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decese

V

„Când veţi intra pes-

te prag în Rai, în îmbrăţişările
îngerilor, îngerul tău te va povăţui pe calea cea de aur către
scaunul lui Dumnezeu.”
ANA SIM,
CRISTINA OROS,
DUMITRU MATEESCU,
NICOLAE ORŢAN,
VIOREL GAIDOŞ,
MARIA RETEK,
AMALIA MATE,
MAGDOLNA OROSZ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Miercuri, 1 martie 2017

O inimă bună a înce-

V

Suntem alături de co-

care ne alăturăm întregii fami-

de bun s-a ridicat la cer, iar noi,

durerea pricinuită de pierderea

lui nostru Dorel Popa, în aceste

lii, acum când se despart pen-

naşii tăi, cu ochii înlăcrimaţi,

socrului

clipe grele când se desparte de

tru totdeauna de draga lor soţie,

iubita sa mamă. Dumnezeu s-o

mamă şi bunică, mătuşa noas-

nespus de afectaţi, ne luăm ră-

GHEORGHE CURILĂ.

mas bun de la finul nostru drag

Dumnezeu să-l odihnească.
Colegii de la Liceul Teoretic

şi iubit
GHEORGHE CREŢ

„Onisifor Ghibu”. (1739)

care ne părăseşte prea devreme. Bunul Dumnezeu să-i
dea odihna binemeritată, iar finei noastre Mărioara şi finuţelor Alina şi Ioana cu familiile
lor îndurerate, multă alinare şi
mângâiere de a putea trece mai
uşor peste această mare şi inegalabilă durere. Naşii, Sim Ioan
şi Maria cu copiii Monica şi
Călin, cu familiile lor. (1742)

V

Suntem alături de co-

legii noştri, prof. univ. dr Sorin
Curilă şi prof. univ. dr. Mircea
Curilă, acum când se despart
de dragul lor tată,
GHEORGHE CURILĂ
şi le transmitem sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Codruţa şi Gabriel Bendea. (1756)

V

Suntem alături de fa-

milia Cionca Dorel, la marea

de 75 ani, din Tileagd. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fam. Dăbican Grigore, din
Oradea. (1740)

V

Vestea trecerii la cele

veşnice a colegei noastre

Familia ing. Stan Mir-

din satul Băiţa, oraş Nucet, în
frunte cu preotul Bura Nicolae
Cu inimile sfâşiate de

pentru comportamentul frumos

durere şi un gol infinit în sufle-

şi grija purtată faţă de defuncta

te ne luăm adio pentru totdeau-

RAFILA ŞUŞE,

na de la cel mai iubitor şi ocro-

pe perioada de internare în
acest azil, cât şi la înmormântarea defunctei

şi sincere condoleanţe familiei
Talpoş Gheorghe în aceste clipe grele, la despărţirea de cea
care le-a fost soţie şi mamă dragă, iubitoare,
STELA TALPOŞ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familia Foedl Peter şi Viola. (1754)

V

Cu multă durere în su-

flet ne despărţim pentru totdeauna de sora şi cumnata
noastră dragă
ANA SIM.
Dumnezeu să o ierte şi să
o odihnească în pace. Fratele

Suntem alături de cole-

ga noastră, doamna Trif Rodi-

V

veşnică, iar familiei îndurera-

ţului ei drag. Dumnezeu să-l

ANA SIM.

te alinare şi mângâiere. Foste-

odihnească în pace. Colecti-

Dumnezeu să o odihneas-

le colege de la Fabrica „Crişul”:

vul Şcolii Dimitrie Cantemir şi

că în pace în Împărăţia Sa. Ne-

ta. (1737)

V

Cu adâncă durere în

suflet, anunţăm trecerea în nefiinţă a celui ce a fost frate drag,
DUMITRU MAGHIAR,
(a Boldi, din Husasău de
Criş), la numai 57 ani. Înmormântarea are loc azi, 1 martie,
ora 12.00, la capela din cimiti-

rând aducem sincere

mulţu-

vie, amintirea! Dormi în pace!

câte puţin sub privirile noas-

miri celor care au condus-o

Fratele Maghiar Florian cu so-

tre neputincioase, plecând prea

pe ultimul drum la cimitirul

ţia Victoria, din Oşorhei, îm-

devreme dintre noi. Te-am iu-

din Vaşcău. Bunul Dumnezeu

preună cu copiii Corina, Liviu

bit foarte mult şi te-am pier-

şi Sfânta Fecioară Maria să vă

şi Alina cu familiile lor. (1746)

dut, azi nu mai eşti unde erai,

răsplătească!

V

GPP nr. 24. (1761)

V

Cu multă tristeţe şi

profund regret, Nelu, Felicia şi

stă de 65 ani. Te-ai stins puţin

dar vei fi întotdeauna în inimi-

V

ra. (1765)

milia mătuşii noastre

să-l ierte. Îţi vom păstra mereu,

joi, 2 martie 2017, ora 13.00, în

Puşcaş. (1764)

de trecerea în eternitate a so-

rul Husasău de Criş. Dumnezeu

ba de înmormântare va avea loc

Întreaga compasiune

nul Dumnezeu să-i dea odihnă

februarie 2017. Nu în ultimul

că ai avut un suflet nobil. Sluj-

V

Alexandra, Cristina şi Cristian

şi alinare sufletească pentru fa-

în data de 24

V

nă veşnică alături de aleşii Săi.

lar, la marea durere pricinuită

Lenuţa, Suto Ibi, Nagy Brighi-

nului pentru persoane vârstnice

că şi să-ţi dea odihnă veşnică,

Dumnezeu să-i dea odih-

ne-a întristat profund. Bu-

Ardelean Ana, Onaca Corne-

mulţumeşte conducerii Cămi-

mească în Împărăţia Lui veşni-

ANA SIM.

ca, profesor învăţământ preşco-

cea şi dr. Maria din Vaşcău

le noastre. Dumnezeu să te pri-

Technova Invest. (1750)

tră

MARIA RETEK

lia, Macovătz Cleopatra, Petca

V

odihnească în pace. Colectivul

Gheorghe Puşcaş cu soţia Elvi-

TEODOR CIONCA,

(Ghiţa Ghionghiului), în vâr-

La ceas de grea încer-

şi sincere condoleanţe colegu-

bunic

GHEORGHE CREŢ

V

lega noastră, Curilă Corina, în

durere pricinuită de moartea

titor soţ, tată, socru şi bunic

Întreaga compasiune

tat să mai bată, un suflet extrem

celui care a fost tată, socru şi

V

V

Adela anunţă trecerea la cele
veşnice a celei care a fost o iubitoare şi devotată soţie, mamă
şi bunică
ANA SIM.
Înmormântarea are loc azi,
1 martie 2017, ora 12.00, din
Capela Haşaş. Dumnezeu s-o
odihnească în pace! (1770)

Un gând de mângâiere

potul Puşcaş Sorin cu familia.
(1766)

V

Cu multă durere în su-

flet mă despart de soţul meu
drag
DUMITRU MATEESCU
de 82 ani, din Oradea, după
o căsnicie de 60 de ani. Dumnezeu să te odihnească în pace.
Înmormântarea va avea loc joi,
2 martie 2017, ora 12.00, de la
Capela Haşaş. Rămâi viu în sufletul meu. Soţia Viorica îndurerată. (1762)

V

Împărtăşim durerea

colegei noastre, prof. Sim Feli-

V

Cu inimile împietrite

cia, pricinuită de despărţirea de

de durere ne despărţim de cel

draga sa mamă. Sincere condo-

care ne-a luminat viaţa, dragul

leanţe. Colectivul Liceului Teo-

nostru tată şi bunic

retic „Aurel Lazăr”. (1744)

DUMITRU MATEESCU,

Ne alăturăm cu toată

în vârstă de 82 ani. Îi mul-

Sincere condoleanțe și

compasiunea şi cu toate gân-

ţumim bunului Dumnezeu că

întreaga compasiune familiei

durile noastre de alinare sufle-

Curilă, la acest moment de grea

tească domnului Dorel Popa, în

încercare când se despart de cel

aceste momente grele când se

care a fost soț, tată și bunic

desparte de mama dragă

V

Suntem alături de cole-

ga noastră Felicia Sim, în aceste momente dificile cauzate de

ne-a dat şansa să fii tatăl şi bunicul nostru, că ne-ai fost alături şi ne-ai înseninat viaţa.
Dumnezeu să-ţi dea odihna

localitatea Hidişelu de Sus, de

GHEORGHE CURILĂ.

FLOAREA POPA.

pierderea mamei. Sincere con-

la nr. 99. Soţia Mărioara, fiicele

Dumnezeu să-l odihnească!

Dumnezeu să-i dea odihnă

doleanţe. Conducerea şi colegii

turi de îngeri. Fiul Mircea, ne-

Alina şi Ioana cu familiile lor.

Claudiu Adrian Pop, prefectul

veşnică. Mihai şi Claudia Pur-

de la C.N. „Mihai Eminescu”

poata Crina cu soţul Vincenţiu.

(1741)

judeţului Bihor.

de. (1749)

Oradea.

(1763)

veşnică în Împărăţia Sa ală-

