tatălui drag.
Sincere condoleanţe. Fam. prof. dr. A.
Lenghel. (372)

Marţi, 17 ianuarie 2017

V

Un gând de alinare şi mângâiere
prietenei noastre Monica, acum când se
desparte de soţul ei drag,
DINU UIVAROŞAN.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Mariana şi Viorel Iluţă. (376)

V

Suntem alături de Monica Uivaroşan, la despărţirea dureroasă de soţul ei,
DINU UIVAROŞAN.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Promoţia 1973 C.N. „Emanuil Gojdu”.
(378)

V

Suntem alături de prietenii noştri, Ghiţă, Jeni şi Monica, la pierderea
mamei, soacrei şi bunicii dragi,
RAVEICA HAMZA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Sincere condoleanţe întregii familii. Familia Mureşan. (389)

V

Suntem alături de familia Hamza Ghiţă, Jeni şi Monica, la pierderea
mamei, soacrei şi bunicii dragi,
RAVEICA HAMZA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Sincere condoleanţe. Colectivul Farmaciei „Farmimpex” Oradea. (390)

V

O inimă bună a încetat să mai
bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar
noi cu inimile sfâşiate de durere şi ochii
înlăcrimaţi, anunţăm trecerea la cele
veşnice a celei care a fost mamă, bunică şi străbunică,
ILEANA DAVID.
Înmormântarea va avea loc miercuri,
18 ianuarie 2017, ora 14.00 de la Capela Haşaş. Dumnezeu să o odihnească în
pace. Fiica Maria şi nepotul Horaţiu cu
familia.

V

O inimă bună a încetat să mai
bată, un suflet nobil s-a ridicat la cer,
aproape de îngeri. A plecat dintre noi
pentru totdeauna draga mea bunică
ILEANA DAVID,
de care mă despart cu imensă tristeţe
şi durere în suflet. Regrete eterne, durere şi lacrimi vor fi mereu pentru cea care
mi-a mângâiat copilăria şi care a fost alături de familia mea, greu încercată de
multe ori. La final de drum pe acest pământ, cu ochii în lacrimi zic: Mulţumesc
şi odihneşte-te în pace, bunica mea dragă. Nepoata îndurerată, Sanda, Mihăiţă
şi Dan Breb.

V

Sunt alături de prietena mea Mia
Rădulescu şi familia ei, la despărţirea de
minunata ei mamă,
ILEANA DAVID,
acum când la 102 ani şi 8 luni, sufletul ei plin de bunătate s-a ridicat la cer.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Zenioara Blaga. (388)

V

Cu adâncă durere în suflete
anunţăm trecerea la cele veşnice a doamnei
doctor CLARA-ELISABETA
KRICSFALUSSY.
Înmormântarea va avea loc miercuri,
18 ianuarie 2017, orele 12.00, la Cimitirul Rulikowski, din Capela Orăşenească.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familia Kricsfalussy. (403)

V

Cu durere în suflete anunţăm
trecerea în nefiinţă a celei ce a fost
dr. CLARA-ELISABETA
KRICSFALUSSY.
Condoleanţe familiei îndurerate. Colegiul Medicilor Bihor. (383)

V

Pios omagiu şi veşnică aducere
aminte în memoria prietenei mele dragi
dr. CLARA KRICSFALUSSY,
plecată prea devreme la cele veşnice.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Nicoleta Mihoc. (353)

V

Suntem alături de familia dr.
Vasile Kricsfalussy în aceste clipe grele, când se despart de soţia şi mama dragă, un suflet minunat şi bun. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Fam. dr. Beatrice Şendroiu. (386)

V

Ne exprimăm profundul regret
la trecerea în nefiinţă a doamnei
dr. CLARA KRICSFALUSSY.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate.
Colectivul Direcţiei de Sănătate Publică
Bihor. (384)

V

Suntem alături de familia domnului dr. Kricsfalussy Vasile, la dureroasa despărţire de cea care a fost soţie şi
mamă, doamna
dr. CLARA KRICSFALUSSY.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Fam. dr. Rahotă Bogdan şi Daniela. (385)

V

Un suflet bun a plecat dintre noi.
Ne vom aminti cu drag de tine
CLARA.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Fam. dr. Sarca Eugenia. (387)

V

Colectivul secţiei OB IV, al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Oradea, trasnsmite sincere condoleanţe familiei dr. Kricsfalussy Vasile în aceste
momente de grea încercare, la trecerea
în nefiinţă a soţiei sale.
dr. CLARA KRICSFALUSSY.
Dumnezeu să o odihnească în pace.
(395)

V

Suntem alături de familia dr.
Kricsfalussy Vasile la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a celei care
a fost soţie şi mamă
dr. CLARA KRICSFALUSSY.
Sincere condoleanţe. Fam. conf. univ.
dr. Pop Tiberiu. (396)

