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S

decese

V

„Cele dintâi datorii le
avem faţă de Dumnezeu”. (Cicero Marcu Tulius)
FERENC KOTELES,
MIRCEA-VASILE MEŞTER,
ARPAD-JOZSEF MATYAS,
LASZLO PAPAI,
PETRU COHUŢ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de finii
noştri Ioan şi Florica Demian,
acum când se despart de iubita lor mamă şi soacră. Sincere
condoleanţe din partea naşilor,
familia Kristo Gyuri şi Delia.

V

Ne exprimăm profunda
compasiune şi transmitem sincere condoleanţe colegului nostru Koteles Francisc, în aceste
momente dureroase pricinuite
de pierderea tatălui drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colectivul S.C. Plastor Trading
S.R.L. (6730)

V

Ne exprimăm profunda
compasiune şi transmitem sincere condoleanţe colegului nostru Koteles Francisc, în aceste
momente dureroase pricinuite
de pierderea tatălui drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Colectivul SC Pergo SRL.
(6758)

V

În aceste momente dureroase pricinuite de pierderea
tatălui drag, suntem alături de
familia colegului nostru Koteles Francisc. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Colectivul
SC Plastis SRL. (6759)

V

Nu există lacrimi şi cuvinte suficiente pentru a exprima suferinţa pricinuită de pierderea prietenului nostru drag
FRANCISC KOTELES.
Suntem alături de familia îndurerată la pierderea atât de
fulgerătoare. Sincere condoleanţe din partea colectivului
S.C. Unialia S.R.L. (6760)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a
ridicat la cer, iar eu, cu inima
zdrobită de durere anunţ trecerea la cele veşnice a iubitului
meu soţ,
VASILE MEŞTER,
de 83 ani. Înmormântarea
va avea loc sâmbătă, 16 septembrie, ora 15.00, de la Capela Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa. Soţia
Letiţia.

V

Cu inimile zdrobite de
durere ne luăm rămas bun de la
dragul nostru tată, socru şi bunic
VASILE MEŞTER,
un suflet bun şi iubitor. Bunul
Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 16 septembrie, ora 15.00,
de la Capela Haşaş. Fiul Mircea
cu soţia Rodica şi nepoţii Ciprian şi Vlad.

V

Cu lacrimi în ochi şi cu
durere în suflete ne luăm rămas
bun de la bunicul şi străbunicul
nostru
VASILE MEŞTER.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Înmormântarea va avea
loc sâmbătă, 16 septembrie, ora
15.00, de la Capela Haşaş. Nepotul Ciprian cu soţia Nicoleta
şi strănepotul Bogdan.

V

După multă suferinţă
inima bunicului nostru iubit
VASILE MEŞTER
a încetat să mai bată. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Nepoţii Vlăduţ şi Ciprian cu
soţia Nicoleta şi strănepotul
Bogdănel.

V

V

Cu multe lacrimi şi durere în suflete ne despărţim de
iubitul nostru soţ, tată şi socru
VASILE MEŞTER.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Soţia Letiţia, fiul Mircea
şi nora Rodica.

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm trecerea în nefiinţă a dragului nostru tată şi
socru
ARPAD-IOSIF MATYAS.
Nu te vom uita niciodată.
Vei rămâne veşnic în sufletele
noastre. Ramona şi Cătălin.

A trecut un an de întrebări fără răspuns, de încercări
de a ne trăi viaţa fără tine, draga noastră soţie, mamă, soacră
şi bunică
prof. MARIA VESE.
Amintirea chipului tău blând,
bunătatea şi dragostea cu care
ne-ai înconjurat ne dau putere să mergem mai departe. Team iubit, te iubim şi te vom iubi
mereu! Odihneşte-te în pace!
Familia îndurerată. (6764)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm încetarea din
viaţă, la vârsta de 86 ani, a mamei, bunicii şi străbunicii noastre dragi
ELENA-ROZALIA
MOLDOVAN.
Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, 16 septembrie 2017, la
ora 14.00, din Capela Frenţiu.
Dumnezeu să-i vegheze odihna
veşnică în lumea celor drepţi.
Fiica Elena Popescu şi familia,
fiul Joseph Moldovan şi familia. (6761)

V

Suntem alături de colegul nostru Bogdan Bodiş Adam
în aceste momente grele, la trecerea în nefiinţă a tatălui drag.
Sincere condoleanţe. Colegii de
la Departamentul de Muzică,
Facultatea de Arte, Universitatea Oradea. (6762)

comemorări

V

Moartea nemiloasă l-a
luat de la noi pe iubitul nostru
soţ, tată, socru, bunic şi străbunic
VASILE MEŞTER.
Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, 16 septembrie, ora
15.00, de la Capela Haşaş. Familia Meşter.

V

Sincere condoleanţe şi
întreaga compasiune pentru familia greu încercată, la despărţirea pământească de
ARPAD-IOSIF MATYAS,
un om deosebit. Dumnezeu
să-l ierte şi să-l odihnească în
pace! Fam. Preda Ştefan şi Elena.

V

Gândurile de recunoştinţă şi iubire, dor şi multe lacrimi este tot ce-i pot oferi acum, când se împlinesc şase
luni de când a plecat dintre noi
iubitul meu soţ
NICOLAE RANETE,
colonel în rezervă. În marea
durere, tututor celor care l-au
cunoscut, l-au apreciat şi respectat le aduc profunda mea
recunoştinţă pentru clipa de
aducere aminte. Parastasul de
pomenire va avea loc sâmbătă,
16 septembrie, ora 9.00, la Biserica de lemn din Rogerius.
Irina, soţie îl păstrez viu în sufletul meu şi îl rog pe bunul
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Dormi în pace suflet bun!
Soţia Irina. (6940)

V

Ne-ai lăsat cu cele mai
dragi amintiri, cu un dor nespus
şi cu multă durere în suflet, dar
chipul tău frumos şi drag, vorba ta dulce, le vom auzi mereu
dragul nostru
EDI.
Cât ai trăit te-am iubit, cât
vom trăi vei exista şi te vom
iubi la fel. Parastasul de 6 săptămâni va avea loc sâmbătă, 16
septembrie la Bisericuţa din
Nufărul. Mulţumim celor ce
vor fi alături de noi la comemorare. Familia îndurerată. (6739)

V

Un suflet bun, o inimă
curată şi plină de iubire m-a părăsit în data de 17 martie 2017,
EUGENIA JURCAN,
născută Tămaş, în localitatea
Treznea, Sălaj, lăsându-mi doar
amintiri dragi, lacrimi şi durere. Alături de ea îşi doarme
somnul veşniciei de 12 ani, fiica noastră,
ALINA EUGENIA.
Îmi lipsiţi foarte mult dar
sunteţi prezente în gândurile
şi sufletul meu. Dumnezeu să
vă odihnească în cel mai frumos loc plăcut Lui, în Împărăţia Sa! Recunoştinţă celor care
le vor dărui o clipă de aducere
aminte. Parastasul de pomenire de 6 luni va avea loc la Biserica Garnizoanei Militare Oradea, sâmbătă, 16 septembrie
2017, ora 10.00, preot Ioniţă
Mircea. Odihnă veşnică! Dormiţi în pace! Soţul Mircea Octavian. (6741)

V

Trecerea timpului nu
aduce uitarea, nu poate alina
durerea din sufletele noastre.
Dorul de tine ne copleşeşte fiindcă ai plecat dintre noi, acum
6 luni, fără să ne spui măcar un
cuvânt, scumpa mea soră
EUGENIA (JENICA).
Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul acolo unde cei buni şi drepţi
se odihnesc. Sora Minerva cu
soţul şi copiii. (6742)

V

„O floare de salcâm
s-a rătăcit şi-n părul tău, ca o
stea...”
Prin periplul vieţii ne-ai învăţat ce înseamnă dragostea,
candoarea şi bunătatea. Bunătatea aparţine Cerului şi de
acum, ne vei călăuzi de acolo.
Un pios omagiu îţi aducem dragă BUNI
ELENA-ROZALIA
MOLDOVAN.
Te vom păstra mereu în inimile şi rugăciunile noastre.
Dumnezeu să te odihnească în
pace! Ai tăi: Lia, Dănuţ, Crina,
Iulia, Moni şi Ada. (6727)

V

Se împlinesc şase săptămâni de lacrimi, tristeţe şi
durere de când a plecat pe drumul fără întoarcere buna noastră fiică, soră, cumnată şi mătuşă
MIHAELA COCIOBAN.
Parastasul va avea loc la Biserica „Acoperământul Maicii
Domnului”, din spatele Băncii
Transilvania de pe Bulevardul
Dacia, la ora 9.00, sâmbătă, 16
septembrie. Cât ai trăit te-am
iubit, cât vom trăi te vom plânge. Mama Maria şi fratele Emil
cu familia. (6718)

V

La 3 ani de la plecarea
dintre noi a dragului nostru soţ,
tată, bunic şi socru,
ing. IOSIF IACOB,
păstrăm o candelă aprinsă în
inimile noastre şi înălţăm o rugăciune către bunul Dumnezeu pentru odihna sufletului lui
în Împărăţia Cerurilor. Mulţumim tuturor celor ce-i vor acorda o clipă de aducere aminte.
Familia. (6714)

V

Cu dor şi durere în suflet ne amintim de soţia, mama,
soacra şi bunica noastră
IULIANA PETREHELE
(IŢA)
de la a cărei plecare din
această lume a trecut un an.
Slujba de pomenire va avea loc
la mormânt în Cimitirul Rulikovski, sâmbătă, 16 septembrie 2017, ora 12.00. Bunul
Dumnezeu să o odihnească în
Împărăţia Sa. Familia. (6722)

