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(2285)

decese

V

Dragă Florin, nimic nu este mai dureros decât pierderea unui părinte. Îţi doresc
multă putere pentru a putea trece de această
durere, iar tatălui tău, odihnă veşnică. Karla Barth. (979)

V

Consternaţi de vestea trecerii în nefiinţă a tatălui şi soţului drag, suntem alături
de Florin şi mama sa, dorindu-le multă putere. Dumnezeu să-l ierte. Conf. univ. dr. Cecilia Sas. (980)

V

V Cu adâncă durere în suflete anunţăm

plecarea în veşnicie a celui care a fost soţ,
tată, bunic,

TRAIAN SÎRB,

în vârstă de 89 ani. Dumnezeu să te odihnească în pace şi linişte. Înmormântarea va
avea loc duminică, 5 februarie, ora 14.00, în
satul Cihei, de la nr. 172. Soţia Catiţa, fiul
Valer cu soţia Viorica, nepoţii Liana şi Valeruţ. (1004)

V A sosit vremea să mă despart cu mare

amărăciune în suflet de tatăl meu drag,

TRAIAN SÎRB.

Părintele Ceresc să-ţi rânduiască odihnă veşnică. Fiica Mărioara cu soţul Ghiţă.
(1006)

V

Suntem nevoiţi cu profundă tristeţe
să-i spunem adio scumpului nostru bunic,

TRAIAN SÎRB.

Îl vom păstra mereu în gândurile noastre.
Nepoţii Şinca Simona cu soţul Ghiţă, Cociuban Ghiţă cu soţia Sorina, strănepoţii Vlad şi
Daniel. (1005)

V Cu adâncă durere în suflete anunţăm

încetarea din viaţă, după o lungă şi grea suferinţă, a scumpului nostru soţ şi tată,

IOAN POP,

în vârstă de 76 de ani, din satul Haieu. Înmormântarea are loc azi, 4 februarie 2017,
ora 13.00, la cimitirul din satul Haieu. Soţia
Elisabeta, fiica Anca, ginerele Andrei. (984)

V Un ultim şi pios omagiu celui care a

fost

Sâmbătă, 4 februarie 2017

IOAN POP,

„unchiu IOANE” din Haieu. Nu te vom
uita niciodată. Sora Tica, nepotul Florin cu
soţia Gheorghina şi nepotul Gabi. (983)

V S-a stins din viaţă încet, după o înde-

lungată suferinţă, iubitul nostru frate, cumnat şi unchi,

IOAN POP.

Un gând de mângâiere şi sincere condoleanţe cumnatei Veta şi nepoţilor Anca şi Andrei. Dumnezeu să-ţi dea odihna binemeritată alături de cei buni în Împărăţia Sa, iar
familiei putere să treacă peste această încercare. Sora Maria cu soţul Lazăr, nepoata
Sanda cu soţul Florin. (975)

V

Suntem alături de fosta noastră colegă
Pop Elisabeta, la marea durere pricinuită de
moartea soţului,

IOAN POP.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Colegii de la Primăria Sînmartin.

V

Dr. Mercea Ioan şi familia sa, îşi ia ultimul rămas bun de la colegul său,

dr. JOZSEF DULL.

Condoleanţe familiei sale îndurerate. (977)

V

Un ultim omagiu celui care a slujit
strana bisericii noastre timp de 25 de ani, în
calitate de cântăreţ,

IOAN MATEI.

Sincere condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Biserica
Greco-Catolică Sîntandrei. (976)

Un gând de compasiune şi mângâiere prietenului nostru, Florin Cioban, la despărţirea de părintele drag. Dumnezeu să-l
ierte şi să-l odihnească. Peto Csilla şi familia. (981)

V

Cadrele didactice din Departamentul
de Ştiinţe ale Educaţiei, sunt alături de colegul şi prietenul prof. univ. dr. Habil Florin
Cioban, în durerea pricinuită de moartea tatălui. Dumnezeu să-l ierte! (982)

V Suntem alături de prietenul nostru,

prof. univ. dr. Florin Cioban, în aceste momente grele când se desparte de bunul său
tată. Îl rugăm pe bunul Dumnezeu să vă dea
putere ţie, dragă Florin, şi mamei tale, iar pe
tatăl tău să-l odihnească în pace. Fam. Vasile
şi Gina Tiurbe. (987)

V

Suntem alături de familia prof. univ.
dr. Florin Cioban, la despărţirea dureroasă de
tatăl şi soţul vostru şi vă transmitem sincere condoleanţe. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia Ioan Derşidan. (1000)

V

Împărtăşim durerea domnului prof.
univ. dr. Florin Cioban, în momentele grele
pricinuite de pierderea tatălui drag. Dumnezeu să-l odihnească şi să-l aşeze între aleşii
Săi. Colectivul Casei Corpului Didactic a judeţului Bihor. (1002)

V La ceas de grea încercare sufletească,

cu tristeţe în suflete şi adânc regret, transmitem sincere condoleanţe şi compasiune domnului prof. univ. dr. Habil Florin Cioban şi
familiei sale, la trecerea în eternitate a tatălui drag. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Colectivul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universităţii din Oradea. (1012)

V

Suntem alături de naşa noastră Florica, acum când se desparte de soţul ei
drag,

IOAN VESA,

din Borz. Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească. Fam. Ioan
Mateiaş, din Ştei.

V

Locatarii blocului Q93 suntem alături
de vecina noastră Chișe Irina, la despărțirea
de cel care a fost soț, tată, socru și bunic,

IONEL CHIȘE.

Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică, iar familiei îndoliate, mângâiere. (129)

V Cu adâncă durere în suflete anunţăm

despărţirea de iubita noastră mamă,

MĂRIOARA CÂMPAN.

Dormi în pace. Înmormântarea are loc duminică, 5 februarie, ora 13.00 în satul Săbolciu. Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească.
Fiica Silaghi Alina cu soţul Ovidiu, nepoţii
Paul, Alex şi Nicolas. (988)

MĂRIOARA CÂMPAN,

din Săbolciu, de 66 ani. Înmormântarea
are loc duminică, 5 februarie, ora 13.00, în
Săbolciu. Dormi în pace suflet blând. Familia
îndurerată: fiul Adrian, nora Livia, nepoatele
Raluca şi Oana. (989)

V

Profund îndureraţi ne luăm rămas bun
de la naşa noastră

MĂRIOARA CÂMPAN,

din Săbolciu. Dumnezeu să te odihnească
în pace. Finii Daniel şi Florica Boroş împreună cu copiii Dana, Corina şi Dănuţ.

V

Suntem alături de finii noştri, Adi şi
Livia Câmpan şi finuţele Raluca şi Oana,
acum când se despart de mama şi bunica mult
iubită,

MĂRIOARA CÂMPAN.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Naşii,
Adi şi Corina Cioară.

V

Cu nespusă durere în suflete anunţăm
încetarea din viaţă a dragei noastre mame şi
soacre,

ILONA NAGHI (LENUŢA),

în vârstă de 73 ani. Chipul ei drag şi dragostea cu care ne-a înconjurat vor rămâne veşnic în inimile noastre. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Înmormântarea are loc
luni, 6 februarie, ora 13.00, din Capela Haşaş. Fiica Bohoş Daniela cu familia.

V

IOAN CIOBAN,

Ne rugăm bunului Dumnezeu s-o odihnească în pace şi s-o aşeze de-a dreapta Sa
în Împărăţia Cerurilor. Fiul Naghi Dan cu familia.

V

Sunt alături de prietenul meu Florin
Cioban și familia sa, la dureroasa încercare a pierderii tatălui și soțului drag. Sincere
condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Monica Matei. (125)

V

Împărtășim durerea familiei Cioban, la trecerea în veșnicie a soțului și tatălui drag și transmitem întregii familii sincere condoleanțe. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Fam. Pr. Tudor Matei și fam. Ardelean. (126)

V

În aceste clipe grele, suntem alături
de voi, dragii noștri Florin și doamna Ani, la
marea durere pricinuită de despărțirea de tatăl și soțul vostru drag

IOAN CIOBAN.

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Gabriel, Cristian, Ileana și Sandu Sabău. (127)

V

Suntem alături de fina noastră Ştef Viorica, acum când se desparte de soţul drag,

FLORIAN ŞTEF,

din Telechiu. Familiei îndurerate sincere
condoleanţe, iar celui plecat dintre noi, odihnă veşnică. Odihnească-se în pace. Naşii,
fam. Nicoruţ Dumitru şi Margareta, din Telechiu. (1011)

comemorări
V

Tristă şi dureroasă a fost ziua de 17 decembrie, când l-am pierdut pentru totdeauna
pe soţul, tatăl şi bunicul nostru drag,

col. (r) IOAN MUDURA.

Îi vom păstra memoria în inimile noastre şi-L rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Slujba de pomenire are loc
azi, 4 februarie, ora 9.00, la Biserica Sfântul
Nicolae, părintele Măluţan. Recunoştinţă celor care-i vor păstra o clipă de aducere aminte. Familia, în veci nemângâiată. (954)

V

Purtăm în noi amprentele celor care
ne-au dat viaţă şi ne-au crescut, a celor cu
care am împărţit fiecare zâmbet, fiecare clipă şi zbucium sufletesc, iar acum, la 5 ani de
la adormirea

prof. AUREL NOVAC,

soţ, tată şi bunic, şi respectiv la 30 de ani
de la adormirea

ROZALIEI CRIŞAN,

mamă, bunică şi străbunică. Le vom onora amintirea prin pomenirea care va avea loc
duminica, 5 februarie 2017, ora 13.00, la Biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din
Braşov. Dumnezeu să-i aibă în pază! Familia
Florica, Liana şi Cecilia.

V

Azi, 4 februarie 2017, se împlinesc 6
ani de când mama noastră

ELENA MARIAN,

s-a dus la cele veşnice, iar de la moartea tatălui nostru

GHEORGHE MARIAN,

Cu ochii plini de lacrimi şi adâncă durere în suflete ne luăm rămas bun de la cea
care ne-a fost mamă, soacră şi bunică,

din Suplacu de Barcău. Dumnezeu să îi
dea odihnă veșnică. Înmormântarea are loc
azi, 4 februarie, ora 14.00, de la Capela Catolică din localitate. Nu te vom uita niciodată.
Ani și Florin. (124)

FLORICA CONDOROŞ.

Sincere condoleanţe familiei greu încercate. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică între
aleşii Săi, iar celor dragi rămaşi, mângâiere
şi tărie sufletească. Elvira Popoviciu cu familia. (1010)

V

Cu adâncă durere în suflete anunţăm
încetarea fulgerătoare din viaţă a mamei,
soacrei, bunicii,

V S-a stins prea devreme și prea grăbit,

parcă, doborât de o necruțătoare boală, soțul
și tatăl nostru drag

V

Suntem alături de verişorul nostru,
Gheorghe Condoroş şi cei trei fii Emil, Ghiţă
şi Petrică cu familiile, la dureroasa despărţire de iubita lor soţie, mamă, soacră şi bunică,
şi pentru noi o verişoară dragă, cea care a fost

ILONA NAGHI (LENUŢA).

V Suntem alături de colega noastră Bo-

hoş Daniela, la marea durere pricinuită de
decesul mamei sale dragi. Transmitem sincere condoleanţe întregii familii. Colectivul de
la S.C. Oţelul Mare Oradea. (1001)

V

Profund îndureraţi ne despărţim de
buna noastră mamă, soacră, bunică şi străbunică,

MARIA NAGHI,

a trăit 96 ani. Înmormântarea va avea loc
luni, 6 februarie 2017, ora 12.00, în Cimitirul Municipal, din Capela Frenţiu. Dormi
în pace suflet bun. Fiul Dorin cu soţia Doina, nepotul Tinu cu soţia Laura, strănepoatele Larisa şi Bianca, nepoata Adina cu soţul
Adrian, strănepoatele Iulia şi Sara, din Finlanda. (1007)

V

Cu mare tristeţe ne despărţim de cuscra noastră,

MARIA NAGHI.

Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească.
Fam. Gabor. (1008)

se împlinesc 23 de ani. Pomenile şi rugăciunile celor 6 fraţi, nu vor înceta niciodată
pentru părinţii noştri, care au fost mângâierea noastră. Familia. (962)

V

Nimic nu este mai dureros în viaţă ca
despărţirea de fiinţa dragă, mama, bunica şi
soacra,

FLORICA TĂUT.

Timpul trece, dar durerea din sufletele
noastre şi lacrimile din ochii noştri au rămas
aceleaşi ca în urmă cu 1 an, când a plecat la
cele veşnice iubita noastră mamă. Fiicele, nepoţii. (971)

V

Păstrându-i neştearsă memoria, aducem un pios omagiu de preţuire, dragoste
şi neuitare, la împlinirea a 2 ani, de când a
trecut la cele veşnice, scumpa noastră soţie,
mamă, soacră şi bunică,

ECATERINA TIPONUŢ.

Ne gândim la tine, la generozitatea şi dragostea cu care ne-ai înconjurat. Ai lăsat amintiri frumoase tuturor celor care te-au cunoscut. Ne alinăm dorul gândindu-ne cu drag la
tine, şi povestim nostalgic despre toţi anii petrecuţi împreună. Recunoştinţă tuturor care
îţi vor dărui o clipă de aducere aminte. Parastasul de pomenire va avea loc duminică,
5 februarie 2017, la Biserica Ortodoxă din localitatea Lăzăreni. Dumnezeu să vegheze la
somnul tău şi să-ţi dea odihnă veşnică. Soţul
Vasile împreună cu copiii Călin şi Valentin,
cu familiile lor. (978)

