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V

„Doamne, Dumnezeule, pomeneşte pe binecredincioşi, odihneşte-i în locaşurile celor vii în Împărăţia Ta, în
locurile plăcute ale Raiului”.
IOSIF MARTA,
IOAN BUCUREAN,
MARCELA MARTIN,
IULIANA MANGRA,
LAJOS ŞTEFIK.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V Fie ca lumina veşnică

să-i însoţească sufletul bun spre
ceruri, iar Dumnezeu să-l primească în Împărăţia Sa, pe cel
care a fost
PETRU GURĂU,
de 87 ani. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică! Înmormântarea va avea loc joi, 9 martie, la
ora 11.00, de la Capela Haşaş,
Cimitirul Municipal Oradea.
Fiul Călin, nora Adriana şi familia. (1811)

V Lumina veşnică să-i în-

soţească sufletul bun spre ceruri celui care a fost
PETRU GURĂU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Eugenia şi Ionel Şerban. (1901)

V Cu adâncă durere în su-

flet anunţ încetarea din viaţă a
celui ce mi-a fost soţ drag de
peste 60 de ani
dr. EMIL NOSA,
în vârstă de 85 ani. Înmormântarea va avea loc miercuri,
8 martie 2017, ora 12.00, de la
Capela Haşaş, Oradea. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi
să-l treacă în dreapta Lui. Soţia îndurerată Nosa Veronica.
(1914)

V Cu inimile sfâşiate de

durere şi tristeţe ne despărţim
de scumpul nostru tată şi socru
dr. EMIL NOSA,
o fiinţă iubită şi apreciată
pentru căldura, dragostea şi bunătatea cu care ne-a înconjurat.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fiica Emilia Cun şi soţul
Călin Cun. (1916)

V

În cartea Domnului stă
scris să te desparţi de cei ce ni-s
mai dragi ca orişicare. Te vom
iubi veşnic bunic şi străbunic
drag
dr. EMIL NOSA.
Dumnezeu să te aibă în grija
Lui. Nepoata Antonia Rus Cun
şi soţul dr. Rus Marius alături
de strănepotul Marc Alexandru
Rus. (1919)

V Dumnezeu să te ierte pe

tine suflet drag şi scump, cel
care ne-ai fost tată şi bunic de
neînlocuit
dr. EMIL NOSA.
Te vom plânge veşnic. Fiica
Jana Coloji şi soţul Dan Coloji, nepoţii Alexandra şi Horia
Coloji. Rămas bun tată drag!
(1915)

V Suntem alături de fa-

milia dr. Cun la marea durere pricinuită de pierderea celui
ce le-a fost tată, socru, bunic şi
străbunic drag şi iubit
dr. EMIL NOSA.
Te vom purta veşnic în inimă. Dumnezeu să te odihnească în pace. Fam. Rus Ioan şi
Elisabeta. (1920)

V

Un suflet nobil, plin de
dragoste s-a ridicat la cer, lăsând în urmă durere şi lacrimi,
cel care a fost,
dr. EMIL NOSA.
Sunt alături de tine Veronica şi de fiicele tale, Emilia şi
Jana, cu familiile lor. Dumnezeu să-l odihnească. Viorica
Coloji. (1898)

V Cu profundă durere în

suflete ne luăm rămas bun de la
distinsul doctor
EMIL NOSA
prieten adevărat, loial şi dezinteresat. Ne rugăm bunului
Dumnezeu să-l aşeze între Aleşii Săi, iar ţie, iubită Veronica
şi familiei tale să vă dea putere
pentru a trece peste acest moment dureros. Sincere condoleanţe. Fam. Mia şi Aurel Prada.
(1907)

V

Exprimăm profundă
compasiune, faţă de colegul
nostru, director ing. Dan Coloji, în aceste momente de tristeţe când îl conduce pe ultimul
drum pe tatăl-socru. Transmitem sincere condoleanţe întregii familii. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Colectivul
Transport-mecanizare Selina
Grup. (1926)
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V

Suntem alături de doamna Nosa Veronica şi fiicele Emilia şi Jana în aceste momente
de nesfârşită tristeţe la trecerea
în lumea îngerilor a celui mai
drag soţ, tată şi bunic
dr. EMIL NOSA.
Bunul Dumnezeu să odihnească în Împărăţia Sa sufletul
său nobil. Elisabeta Negru, Zoe
Croitoru, dr. Croitoru Camelia.
(1925)

V Sincere condoleanţe pri-

etenei noastre, ing. Jana Coloji şi întregii familii în aceste dificile clipe când se despart de
dragul lor tată,
dr. EMIL NOSA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Violeta şi Puiu Albu.
(1939)

V

Un ultim omagiu distinsului medic,
dr EMIL NOSA.
Suntem alături de familia îndurerată în aceste momente
grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Gabi Kiss. (1940)

V

Suntem alături de distinsul gl. bg. (r.) dr. Vasile Creţ,
acum la despărţirea de mama
lui dragă
FLOARE CREŢ.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fam. plt. adj. Tăşan Dorel.
(1947)

V Ne exprimăm profunda

tristeţe şi întreaga compasiune
faţă de familia distinsului gl.
bg. (r.) dr. Vasile Creţ, la pierderea mamei, soacrei, bunicii şi
străbunicii dragi,
FLOARE CREŢ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Chear Ion şi Sabina.
(1944)

V La ceas de grea încerca-

re şi durere sufletească, suntem
alături de familia domnului Petrică Creţ, la despărţirea de
mama, soacra şi bunica dragă,
FLOARE CREŢ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Chear Ion şi Sabina. (1945)

V Transmitem sincere con-

doleanţe împreună cu gândurile
noastre de compasiune, colegului nostru Petrică Creţ şi soţiei
Mariana, la decesul mamei sale
dragi. Bunul Dumnezeu să o
odihnească în pace. Colegii de
la Valorificare Bunuri din cadrul AJFP Bihor.

V

Un gând de alinare şi
mângâiere, împreună cu întreaga noastră compasiune pentru
Creţ Petrică şi Mariana, acum
când se despart de iubita lor
mamă, soacră şi bunică
FLOARE CREŢ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Madar, împreună cu
familia Pantea.

V

Suntem alături de unchiul nostru Creţ Vasile, la despărţirea de draga lui mamă
FLOARE CREŢ
şi îi transmitem sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Luminiţa, Mihaela, Mădălina, Monica şi
familiile lor. (1910)

V

În aceste momente grele împărtăşim durerea cumnatului nostru Vasile Creţ, care se
desparte de mama lui dragă,
FLOARE CREŢ.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Mitică şi Mărioara Lucaciu. (1909)

V

Ne alăturăm cu toată compasiunea şi gânduri de
alinare colegului nostru Petru
Creţ, la trecerea la cele veşnice
a mamei dragi. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Conducerea Adm. Jud. a Finanţelor Publice Bihor.

V Un gând de alinare şi

mângâiere pentru familia domnului general brigadă (r.) dr.
Creţ Vasile, în aceste momente
de grea cumpănă, când se desparte pentru totdeauna de draga lui mamă,
FLOARE CREŢ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar familiei îndurerate
sincere condoleanţe. Fam. Poliacof Costică, Popa Felician
cu Florica, Coşarcă Mircea cu
Maria şi Jurcuţ Ioan. (1899)

V

Un sincer gând de mângâiere şi compasiune pentru
Olimpiu și Ionuț Ardeleanu şi
familiile lor, în aceste clipe de
profundă tristeţe, pricinuite de
trecerea în nefiinţă a scumpului lor tată,
Mirel Ardeleanu.
Horațiu Cosma și familia.

V A plecat pe drumul fără

întoarcere
Mirel Ardeleanu,
cumnat, coleg și prieten.
Ne luăm rămas bun de la el
și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să îl odihnească în pace.
Condoleanțe fiilor îndurerați,
Olimpiu și Ionuț, cu familiile.
Mircea Cosma și familia.

V Un gând de mângâiere

şi alinare pentru colegul nostru, Creţ Petru, în aceste momente grele, când se desparte
de mama sa dragă. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Colegii
din cadrul Serviciului Colectare Executare Silită Persoane Juridice-AJFP Bihor. (1934)

V O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet de o bunătate rar întâlnită s-a ridicat la
cer, mai aproape de Dumnezeu,
iar noi ne luăm rămas bun de la
mama și bunica
FLOARE JURJUȚ.
Înmormântarea are loc azi,
7 martie 2017, ora 12.30, în localitatea Calea Mare. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească
în pace! Familia Bungău Ioan
și Florica, Ionuț și Alexandra.
(223)

V

Întreagă compasiune
față de distinsul domn general Vasile Creț și față de familie, la dureroasa despărțire de
neprețuita sa mamă. Dumnezeu să o odihnească pe vecie!
Fam. Marinescu. (221)

V

Suntem alături de colegul nostru col. (r.) Ovidiu
Țincă, în aceste momente dureroase cauzate de decesul
scumpei sale soții. Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Transmitem sincerele noastre
condoleanțe întregii familii.
Colegii din cadrul A.C.M.R.R.S.R.I. Bihor. (222)

V

Cu multă durere în suflete anunţăm încetarea din
viaţă a soţiei şi mamei noastre
dragi
ANA POJEGA,
în vârstă de 71 ani. Înmormântarea are loc azi, 7 martie 2017, ora 11.00, de la Capela Haşaş. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Soţul Florin şi copiii Corina şi Călin.
(1906)

V Cu durere în suflet ne

alăturăm unchiului nostru Florin Pojega şi nepoţilor Corina şi
Călin, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a celei care le-a fost iubită soţie şi
mamă,
ANUŢA POJEGA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Nan Aurel şi Viorica. (1923)

