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S

decese

V

,,Gol ai venit pe lume,

gol vei ieşi”. (Iov 1,21)
IOAN MIHAI,
FLOAREA TRIŢA,
GHEORGHE MIHAILOV,
JULIANNA PUSCAS,
ILDIKO-MARIA
KEREKES.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu durere în suflete
ne despărţim de draga noastră
naşă,
REGHINA DEMIAN.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Te vom păstra cu drag
în amintirea noastră. Familia
Bălăian. (3588)

Anunţăm cu mare du-

ţă a bunului nostru tată, socru,
bunic şi străbunic,
MIHAI MIKLOS.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Înmormântarea are
loc azi, 9 mai, ora 13.00, în satul Şuncuiuş, comuna Finiş. În
veci nemângâiaţi, fiul Zoltan,
nora Rodica, nepoţii Renata şi
Cristi şi strănepoata Giulia.

Mă alătur durerii fami-

liei Zoltan Miklos, acum când
îl conduc pe ultimul drum pe

Supravieţuitor lovitu-

rilor grele ale sorţii: pierderea
fiului iubit şi a soţiei dragi, s-a
stins din viaţă la o vârstă venerabilă,
col. GHEORGHE
MIHAILOV.

V

dan şi fam. Mihailov Mariana,

A trecut la cele veşnice
dragul nostru tată şi bunic,
col. (r.) GHEORGHE
MIHAILOV.
Amintirea ta va rămâne vie
în sufletele noastre. Înmormântarea va avea loc miercuri, 10
mai 2017, ora 13.00, la Cimitirul Municipal Oradea, din Capela Haşaş. Fiica Abrudan Casandra cu soţul Ioan şi copiii.
(3586)

V

la pierderea suferită. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Monica şi Traian Lazăr. (3598)

V

Suntem alături de cole-

ga noastră, Alina Junc, la trecerea la cele veşnice a bunicii
dragi. Dumnezeu să o ierte şi
s-o odihnească în pace. Transmitem sincere condoleanţe înmin S.A. Deva-Grup Şantiere

Ne despărţim cu dure-

străbunic,
MIHAI MIKLOS.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Sincere condoleanţe.
Mia Caciora.

Cu adâncă durere în

inimi şi nespusă tristeţe în su-

Oradea. (3584)

re de

col. (r.) GHEORGHE
MIHAILOV.
Dumnezeu să-l odihnească.
Fam. Druma Claudiu. (3587)

V

Cu durere în suflete şi
multă părere de rău ne luăm rămas bun de la cel care a fost cel
mai bun tată-socru, bunic şi
străbunic,
col. (rez) GHEORGHE
MIHAILOV.
A iubit cu devotament armata şi ţara pe care a slujit-o.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Mariana, Anca, Raluca,
Răzvan şi Paul-Serghei. (3585)

V

După o lungă şi grea

suferinţă te-ai stins încet, ca o
lumânare sub privirile mele neputincioase, soţul meu,
IOAN MIHAI (MITI),
în vârstă de 80 de ani. Dumnezeu să te ierte şi să te odihnească în pace. Înmormântarea are loc azi, 9 mai 2017,
ora 11.00, din Capela Haşaş
Oradea. Soţia Elisabeta şi fiul
Radu.

V

Cu ochii plini de la-

crimi şi sufletul împovărat de
durere, după o grea suferinţă ne

V

Suntem alături de familiile Abrudan Ioan, Mihailov
şi Dima, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a
celui care a fost tată, bunic şi
străbunic,
col. GHEORGHE
MIHAILOV.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Familia Balazs. (3590)

luăm rămas bun de la cel care a
fost tată, socru, bunic,
IOAN MIHAI,
în vârstă de 80 de ani. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace. Înmormântarea are
loc azi, 9 mai 2017, ora 11.00,
din Capela Haşaş Oradea. Fiica Lia, ginerele Dan, unicul nepoţel Bogdan şi cuscrul Cornel
Popa.

flete, ne despărţim de iubita
noastră mamă, bunică, străbunică,
REGHINA DEMIAN.
Înmormântarea are loc azi, 9
mai 2017, ora 15.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fiii Partenie
şi Liviu cu nurorile şi nepoţii.
(3583)

V

Suntem alături de prietenii noştri, dr. Mariana Mihailov, Casandra şi Ioniţă Abrudan, împreună cu familiile lor,
acum când se despart de iubitul
lor tată, socru şi bunic
GHEORGHE MIHAILOV.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Ica şi Nelu Maghiar.
(3599)

V

Suntem alături de colega noastră, Luminița, în marea durere pricinuită de moartea mamei sale dragi. Sincere
condoleanțe familiei îndurerate. Colectivul Grădiniței nr. 31
Oradea. (404)

Ne alăturăm durerii prietenilor noştri, fam. Casandra Abru-

iubitul lor tată, socru, bunic şi

V

V

tregii familii. Colectivul Aco-

rere în suflet, încetarea din via-

V

V

V

Ne-a întristat vestea

trecerii în neființă a vecinului
și fostului nostru coleg,
MIHAI IOAN.
Sincere condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Vecinii de la Asociația
de Proprietari ,,Corso” – Republicii 25. (406)

V

Cu durere în suflete
ne despărţim de cea mai bună
mamă, soacră, bunică şi străbunică
FLOAREA TRIŢA.
Înmormântarea va avea loc
miercuri, 10 mai, ora 14.00, în
loc. Dumbrava de la nr. 195. Ai
fost cea mai scumpă fiinţă de pe
faţa pămîntului, înconjurândune pe toţi cu dragostea şi blândeţea ta. Acum, când Domnul a
hotărât să te ia la El, noi îţi spunem, draga noastră mamă, că
te-am iubit şi te vom păstra vie
în inimile noastre ducându-ţi o
floare la tristul tău mormânt.
„Ferice de omul care nu se
duce la sfatul celor răi, nu se
opreşte pe calea celor păcătoşi,
şi nu se aşază pe scaunul celor
batjocoritori, ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, zi şi
noapte, cugetă la Legea Lui”.
Rugăm pe bunul Dumnezeu să
rămâi în veşnicie cu El. Dormi
în pace, suflet blând. Fiica Liana cu soţul Olimpiu, nepoata Mihaela cu soţul Vasile şi
strănepoatele Carla şi Raluca.
(3593)

V

Lacrimi şi tristeţe au
cuprins familia noastră, căci
draga noastră mamă
FLOAREA TRIŢA
a plecat la Domnul. Sufletul
ei blând şi dulce să vegheze de
acolo, din ceruri peste noi toţi
cei rămaşi. Timpul nu va şterge
golul din inimile noastre, dragostea cu care în fiecare clipă
ne înconjurai.
„Doamne, cine va locui în cortul Tău?
Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
Cel ce umblă în neprihănire,
Cel ce face voia
Lui Dumnezeu
Şi spune adevărul din inimă”.
Nu te vom uita niciodată,
scumpa noastră mamă! Rugăm
pe bunul Dumnezeu să te pună
de-a dreapta Lui. Fiica Florica
cu soţul Viorel, în veci nemângâiaţi. (3594)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi cei dragi cu
ochii înlăcrimaţi ne luăm rămas bun de la scumpa noastră
bunică,
FLOAREA TRIŢA.
Nici o clipă nu am crezurt
că nu vei fi alături de noi, săţi vezi strănepoata, aşteptai aşa
de mult momentul acela. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-ţi
dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Al tău scump nepot, Sebastian cu soţia Aliz. (3595)

comemorări

V

Timpul nu va şterge niciodată din sufletul nostru durerea şi tristeţea care ne-au cuprins în urmă cu 9 ani, când
dragul nostru soţ, tată, socru şi
bunic,
TEODOR FORTIŞ,
a plecat pe drumul fără întoarcere, lăsând un gol imens
de durere şi tristeţe. Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa. Soţia Florica, fiul Radu
cu soţia Rozalia şi fiica-Carmen-Diana, fiul Florin cu soţia
Alexandra şi fiul Victor-Ştefan.
(3580)

V

Odihna cea veşnică,
Dă-i-o ei, Doamne, şi lumina
cea fără de sfârşit să-i strălucească ei,
profesoara MARIA
RODICA BOERIU.
Comemorarea de un an de
la dispariţie are loc miercuri,
10 mai, ora 18.00, Sf. Liturghie, 19.00, parastas, la Catedrala „Sf. Nicolae”. Călin Boeriu. (3589)

Anunţurile de

comemorări şi decese
se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-vineri între
orele 8.00-18.00, duminică, între orele 12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă
Teatrul de stat)
luni-vineri, între
orele 9.00-18.00,
duminică, 16.0018.00

