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V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm trecerea în nefiinţă a celui mai iubit tată, soţ,
fiu şi bunic
GHEORGHE CLOP.
Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, ora 13.00, de la Capela Haşaş. Familia îndoliată.
(3907)

V

Consternaţi de durere
ne alăturăm familiei îndoliate,
la dispariţia prematură a bunului nostru unchi
GHEORGHE CLOP.
Va rămâne în sufletele noastre aşa cum l-am cunoscut, mereu cu zâmbetul pe buze. Nepotul Demian Cristian cu soţia
Anamaria. (3908)

V

Cu durere în suflete şi
multă tristeţe ne luăm rămas
bun de la dragul nostru unchi
GHEORGHE CLOP.
A plecat pe drumul fără întoarcere lăsând un gol imens
de durere şi tristeţe. Dumnezeu
să-l odihnească. Nepotul Demian Sebastian cu soţia Laura.
(3909)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar noi ne luăm rămas bun de la cumnatul nostru
GHEORGHE CLOP.
Va rămâne în sufletele noastre aşa cum l-am cunoscut, mereu cu zâmbetul pe buze. Dumnezeu să-l odihnească. Fam.
Demian Gheorghe cu soţia Viorica. (3910)

V

Cu lacrimi şi durere
în suflete ne despărţim de naşul nostru
GHEORGHE CLOP.
Vei rămâne veşnic în inimile noastre. Dumnezeu să-ţi dăruiască pace, linişte şi odihnă
veşnică. Finii Popa Nicolae şi
Maria. (3902)

V

Suntem alături de tine
Lenuţa şi de cele două fete ale
tale, la marea pierdere a soţului tău,
GHEORGHE CLOP.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Vecinele Morgoş Rodica
şi Negrea Maria. (3901)

V

Suntem alături de finii noştri, notar Moş Gheorghe, Mirela, Anca, Alecsandru,
acum când se despart pentru
totdeauna de sora, cumnata şi
mătuşa lor dragă
înv. PAULINA TORJOC,
din Sântandrei. Sincere condoleanţe întregii familii Moş şi
Torjoc. Dumnezeu să te odihnească în pace
PAULINA!
Naşa-văd. Silvia Bei cu fiul
Sebi şi familia lui. (3906)

V

Cu sufletul trist am
aflat de trecerea în nefiinţă a
colegei mele
înv. PAULINA TORJOC.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar familiei putere să
poată trece peste aceste triste zile. Maria Bodogai cu fiicele Tina şi Geta şi familiile lor.
(3933)

V

Împărtăşim durerea
şi-i transmitem întreaga noastră compasiune cuscrului nostru Koriteac Gheorghe, acum
când îşi conduce pe ultimul
drum iubita soţie
FRANCISCA KORITEAC.
Dumnezeu s-o ierte şi să-i
primească sufletul în Împărăţia
Sa. Cuscrii Bara Vasile şi Floarea. (3904)

V

În aceste clipe de
grea încercare suntem alături
de Ghiţă, Nicoleta, Patricia şi
George, la trecerea în nefiinţă a
celei care a fost mamă şi bunică
FRANCISCA KORITEAC.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace şi să-i lumineze calea spre
cele veşnice. Cumnata Bîrda
Anca, cu soţul Florin. (3905)

V

Un gând de compasiune şi sincere condoleanţe transmitem familiei Bara Ghiţă şi
Nicoleta, îndoliată de pierderea
mamei dragi. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică, iar familiei alinare şi mângâiere. Familia
Bara Florin şi Cristiana. (3931)

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere transmitem familiei Bara Ghiţă şi Nicoleta la despărţirea de cea care le-a fost
mamă, trecută la cele veşnice mult prea devreme. Familia
Bara Andrei şi Dana. (3930)

V

Suntem alături de familia Lascău, de Graţian şi
de Ioana, în aceste momente grele pricinuite de trecerea în eternitate a celei care a
fost scumpa lor mamă, soacră
şi bunică. Dumnezeu să îi dea
odihnă veşnică şi familiei multă alinare. Sincere condoleanţe. Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității
din cadrul Inspectoratului de
Poliție Județean Bihor.

V

Nu se poate înţelege
cât de grea e despărţirea, decât
atunci când o fiinţă dragă pleacă de lângă noi. O cauţi şi nu o
găseşti, o strigi şi nu te aude, o
aştepţi şi nu mai vine.
„ La umbra rece a crucii tale,
Venim cu sufletul zdrobit,
Căci prea curând ne-ai părăsit.
Fulgerător de acasă ai plecat,
Nici un cuvânt de
adio nu ne-ai lăsat.
A ta este tăcerea
Ale noastre lacrimile şi durerea.
Ai fost plin de viaţă
Şi ai vrut să mai trăieşti,
Dar aşa ţi-a fost scris
Ca să ne părăseşti”
dragul nostru tată, socru şi
bunic
VASILE ONICAŞ.
Înmormântarea va avea loc
luni, 22 mai, ora 13.00, de la
Capela Haşaş. Nu te vom uita
niciodată. Fiica Ramona, ginerele Ovidiu, nepoţii David şi
Ana. (3940)

V

Cu lacrimi în ochi şi
sufletul sfâşiat de durere ne
luăm rămas bun de la unchiul
nostru
VASILE ONICAŞ.
Dumnezeu să-ţi lumineze calea. Familia Ilisie. (3927)

V

Cu nemărginită durere
în suflete ne despărţim de unchiul nostru
VASILE ONICAŞ.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Familia Ulici. (3928)

V

Suntem alături de verişoara noastră Lucreţia şi de copiii ei, în aceste momente de
grea încercare şi durere pricinuite de plecarea în veşnicie a
soţului şi tatălui
VASILE ONICAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească.
Rodica şi Anca. (3932)

V

Fie-ţi somnul liniştit
şi îngerii aproape dragul meu
cumnat
VASILE ONICAŞ.
Cumnata Floarea Onicaş.
(3929)

V

Suntem alături de draga noastră prietenă Iulia Held
Kocsis acum când îl conduce
pe ultimul drum pe iubitul ei
soţ
ing. CSABA KOCSIS
un familist desăvârşit, un om
de aleasă probitate morală şi un
prieten ireproşabil. Gânduri de
alinare şi sincere condoleanţe îndureratei familii. Urna funerară va fi înhumată sâmbătă,
20 mai, ora 15.00, de la Capela Steinberger. Bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească
în pace. Doina şi Nelu Cohut.
(3911)

V

A plecat din această
lume, după o grea suferinţă cel
mai bun soţ, tată, socru şi bunic,
DUMITRU ŞERFEZI,
în vârstă de 81 ani. Înmormântarea are loc azi, 20 mai
2017, ora 12.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Familia îndoliată.

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de dragul nostru frate, cumnat şi unchi
DUMITRU ŞERFEZI,
care ne-a părăsit după o grea
suferinţă şi suntem alături de
cumnata şi nepoţii noştri şi le
transmitem sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fratele Şerfezi Gheorghe cu familia. (3913)

V

Suntem alături de naşul
nostru, Lascău Gavril şi Lascău
Graţian cu familia, la moartea
fulgerătoare a naşei dragi,
LUCI LASCĂU,
din Dobricioneşti. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Finii Dorel şi Marinela Puia, Ramona şi Marius cu familiile.
(3922)

V

Sunt alături de Gabi şi
familia sa la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a
soţiei, mamei şi bunicii dragi
LUCI LASCĂU.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Stela Chirila cu familia. (3921)

comemorări

V

Parastasul de 40 de
zile întru pomenirea celei care
a fost
OLIMPIA DEMIAN,
mamă, soacră, bunică și străbunică, are loc azi, 20 mai, ora
9.00, la Biserica Albastră. Vei
rămâne veșnic în inimile noastre. Familiile Gligor și Drula.
(459)

V

Sincere condoleanţe şi
întreaga mea compasiune vecinilor Florica şi Petrică Ciuclea,
la despărţirea dureroasă de iubitul lor frate şi cumnat
GHEORGHE LUPŞA.
Odihnească-se în pace. Maria Silaghi. (3919)

V

Transmitem sincere condoleanţe familiei Lascău
Gavril, în aceste clipe grele,
pricinuite de dispariţia fulgerătoare a soţiei, mamei şi bunicii dragi,
LUCI LASCĂU.
Dă-i Doamne linişte şi odihnă veşnică. Familia Puia Teodor şi Ana, Nelu, Mirela şi Mădălina Doboş. (3923)

V

Suntem alături de familia Raţ Tincuţa şi Mitică, la marea durere pricinuită de moartea mamei, respectiv soacrei
dragi. Odihnească-se în pace.
Sincere condoleanţe. Văd. Tanc
Iuliana, familiile Iancu şi Feier.
(3926)

V

„Vreme trece, vreme
vine”, aşa spune Eminescu, aşa
a trecut deja şi pentru noi un an
de când ne-ai părăsit. Am rămas cu amintirile şi mergem
înainte către eternitatea care ne
aşteaptă şi pe noi. Te-ai născut
în frumoasa lună mai şi ai plecat doar la 4 zile după împlinirea vârstei de 90 ani
col. (r.) IOAN COZMA.
Ai fost un om bun, un soţ
bun, un tată şi bunic ireproşabil. Îţi dorim o călătorie liniştită printre aştrii, iar noi te vom
urmări cu toată dragostea şi stima ce ţi-o purtăm. Soţia Nuţi,
fiica Tia şi nepotul Sergiu.

V

În memoria profesorilor şi colegilor trecuţi în veşnicie se va înălţa parastas la Catedrala Greco-Catolică, str. Iuliu
Maniu, în jurul orei 11.30, după
încheierea Sfintei Liturghii.
Absolvenţii Şcolii Pedagogice
Mixte Oradea, promoţia 1963.
(3889)

