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„Miluieşte-i Dumneze-

ule după Marea Ta Milă!”
VASILE NEGRUŢIU,
CONSTANTIN SARCA,
LASZLO PEREI,
ILEANA HĂŞMĂŞAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de fa-

milia Gavril şi Mariana Cheregi, la despărţirea de scumpa
lor mamă, bunică şi soacră,
EUGENIA CHEREGI
din Alparea, în vârstă de 83
de ani. Dumnezeu să o odihnească în pace. Înmormânta-

V

Cu sufletele cernite de
durere, cu regret nemărginit,
ne luăm adio de la mult iubitul
nostru tată, socru, bunic şi străbunic,
VASILE BOC,
de 80 ani, din Beiuş. Ne-ai
iubit atât de mult, ne-ai purtat de grijă întotdeuna, te vom
plânge cât vom trăi... Du-i mult
iubitei noastre mame,
ELISABETA BOC,
pe care n-am uitat-o nici o
clipă şi nu o vom uita în veci...
rugăciunile, toate florile şi lumânări aprinse ca bunul Dumnezeu să vă odihnească în Împărăţia Sa. Înmormântarea va
avea loc duminică, 7 aprilie
2019, ora 13.00, în Sebiş. Îţi sărutăm mâna, fiul Eugen, nora
Rodica, nepotul Eugen jr, nepoatele Ramona şi Jeanina cu
familiile lor. (9401))

rea va avea loc joi, 4 aprilie, ora
13.00, în Alparea. Cuscrii Viorel şi Tuţi Codreanu, din Beiuş.

V

Suntem alături de

doamna director Eugenia Borbei, în aceste momente grele,
pricinuite de trecerea la cele
veșnice a bunicii dragi. Sincere
condoleanțe întregii familii îndoliate. Colectivul Direcției Juridice din cadrul Primăriei Mu-

V

Împărtăşim durerea bunului nostru cuscru Eugen Boc şi bunei noastre nurori
Popa Ramona, în aceste clipe
de grea încercare, când se despart de scumpul lor tată şi bunic,
VASILE BOC.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanţe
familiei îndurerate. Familia dr.
Popa Cornel-Gheorghe şi Ana.
(9403)

nicipiului Oradea. (2220)

V

V

Un suflet bun s-a ridi-

cat la cer, o inimă bună a încetat să mai bată. Cu sufletele
îndurerate şi ochii plini de lacrimi ne despărţim pentru totdeauna de cel care a fost tată,
socru, bunic,
VASILE BOC,
de 80 ani, din Beiuş. Înmormântarea va avea loc duminică, 7 aprilie 2019, ora 13.00, în
Sebiş. Îţi sărutăm mâna, fiul
Radu, nora Silvia, nepoţii Răducu şi Lavinia. (9402)

S-a stins sub privirea mea neputincioasă! O fiinţă dragă a luat drumul spre
cer! Cuvintele şi lacrimile nu
pot exprima durerea din sufletul meu, acum când mă despart
de cel care mi-a fost soţ timp de
52 de ani,
VIOREL CHIRA.
Pentru bunătatea şi iubirea cu
care m-a înconjurat va rămâne
veşnic în gândurile mele. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Înmormântarea va avea loc joi,
4 aprilie, ora 13.00, din Capela
Haşaş. În veci nemângâiată, soţia Ioana. (9413)

Cu mare durere în suflete ne despărţim de iubitul
nostru tată, socru şi bunic,
VIOREL CHIRA,
în vârstă de 75 de ani. Soarele vieţii a apus pentru o fiinţă atât de dragă nouă. În acest
univers al tristeţii ne rămân stelele amintirilor care să ne aline durerea. Golul lăsat în urmă
prin stingerea lui din viaţă, nu
va fi umplut niciodată. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace. Înmormântarea va
avea loc joi, 4 aprilie, ora 13.00,
din Capela Haşaş. Fiicele Monica cu soţul Mark şi Corina cu
soţul Marius, nepoatele Roxana
şi Carina. (9414)

V

O inimă bună a încetat să bată, un suflet bun s-a ridicat la cer. Cu lacrimi în ochi
şi durere în suflete ne despărţim de cumnatul şi unchiul nostru drag,
VIOREL CHIRA.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Lonte
Lena, Ionică şi nepoţii Ciprian
şi Ionuţ cu soţia Mihaela şi fiica
Natalia. (9412)

V

O rugăciune, flori şi
gânduri curate sunt tot ce îi mai
putem oferi acum, celui care a
fost cuscrul nostru,
VIOREL CHIRA,
a cărui suflet s-a înălţat la ceruri. Fie-i ţărâna uşoară, memoria binecuvântată. Alinare şi
mângâiere soţiei Ioana, fiicelor
Corina şi Monica, cu familiile
lor. Gheorghe şi Cornelia Mălan, din Oradea, cumnata Dalia
şi Mihai. (9411)

V

Suntem alături de prietenele noastre, Monica şi Corina şi a mamei lor, Ioana, în
aceste momente de durere după
pierderea tatălui şi soţului drag,
VIOREL CHIRA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace şi să aline sufletele familiei. Betty şi Mirciu Pop împreună cu familiile şi părinţii.
(9395)

V

Suntem alături de familia îndurerată, la plecarea
spre cele cereşti a vecinului
nostru
VIOREL CHIRA.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
aşeze cu drepţii, spre odihna
veşnică, iar celor rămaşi, alinare şi mângâiere. Vecinii de la
scara B, bloc C 7. (9399)

V

Întreaga noastră com-

pasiune faţă de familia colegei
noastre Corina Mălan, în clipele grele pricinuite de moartea tatălui ei drag. Sincere condoleanţe. Neluţu şi Tina. (9396)

V

Alături de buna mea

prietenă Florica Popa, de fiul
Florin cu familia şi fiul Cristian, îl plângem şi noi, pe cel care
le-a fost soţ, tată, socru şi bunic,
COSTICĂ POPA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar pe cei rămaşi să-i
mângâie. Mia Monea cu familia. (9391)

V

Aducem un ultim oma-

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere, compasiune şi sincere condoleanţe colegei noastre, Nicoleta Mladin şi întregii
familii, în aceste momente grele pricinuite de decesul tatălui,
FLORIAN POGANA.
Bunul Dumnezeu să-i dăruiască odihnă veşnică. Colectivul Secţiei A.T.I., Ortopedie şi
Chirurgie Spital Militar Oradea. (9410)

V

Sincere condoleanţe şi
un gând de alinare pentru tine,
Iuliana şi copiii tăi, când vă
despărţiţi de soţul şi tatăl drag,
dascăl devotat şi om de aleasă
omenie,
prof. FLORIAN POGANA.
Foştii colegi, Iudit Romanescu şi Nelu Vraciu. (9398)

giu colegului nostru,
CONSTANTIN POPA,
de care ne despărţim acum,
când pleacă pe ultimul său
drum. Dumnezeu să-l odihnescă în pace. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colectivul Direcţiei
Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Bihor.

V

Suntem alături de cole-

ga noastră as. Mladin Nicoleta
şi de familia sa, în aceste mo-

V

Cu gând de alinare şi
multă compasiune sunt alături
de doamna Iuliana şi familia sa,
în momentul despărţirii de soţul, tatăl şi socrul drag,
prof. FLORIAN POGANA.
În aceste momente de grea încercare, rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace, iar pe cei rămaşi să-i
mângâie şi să le aline durerea.
Adio, coleg şi prieten bun. Prof.
Gh. Vaida. (9407)

mente de tristeţe, când se desparte de tatăl său drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanţe. Colectivul Laboratorului de Radiologie al Spitalului Clinic de Urgenţă „Avram Iancu” Oradea.
(9392)

V

În clipe de adâncă du-

rere în suflete suntem alături
de as. Mladin Nicoleta şi familia sa, când se desparte de tatăl mult iubit. Dumnezeu să-l
odihnească. Fam. dr. Gheorghe
Aurel şi Melinda. (9393)

V

Ne alăturăm durerii co-

legei noastre, Mladin Nicoleta,
acum când îşi conduce tatăl pe
ultimul drum. Sincere condoleanţe. Colegele de la Farmacia
Spital Militar. (9394)

V

O inimă bună a încetat să mai bată după o grea suferinţă, un suflet bun s-a ridicat
la cer, iar noi cu inimile sfâşiate de durere şi ochii înlăcrimaţi
anunţăm trecerea la cele veşnice a celui care a fost un frate şi
unchi iubitor,
CONSTANTIN SARCA,
din Nojorid. Înmormântarea
va avea loc joi, 4 aprilie, ora
13.00, din Capela din Nojorid.
Sora Szucs Ileana cu familia.

V

Suntem alături de familia Gligor, la marea suferinţă
pricinuită de pierderea soţului,
ing. PAVEL GLIGOR.
Sincere condoleanţe întregii
familii. Colegii şi prietenii ing.
Costea Viorel şi Mathiu Dana.
(9405)

