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S

(2285)

decese

V

„Viaţa seamănă cu o poveste, ceea ce importă nu e lungimea ei, ci valoarea ei”. (Seneca)
GINO ARZENTON,
IOAN CIOREAN,
IRINA VARGA,
GABOR NAGY,
TIBOR-JOZSEF VESZA,
ALINA UNGUR,
KATALIN KOCH,
JANOS KOTELES,
MARIA POPOVICI,
ANA IGNA,
MARIA CUC.
Sincere condoleanţe familiilor
îndoliate! Ildiko Mavrodoglu,
Servicii Funerare Non-Stop „La
Capătul Drumului” S.R.L.

V

Cu inimile îndurerate
anunţăm trecerea fulgerătoare
la cele veşnice a iubitului nostru
tată, socru şi cuscru
IOAN MEDVE,
de 67 ani. Bunul Dumnezeu să
te odihnească în pace alături de
îngeri. Înmormântarea va avea
loc marţi, 21 august, ora 13.00,
de la Capela Haşaş. Nu te vom
uita niciodată, suflet ales! Copiii
Romeo, Ioana, Adrian şi Bogdan,
nurorile Mădălina şi Georgeta,
cuscrii Florin şi Otilia. (4889)

V

Îndurerate am primit
veste trecerii fulgerătoare în nefiinţă a cumnatului şi unchiului
nostru
IOAN MEDVE.
Părintele Ceresc să-l odihnească în linişte şi pace, iar pe dragii
lui copii să-i mângâie şi să-i întărească. Cumnata Lena şi nepoata
Otilia. (4890)

V

Suntem alături de colegul nostru, prof. Socolan Virgil,
la marea durere pricinuită de
moartea tatălui său drag. Odihnească-se în pace. Colectivul
Şcolii Gimnaziale nr. 1 Sânnicolau Român. (4885)

V

A trecut în nefiinţă cel
mai frumos şi bun om pe care
l-am cunoscut vreodată, TATĂL
meu
AUREL POPOVICIU.
Paşii lui trecători prin această
lume au lăsat urme adânci care
nu vor putea fi şterse. Bunătatea, omenia, modestia, cinstea,
dăruirea, patriotismul şi iubirea
lui faţă de Dumnezeu le-am primit moştenire. Cu plecarea lui
dintre noi în suflete ne-a rămas
doar durerea pe care o vom purta
totdeauna. Îţi mulţumim pentru
tot ce ai făcut pentru noi, TATĂ
drag. Rămas bun, nu te vom putea uita niciodată. Dumnezeu săţi vegheze somnul şi să te odihnească în pace, alături de îngeri.
Înmormântarea are loc azi, 20
august 2018, la ora 13.00, de la
Capela Haşaş. Doina şi Adrian.
(4878)

V

Suntem alături de familia Ciarnău, acum când se despart de fiul drag,
RADU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Vecinii din blocul PB145,
str. Nufărului 27/A. (4882)

V

Cu regret ne despărţim
de bunicul şi tatăl nostru
FLORIAN IVAN.
Înmormântarea are loc azi, 20
august, ora 11.00, de la Capela
Haşaş. Nepoata Alexandra şi fiica Aurica. (4909)

V

Un gând de mângâiere
şi întreaga noastră compasiune
pentru vecina noastră Ivan Aurica, la ceas de despărţire de tatăl
ei,
FLORIAN IVAN.
Odihnească-se în pace! Asociaţia nr. 11, P-ţa 1 Decembrie,
Oradea. (4880)

V

Cu mare durere în suflete ne despărţim de draga noastră,
NORICA ŢĂRĂU,
care a părăsit această lume pământeană, ridicându-se la ceruri.
Dumnezeu bunul să-i dăruiască
odihnă veşnică, să-i aşeze sufletul bun în rândul celor drepţi.
Celor care au rămas dr. Lavinia
Bodea şi Florin cu familia să le
dea putere pentru a depăşi această dureroasă despărţire de mama
lor. Măriuca, Anca Cornea şi
Andra cu familia. (4884)

V

Ne exprimăm profunda compasiune pentru suferința
prin care treceți, dragii noștri,
Ionel, Lavinia și Vanesa, la pierderea mamei voastre dragi. Tanti
Rodica și Ligi. (1594)

V

Le stăm alături cu un
gând de compasiune și o rugăciune, familiei Bodea Ionel și
Lavinia, în încercarea prin care
trec. Fam. Gherle Dănuț, Dana și
Bogdan. (1595)

V

Gândurile mele de mângâiere şi alinare se îndreaptă spre
dureroasa despărţire de dragul
vostru soţ şi tată
DUMITRU POPOVICI.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fam. Zapota. (4887)

V

Cu nemărginită durere
anunţăm că dragul nostru tată şi
soţ
TEODOR SIM,
a încetat din viaţă la vârsta de
60 de ani. De aici înainte sufletul
lui bun ne va veghea şi îndruma
paşii din Împărăţia lui Dumnezeu. Îţi mulţumim din inimă
pentru toată grija pe care ne-ai
purtat-o şi pentru tot efortul şi
sacrificiile pe care le-ai făcut
pentru noi. Ai fost un om minunat, cu o inimă mare şi nu te
vom uita niciodată. Cu greu ne
despărţim de tine azi, 20 august
2018, orele 14.00 la Capela Haşaş. Fiul Octav cu soţia Andra,
fiica Ada şi soţia Cornelia. (4899)

V

De azi înainte nu ne mai
întâlnim în casa în care m-ai primit cu braţele deschise, dragul
meu ginere,
TEODOR SIM.
Îţi mulţumesc pentru tot şi mă
rog la bunul Dumnezeu să aibă
grijă de sufletul tău bun. Odihneşte-te în pace. Soacra Saveta.
(4900)

V

Cu mare durere şi multă
tristeţe în suflete, ne luăm rămas
bun de la cel mai bun frate şi
unchi,
TEODOR SIM,
plecat prea devreme dintre noi.
Odihneşte-te în pace suflet bun!
Sora Aurica, cu soţul Paul, nepotul Cristian cu soţia Alina şi fiul
lor Dragoş. (4901)

V

Suntem alături de cumnata şi mătuşa noastră Cornelia
Sim şi copiii ei Octav, Ada şi Andra, acum când se despart de cel
mai bun soţ şi tată,
TEODOR SIM.
Odihnească-se în pace! Sora
Aurica, cu soţul Paul, fiul Cristian cu soţia Alina şi fiul lor Dragoş. (4902)

V

Acum, când sufletele
plâng, când cuvintele nu pot exprima durerea din inimile noastre, ne despărţim de verişorul
nostru
TEO SIM
lăsându-ne regretul amintirii unui om plin de dăruire sufletească. Dumnezeu să-ţi dea
odihnă în Împărăţia Sa, iar familiei sincere condoleanţe. Verişoarele Livia şi Viorica, cu familiile. (4888)

V

Cu nemărginită durere în suflet mă despart de bunul
meu prieten
TEODOR SIM
plecat prematur dintre noi. A
fost un prieten adevărat, un om
de înaltă ţinută morală şi profesională. Sincere condoleanţe familiei. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Dr. Cerăceanu Marian.
(4894)

V

Aducem un ultim oma-

giu lui

TEODOR SIM
plecat în lumea celor drepţi.
Odihneşte-te în pace. Fam. Sim
Petru cu copiii. (4897)

V

Suntem alături de familia Sim, căreia îi transmitem sincere condoleanţe, în momentele
pricinuite de pierderea tatălui şi
soţului drag,
TEODOR SIM.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Beltechi Ioan şi Maria. (4895)

V

Un gând de rămas bun
şi sincere condoleanţe familiei
îndoliate, acum când ne despărţim de
TEODOR SIM.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Fam. Beltechi Marius şi
Monica. (4898)

V

Cu durere ne despărţim

de

TEODOR SIM.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
în locaşul celor drepţi. Fam. Beltechi Ionuţ şi Simona. (4896)

V

Trişti şi resemnaţi în faţa
destinului ne luăm rămas bun de
la bunul nostru prieten
TEO SIM,
om de aleasă omenie şi suflet cald. Condoleanţele noastre
întregii familii. Fam. Ciprian
Brisc. (4904)

V

Un gând de mângâiere
şi compasiune întregii familii la
plecarea pe drumul veşniciei a
celui care a fost nepot şi verişor
TEO SIM.
Condoleanţe familiei îndurerate. Fam. Maghiar Vasile şi Maghiar Dumitru. (4905)

V

Cu sufletele îndurerate,
suntem alături de prietenii noştri, Cornelia, Ada, Octavian şi
Andra, la marea durere pricinuită de pierderea soţului, tatălui şi
socrului lor
TEO SIM.
Dumnezeu să-l odihnească.
Fam. Dumitraş Costel. (4906)

V

A plecat dintre noi, mult
prea devreme, un prieten de nădejde al familiei noastre,
ec. TEODOR SIM,
a cărui memorie o vom păstra
în inimi. Exprimăm solidaritatea noastră faţă de familia greu
încercată. Dumnezeu să te odihnească, dragă
TEO!
Fam. Iuliana Păcurar, Bianca
şi Marius Chirea. (4908)

V

Drum lin către Împărăţia Cerurilor, dragul nostru
TEODOR SIM,
economist, plecat fulgerător
dintre noi. Ai fost un adevărat
prieten pentru noi, un suflet bun,
fiinţă iubitoare de familie şi semeni, un om minunat. Nu te vom
uita niciodată. Dumnezeu să te
aşeze la dreapta Sa, iar pe cei rămaşi să-i mângâie. Cu multă tristeţe în suflete dr. Porumb Maria,
Cristian şi Şerban Porumb cu familiile lor. (4907)

