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Miercuri, 2 decembrie 2020

S

decese

V

Suntem alături de întreaga familie îndurerată cu
un gând de mângâiere, la marea durere pricinuită de trecerea subită la cele veșnice a celui care a fost,
CONSTANTIN POPESCU,
care prin bunătatea lui a fost
un soț, tată și bunic minunat.
Ne vei lipsi,
POPICĂ!
Dormi în pace, îngerii să
te vegheze! Familiile Roca și
Bogdan. (272)

V

Suntem cu sufletul
alături de prietenii și vecinii
noștrii, fam Ioan și Florina Todoca și le împărtășim durerea
la despărțirea de cea care a fost
o mamă, soacră și bunică iubitoare
ANA FULE,
de 89 de ani din Borozel.
Dumnezeu s-o primească în
Casa Sa, s-o ierte și să-i dea
odihnă veșnică. Fam. Răcuciu.

V

Suntem alături de Maria şi Cristina Silaghi, acum,
când cu mare durere în suflete
se despart de
GHEORGHE SILAGHI,
cel care le-a fost soţ şi tată.
Sincere condoleanţe din partea
vecinelor Pordea Lia, Diana şi
Simona Gavrilaş. (6319)

V

Cu adâncă durere în
suflet anunţ încetarea din viaţă
a scumpului meu tată,
TEODOR FAUR,
în vîrstă de 89 de ani. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Rulikowski Oradea, direct
la mormânt, în data de 4 decembrie 2020, ora 11.00. Dormi în pace! Fiul Faur Gheorghe. (6313)

V

Cu durere suntem alături de Faur Gheorghe, acum
când se desparte de tatăl lui,
TEODOR FAUR.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Familia Madar Nicu şi
Florica. (6314)

V

Cu tristețe în suflete ne
luăm rămas bun de la dragul
nostru unchi,
TEODOR FAUR.
Sincere condoleanțe familiei
greu încercate! Dumnezeu să-l
odihnească în Împărăția Sa!
Fam. Flora Marioara și fam.
Flora Cristian.

V

Un suflet bun și plin de
dragoste s-a ridicat la cer departe de noi, dar mai aproape
de Dumnezeu, lăsând în urmă
lacrimi și durere, iar noi cu inimile sfâșiate îl conducem pe ultimul drum, pe cel care ne-a
fost soț, tată și bunic
GHEORGHE SILAGHI,
(78 ani). Durerea este foarte
grea, dar încercăm să ne consolăm cu gândul că Bunul Dumnezeu te va așeza acolo unde
se duc oamenii buni, blânzi și
curați. Îl rugăm să te ierte și săți facă țărână ușoară. Îndurerată soție Aurora, copiii Ghiță și
Corina, nora Luminița, ginerele Mitică și nepoții: Cristian,
Andreea, Patricia și Bogdan.
Te vom iubi mereu și vei
ramâne veșnic în amintirea
noastră, suflet drag! (6321)

V

Nici zilele, nici lunile
şi nici anii nu vor putea şterge
din inimile noastre ziua de 30
noiembrie 2020, când un destin
nemilos a rupt firul vieţii scumpului nostru fiu,
SABIN MIRCEA
BĂRCAN.
Zadarnic îl vom aştepta, căci
drumul lui este fără întoarcere. Pe mormântul lui vor înflori
mereu trandafirii udaţi cu lacrimile noastre, în sufletele noastre va dăinui veşnic durerea şi
întristarea. Îngerii să vegheze
drumul lui lin către Dumnezeu.
Stâlpul va avea loc miercuri,
ora 18.00, la Catedrala „Sf. Nicolae” din Oradea, iar înmormântarea va avea loc vineri, 4
decembrie, ora 10.00, la Capela
Frenţiu, Cimitirul Rulikowski.
În veci nemângâiaţi, tata Sabin
şi mama Helena Bărcan. (6330)

V

Suntem alături de vecinul nostru, Szegedy Iosif, la
durerea pricinuită de trecerea
în neființă a iubitei sale soții,
IBOLYA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Asociația de Proprietari „Ecaterina Teodoroiu 68”.

V

Cu durere în suflete
anunţăm încetarea din viaţă a
scumpului nostru frate şi cumnat,
SABIN MIRCEA
BĂRCAN,
în vârstă de 55 de ani. Sufletul lui bun va rămâne veşnic în
amintirea noastră! Îţi mulţumim din suflet pentru iubirea
şi bunătatea cu care ne-ai înconjurat până în ultima clipă
a vieţii. Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet curat!
Fratele Bărcan Marius şi Monica. (6331)

V

Un suflet minunat, plin
de dragoste şi credinţă, un om
deosebit, mereu cu un zâmbet
cald şi o vorbă bună, aşa te vom
păstra în suflet şi amintire, dragul nostru frate,
SABIN MIRCEA
BĂRCAN.
Dumnezeu să te odihnească
în pace! Fratele Bărcan Cristian Alin. (6332)

V

Regretăm trecerea prea
devreme la cele veșnice a fostului fotbalist, arbitru și observator,
MIRCEA BĂRCAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar familiei greu încercate, sincere condoleanțe. Colectivul AJF Bihor.

V

Iubitorii
fotbalului beiușan regretă trecerea în
neființă a celui care a fost observatorul de fotbal
MIRCEA BĂRCAN
Condoleanțe familiei îndurerate! Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică! Conducerea C.S.
„Bihorul Beiuș”.

V

Cu sufletele împietrite de durere și tristețe, Colectivul Grădiniței nr. 20 Oradea
regretă profund trecerea la cele
veșnice a celei care a fost directorul, mentorul și colega noastră,
RODICA TODA.
Un profesionist și un model care va rămâne veșnic viu
în gândul și sufletele noastre. Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică! Sincere condoleanțe
familiei îndurerate!

V

Cu lacrimi de durere
ne despărțim de draga noastră,
LUCREȚIA FLOREA.
Dumnezeu să o odihnească!
Cumnata Emilia Dalea, nepotul Bogdan cu familia.

V

Un gând de mîngâiere
și întreaga noastră compasiune pentru prietenii noștri dragi,
Dragoș, Pecu, Giuli, Amalia,
la ceas de grea încercare când
se despart de iubita lor bunică,
soție și mamă,
LUCI FLOREA.
Dumnezeu să o odihnească în
pace! Sincere condoleanțe familiei adânc îndurerate! Pușa,
Pascu, Alecsandra și Andu.

V

Cu sufletele zdrobite de durere anunțăm încetarea
din viață a celui care a fost tată,
soț și bunic,
TRAIAN BREB.
Îl vom purta în suflet mereu.
Înmormântarea are loc azi, 2
decembrie, la ora 13.00 la Capela din satul Mierlău. Soția
Viorica și familia. (6325)

V

N-am crezut niciodată că e atât de grea despărțirea,
atât de dureroasă și atât de tristă. Îngenuncheată de durere anunț încetarea din viață a
scumpului meu tată,,
TRAIAN BREB.
Fiica Gabriela. (6326)

V

Nu poate fi descrisă în
cuvinte durerea pricinuită de
moartea tatălui meu drag,
TRAIAN BREB.
A lăsat în urmă o mare
tristețe, care s-a așternut peste sufletele noastre. Nu te vom
uita niciodată! Fiica Alina, ginerele Ciprian și nepoțelul mult
îndrăgit, Mihnea. (6329)

V

Suntem alături de voi,
Gabriela și Alina, în aceste clipe de durere când îl conduceți
pe ultimul drum pe bunul și
dragul tată,
TRAIAN BREB.
Dumnezeu să-i dea odihna
veșnică și vouă alinare! Fam.
Negrău Dorel. (6327)

V

Întreg colectivul Școlii
Gimnaziale ”ZELK ZOLTAN VALEA LUI MIHAI”,
își exprimă regretul și profunda tristețe odată cu trecerea în
neființă a tatălui colegului nostru Ciprian Zopota. În aceste clipe de grea încercare, îți
transmitem, din partea tuturor,
sincere condoleanțe și multă
putere să treci peste acest moment greu din viață. Dumnezeu
să-l odihnească și să-l așeze
lângă cei drepți! Conducerea
unității de învățământ. (6324)

V

Regretăm plecarea pe
drumul fără întoarcere a fostului nostru prieten,
dr. TIBERIU TĂLMACIU,
din Bistriţa. Ne amintim de
chipul lui şi vorbele înţelepte, de sfaturile bune şi umorul
cu care ne-a înconjurat. Soţiei Smaranda un gând de alinare. Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică şi pace! Aurica şi Victor Bărui. (6315)

V

Cu durere și tristețe în
suflet, cu lacrimi în ochi, dar și
cu amintiri dragi mă despart de
bunul și dragul meu frate,
IOAN PAINA,
(Nuțu Bunului). Rog pe bunul Dumnezeu să-l ierte și să
așeze sufletul lui blând și bun
în Împărăția Sa! Cu frățească
prețuire, sora Floare cu familia. (6310)

V

Aducem un ultim omagiu, acum, când pleacă la cele
veșnice bunului nostru unchi,
IOAN PAINA,
(Nuțu Bunului). Pentru dragostea și bunătatea cu care
ne-a înconjurat rugăm pe bunul
Dumnezeu să-l ierte și să așeze
sufletul lui în Împărăția Sa. Nepoata Silvia cu familia. (6311)

V

Cu adâncă durere în
suflet anunț trecerea la cele
veșnice a soțului meu,
PAVEL PINTEA,
de 80 ani. Bunul Dumnezeu
să-l ierte și să-l odihnească în
pace! Înmormântarea va avea
loc joi, 3 decembrie, ora 14.00,
din Capela Hașaș. Soția Pintea
Sabina. (6322)

