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SV

decese

„Puteţi să-mi îngropaţi
trupul... dar pe mine nu mă puteţi îngropa”, deci el credea că
sufletul lui este nemuritor. (Socrate).
MARIA SIMUŢ,
PETRU PECHERLE,
EMERIC KOVACS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

S-a stins din viaţă la 97
de ani, buna noastră mamă, bunică şi străbunică,
MARIA SIMUŢ.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i odihnească sufletul în Împărăţia Sa. Înmormântarea va
avea loc la Cimitirul Municipal, Capela Haşaş, sâmbătă,
23 septembrie 2017, ora 12.00,
stâlpul azi, 22 septembrie, ora
17.00, la Capela Orăşenească. Doina şi Duţu cu familiile.
(6918)

V

Un ultim omagiu mamei
şi bunicii noastre
MARIA SIMUŢ,
plecată dintre noi, la 97 de
ani. Dumnezeu s-o odihnească
în Împărăţia Sa. Fiul Decebal şi
nepoţii Cristi şi Anca. (6919)

V

Cu inimile îndurerate
aducem un ultim omagiu celui
care a fost prieten şi coleg,
primar ALEXANDRU
MAGHEAR.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Primar Gepiu, Ioan
Purge cu familia.

V Cu sentimente de mare

tristeţe şi multe regrete, ne despărţim de bunul şi iubitul nostru unchi, cel care a fost,
GHEORGHE POENARU,
la frumoasa vârstă de 93 ani,
a plecat din lume la cele veşnice. Dumnezeu să te odihnească
în pace şi linişte. Să-ţi fie pomenirea veşnică. Înmormântarea are loc azi, 22 septembrie
2017, ora 14.00, din Capela Haşaş, Cimitirul Municipal. Nepotul Mădălin Bogdan şi familia. (6908)

V

Regretăm nespus trecerea la cele veşnice a colegei
noastre
dr. PATRICIA MARUŞCA.
Suntem alături de familia îndurerată. Colegii de departament din Facultatea de Medicină. (6906)

V

Un pios omagiu celei
care a fost colega noastră
dr. PATRICIA MARUŞCA.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Colectivul Disciplinei Biochimie. (6907)

V

Un gând de alinare familiei îndoliate la despărţirea
de
dr. PATRICIA MARUŞCA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colegiul Medicilor Bihor.
(6915)

V

Împărtăşim durerea colegei noastre, Delia Bacoş şi
ne exprimăm profunda noastră compasiune în aceste momente de tristeţe şi suferinţă, când se desparte de iubita
ei mamă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Conducerea şi colegii de
la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” Oradea. (6916)

V

Te-ai stins puţin câte puţin sub privirile noastre neputincioase, până când ai plecat
pentru totdeauna, buna noastră
mamă şi bunică,
înv. VALERIA
MARCOVICI.
Chipul tău luminos va rămâne neşters din amintirea multor
generaţii de copii cărora le-ai
pus condeiul în mână. Aducem
la cunoştinţa rudelor şi tuturor cunoscuţilor că rămăşiţele
pământeşti ale scumpei noastre vor fi aşezate spre veşnică
odihnă la capela din cimitirul
din comuna Semlac, în ziua de
23 septembrie 2017, ora 14.00.
Amintirea ta va rămâne vie în
inimile noastre pentru totdeauna. Dumnezeu să te odihnească
în pace. Fiul Viorel şi nepotul
Bogdan. (6923)

V

V

Aducem un ultim omagiu dragului nostru
EMERIC KOVACS,
plecat mult prea devreme
dintre noi. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Sincere condoleanţe familiei. Cuscrii Opriş
Mircea şi Sorina, din Băile Felix. (6927)

V

Un ultim rămas bun ne
luăm de la cel care a fost prietenul nostru,
ALEXANDRU MAGHEAR,
fost primar al comunei Sânnicolau Român. Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică.
Dormi în pace! Deputat Ioan
Sorin Roman.

V Sincere condoleanţe lui

Viorel şi Bogdan Marcovici,
acum, la despărţirea de buna
lor mamă şi bunică,
înv. VALERIA
MARCOVICI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
binemeritată. Foştii vecini din
Oradea, Bulevardul Dacia, blocul B 3, scara C. (6925)

Au trecut 12 ani de
durere, suferință și dor,
de când m-am despărțit pentru
totdeauna de dragul și mult iubitul meu soț,
DESIDERIU-DINU KLEIN,
judecător, suflet ales și cinstit, care mi-a dăruit toată dragostea și sprijinul de-a lungul fericitei noastre căsnicii.
Lacrimile mele vor păstra curat drumul minunatelor amintiri pe care le-am trăit împreună, iar în inima mea vei fi
mereu o prezență vie, o iubire
ce va dăinui până în ultima clipă a vieții mele. Îl rog pe Bunul
Dumnezeu să-ți vegheze odihna veșnică în Împărăția Lui.
Celor ce-ți vor dărui o clipă de
aducere aminte, sincera mea
recunoștință. Cu mult dor, soția
Milica. (790)

V

Cu durere în suflet, noi,
elevii de odinioară, ne luăm
rămas bun de la învăţătoarea
noastră,
VALERIA MARCOVICI,
la scurt timp după ce a împlinit 85 de ani. Va trăi mereu în
noi prin dragostea cu care ne-a
făcut oameni, prin energia, verticalitatea şi blândeţea cu care
ne-a împins spre fapte bune.
Înmormântarea are loc sâmbătă, 23.09.2017, în satul Semlac.
Dana Sala.

comemorări

V

Suntem alături de Viorel Marcovici şi familia sa,
acum când se despart de iubita
lor mamă şi bunică,
înv. VALERIA
MARCOVICI.
Dumnezeu să o aşeze acolo unde drepţii se odihnesc şi
să-i mângâie pe cei rămaşi. Familiile Enătescu şi Uivaroşan.
(6924)

V

Un suflet bun şi drag
nouă s-a înălţat pe neaşteptate
la cer. Ai fost mai mult decât un
OM, dragă tată şi bunic,
EMERIC KOVACS,
pentru că niciodată nu ai spus
nu sau mai vedem. Îţi mulţumim pentru zâmbetul şi bunătatea inimii cu care ne-ai înconjurat. Rămâi în amintirea
noastră ca o icoană vie. Fie
ca bunul Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică în Împărăţia
cea Cerească. Copiii Opriş Ciprian şi Ana-Maria, nepotul Ianis Matei. (6926)

V

Clipe de neuitat, amintiri dragi, durere, lacrimi şi un
dor nemărginit este tot ce ne-a
rămas de când, în urmă cu un
an, ai plecat pe ultimul tău
drum, la numai 48 de ani, dragul şi iubitul nostru soţ, tătic,
fiu, frate, cumnat, unchi şi nepot,
VIOREL TONCA.
Ne-ai părăsit mult prea devreme. Ai fost un suflet minunat şi nimeni nu te poate lua
din inimile noastre. Cât ai trăit te-am adorat, cât vom trăi vei
exista şi te vom iubi la fel. Recunoştinţă celor care îi vor dărui o clipă de aducere aminte.
Parastasul de pomenire va avea
loc duminică, 24 septembrie,
la Biserica Ortodoxă din Vărăşeni. Soţia Liliana, fiica Andreea, părinţii Vasile şi Maria, fraţii Sorin şi Călin, cu familiile,
bunica Floarea.

Cu vii şi neşterse amintiri şi dor aducem un pios omagiu de dragoste şi cinstire a
memoriei scumpei mele fiice
iubitoare, acum la 6 luni de la
despărţire
EMILIA PETRESCU,
născută Danciu. Îl rugăm pe
bunul Dumnezeu să-i primească sufletul generos şi bun în
Împărăţia Sa, dăruindu-i linişte şi odihnă veşnică. Parastasul
de pomenire va avea loc sâmbătă, 23 septembrie, ora 9.00,
la Biserica Izvorul Tămăduirii.
Mama Ana. (6905)

V

Amintiri dragi, durere, lacrimi şi un dor nemărginit
este tot ce ne-a rămas de când
în urmă cu 6 luni, bunul nostru
soţ, tată, socru şi bunic,
PETRU IGNA,
ne-a părăsit mult prea devreme. Mulţumim celor care îi vor
dărui o clipă de aducere aminte. Parastasul va avea loc sâmbătă, 23 septembrie 2017, ora
9.00, la Biserica Militară, str.
Armatei Române. În veci îndureraţi: soţia Lenuţa, fiica Lavinia Vascan, fiul Lucian Igna cu
familiile. (6920)

V

Ne-am despărțit acum 7
ani, pentru o bucată de vreme,
de dragul nostru soț, tată, bunic
și acum străbunic
înv. GHEORGHE MORTAN,
din Lelești. Ești atât de prezent și astăzi în gândurile și
amintirile noastre, jovial, cum
ai fost dintotdeauna. În marea noastră durere le aducem
recunoștință, pentru o clipă de
aducere aminte, celor care l-au
cunoscut, l-au apreciat, l-au
respectat. Parastasul va avea
loc duminică, 24 septembrie.
Cu smerenie stăm în genunchi,
rugându-L pe bunul Dumnezeu să te primească de-a dreapta Sa. Vei rămâne veșnic în sufletele noastre. Soția Florica și
copiii Liviu și Rodica, cu familiile lor. (791)

V

Gânduri de recunoştinţă, iubire, dor şi multe lacrimi
este tot ce-i putem oferi acum,
când se împlinesc 2 ani de când
a plecat dintre noi, soţul, tatăl,
bunicul şi străbunicul nostru
GHEORGHE CRIŞAN.
Te vom păstra mereu în inimile şi rugăciunile noastre. Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 23 septembrie
2017, ora 9.00, la Biserica Izvorul Tămăduirii. Familia îndurerată. (6904)

V

O comemorăm cu plecăciune şi recunoştinţă pe draga
noastră soţie, mamă, bunică, de
care ne-am despărţit în urmă cu
un an. Delicată şi discretă, puternică şi prezenţă vie în inimile noastre,
CONSTANTINA LUPEA.
Mulţumim celor care îşi vor
aminti cu drag de ea cu o floare sau o lumânare aprinsă. Parastasul de un an va avea loc
sâmbătă, 23 septembrie 2017,
ora 9.00, la Biserica Militară,
str. Armatei Române. Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească
în pace! Soţul Neculae, fiul Valentin, nepoatele Mara cu Sergiu şi Ioana. (6872)

V

Timpul nu poate șterge
durerea și lacrimile așternute
în urmă cu 6 ani, de la trecerea
la cele veșnice a iubitului soț,
tată și bunic,
MIRCEA CIPĂU.
Parastasul va avea loc duminică, 24 septembrie 2017, la
Biserica ortodoxă din Aleșd
(centru). Dumnezeu să-l odihnească! Soția Minodora, fiul
Mircea cu soția Florica și
nepoții Radu și Mircea.

