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Cu sufletul îndurerat şi
cu ochii plini de lacrimi anunţ
încetarea fulgerătoare din viaţă
a soţului meu drag,
ŞTEFAN
NICOLAE ZAHARIA,
din Oradea, la 47 de ani. Nimic nu este mai frumos în viaţă
decât iubirea, înţelegerea, dar
nimic mai dureros ca despărţirea. Pentru bunătatea şi afecţiunea cu care m-a înconjurat îi
datorez neuitare şi iubire veşnică. Înmormântarea va avea
loc luni, 20 noiembrie 2017, ora
13.00, din Capela Haşaş, Cimitirul Municipal Oradea. Dumnezeu să-ţi dea pacea şi odihna
veşnică. Dormi în pace, iubirea
mea. Soţia Monica. (8549)

V

Cuvintele sunt prea sărace a exprima durerea, tristeţea care ne încearcă acum, la
despărţirea de fiinţa dragă care
a fost
ŞTEFAN
NICOLAE ZAHARIA.
Amintirea sufletului tău bun,
cald, iubitor şi plin de dăruire
va rămâne în amintirea noastră pentru totdeauna. Te vom
iubi şi nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să te odihnească
în pace. Mama, fraţii Gabriel şi
Ofelia cu familia. (8551)

V

Cu tristeţe în suflete ne
luăm rămas bun de la cumnatul nostru
ŞTEFAN
NICOLAE ZAHARIA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar întregii familii alinare şi mângâiere. Mircea, Ildiko, Ingrid şi David.
(8550)

V

Cu tristeţe în suflete ne
luăm rămas bun de la cumnatul nostru
ŞTEFAN
NICOLAE ZAHARIA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar întregii familii alinare şi mângâiere. Marius, Emilia, Zoltan şi Brigitta
cu familia. (8552)

V

Primăria și Consiliul
Local al orașului Aleșd, transmit sincere condoleanțe colegului lor, consilier ing. Cipleu
Leontin și familiei îndurerate, în aceste momente de durere când se despart de cel care a
fost un bun profesionist, un soț,
tată, socru și bunic iubitor,
ing. IOAN MADAR.
Un pios omagiu celui care a
fost primar al orașului Aleșd.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică!

V

Suntem alături de prietenii noștri, Adi și Adina Madar, la marea durere pricinuită
de moartea tatălui și socrului
lor drag
IOAN MADAR.
Sincere condoleanțe familiei
îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-l așeze în
rândul celor drepți. Fam. Ionel,
Codruța și Luana Vila. (974)

V

Amintiri dragi și multă
durere la trecerea în eternitate a
prietenului drag,
IOAN MADAR.
Să-i fie țărâna ușoară. Dumnezeu să-i dăruiască pace
și odihnă veșnică. Sincere
condoleanțe familiei îndoliate.
Fam. prof. Nicolae Rus.

V

Suntem alături de prietenii şi vecinii noştri, fam. Madar Adrian, soţia Adina şi copiii Rareş şi Catinca, la durerea
pricinuită de decesul tatălui,
socrului şi bunicului drag,
IOAN MADAR,
din Aleşd. Sincere condoleanţe. Fam. Creţ Petru, Mariana
şi Cosmin.

V

Suntem alături de tine,
dragă Adina şi de familia ta,
în aceste momente dureroase
când vă despărţiţi de cel care
a fost socru, tată şi bunic. Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Dorina Ardelean, din
Aleşd. (8508)

V

Un gând de alinare şi
compasiune pentru familie, la
despărţirea de tatăl, socrul, bunicul,
IOAN MADAR.
Sincere condoleanţe familiei.
Biroul Local de Expertize Tribunalul Bihor. (8513)

V

Un ultim omagiu celui
care a fost un bun specialist
IOAN MADAR.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Corpul Experţilor Tehnici Filiala Bihor. (8512)

Sâmbătă, 18 noiembrie 2017

V

Suntem alături de na-

V

Cu sufletul sfâşiat de

şul şi prietenul nostru, Madar

durere şi cu ochii plini de la-

Adrian, la marea durere pri-

crimi mă despart de buna mea

cinuită de despărţirea de tatăl

soră,
ec. MINA

drag. Familiile Mănăşturean şi

FLORICA SOTOC.

Montenegro. (8514)

Sunt alături de Horea şi Bog-

V

dan cu familiile lor, precum şi
„Căci vis al morţii eter-

de Radu Sime. Dumnezeu s-o

ne e viaţa lumii întregi.” (M.

odihnească. Sora Elvira Sotoc.

Eminescu). Transmitem condo-

(8524)

V

leanţe familiei Adrian Madar,
la despărţirea de părintele drag,
IOAN MADAR.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Adriana şi Romi Bo-

V

Dumnezeu să te ierte şi

să te odihnească în pace, verişoară

toş. (8515)

MINA SOTOC.
În nădejdea Învierii, bunul

V

Suntem alături de dom-

nul Adrian Madar şi de întreaga familie, la pierderea dragului lor tată, socru şi bunic.
Dumnezeu să-l odihnească în

Dumnezeu să te sălăşluiască în
Împărăţia Sa cea Cerească. Pr.
Sotoc Ioan cu familia. (8511)

V

Suntem alături de fami-

pace. Mariana şi Mircea Balaj.

liile lui Horea Sime şi Bogdan

(8532)

Sime, acum când se despart de
iubita lor mamă. Dumnezeu s-o

V

Suntem alături de cole-

ga noastră Cipleu Anca, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a scumpului său
tată,
IOAN MADAR,
din Aleşd, şi transmitem
sincere condoleanţe familiei.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colegele Moşincat Eugenia şi Condrovici Adela. (8531)

odihnească. Fam. Zacharias
Nicolae şi Mariana. (8525)

V

V

Cu lacrimi în ochi şi
tristeţe în suflete ne despărţim
de prietena noastră
MINA SOTOC,
plecată prea devreme dintre noi. Transmitem sincere
condoleanţe familiei îndurerate. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fam. Mimi şi Gabi
Farkas. (8539)

S-a dus pe drumul fără

de întoarcere mult prea devreme, pentru pierderea unei
mame şi proaspete bunici, draga noastră,
MINA FLORICA SOTOC
(SIME).
Ai fost mereu un exemplu

Întreaga noastră compasiunea şi sincere condoleanţe transmitem familiei în aceste
momente triste, la despărţirea
de colega noastră,
MINA SOTOC.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colegii de la S.C. Drumuri Bihor S.A. (8540)

V

Cu tristeţe îmi iau rămas bun de la prietena şi colega
mea dragă,
MINA SOTOC.
Un gând de alinare şi sincere
condoleanţe familiei îndurerate. Nagy Elisabeta. (8541)

V

Transmitem sincere
condoleanţe şi întreaga noastră
compasiune prietenului nostru
Horia Sime, în aceste momente de durere când se desparte de
mama lui dragă. Dumnezeu s-o
odihnească. Fam. Câmpan Alexandru, Soane Paul. (8553)

de curaj şi voinţă pentru fami-

V

Duminică 19 noiembrie

2017, ora 13.00, în comuna Săcădat, de la nr. 47, ne despărţim
cu ochii plini de lacrimi şi cu
sufletul sfâşiat de durere de nepreţuita noastră mamă,
ec. MINA
FLORICA SOTOC
(SIME).
A plecat dintre noi cu demnitate şi cu onoarea care i-a caracterizat întreaga viaţă. Copiii Sime Radu Horia cu familia,
Sime Bogdan cu familia. (8520)

V

lia ta. Îmbrăţişări de consolare
dragilor noştri Horică şi Bogdan Sime, acum când se despart de mama lor dragă. Dumnezeu s-o odihnească în pace,
iar pe cei rămaşi să-i mângâie şi să-i întărească. Fam. Sime
Dana şi Cozmin şi Laza Mariana, Sandu şi Laura. (8518)

V

Cu durere în suflete ne

despărţim de prietena noastră
ec. MINA SOTOC.
Suntem alături de copiii ei
Horică şi Bogdan Sime, precum şi de Radu Sime. Dumne-

La ceas de grea încercare sunt alături de Horică şi Bogdan, acum când o conduc pe ultimul drum pe nepreţuita lor
mamă,
ec. MINA
FLORICA SOTOC
(SIME).
Dumnezeu să o odihnească
în Împărăţia Cerului, alături de
cei iertaţi de păcate făcute cu
voia sau fără de voia lor. Sime

pentru Horică şi Bogdan Sime,

Radu. (8521)

Ioana. (8523)

zeu s-o odihnească în pace. Leu
Ioan şi Florica. (8522)

V

Un gând de mângâiere

acum când se despart de iubita
lor mamă,
ec. MINA SOTOC.
Dumnezeu să-i vegheze sufletul ei bun. Fam. Leu Dobre

V

Cu sufletele pline de
durere ne luăm rămas bun de la
mămica noastră dragă,
MARIA ŞULE,
în vârstă de 85 de ani. Ne vei
lipsi mereu şi îţi vom duce dorul, dar ştim că vei veghea asupra noastră. Te-am iubit şi te
vom iubi mereu, mămica noastră dragă. Înmormântarea are
loc azi, 18 noiembrie 2017, ora
13.00, în loc. Drăgeşti. Copiii Sandu, Floriş, Aurica şi Ghiţă. (8516)

V

Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile mele neputincioase până când ai plecat
pentru totdeauna dragul meu
fiu,
DUMITRU CUCU.
Înmormântarea are loc azi,
18 noiembrie 2017, ora 14.00,
din Capela Haşaş, Cimitirul
Municipal Oradea. Amintirea ta va rămâne vie în sufletul
meu. Mama, veşnic nemângâiată. (8519)

