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S

(2285)

decese

V

„Domnul Dumnezeu

să aşeze sufletele lor unde drepţii se odihnesc.”
JOZSEF NAGY,
MARIA TURUCZ,
LUCREŢIA BALINT,
OVIDIU-FLORIAN BUZGARIU,
SUSANA GABOR.

V

Suntem alături de
doamna director Ton Delia, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a soacrei
sale
CLARA MIHALY.
Transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate. Salariaţii de la Vulturul Negru S.A.
Oradea. (1179)

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere pentru familia Ton
Mircea şi Delia, la despărţirea
de iubita lor mamă, soacră şi
bunică
CLARA MIHALY.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Colegii din conducerea Vulturul Negru S.A. Oradea. (1180)

V

Anii nu se opresc în loc

și iată că au trecut șase ani de
când ochii blânzi ai tăticului și
bunicului nostru,
FLORIAN BALA,
nu ne mai privesc cu acea
dragoste pe care numai un părinte ți-o poate dărui. Au trecut

Sincere condoleanţe fami-

șase ani, vor mai trece 20 sau

liilor îndoliate! Ildiko Mavro-

100, dar nu vom putea uita ul-

doglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

O rugăciune, flori şi

gânduri de alinare sunt tot ce
mai putem oferi acum familiei
îndoliate, la despărţirea de colega noastră

V

Compasiune și sincere condoleanțe! Suntem alături
de primarul comunei Remetea, Ștefănică Adrian Călin, în
aceste momente de durere pricinuite de decesul mamei sale,
FIROANDA ŞTEFĂNICĂ.
Primaria Comunei Remetea,
Consiliul Local al Comunei
Remetea și Școala Gimnazială
nr. 1 Remetea.

să ne transmită că nu vrea să
ne lase singuri, că vrea să ne
mai rămână alături. E atât de
trist să simți că te doare sufletul, cu gândul la amintirile pe
care le ai cu tăticul și bunicul
atât de drag! Trăim zilnic cu
povara faptului că, inevitabil,
o parte din noi a murit. Dacă o
mai fi existând ceva „Dincolo”,

dr. MARIA TURUCZ,

sperăm că ne vezi și știi că nu

medic primar medicină generală adulţi. Dumnezeu s-o

comemorări

odihnească în pace. Dr. Carmen Pantiş, Colegiul Medicilor

trece o zi în care să nu ne gândim la tine! Trăiești în amintirile noastre, te regăsim la tot
pasul, îți revedem zâmbetul în

Bihor. (1171)

V

tima lui privire, prin care voia

fotografii, îți dăruim dragostea și neuitarea veșnică! Florile recunoștinței îți vor îmbră-

Suntem alături de dom-

ca totdeauna tristul mormânt,

nul Alexandru Nuţiu, la ma-

udate cu lacrimile durerii! Ce

rea durere pricinuită de moar-

ne-a mai rămas? Amintirile...

tea tatălui drag. Dumnezeu să-l

Doar ele rămân după ce sufle-

odihnească în pace. Colecti-

tul e secătuit de lacrimile care

vul Asociaţiei de proprietari

croiesc râuri de tristețe tot mai

„Avram Iancu”. (1177)

adânci! Te iubim,
TATI și BUNU!

V

Nu ne va ajunge viața pentru
Nu putem exprima în

cuvinte durerea pricinuită de
trecerea în nefiinţă a iubitei
noastre mame, soacre şi bunici
CLARA MIHALY,
de 82 ani. Înmormântarea are
loc azi, 5 iulie 2019, ora 12.00,
de la Capela Orăşenească.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fiul Mircea, nora Delia şi
nepotul Şerban. (1178)

V

Au trecut 5 ani de când
ne-a părăsit pentru totdeauna
iubitul nostru soţ, tată, socru şi
bunic,
ŞTEFAN BIRTA.
Amintirea lui va rămâne veşnic în sufletele noastre. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică!
Soţia Măriuţa, fiul Doru, nora
Mihaela şi nepoata Ştefania.
(1160)

V

IN MEMORIAM
FELICIAN EDUARD IOAN HANN
15.06.1926-07.07.2016
IN MEMORIAM, l-am scris și publicat în ziarul local Crișana din
Oradea și Revista construcțiilor, în data de 07.07.2017, la comemorarea unui an de la trecerea la cele veșnice a celui care a fost
FELICIAN EDUARD IOAN HANN.
Ceremonia religioasă și sfințirea mormântului din cimitirul Rulikovski a fost simplă, demnă și nobilă, așa cum i-a fost și viața. S-a
vorbit mult acolo, atunci, iar în in memoriam din motive lesne de
înțeles, am scris puțin. Se cuvine, deci, mult mai multe de scris, măcar în sinteză, cât permite iarăși spațiul, acum când comemorăm 3
ani de la deces și nu deloc îmtâmplător 40 ani de activitate în CNCISC București. Metaforic vorbind, aceștia sunt „urmașii omului”
care a fost
FELICIAN EDUARD IOAN HANN,
împreună cu comisia pe care a slujit-o până la sfârșitul vieții, așa
cum anticipa, scriind în Editorialul Buletinului Informativ nr. 6 dec. 2007. Stele fixe, stele căzătoare.... Peste câțiva ani, în B.I. nr. 5 –
2013, a pus punctul pe i, scriind editorialul.... CARTEA MEA, care
reprezintă o chintesență a întregii sale activități științifice și profesionale, o carte rară, de excepție, în 4 volume - COMPORTAREA
IN SITU A CONSTRUCȚIILOR ȘI APTITUDINEA LOR PENTRU EXPLOATARE. La baza acestei teorii pe care a creat-o și
a fundamentat-o a stat peste 250 de lucrări, articole și comunicări
științifice la manifestări interne și internaționale, la Praga, Budapesta, Torino, Paris, Hong Kong, Dublin, Lisabona, Poznan, Rio de Janeiro ș.a. Are certificat de traducător în limbile engleză, franceză,
germană și rusă. Are 12 certificate de inventator. Marele și mult regretatul dispărut dintre noi, din lumea minunată a constuctorilor,
pierde un profesionist de excepție, un caracter puternic, aspru, dar
drept, un model demn de urmat pentru toți constructorii adevărațibeneficiari, proiectanți sau executanți. Dumnezeu să îl odihnească
în liniște și pace! Ing. Teodor S. Bogluț, fost membru-expert al CNCISC și director al S.C. IFOR S.A. BIHOR – Oradea. (1169)

V

Amintiri dragi împleti-

te cu lacrimi şi mult dor este tot
ce simţim şi acum la împlinirea
în 7 iulie 2019, a 12 ani de la
trecerea la cele veşnice a iubitului nostru soţ, tată, socru, bunic, dragul nostru,

a-ți cinsti memoria. Mulțumim

GHEORGHE POPOVICI.

celor care ne vor fi alături la

Rugăm pe bunul Dumnezeu

slujba de pomenire, dumini-

să-l ierte şi să-l odihnească în

că, 07.07.2019, la Biserica din
Ioșia Nord (lângă Sala Sporturilor), și mulțumim celor care,
fie și pentru un moment, îi vor
dărui o clipă de aducere amin-

pace. Nu te vom uita niciodată, suflet bun şi iubitor! O lacrimă fierbinte îţi vom lăsa pe tristul tău mormânt. Familia: soţia

te. Adorații tăi: unica fiică, Va-

Florica, fiul Adrian, nora Feli-

lentina, și unicul nepot, Sergiu-

cia, nepoatele Adriana şi Lari-

Florin. (2339)

sa, pe veci îndureraţi. (1157)

V

Amintiri duioase, gânduri dragi şi imense regrete
păstrez şi acum în inima mea,
la împlinirea a 2 ani de când ai
plecat spre cele veşnice iubita
mea mătuşă,
ELENA MACRA.
Dumnezeu să-ţi dea odihnă
veşnică. Nu te voi uita niciodată. Nepoata Florica Uivaroşan.
(1159)
Pe data de 6 iulie 2019 se împlinesc 21 ani de când m-ai părăsit fulgerător, plecând în eternitate, dragul meu soţ
IOAN SĂVESCU.
Pentru bunătatea, respectul şi
dragostea cu care m-ai înconjurat îţi datorez neuitarea, Florica. Să-ţi fie somnul lin şi îngerii
aproape în Împărăţia Sa. (1175)

