14 In memoriam

S

V Cu toate regretele şi

decese

compasiunea suntem alături de
Silvia Popa şi Dumitru Popa, în
aceste momente triste când se
despart de mama lor dragă
ZORICA BALAJ,
care a plecat pe drumul fără
întoarcere. Odihnă veşnică.
Dumnezeu să o ierte, iar celor
rămaşi condoleanţe. Familiile
Nica şi Abrudan, din Oradea.
(1348)

V

„ Plângem toţi c-o primăvară
S-a schimbat în iarnă amară
Numai Raiul e voios
Pentr-un înger mai frumos”.
TINCA BORDA,
CATIŢA ROŞU,
ANA IVAN,
MARGIT BALOG,
MARGIT JUHOS,
VENŢEL MATZEK.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului
S.R.L.”

V Cu un gol infinit în su-

flete ne despărţim pentru totdeauna de cel care ne-a fost tată
şi bunic,
IOAN PETRICA,
în vârstă de 86 ani, o fiinţă iubită şi apreciată pentru căldura,
dragostea şi bunătatea cu care
ne-a înconjurat. Slujba de înmormântare va avea loc joi, 16
februarie, ora 13.00, în comuna
Săcădat, de la nr. 424. Dumnezeu să te ierte şi să-ţi dea odihnă veşnică. Fiica Rodica şi nepoţii Cosmin, Ioana cu soţul
Iuliu, îţi vor păstra veşnică
amintire. (1326)

V Gânduri de alinare şi

mângâiere finilor noştri dragi,
Ioana şi Iuliu, acum când se
despart de bunicul mult iubit,
IOAN PETRICA.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace, iar pe voi
să vă mângâie. Gabriela, Călin
şi Octavian Iuhas. (1327)

V Cu adâncă durere în su-

flete anunţăm trecerea în nefiinţă a scumpei noastre mame,
soacre, bunici, străbunici ,
MARIŢA LUCA,
în vârstă de 86 ani, din Criştioru de Sus. Slujba de înmormântare va avea loc joi, 16 februarie, ora 13.00, la Biserica
din Criştioru de Jos. Dormi în
pace suflet bun. Copiii Mariana
cu familia, Livia cu familia, Petre cu familia. (1328)

V Sincere condoleanţe fa-

miliei Dăbâcan Grigore şi Mariana, acum când se despart de
scumpa lor mamă, soacră şi bunică
MARIŢA LUCA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Fam. Fărcaş Mircea.
(1347)
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Cuvintele nu pot exprima durerea din sufletele
noastre acum, când ne despărţim pentru totdeauna de draga
noastră soţie, mamă, bunică şi
străbunică,
ANA BODEA,
în vârstă de 89 ani. Pentru
bunătatea şi dragostea cu care
ne-a înconjurat nu o vom uita
niciodată. Înmormântarea are
loc azi, 15 februarie 2017, ora
15.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace. Pe veci nemângâiaţi,
soţul Teodor, fiica Rodica, nepoţii Dan, Adina şi Anca, cu familiile lor. (1317)

Cu inimile sfâşiate de
durere şi tristeţe anunţăm trecerea în nefiinţă a iubitei noastre mame, soacre şi bunici,
MARIA HADADE,
de 76 ani, cea care toată viaţa
ne-a dat dovadă de multă dragoste şi înţelegere. O rugăciune, flori şi lacrimi este tot ce îi
mai putem oferi. Înmormântarea va avea loc joi, 16 februarie 2017, ora 13.00, din Capela
Haşaş. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fiica Florica,
ginerele Cornel, nepoţii Adrian
şi Gabriel. (1322)

V Suntem alături de nora

V Suntem alături de fami-

noastră Anca şi de familia ei,
acum, când se desparte de bunica ei dragă,
ANA BODEA.
Odihnească-se în pace. Fam.
Bolovănescu. (1318)

V

Suntem alături de fratele
şi cumnata noastră Dumitru şi
Silvia Popa, în aceste momente de tristeţe când se despart de
mama lor dragă. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Fam. Florian şi Ana Fiterău. (1299)

V Ne alăturăm durerii un-

chiului şi mătuşii noastre Dumitru şi Silvia Popa, acum când
se despart pentru totdeauna de
mama lor dragă şi le transmitem sincerele noastre condoleanţe. Fam. Ioan şi Florentina
Mladin şi fam. Adrian şi Paula
Mihai. (1300)

V Sincere condoleanţe şi

întreaga noastră compasiune
familiei Dumitru Popa, la despărţirea de mama şi soacra dragă. Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Familia Meseşan Nicolae. (1350)

V Un gând de alinare fa-

miliei Popa Dumitru, la despărţirea de mama şi soacra lor iubită. Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe. Familia Şerban
Blaj. (1351)

lia greu încercată prin trecerea
la cele veşnice a celei care a fost
prof. ANA CRISTE,
dascăl autentic de o mare
sensibilitate şi onestitate, formator a multor generaţii de
elevi. Dumnezeu să-i primească sufletul cald şi blând. Colectivul de salariaţi şi conducerea Şcolii Gimnaziale „Nicolae
Bălcescu” Oradea. (1325)

V Cu nemărginită durere

în suflete ne despărţim de dragul nostru soţ, tată, socru şi bunic, care a plecat dintre noi, la
cele veşnice, lăsându-ne nemângâiaţi,
CRĂCIUN TIFOR,
în etate de 71 ani. Înmormântarea va avea loc de la capela din satul Tărian, azi, 15 februarie, ora 13.00. Dumnezeu
să-l primească în Împărăţia Sa
şi să-i dea odihnă veşnică. Soţia
Marica şi fiul Crăciun. (1332)

V Ochii ne sunt plini de la-

crimi, sufletele zdrobite de durere acum, când ne despărţim
pentru totdeauna de cel care
ne-a crescut, ne-a ocrotit şi ne-a
iubit cu toată dragostea, bunul
nostru tată, socru şi bunic,
CRĂCIUN TIFOR.
Dormi în pace în Împărăţia
Cerurilor în grija lui Dumnezeu. Fiica Jeni cu soţul Romi şi
nepotul Alin. (1333)

V Cu sufletele întristate,

deplângem plecarea din această lume a celui care a fost soţ
iubitor, tată bun, plin de aleasă omenie, bun şi harnic gospodar, bun credincios,
CRĂCIUN TIFOR.
Memoria lui va rămâne neştearsă în inimile noastre. Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace. Cumnatele Iuliana
Oros şi Florica Mut cu familiile lor. (1331)

comemorări

V Suntem alături de prie-

tenii noştri, Florentina şi Corneliu, în marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a
tatălui şi socrului drag,
TEODOR HODUŢ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Monica, Florica şi Cecilia. (1338)

V Cu multă tristeţe ne
amintim că azi se împlinesc 10
ani de când draga noastră soţie,
mamă, soacră şi bunică,
ANA ŞANDOR,
a plecat pe drumul fără în-

V În aceste momente de

tristeţe suntem alături de familia prietenilor noştri, Corneliu
şi Florentina Hoduţ, la marea
durere pricinuită de pierderea
tatălui şi socrului drag. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Prietenele de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia”. (1337)

V Cu lacrimi în ochi şi

adâncă durere în suflete anunţăm trecerea la cele veşnice a
scumpei noastre mame şi bunici,
ANA-AGNETA ILUŢIU,
în vârstă de 92 ani. Înmormântarea va avea loc joi, 16 februarie 2017, ora 13.00, din Capela Frenţiu. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Veşnic îndurerată, fiica Adriana şi nepotul Antoniu.

V

Suntem alături de colegul nostru, Iosif Paşca, la marea durere pricinuită de pierderea mamei dragi. Sincere
condoleanţe. Colegii de la
D.S.N.A. Oradea. (1344)

V Suntem alături de cole-

gul nostru, Florian Pet la ceas
de grea încercare, acum când
tatăl drag
FLORE PET
a trecut la cele veşnice. Sincere condoleanţe. Colectivul
Băncii Transilvania, Sucursala
Oradea. (1352)

toarcere. Pentru dragostea, bunătatea şi înţelepciunea cu care
ne-a înconjurat îi vom păstra
chipul blând în inimile noastre.
Mulţumim celor care îi vor păstra o clipă de aducere aminte.
Familia. (1203)

V Acum 19 ani, o fiinţă
dragă, iubitoare de familie, a
plecat la cele veşnice,
CORNEL ROŞAN.
Înălţăm o rugăciune către
bunul Dumnezeu să odihnească sufletul său bun. Dormi în
pace. Soţia Leonica şi cei doi fii
cu familiile lor. (1323)

V La 11 ianuarie 2017, s-au
împlinit 4 ani de când ai plecat
dintre noi, soţul, tatăl, bunicul,
GHEORGHE SZOKE.
Azi ţi-am fi sărbătorit ziua de
naştere. Din păcate acum vorbim la trecut. Viaţa noastră este
şi acum tristă de când ai plecat
pe drumul fără de întoarcere.
Ne rugăm la Dumnezeu să te
aşeze în dreapta Sa şi să te aibă
în pază. Soţia Eleonora, fiul
Adrian cu soţia şi cei doi copii,
fiul Cristian cu soţia. (1320)

