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S

decese

V

„În cele mai extreme
clipe de îndoială, niciodată nu
am fost un ateu, în sensul că aş
fi tăgăduit existenţa lui Dumnezeu”. - Darwin
GHEORGHE BENEA,
FLOARE MOŢIU,
MARIA-ANA COCIAN,
LASZLO IMRE VERESS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de familia doamnei Emilia Szekely,
acum la despărţirea de cel mai
iubit soţ, tată şi bunic,
GABOR SZEKELY.
Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în linişte
şi pace! Fam. dr. Pinţa Stelian.
(5635)

V

Suntem alături de colega şi prietena noastră Emilia, fiicele Gabriela şi Andreea,
nepotul Gabriel, la plecarea la
cele veşnice a celui care a fost
ec. GABOR SZEKELY,
soţ, tată şi bunic iubitor.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familiei sincere condoleanţe. Fam. ec. Gheorghe Platona. (5643)

V

În aceste clipe grele
suntem alături de Emilia, Gabriela şi Andreea, la marea durere pricinuită de moartea soţului şi tatălui drag,
GABOR SZEKELY.
Dumnezeu să-i dea odihna
binemeritată, iar familiei alinare sufletească şi sincere condoleanţe. Andrei şi Sabina Pop.

V

Suntem alături de
doamna Szekely Emilia şi întreaga sa familie, în aceste momente grele, când se despart de
cel mai iubit soţ, tată şi bunic,
GABOR JANOS
SZEKELY.
Dumnezeu să-l ierte! Sincere
condoleanţe. Fam. Groza Gheorghe şi Irina. (5654)

V

Regretăm profund dispariţia fulgerătoare a dragului
nostru prieten,
ec. GABOR SZEKELY
şi suntem alături de familia îndurerată, acum când se
despart pentru totdeauna de
cel mai bun soţ, tată şi bunic.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Familia Vasile Derşidan
şi Sorana Ţepelea. (5661)

V

Suntem alături de naşii
şi nepoţii noştri, Lăcrimioara
Mara şi Florin Haţegan, la vestea tristă şi neaşteptată a trecerii în nefiinţă a celui care a fost
DUMITRU CUC.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familiile Sabău
Cosmin şi Sabău Pavel. (5636)

V

Un gând de mângâiere
familiei Kovacs, acum la despărţirea de buna lor,
ILONA KOVACS.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Locatarii Asociaţiei de
proprietari „Crinilor” de pe str.
Barierei. (5637)

V

Lumânarea vieţii tale
s-a stins încet, încet sub privirile noastre neputincioase iubită mamă
FLOARE MOŢIU,
de 70 ani. Dumnezeu să-ţi
aşeze sufletul printre aleşii Săi
în Împărăţia Cerurilor. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 29 iulie, ora 13.00, din Capela Haşaş. Dincolo de cuvinte:
mămică te-am iubit, te iubim şi
te vom iubi mereu. Dumnezeu
şi Iisus Hristos să te primească în Împărăţia Cerurilor. Fiul
Darius şi Romana, din Canada.
(5662)

V

Ce suntem noi, Doamne? Umbră şi durere, un suspin de-o clipă şi apoi tăcere. Nu
ştie nimeni clipa, nu ştie-n care
fel şi-n care loc aşteaptă sfârşitul pentru el. Te-ai stins prea
timpuriu draga noastră soră şi
cumnată
FLORICICA.
Momentele vieţii trec, clipele
fericite zboară şi ca un strigăt al
regretului rămâne durerea din
sufletele noastre. Rămas bun,
draga noastră! Bunul Dumnezeu să te odihnească. Dragul tău frate, Vasile şi cumnata Marcela. (5664)

V

Viaţa!... Şi la finalul ei
rămâne amintirea, neputinţa,
durerea, tristeţea şi dorul! Ne
luăm rămas bun de la cea care
ne-a fost mamă, soacră, bunică
şi cuscră
FLORICICA MOŢIU.
Dumnezeu să o ierte şi să o
odihnească în pace! Fiica Laura Ţic, Florin, Marius şi cuscra
Hermina. (5663)

V

Pe drum de stele către
veşnicie ai plecat prea repede
draga mea soră
FLORICICA.
După o lungă şi grea suferinţă te-ai stins puţin câte puţin
sub privirile mele neputincioase. Dumnezeu să-ţi călăuzească sufletul pe calea veşniciei.
Vei fi acolo mereu îmbrăţişată
de amintirile şi dragostea noastră. Dumnezeu să te odihnească în pace! Sora ta dragă, Ana
cu fiul Călin. (5665)

V

Cu durere în suflete plecăm capul în faţa sorţii,
mult prea nedrepte, care a luato de lângă noi pe sora, cumnata
şi mătuşa noastră dragă
FLOARE MOŢIU,
care a plecat prea repede de la
noi la cele veşnice. Dumnezeu
a luat de lângă noi o parte din
lumina sufletelor noastre. Te
vom iubi mereu. Bunul Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică,
draga mea soră. Mina cu soţul
Ioan şi fiicele Ofelia şi Simona
cu soţul Claudiu. (5666)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
iubita noastră mătuşă
FLORICICA.
Ascultă, Doamne, rugăciunile noastre înălţate către Tine
şi dă odihnă sufletului ei. Petale de flori purtate de râuri de lacrimi vom aşeza la pragul casei
reci unde un suflet îi va aştepta pe cei dragi la lumina tăcutelor lumânări. Bunul Dumnezeu
să te odihnească. Te vom iubi
mereu! Ramona, Raisa şi Cosmin. (5667)

V

Ai luptat din răsputeri
cu suferinţa, ai luptat şi ai pierdut. Te-ai stins cu ochii înlăcrimaţi şi plini de durere, draga
noastră verişoară
FLOARE MOŢIU,
Dumnezeu să te odihnească în pace! Verişoara Cornelia
Deac cu familia. (5668)

V

Sunt momente în viaţă
în care nu îţi găseşti cuvintele,
ai vrea să faci ceva, dar nu poţi,
ai vrea să mângâi un suflet suferind, dar nu ai cum, te simţi neputincios în faţa morţii şi
nu îţi rămâne decât să te rogi şi
ne vom ruga mereu pentru tine,
draga noastră mătuşă
FLORICICA.
Nepotul Emil cu soţia Rodica. (5669)

V

O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet bun
s-a ridicat la cer, iar noi cu inima zdrobită de durere ne despărţim de nepoata şi verişoara
noastră
FLOARE MOŢIU.
Fie-i ţărâna uşoară! Unchiul
Vasile şi verişorul Bujor cu familia. (5670)

V

Azi aprindem o lumânare şi înălţăm o rugăciune către bunul Dumnezeu săţi călăuzească sufletul pe calea
veşniciei. Nu te vom uita niciodată, draga mea nepoată şi a
noastră verişoară,
FLOARE MOŢIU.
Unchiul Mihai şi verişorii
Rodica, Marinel şi Mircea cu
familiile lor. (5671)

V

Este trist că trebuie să
ne luăm rămas bun, este dureros să pierzi o fiinţă dragă. Am
sperat, ne-am rugat pentru însănătoşirea ei, dar moartea a
fost mai puternică şi a smuls-o
dintre noi pe draga noastră
FLORICICA.
Te vom păstra veşnic în inimile noastre. Fam. Chelaru
Emanoil şi Ana, fam. Chelaru
Lucian, Mariana şi Vlad. (5672)

V

Un gând, o lacrimă, o
floare pentru cea care a fost prietena mea de-o viaţă,
FLOAREA MOŢIU.
Odihnească-se în pace! Geta
Filip cu familia. (5673)

V

În viaţă un prieten adevărat înseamnă o comoară şi tu,
draga mea,
FLORICICA,
ai fost pentru mine de nepreţuit, iar amintirea ta o voi păstra în sufletul meu pentru totdeauna. Sufletul meu plânge
pentru că te-am pierdut şi nu te
voi uita niciodată. Mergi în ceruri şi de acolo priveşte spre noi
cei pe care i-ai lăsat şi te plângem cu durere. Odihna să-ţi fie
veşnică. Naşa Viorica. (5674)

V

Ne despărţim cu sufleul plin de durere de draga noastră
FLORICICA
şi va rămâne mereu în inimile noastre. Suntem alături
de familia profund îndurerată.
Naşul Marcel, Camelia, Andrei
şi Călin. (5675)

V

Suntem alături de cuscrul nostru, fam. Ciurdar Vasile, în momentele dureroase pricinuite de moartea surorii şi
cumnatei dragi,
FLORICICA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. preot Pintea. (5676)

V

Regret plecarea dintre
noi a celei care mi-a fost o bună
colegă, o prietenă deosebită şi o
persoană cu suflet mare,
FLOAREA MOŢIU.
Dumnezeu să te aşeze la
dreapta Sa şi să-ţi dea odihnă
veşnică. Geanina. (5678)

V

Cu amintiri dragi şi sufletele împietrite de durere ne
alăturăm familiei acum, la despărţirea de cea care a fost o prietenă adevărată,
FLORICICA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Din partea colegei Cornelia Iancu, cu familia. (5679)

V

Drum bun printre stele, buna mea prietenă,
FLOARE MOŢIU.
Te voi păstra mereu în sufletul şi inima mea. Condoleanţe familiei şi multă mângâiere.
Maria Paul. (5653)

V

FLOARE MOŢIU
nu mai e, s-a mutat într-o
stea. Drum bun, suflet minunat, spre îngeri şi nemărginire!
Condoleanţe întregii familii.
Dana, Doru şi Monica Marincaş. (5652)

V

Suntem alături de vecinii noştri, Vasile şi Marcela
Ciurdaru, la despărţirea de sora
şi cumnata lor,
FLORICICA.
Sincere condoleanţe, din partea vecinilor Silaghi Dinu şi
Danciu Ioan. (5641)

V

Cu adâncă durere în
suflete şi nespusă tristeţe ne
despărţim de vecina noastră,
FLORICA MOŢIU.
Dumnezeu s-o odihnescă în
pace. Sincere condoleanţe familiei. Vecinii din str. Transilvaniei, bloc K2, sc. B. (5650)

