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S

decese

V

„Prin natura ei, viaţa

este o boală ucigătoare.”
MARIA CHIRILĂ,
IRMA SZEBENI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Un suflet bun s-a ridi-

V

Suntem alături de voi,

cat la cer, o inimă bună a înce-

Daniela şi Nelu, în aceste mo-

tat să mai bată. Cu ochii plini

mente grele pricinuite de pier-

de lacrimi ne despărţim de naşa

derea celei care a fost

noastră dragă,
ELISABETA BERDEA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace alături de naşul nostru
DUMITRU.
Gânduri de alinare şi mângâ-

ELISABETA BERDEA,
mamă şi bunică devotată.
Dumnezeu să o odihnească-n
pace. Fina, Miclău Irina cu familia. (9527)

tru fiica dr. Daniela Berdea şi
fiul Nelu Berdea cu familia, din
Germania. Văduva Marţi Maşi Hadade Daciana cu familia.
(9535)

V

Transmitem sincere

condoleanţe şi întreaga noastră compasiune colegei noastre Marinela Cheregi şi familiei sale, la trecerea în veşnicie a
mamei, soacrei şi bunicii dragi.

V

Transmitem sincere

condoleanţe şi întreaga noastră
compasiune colegei noastre dr.

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Colectivul Facultăţii de

mente de adâncă tristeţe pricinuite de trecerea la cele veşnice

ELISABETA BERDEA,
s-a stins din viaţă şi a trecut în veşnicie. Dumnezeu să-i
pună sufletul alături de ceata
îngerilor. Îţi mulţumim şi îţi să-

V

Gânduri de alinare

şi mângâiere pentru nepoate-

secţiei de Radiologie a Spitalu-

le Nela, Anca şi familiile lor,

lui Pelican. (9549)

acum când au condus-o la cele
veşnice a mama, bunica, soacra

V

şi verişoara noastră, care a fost,
În aceste momente de

MARIA ŞANDOR.

mare tristeţe ne alăturăm co-

Dumnezeu să-i dea odihnă

legei noastre dr. Daniela Ber-

veşnică. Doina cu familia, din

dea, în durerea despărţirii de

Bucureşti. (9528)

mama ei dragă. Dumnezeu să-i

rutăm mâinile. Slujba de stâlp

dea odihnă veşnică şi să o aşeze

are loc azi, 9 aprilie, ora 18.00,

de-a dreapta Sa. Fam. Osiceanu

la Capela Orăşenească. Înmor-

Adrian şi Alina. (9550)

V

Sincere condoleanţe

mântarea va avea loc miercuri,

familiilor îndoliate, la despăr-

10 aprilie, ora 14.00, de la Ca-

ţirea de mama şi bunica dragă

pela Haşaş. Fiul Ioan cu soţia
Hilda, fiica Daniela, nepotul
Claudiu cu soţia Andrea, strănepoata Fabienne. (9519)

V

O MAMĂ, dulce mamă

La tine mă gândesc

De 9 luni te regret şi te iubesc.
M-ai lăsat înlăcrimată

MARIA ŞANDOR.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Roşu, din Sînmartin. (9545)

Fără mamă, fără tată,

V

Şi acum a mai căVestea încetării din

viaţă a iubitei noastre mătuşi,
ELISABETA BERDEA,
ne-a întristat profund. În
aceste momente de grea încercare, suntem alături de verişorii noştri Daniela Berdea şi Ioan
Berdea cu familia şi ne rugăm
ca bunul Dumnezeu să le mân-

zut o stea iată.
Ne-a părăsit o fiinţă dragă
nouă, o bunătate rară, mătuşa
ELISABETA BERDEA.
Pierderea ei lasă răni
adânci în sufletul meu.
Nimic mai trist pe
acest pământ
Decât părinţii în mormânt.

V

Cu sufletul şi cu gân-

dul sunt alături de tine dragă
Teodora Cotrău şi familia ta,
mul drum pe harnica şi iubitoarea voastră MAMĂ
MARIA ŞANDOR.
Acum mama se duce la odihnă lângă o cruce. Odihnească-

la dragă, care la fel ca şi mine

se în pace de-a dreapta Tatălui

am fost nedespărţite de mame-

Ceresc. Condoleanţe întregii

nezeu să-i dea odihnă veşnică.

le noastre. Să-i fie somnul lin şi

Văd. Simoc Maria, nepoata La-

familii. Fosta ta învăţătoare

îngerii aproape. Cu regret Flo-

dar Eugenia cu familia. (9546)

rica-Ica Dărăban. (9553)

Victoria Ilisie. (9547)

cere condoleanţe. Bunul Dum-

Suntem alături de
doamna judecător Şilinca Anca
la marea durere pricinuită de
decesul tatălui drag. Sincere
condoleanţe. Colectivul Tribunalului Bihor. (9530)

V

Un suflet drag s-a înăl-

ţat la ceruri. Durerea este nemărginită, cuvintele sunt de
prisos, scumpul nostru tată,
MIHAI BENCIC.
Te vom păstra veşnic în inimile noastre. Odihnă veşnică.
Înmormântarea are loc azi, 9
aprilie 2019, ora 15.00, la Capela Haşaş. Familia îndurerată.

V

Transmitem sincere

condoleanţe cumnatei noastre,
Florica Bencic, acum când se
desparte de tatăl său. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Cipri şi Cristina Pandrea. (9554)

V

Suntem alături de nora

noastră, Flori, la trecerea în nefiinţă a tatălui
MIHAI BENCIC.
Dumnezeu să-l odihnească!

V

Suntem alături de familia îndurerată la marea durere pricinuită de dispariţia prematură a colegului nostru
NICOLAE BURCĂ.
Sincere condoleanţe. Colectivul Tribunalului Bihor. (9531)

Sincere condoleanţe întregii familii. Socrii, Maria şi Viorel
Deac. (9555)

V

Cu adâncă durere în
suflet anunţăm despărţirea de
iubitul nostru soţ, tată şi bunic,
IOSIF BARNA,
pe care l-am iubit şi preţuit de-alungul vieţii sale. Slujba înmormântării are loc azi, 9
aprilie 2019, ora 13.00, la Parohia ortodoxă din Mihai Bravu.
În veci nemângâiate soţia Lucreţia, fiica Mariana şi nepoata Roxana. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. (9534)

V

Ne despărţim cu dure-

re de scumpul nostru tată, socru, bunic,

acum când o conduceţi pe ulti-

Sunt alături de tine Danie-

gâie sufletele îndurerate. Sin-

În aceste momente pline de durere, suntem alături de
doamna Ghitea Florica, la despărţirea de fiul drag
MĂDĂLIN,
din Ateaş. Bunul Dumnezeu
să-l odihnească în pace şi linişte. Dirigintele şi colegii din clasa a VII-a, Şcoala Cefa. (9551)

V

a mamei sale dragi. Colectivul

Iubita noastră mamă,

V

Ştiinţe. (9525)

Daniela Berdea, în aceste mo-

soacră, bunică şi străbunică,

O inimă a încetat să
mai bată. Realizăm în fiecare zi
că în faţa morţii nu avem alternativă. Pe dragul nostru,
MĂDĂLIN GHITEA,
l-a luat prea devreme din mijlocul nostru, al profesorilor
şi al colegilor săi de la Şcoala
Gimnazială nr. 1 Cefa. Drum
lin, suflet frumos! Nu te vom
uita niciodată! (9532)

iere şi sincere condoleanţe pen-

ria, Marţi Marinel cu familia

V

V

V

Împărtăşim durerea
colegei şi bunei noastre prietene Mariana Barna, în aceste
momente de mare tristeţe pentru ea, când se desparte de iubitul ei tată,
IOSIF BARNA.
Sincere condoleanţe. Colegii de la sediul ABA Crişuri.
(9533)

IOAN INDRIEŞ.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Nu te vom
uita niciodată. Înmormântarea
va avea loc miercuri, 10 aprilie
2019, ora 14.00, în localitatea
Tilecuş. Fiica Monica, ginerele
Ovidiu, nepoatele Daiana şi Patricia. (9542)

