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S

(2285)

decese

V

„Nici chiar Papa nu ne
poate acorda o amânare de la
moarte”. (Moliere)
BIBIANA KISS,
SANDOR BANDI,
GHEORGHE VASILE BONAŢIU,
EMESE SEBESTYEN,
MARIA PREDA,
MAGDOLNA ERZSEBET SZABO,
FLORIAN BORDAŞ,
AGNETA FILIP,
LAURA FILIP,
AUREL MOISE,
AURELIA LUCIA
HOSSU,
LUCIA BANFI,
GYULA KOSZTIN,
GABRIELA MERLUŢ,
MARIA BÎRSAN,
MARIA JIGANEA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de finii
noştri Iobăgel (Dragoş) Mihaela-Olivia şi Lucian, la marea
durere pricinuită de pierderea
mamei dragi
MINA DRAGOŞ.
Dumnezeu să o odihnească
în pace, iar pe voi să vă mângâie şi să vă întărească. Naşii
pr. Tănase Nicolae, Melinda,
Georgiana, Tania şi Alex. (486)

V

Ai luptat din răsputeri cu suferinţa, dar Dumnezeu te-a luat la El. Singurul loc
de unde nimeni nu te poate lua
sunt inimile noastre, unde vei
rămâne pentru totdeauna, draga noastră verişoară,
CLARA JOZSA.
Dumnezeu să te odihnească
în pace! Mihaela, Patricia, Andrea, Sebastian şi Sorin Macra.
(496)

V

Cu lacrimi în ochi şi
durere în suflet, mă despart de
draga mea naşă,
CLARA JOZSA.
Te voi purta mereu în suflet
şi în gând. Dumnezeu să-ţi dăruiască linişte şi odihnă veşnică. Finul Macra Daniel Luigi.
(497)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, lăsând în urmă durere. Ne despărţim cu lacrimi
în ochi de scumpul nostru tată,
bunic şi socru,
FLORIAN MOZA,
de 78 ani. Amintirea lui va
rămâne veşnic în inimile noastre. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Înmormântarea
va avea loc marţi, 23 ianuarie
2018, ora 13.00, la Capela Haşaş din Cimitirul Rulikowski
Oradea. În veci nemângâiaţi,
fiul Dan, nepoatele Alexia şi
Casia, nora Gabriele. (507)

Cu lacrimi în ochi şi
multă durere şi tristeţe în suflete, ne despărţim de scumpul
nostru tată, socru, bunic şi străbunic,
TEODOR IGNA.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-l odihnească în pace în Împărăţia Sa. Fiica Cristina şi ginerele Viorel. (503)

V

O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet generos s-a ridicat la cer, iar noi ne
luăm rămas bun, cu durere în
suflete şi ochii plini de lacrimi,
de la bunul nostru bunic,
TEODOR IGNA.
Nu te vom uita niciodată!
Nepoţii: Adela cu soţul Adrian şi strănepoata Ariana, Tudor
cu soţia Camelia şi strănepoţii
Yannis şi Anais. (504)

V

Copilăria fără bunici e
pustie. Scumpul nostru bunic şi
străbunic,
TEODOR IGNA,
îţi mulţumim pentru fiecare poveste, pentru răbdarea ta.
Acum toate devin amintiri pecetluite de lacrimi, pe care le
vărsăm la căpătâiul tău. Dormi
în pace, bunule! Nepoţii: Lucian cu soţia Laura şi strănepoata
Giulia, Amalia cu soţul Cristian şi strănepoţii Andrei şi Anastasia. (501)

V

V

Lumina ta pe acest pământ s-a stins, iar acum străluceşti pe alt cer. Sufletul tău a
fost chemat la Cel ce te-a creat.
Dumnezeu te-a vrut lângă el,
iar eu mă despart de tine, scumpul şi iubitul meu soţ,
FLORIAN MOZA,
de 78 ani, cu nemărginită durere şi tristeţe. Îl vom conduce
pe ultimul drum marţi, 23 ianuarie 2018, ora 13.00, la Capela Haşaş din Cimitirul Rulikowski. Să te odihneşti în
pace, dragul meu soţ! Soţia
Ana Moza. (506)

V

V

Cu inima răvăşită de
durere anunţ trecerea la cele
veşnice a celui care mi-a fost
soţ
TEODOR IGNA,
în vârstă de 92 de ani, din Betfia. Nimic nu este mai frumos
în viaţă decât iubirea aproapelui, dar nimic nu este mai dureros decât despărţirea de cel
drag. Fie ca bunul Dumnezeu
să te aşeze lângă El şi să-ţi dea
liniştea şi odihna binemeritată.
Înmormântarea are loc azi, 22
ianuarie 2018, ora 13.00 în Cimitirul din satul Betfia. Soţia
Florica Igna. (500)

V

Adânc îndureraţi, cu
profundă durere în suflete, ne
despărţim şi ne luăm rămas bun
de la cel care ne-a fost tată, socru, bunic şi străbunic,
TEODOR IGNA.
Chipul tău drag şi bun îl vom
păstra veşnic în inimile noastre. Îţi vom duce dorul în fiecare zi. Fiul Cristian şi nora Ana.
(502)

Suntem alături de cuscrii noştri, Viorel şi Cristina,
şi de vecinii noştri, Cristian şi
Ana, la marea durere pricinuită
de moartea tatălui drag,
TEODOR IGNA.
Dumnezeu să-l odihnească! Fam. Iluţa Teodor şi Meşter
Mircea. (505)

V

Suntem alături de finii noştri, Cristian şi Ana cu familiile lor, acum, în aceste momente grele când se despart de
iubitul lor tată, socru, bunic şi
străbunic,
TEODOR IGNA,
un om de aleasă omenie şi
respect, care a trecut la cele
veşnice. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Naşa Viorica
Drimbea cu copiii Sorin şi Mihaela, cu familiile. (494)

V

S-a înălţat la cer un
OM de aleasă omenie,
dr. vet. GHEORGHE
VASILE BONAŢIU.
Dumnezeu să-i răsplătească
pentru tot binele făcut în viaţă şi să-l aşeze în Împărăţia Sa!
Sincere condoleanţe întregii familii îndoliate. Prof. Florica
Ardelean. (495)

V

Un gând de mângâiere şi alinare şi întreaga noastră compasiune pentru cumnata Lenuţa şi fratele nostru Nelu
Uivaroşan cu familia, în aceste
momente triste când se despart
de tatăl, socrul, bunicul şi străbunicul drag,
IOAN ŢÂNŢARCU,
din Zimnicea. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Ica şi
Vasile Ierina, Dorel şi Dănuţ
Uivaroşan cu familiile. (499)

V

Suntem alături de voi,
Nelu, Simona, Ioana şi Mihaela, în aceste clipe de grea încercare, la marea durere pricinuită de momentul despărţirii
de soţia, mama, soacra şi bunica voastră,
LUCIA BANFI.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace! Familia Maria şi Ilie
Cristea cu copiii şi familiile lor.

V

Cu adâncă durere în
suflet, anunţ trecerea la cele
veşnice a iubitei mele mame
LAURA FILIP,
în vârstă de 61 de ani. Înmormântarea are loc azi, 22
ianuarie 2018, ora 15.00, din
Capela Haşaş. Dumnezeu s-o
odihnească în pace! Fiica îndurerată, Diana Vraci.

V

Cu tristeţe şi durere în
suflete, vă anunţăm decesul celei care a fost o soţie şi mamă
iubitoare,
AURELIA LUCIA
HOSSU,
în vârstă de 64 de ani. Dormi
în pace, suflet blând! Nu te vom
uita niciodată. Slujba de înmormântare are loc azi, 22 ianuarie 2018, ora 14.00, din Cimitirul Municipal, Capela Frenţiu.
Soţul Vasile, fiul Bogdan, fiica
Adina.

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru cumnatul nostru Vasile şi nepoţii Bogdan şi
Adina, în aceste momente grele când se despart de cea care a
fost soţie şi mamă,
AURELIA LUCIA
HOSSU.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Fratele Moş Mihai şi
cumnata Iuliana.

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru unchiul nostru Vasile şi verişorii Bogdan şi
Adina, în aceste momente grele când se despart de cea care a
fost soţie şi mamă,
AURELIA LUCIA
HOSSU.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Nepotul Molnar Mihai
şi soţia Alina.

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru unchiul nostru Vasile şi verişorii Bogdan şi
Adina, în aceste momente grele când se despart de cea care a
fost soţie şi mamă,
AURELIA LUCIA
HOSSU.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Nepoata Uzunov Ancuţa şi soţul Andrei.

V

Un ultim şi pios omagiu celei care a fost colega şi
prietena noastră,
LUCIA HOSSU.
Un gând de mângâiere şi alinare pentru familia îndoliată. Dumnezeu să o odihnească
în pace! Fam. Hanga Eleonora,
Tudor Florica, Hadadea Dorina. (493)

V

Ultim omagiu dragei
noastre verişoare
LUCICA HOSSU.
Odihnească-se în pace! Soţului Vasile, copiilor Adina şi
Bogdan, cu familia, sincere
condoleanţe. Maria Şandor şi
Monica Ionuţ.

V

Regretăm dispariţia
neaşteptată a verişoarei noastre dragi
LUCICA HOSSU.
Condoleanţe familiei, soţului
Vasile, copiilor Adina şi Bogdan, cu familia. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică. Ionel Ciobanu şi Leontin Iuhas, cu familiile lor.

comemorări

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru cumnatul nostru Vasile şi nepoţii Bogdan şi
Adina, în aceste momente grele când se despart de cea care a
fost soţie şi mamă,
AURELIA LUCIA
HOSSU.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Sora Lenuţa Molnar şi
cumnatul Radu.

V

În loc de “La mulţi ani!” îţi spunem să te ierte
Dumnezeu, să te odihnească în
pace,
IOSIF CULICI.
Sofica, Luminiţa şi Daniel cu
familia. (455)

