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S

decese

V Un gând de sinceră compasiune și
mângâiere pentru Mariana și Sebi, acum,
când se despart de soțul și tatăl iubitor,

V Cu adâncă durere anunţăm încetarea din viaţă a cumnatului nostru
FLORIAN MAGUI,
din satul Sacalasău. Dumnezeu să-l

ADRIAN POPA.
Dumnezeu să-i vegheze somnul, să-i
fie alături în lungul drum al veșniciei.
Fam. Florin și Elena Mercea. (72)

V Cu adâncă durere în suflete și
nespusă tristețe anunțăm trecerea în

V Un gând de sinceră compasiune

veșnicie a mult iubitului nostru frate,
cumnat și unchi,

și mângâiere pentru Sorin, Nicoleta, Da-

VALER URSOVICIU.

rian și Sorina, acum când se despart de

Un gând de mângâiere pentru familia

draga lor mamă, soacră și bunică
ANA MEDEȘAN.
Dumnezeu să o odihnească în pace.
Colectivul executiv, CECCAR Filiala
Bihor. (442)

V Un gând de alinare şi mângâiere pentru colega şi prietena mea, Silvia
Cotranţa şi familia ei, acum când se des-

se 79 de ani, pentru el, pentru familie și
urmași. Acum, pensionar fiind, o boală

V Suntem alături de familia dr.
Kricsfalussy Vasile, la marea durere pricinuită de decesul soției,
dr. CLARA KRICSFALUSSY.

necruțătoare l-a pus la pământ. Atât i-a

Sincere condoleanțe familiei îndure-

fost firul ombilical cu universul? Pentru

rate. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

mine, vecinul meu de la 12, cu numele

Colectivul Ambulator O.G., S.C.J.U.
Oradea. (77)

IOAN OPRIȘ,
nu ne-a părăsit, și nu ne va părăsi ni-

comemorări

ciodată! A trecut “Dincolo” în lumea

ierte şi să-l odihnească! Fam. Ioan Pavel,
din Oradea. (433)

V A încetat inima unui OM. Bătu-

greu încercată: soției Geta și nepoților
Valeraș și Sebi, când se despart de soțul
și tatăl lor drag. O rugăciune, o floare și
o lumânare este tot ce-ți mai putem oferi

veșniciei destinată tuturor muritorilor
așa cum fusese croit de divinitate: modest, sincer, bun profesionist - maistru
în fabrică, colocatar cu suflet bun, tată și

VALERIA MUDURA
s-a înălţat la cer. Dumnezeu să-i dă-

și nepoata Oana, sincere condoleanțe.

ruiască linişte, pace şi odihnă veşnică în

Dumnezeu să-i dea un loc cu lumină, iubire și armonie, în jur cu cei dragi: olteni și bihoreni, să ne vegheze, să ne ierte

Împărăţia Sa. Mulţumesc celor care nu
au uitat-o, o pomenesc în rugăciunile lor,
mi-au fost şi îmi sunt aproape. Îndurerată, Liana. (409)

fiindcă și noi l-am iertat. Fam. prof. Ion
Gh. Roman. (75)

V Mereu prezent în gândurile noastre, îţi aducem un omagiu de dragoste şi

somnul lin. Vei rămâne mereu în sufle-

V Suntem alături de domnul dr.

tele noastre și vom păstra vie amintirea

Kricsfalussy Vasile, în aceste momente

chipului și bunătății tale. Fratele Adrian

grele pricinuite de trecerea în neființă a

Ursoviciu cu soția, nepoata Adina cu fa-

când sufletul bun al mamei mele dragi

bunic. Pentru Ioan - fiu, Mariana - noră

dragul nostru. Dormi în pace suflet bun,
iar îngerii să-ți fie alături, să-ți vegheze

V Se împlinesc astăzi cinci ani de

soției,
dr. CLARA KRICSFALUSSY.

milia. (73)

preţuire, acum când se împlinesc 4 ani
de când ai plecat dintre noi, dragul nostru tată, socru şi bunic,
MIHAI DEMIAN.
Îngerii să te păzească în ceruri şi să
aibă grijă de sufletul tău veşnic alături de
draga noastră mamă
FLOARE DEMIAN,

parte de mama ei dragă. Dumnezeu s-o

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

odihnească în pace. Mariana Husar şi fa-

Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu să vă odihnească în pace aşa

Colectivul Secției OB II. (79)

cum şi pe pământ v-a ocrotit 56 de ani.

milia. (435)

V Cu profundă tristețe în suflet îmi

Odihnă veşnică. Felicia, Vasile şi Mihai

iau rămas bun de la cel care mi-a fost șef

V Suntem alături de colega noas-

foarte mulți ani,
dr. MIRCEA BOIER,

tră, Silvia Cotranţa, în aceste momente

OM de aleasă ținută morală și un foar-

de tristeţe pricinuite de moartea mamei

te bun profesionist, a cărui amintire îmi

dragi. Condoleanţe întregii familii. Cole-

va rămâne veșnică. Dumnezeu să-l odih-

gele din Staţia C.F.R. Oradea. (436)

nească în pace. Condoleanțe doamnei
Eva - soție, și putere să suporte această
durere. Ani Popoviciu cu familia. (74)

V Nimic nu este mai dureros în viaţă, ca despărţirea de cei dragi. Suntem
alături de tine, Silvia şi de familia ta, la
marea durere pricinuită de pierderea celei care v-a fost mamă, soacră, bunică şi

decedată în urmă cu 4 ani şi 6 luni.

Blaga. (391)

V Suntem alături de domnul dr.
Kricsfalussy Vasile, în aceste momente

V Triste și duioase aduceri aminte

grele pricinuite de trecerea în neființă a

împletite cu lacrimi și dor, la împlinirea

soției,

a șase ani de la plecarea la cele veșnice,
a dragului nostru soț, tată, frate și unchi

dr. CLARA KRICSFALUSSY.

NELU BOCȘE.

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

Tânăr și prea devreme te-ai dus în

Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Familia conf. dr. Chitulea Petru. (80)

viața de apoi. Rugăm pe Bunul Dumnezeu, ca milostiv să fie, și-al tău suflet bun
și drag, În Raiul Sfânt să-l ție. Familia îndurerată.

V Suntem alături de familia domnu-

V Sincere condoleanțe familiei dr.

lui dr. Kricsfalussy Vasile, la marea du-

Kricsfalussy Vasile, la marea durere pri-

rere pricinuită de pierderea soției dragi,

cinuită de moartea soției,

dr. CLARA KRICSFALUSSY.

dr. CLARA KRICSFALUSSY.

străbunică. Dumnezeu s-o odihnească în

Sincere condoleanțe familiei îndolia-

Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică.

pace, iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Mir-

te. Colectivul Secției OB I, de la Spitalul

Secția Clinică ATI II, S.C.J.U. Oradea.

cea şi Mirela Cheregi. (437)

Clinic Județean. (76)

(78)

V Au trecut șase luni de când dragul nostru soț, tată, socru și bunic,
IOAN ONCHIȘ,
a plecat dintre noi. Ne este tare dor de
el, îl avem mereu în sufletele și în gândurile noastre. Slujba de pomenire va avea
loc sâmbătă, 21 ianuarie 2017, ora 09.00,
la Biserica cu Lună, din Oradea. Familia.

