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Marţi, 5 februarie 2019

S

decese

V

„Moartea

nu

acceptă

mită”. (Benjamin Franklin)
EVA JOZSA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu mare durere și
tristețe în suflet, noi, pensionarii militari din Beiuș, am primit
vestea trecerii în neființă, atât
de fulgerătoare, a camaradului
lt. col. (r.)
VALER TONCEAN.
Excepționalele sale calități
morale și profesionale vor face
să rămână o amintire luminoasă în memoria noastră. Transmitem sincere condoleanțe și
întreaga noastră compasiune
familiei. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

V

V

V

Scumpul meu soț
lt. col. (rez.)

VALER TONCEAN,
de 64 ani, acum când moartea fulgerătoare te-a luat de lîngă noi, mi-e imposibil să cred
că nu mai exiști, că oriunde voi
merge, nu te voi găsi și oricât
te voi aștepta, nu vei mai veni.
Durerea mea enormă, lacrimile
și despărțirea de tine nu le pot
exprima și-l rog pe bunul Dumnezeu să aducă sufletului tău,
odihnă veșnică. Înmormîntarea
are loc azi, 5 februarie 2019, la
orele 15.00, de la capela Hașaș
din Cimitirul Municipal. Pe
veci îndurerată a ta soție Sidonia și măicuța mea Sidy, care
nu te vor uita niciodată! (8166)

V

Rămas bun, tăticul meu
lt. col. (rez.)
VALER TONCEAN

acum cînd mergi la Dumnezeu. Să știi că te-am iubit mereu
și vei rămâne veșnic în sufletele
noastre o amintire binecuvân-

V

Împărtăşim marea durere a distinsei familii a doamnei mr. (r.) Sidonia Toncean
când se desparte prea devreme
de cel care a fost
lt. col. (r.)
VALER TONCEAN,
un camarad admirabil, un
ofiţer şi un familist de excepţie, un suflet nobil, generos şi
altruist. Bunul Dumnezeu să-l
aşeze în rândul drepţilor. Sincere condoleanţe familiei greu
încercate. Familia gl. bg. (r.) dr.
Vasile şi Maria Creţ. (8188)

V

Un ultim şi pios omagiu celui care ne-a fost camarad, coleg şi prieten
lt. col. (rtg.)
VALER TONCEAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. gl. bg. (rtg.) Todor Gheorghe. (8151)

tată și plină de lumină, dragul
nostru tată, socru și bunic. Bunul Dumnezeu să-ți așeze sufletul în lumea celor drepți și să-ți
dea odihnă veșnică! Fiul Claudiu cu soția Ancuța și nepoțelul
Alex. (8167)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere familiei Toncean,
pentru pierderea suferită. Sincere condoleanţe. Doina Staicu
şi Ileana Contiş. (8161)

Împărtăşim durerea

V

Regretăm profund tre-

tinsa noastră colegă, doamna

prietenei noastre Sidonia şi a

cerea mult prea devreme la cele

Toncean Sidonia, de fiul Clau-

familiei sale, în aceste momen-

veşnice a distinsului nostru pri-

diu, nepotul Alex şi toţi apro-

te de grea suferinţă, când se

eten şi colaborator

piaţii familiei, în aceste momente de grea cumpănă când se
despart pentru totdeauna de cel

despart pentru totdeauna de iu-

lt. col. r.

bitul lor soţ, tată, bunic şi gine-

VALER TONCEAN.
Transmitem sincere condole-

re
VALER

anţe familiei îndoliate şi rugăm

TONCEAN – VALI.

pe bunul Dumnezeu să-l ierte

Dumnezeu să-l ierte şi să-l

şi să-l odihnească în pace. Fi-

odihnească în Împărăţia Sa, iar

liala Bihor a A.N.C.M.R.R. din

vouă familiei, putere sufleteas-

M.A.I. (8185)

care a fost
lt. col. (rtg.)
VALER TONCEAN,
un soţ, un tată şi un bunic
extraordinar, un prieten, coleg
şi camarad adevărat, un profesionist de excepţie, un ofi-

Surprinzătoarea și
neașteptata dispariție a bunului
nostru prieten și fost vecin,
VALER TONCEAN,
ne-a umplut sufletele de
tristețe și durere nemărginită.
Bunătatea, sociabilitatea, modestia, dorința de a-și ajuta semenii, vor rămâne veșnic în
amintirea noastră.
Sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să-l
odihnească în pace!
Vasile și Mariana Morar.
(8184)

V

Suntem alături de dis-

ţer cu funcţie de conducere

că să treceţi cu bine de această grea suferinţă. Sincere condoleanţe familiei din partea lui
Ica şi Gabi Cotor. (8159)

în A.N.C.M.R.R. „Gl. Traian
Moşoiu” - Filiala Bihor. Bunul Dumnezeu să-i ierte păcatele şi să-i dea odihnă veşnică.
Exprimăm alese sentimente de
compasiune, sincere condoleanţe familiei greu încercate. Gl.

V

Profund marcaţi de

dispariţia neaşteptată şi prematură a
lt. col. (r.)
VALER TONCEAN,

mele Biroului, Comitetului şi

greu încercată. Rugăm pe bu-

membrilor A.N.C.M.R.R. „Gl.

nul Dumnezeu să-l aşeze în Îm-

Traian Moşoiu” - Filiala Bihor.

părăţia Sa. Fam. col. (r.) Popa

(8150)

Felician şi Florica. (8171)

o apăsătoare greutate în suflete,
ne luăm un ultim bun rămas de
la bunul camarad şi prieten
lt. col. (rtg.)
VALER TONCEAN.
Sincere condoleanţe doamnei
Sidonia şi întregii sale familii îndurerate. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fam. Mar-

V

Compania a VII-a din Şcoala
Militară de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu” Sibiu, sunt alături de familia Toncean, la trecerea spre cele veşnice a celui
care a fost coleg şi prieten adVALER TONCEAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. (8174)

V

Cu adâncă durere şi

bun, de o nobleţe aleasă şi un

profunda noastră compasiune

bun camarad şi colaborator pe

un familist adevărat, un ofiţer
de excepţie, un prieten şi camarad loial. Dumnezeu să-i călăuzească sufletul spre lumină şi
pacea eternă! Sincere condole-

că Anca şi Alin cu copiii Tudor
şi Mihai. (8186)

V

Ne-a părăsit bunul nos-

EMIL-ALEXANDRU VARGA.
Înmormântarea are loc azi,
5 februarie 2019, ora 11.00, de
la Capela Orăşenească a Cimitirului Rulikovski, Oradea. Familia îndoliată. (8172)

V

Suntem alături de fa-

veşnice a celui ce a fost un soţ

nia Toncean şi ne exprimăm

VALER TONCEAN,

Dumitru şi Felicia, familia Jur-

ţă pricinuită de trecerea la cele

părţim de un OM deosebit de

lt. col. (rtg.)

noastre condoleanţe. Fam. Oros

milia Varga, la marea suferin-

legei şi prietenei noastre Sido-

iubitul ei soţ,

milia, vă transmitem sincerele

mirabil

sincere regrete în suflet, ne des-

suferinţă, când se desparte de

ră Doiniţa cu fiul Claudiu şi fa-

Colegii din Plutonul 3

Împărtăşim durerea co-

în aceste momente de tristeţe şi

Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Draga noastră verişoa-

tru tată, bunic şi fost coleg

cel şi Mirela Dan. (8158)

V

ţat la cer, lăsând multă tristeţe
VALER TONCEAN.

suntem alături de familia

În aceste clipe triste, cu

Un suflet bun s-a înăl-

în urmă,

bg. (rtg.) dr. Vasile Creţ, în nu-

V

V

care l-am apreciat şi stimat întotdeauna, cel care a fost

şi tată iubitor
EMIL.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească. Sincere condoleanţe familiei din partea prietenilor şi vecinilor, Ica şi Gabi
Cotor. (8160)

lt. col. r.
VALER TONCEAN.
Rugăm pe bunul Dumnezeu

V

Suntem alături de fa-

să-l aşeze în rândul celor drepţi

milia Varga, în momentele de

şi buni, să-i călăuzească sufle-

grea încercare prin care trec

tul spre lumină şi pacea veş-

acum la trecerea prea devreme

nică. Suntem alături de draga

în neființă a scumpului lor,

lui soţie Sidonia, mama soa-

EMIL VARGA.

cră şi copilul lui cu familia şi le

anţe familiei îndurerate şi greu

Dumnezeu să-l odihnească în

transmitem sincere condolean-

pace și pe cei rămași să-i întă-

încercate. Fam. Ioan şi Eliza

ţe. Fam. col. r. Petre şi soţia Ne-

rească! Familia col. rz. Morar.

Dăscăleanu. (8169)

lica Şovre. (8182)

(8183)

