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S

decese

V

„ Isus a tămăduit or-

birea ochilor, dar n-a putut tămădui orbirea răutăţii. Orbirea
raţiunii nu are leac, dar are pedeapsă.” (Arsenie Boca).
STELA POP,

V

Cu durere în suflete
anunţăm trecerea în nefiinţă a
celui care a fost soţ, tată şi bunic,
IOAN HAVAŞI,
din localitatea Văşad. Dumnezeu să-l odihnească. Înmormântarea are loc azi, ora 12.30,
în Văşad. Soţia Maria, copiii
Ghiţă, Florica, Ionel, Marcel cu
familiile lor. (6600)

VIOREL HORA BLAGA,
IOAN BODRENCIU LUP,
JOZSEF URSZINYI FEHER,
ISTVAN GYORGY
PINTYE.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu adâncă durere

anunţăm trecerea în veşnicie a
lui
IOAN AGUD,
la vârsta de 80 de ani, un om
deosebit, tată, bunic, soţ şi frate. Odihnească-se în pace! Înmormântarea are loc azi, 6 noiembrie, la Biserica din satul
Căpâlna, ora 13.00. Fratele Mihai cu soţia, fiul Ghiţă cu soţia,
nepoţii Sebi şi Carla cu familiile.

V

Cu durere în suflete

anunţăm decesul iubitului nostru soţ, tată şi bunic,
SIGISMOND
NICOLAE BARABAS.
Înmormântarea are loc azi,
6 noiembrie, în Cimitirul Municipal, din Capela Steinberger, ora 13.00. Soţia Mariana,
fiica Cristina cu soţul şi nepoata Ingrid, în veci nemângâiaţi.

V

La ceas de grea încercare întreaga noastră compasiune şi un gând de mângâiere
se îndreaptă către sora şi nepoţii noştri, la dureroasa despărţire de scumpul nostru cumnat
şi unchi,
IOAN HAVAŞI,
de 78 ani. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică, iar familiei greu încercate alinare. Sora
Ana şi cumnatul Mitică Copil,
nepotul Ciprian cu soţia Mihaela şi fiica Mara, nepotul Marcel cu soţia Nina şi fiica Amira. (6621)

V

Suntem alături de
colegul nostru Ghiţă Havaşi, la marea durere pricinuită de trecerea la cele
veşnice a tatălui iubit,
IOAN HAVAŞI.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Colegii de la firma RO
ET CO Internaţional. (6608)

V

Suntem alături de nepotul, verişorul şi colegul nostru Gheorghe Havaşi, în aceste momente de grea suferinţă
pricinuite de trecerea în veşnicie a tatălui drag. Dumnezeu să
te mângâie. Fam. Sabău Cornel
şi Liana, fam. Sabău Ciprian şi
Denisa, fam. Gomboş Cornel
şi Carmen, colegii de la firma
RO&CO Soft S.R.L. (6616)

(6604)

V

Cu durere în suflete,

dar cu speranţa revederii, ne
despărţim pentru o vreme de
cel care a fost soţ, tată, socru şi
bunic,
DUMITRU CHIRILĂ.
Serviciul funerar are loc azi,
6 noiembrie, ora 12.00, din Capela Orăşenească. Familia îndoliată. (6588)

V

Cu inimile şi sufletele
pline de durere anunţăm încetarea din viaţă a scumpei noastre mame şi bunici,
FLOARE
RODICA LAZĂR.
Înmormântarea are loc azi,
ora 14.00, din Capela Oşorhei.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică! Fiul Romi, nora Mariana, nepoţii Romina şi Adelina.
(6603)

V

Durerea din suflete
nu se poate descrie în cuvinte,
acum când ai plecat la ceruri,
scumpa noastră mamă şi bunică,
FLOARE
RODICA LAZĂR.
Te vom păstra mereu în inimile noastre şi în gând. Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică!
Fiul Florin, nora Corina, nepoţii Sergiu şi Macrina. (6601)

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la mama,
bunica şi străbunica,
FLOARE
RODICA LAZĂR.
Dumnezeu s-o odihnească!
Fiul Dorel, nora Rozalia, nepotul Adi cu soţia Dora şi strănepotul Antonio. (6602)

V

Suntem alături de colega noastră, prof. Markovits
Margareta, în aceste momente
de suferinţă pricinuite de pierderea tatălui drag. Colectivul
Şcolii Gimnaziale nr. 11 Oradea.

V

În aceste momente de
grea încercare transmitem un
gând de mângâiere şi
compasiune domnului director Szarka Arpad, la despărţirea de mama sa,
IULIANA SZARKA.
Sincere condoleanţe! Colectivul Casei Judeţene de Pensii
Bihor. (6605)

V

Suntem alături de colega noastră Pirtea Dorina şi
familia sa, în aceste momente
grele pricinuite de pierderea tatălui socru,
AVRAM PIRTEA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Colectivul Casei Judeţene de Pensii Bihor. (6606)

V

Cu adâncă durere în
inimi anunţăm trecerea în veşnicie a mult iubitului nostru,
IOSIF
wURSZINYI FEHER,
în vârstă de 71 ani. Familia.

V

Cu tristeţe în suflete
ne despărţim pentru totdeauna de cea care a fost pentru noi,
mamă, soacră şi bunică,
STELA POP.
Înmormântarea va avea loc
în 7 noiembrie, ora 12.00, de la
Capela Haşaş. Odihnească-se
în pace! Fiii Alexandru, Octavian şi nurorile Liana şi Lenuţa, nepoţii Cătălin, Alin, IonuţAlexandru.

V

Transmitem cele mai
sincere condoleanţe familiei
Rugea Ioan, din loc. Bucuroaia, la tragica despărţire de fiul
drag,
MARIAN-FLORIN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, în Împărăţia Sa! Foştii
colegi de clasă de la Şcoala Generală din Bucuroaia: Tonţ Rodica, Matei Margareta, Petruse
Ioan, Tulvan Florin, Floruţ Florica, Bîtea Viorica, Lazea Lenuţa. (6617)

V

Suntem alături de familia Aurel Fodor, la durerea
pricinuită de decesul mamei,
soacrei și bunicii dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Sincere condoleanțe. Familia
Vancea Petre. (1815)

V

Suntem alături de colegii noșltri, Octavian și Alexandru Pop, la marea durere
pricinuită de pierderea mamei
dragi. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Colectivul biroului de întreținere din cadrul
Universității din Oradea. (1814)

V

În aceste momente de
grea încercare, suntem alături
de șefa noastră Lidia Bodrenciu
și familia ei, când se despart de
dragul lor ”bunu”
IOAN LUP BODRENCIU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică. Colectivul Secției II
Infecțioase, Spitalul Municipal
Oradea. (1813)

V

Împărtășim durerea familiei d-lui consilier local Ioan
RUGEA şi a familiei sale, din
satul Bucuroaia, la despărţirea
pentru totdeauna de dragul lor
MARIAN-FLORIN,
plecat dintre cei dragi, în
urma unui tragic accident, care
i-a curmat destinul la nici douăzeci de ani. Dumnezeu să-l
ierte şi să-l odihnescă şi să dea
alinare suferinţelor familiei îndurerate. Colectivul Primăriei
Copăcel.

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru colega noastră, Lazăr Mariana, la marea
durere pricinuită de decesul
soacrei ei. Sincere condoleanţe! Colectivul Hotelului „Poieniţa”. (6618)

V

Cu tristeţe şi lacrimi ne
despărţim pentru totdeauna de
ISTVÁN CSUCSUJ,
un om drag nouă tuturor, un
om de aleasă omenie, plecat
prea devreme dintre noi. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanţe familiei!
Asociaţia de Proprietari „1 Decembrie” nr. 11. (6619)

comemorări

V

Nimic nu este mai dureros în viaţă ca despărţirea de
fiinţa dragă. Doar clipele de neuitat, amintirile dragi, durerea
şi lacrimile este tot ce ne-a rămas la doi ani de când a plecat
mama, bunica şi străbunica,
MARIA BAILEF.
Gândurile noastre de recunoştinţă, flori, lacrimi este tot
ce îţi mai putem oferi. Dumnezeu să-ţi dea pace şi linişte veşnică. Lenuţa şi Costel cu familiile lor. (6598)

V

Pios omagiu de cinstire
şi recunoştinţă la împlinirea a
45, respectiv 19 ani, de la trecerea în veşnicie a dragilor noştri,
SIMION
şi
ANA COSMAN,
din Topeşti. Odihneşte-i,
Doamne, în pace! Copiii Petre
şi Ioan cu familiile lor. (6612)

