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Vineri, 9 septembrie 2016

V Suntem alături de vecinii noştri

V Un gând de mângâiere şi alina-

Vaşadi Alin şi Adriana, la marea dure-

re pentru prietena noastră dragă, Ioana

Durgheu Sorin, în aceste momente grele

re pricinuită de trecerea la cele veşnice a

Josan, în aceste momente grele când se

pricinuite de decesul mamei sale. Dum-

cumnatei şi surorii dragi

desparte de mama ei,

SCÂNTEIOARA-TEODORA

doamna STELA JOSAN.

CORNEA.

Dumnezeu să o odihnească în pace!

„Toţi ne naştem, zice Sf. Cipri-

an, cu laţul în jurul gâtului, şi cu fieca-

Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o

re pas ce-l facem, ne apropiem mai mult

odihnească în pace. Fam. Stejeran Mir-

de moarte”.

cea. (917)
ANDRAS BEKO.

Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.

V Cu inima plină de durere, multă

V Lacrimi şi regrete pentru credincioasa
TEODORA.
Ne rugăm la bunul Dumnezeu să o

tristeţe şi lacrimi în ochi, ne luăm rămas
bun de la soţul şi tatăl drag
DUMITRU IANC,
de 85 ani. Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, 10 septembrie 2016, ora 12.00,
în localitatea Hotar (com. Ţeţchea), de la
nr. 62. Dumnezeu să-l odihnească. Soţia
Maria, fiii Florian-Ioan şi Dorin-Dumitru. (932)

V Suntem alături de fina Adriana şi
finul Alin la marea durere pricinuită de
plecarea prematură dintre voi a surorii şi
cumnatei dragi
SCÂNTEIOARA-TEODORA
Dumnezeu s-o odihnească în pace.

luăm rămas bun de la tatăl meu, de la socrul şi bunicul nostru drag
DUMITRU IANC,
de 85 ani. Un suflet bun s-a ridicat la

V Cu gânduri sincere de alinare şi
de mângâiere suntem alături de etern îndoliata familie a celui ce ne-a fost coleg
şi prieten,
MIHAI HURCULEAC

cer. Dormi în pace şi odihnă binemerita-

şi ne exprimăm regretul enorm la tre-

tă. Fiul Florian-Ioan, nora Ileana şi nepo-

cerea fulgerătoare şi neaşteptată în ne-

tul Sebastian-Florin. (933)

fiinţă! Dumnezeu să-l ierte şi să-l aşeze
între cei drepţi Lui! Sincere condoleanţe.

V Cu nemărginită durere în suflete

Colegii din cadrul firmelor Macon, Simbeton şi Simterac! (930)

anunţăm trecerea la cele veşnice a scumpului meu tată, şi al nostru socru şi bunic
DUMITRU IANC,
de 85 ani. Dumnezeu să-i primească
sufletul în Împărăţia Sa. Fiul Dorin-Dumitru, nora Ileana şi nepotul Dragoş-Dumitru. (934)

de la distanţă, dragii noştri fini, Daniel
şi Claudia Hurculeac, în aceste momente
triste, la trecerea în nefiinţă a scumpului
vostru părinte. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar pe voi să vă mângâie. Na-

V Un ultim şi pios omagiu adus colegei noastre,
SCÂNTEIOARA-TEODORA.
Dumnezeu să te odihnească în pace.
Sincere condoleanţe familiei. Irina Pavel
şi Leontina Paşc.

şii Dan şi Aurelia Ţenţ. (939)

plecat dintre noi spre o lume mai bună în
care toţi vom ajunge,

V Cu mare durere ne despărţim de
prietena şi vecina noastră dragă
TEODORA.
Odihneşte-te în pace,

sufletul tău bun. Înmormântarea va avea

(955)

loc în data de 11 septembrie 2016, ora
13.00, în satul Tilecuş, comuna Tileagd.

V Un gând de alinare și sincere condoleanțe, prof. univ. dr. Ioana Josan, la
durerea pricinuită de trecerea în neființă
a mamei sale. Dumnezeu să o odihnească în pace! Mihaela Ungureanu și Rodica Teșan sunt alături de întreaga familie. (956)

V Suntem alături de colega noastră
Ruxandra Kosa, în aceste momente grele
când se desparte de mama sa dragă
STELA JOSAN.
Sincere condoleanţe. Colectivul Băncii Transilvania-Sucursala Oradea. (957)

V Suntem alături de colega noastră
Mihaela Han, la despărţirea de bunicul
ei drag. Colegii de la Banca Transilvania, Agenţia Cazaban. (958)

ţia îndurerată, Florica. (950)

V Te-ai stins sub privirile noastre neputincioase, plecând prea devreme dintre noi. Un suflet bun s-a ridicat la
tul nostru tătic, bunic şi socru
VASILE TOMA,
de 71 de ani. Dormi în pace, suflet
blând! Fiica Adina, ginerele Cosmin, nepoţii Andrei, Raul şi Tudor. (952)

V Te-ai stins ca o lumânare, fără ca
noi să te putem ajuta. Am vrut să nu te
lăsăm să pleci, dar Dumnezeu te-a luat
la El. Îţi vom simţi lipsa, dragul nostru
tătic şi bunic
VASILE TOMA,

V Un gând de alinare şi sincere con-

de 71 de ani. Bunul Dumnezeu să-ţi
dăruiască linişte. Fiul Adi şi nepoata Roxana. (953)

sul tatălui său
LIVIU POP.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Vecinii din scara D, bl. J 1. (923)

V Cu adâncă durere în suflet anunţăm decesul mamei şi bunicii noastre

V Cu sufletul împietrit de durere e
nevoie să facem acest anunţ de despărţire pentru veşnicie de fratele, cumnatul
şi unchiul
VASILE TOMA,
de 71 de ani. Dumnezeu să-ţi aşeze su-

în vârstă de 86 ani, fostă contabilă la

fletul unde drepţii se odihnesc. Dormi în

Direcţia Sanitară Bihor. Înmormântarea

pace! Sora Cornelia, cumnatul Gheor-

va avea loc luni, 12 septembrie 2016, ora

ghe, nepoata Luminiţa cu familia. (954)

13.00, de la Capela Orăşenească. Fiica
nica, cu familiile, din Anglia şi Germania. (937)

V Cu nemărginită durere în suflete
anunţăm trecerea în nefiinţă a scumpului

ma noastră, păstrându-i o veşnică recu-

mitirul Municipal Oradea, din Cape-

Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică. So-

cer, iar noi ne luăm rămas bun de la iubi-

Carmen-Marta şi nepoţii Cristian şi Mo-

avea loc sâmbătă, 10 septembrie, la Ci-

VASILE TOMA,

Dumnezeu să o odihnească în pace!

74 ani. Sufletul ei bun şi blând va ră-

noştinţă. Ceremonia înmormântării va

încetarea din viaţă a scumpului meu soţ

suferinţă. Nu voi uita niciodată chipul şi

prof. ADRIANA-STELA JOSAN,
mâne pentru totdeauna în mintea şi ini-

V Cu inima frântă de durere anunţ

san, la trecerea în neființă a mamei sale.

VALERIA ŞTEFAN,

V La început de toamnă frumoasă a

chesi şi Ardelean. (942)

la vârsta de 71 de ani, după o cruntă

doleanţe familiei Pop Carmen, la dece-

V Suntem alături de voi chiar dacă

nezeu s-o odihnească în pace. Fam. Pet-

re condoleanțe prof. univ. dr. Ioana Jo-

CORNEA.
Avram şi Viorica Jeflea. (931)

V Cu profundă durere în suflet ne

al Destinației Bihor transmite since-

odihnească. Familiei sincere condoleanţe. Doina şi Rodica. (916)

Sincere condoleanţe familiei

Adriana, Diana şi Florin Gavriş. (943)

V Echipa Agenției de Management

LIVIU NEAMA,

V

nostru frate, cumnat şi unchi

V Anunţ cu regret decesul soacrei
mele

VASILE TOMA,
de 71 de ani. Dormi în pace, frate drag!
Dumnezeu să îţi aşeze sufletul alături de

la Haşaş, la ora 12.00. Dumnezeu să o

DORA!

VALERIA ŞTEFAN,

odihnească în pace! Familia îndurera-

în vârstă de 86 ani. Înmormântarea va

Dumnezeu să dea putere mamei şi su-

tă: Nicolae, soţ, Cristina, Ioana, Ruxan-

avea loc luni, 12 septembrie 2016, ora

veşnică îţi vom purta. Sora Livia, cum-

rorii tale dragi în această grea încercare.

dra, fiice, Zolti, ginere, Adam şi Fiona,

13.00, de la Capela Orăşenească. Din

natul Romeo, nepoatele Raluca şi Mela-

Florica Lincar cu familia. (928)

nepoţi.

partea ginerelui Lungu Crinu. (938)

nia, cu familiile. (951)

cei din familie duşi dincolo. Amintire

