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S

(2285)

decese

V

Cu nemărginită durere
în suflete ne luăm rămas bun
acum, la ceas de despărţire de
iubita noastră BUNI,
IRINA ILIEŞ.
A trăit 88 de ani. Înmormântarea are loc azi, 5 august, ora
14.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu s-o odihnească în pace!
Fiul Flaviu, nora Luci şi nepotul Remus. (5816)

V

Îmi iau rămas bun de la
bunica mea dragă,
IRINA ILIEŞ.
Dumnezeu să-i dea alinare
veşnică. Nepotul Remus şi soţia Cristina. (5817)

V

Suntem alături de colegul
nostru Ilieş Flaviu, în marea
durere pricinuită de trecerea la
cele veșnice a mamei sale. Colectivul Bibliotecii Județene
„Gh. Șincai”.

V

Suntem alături de familia Amarandei, la decesul prematur a celui care a fost
RADU AMARANDEI.
Sincere condoleanţe. Dorel şi
Felicia Dan. (5823)

V Suntem alături de fami-

lia Amarandei Mariana, la marea durere pricinuită de moartea fulgerătoare a celui care a
fost soţ şi tată,
RADU AMARANDEI.
Sincere condoleanţe. Colectivul S.C. Eurociv Cons S.R.L.
(5829)

V

Suntem alături de familia Pop Ion la marea durere
când se desparte de mama, soacra, bunica şi străbunica
ILEANA POP.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă în lumina cerească, iar
familiei, mângâiere. Fam. Doina şi Aurel Bunea.

V

Cu lacrimi în ochi şi
adâncă durere în suflete, anunţăm trecerea la cele veşnice a
celei care ne-a fost mamă şi bunică,
JUDITA SUSANA CEPLEU.
Înmormântarea are loc azi, 5
august 2017, ora 15.00, din Capela Steinberger. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Marius,
Claudia şi Rodica.

V

Cu inimile îndurerate și
șocați de vestea trecerii fulgerătoare la cele veșnice a prietenei noastre dragi,
IUTKA CEPLEU.
Transmitem fiului îndurerat și familiei sale, sincere
condoleanțe. Bunul Dumnezeu
s-o odihnească în pace alături
de îngeri! Prietenii Dorina și
Teodor Hava.

V Cu multă durere ne luăm

rămas bun de la prietena noastră dragă,
asist. med. IUTKA,
plecată prea devreme dintre
noi. Suntem alături de familia ei, în aceste momente triste.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Lia Sebeşan cu familia.

V

Suntem alături şi împărtăşim durerea colegului nostru
Marius Cepleu, în aceste momente de tristeţe când se desparte de iubita sa mamă. Bunul Dumnezeu s-o odihnească.
Colegii de la Madrugada Grup.
(5814)

V

O inimă bună a încetat să
mai bată, un suflet generos s-a
ridicat la cer, aproape de Dumnezeu, iar noi, ne luăm rămas
bun de la cea care a fost o bună
prietenă şi colaboratoare,
IUDITA CEPLEU.
Bunul Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Fam.
dr. Pinţa Dan. (5821)

V

Îmi iau un ultim rămas
bun de la prietena mea.
IUDITA CEPLEU,
acum când moartea a răpito de lângă noi. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Îmi vei lipsi mult. Kati şi familia. (5822)

V

Regretăm profund trecerea neaşteptată la cele veşnice a
prietenei noastre
IUTKA CEPLEU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace, iar familiei îndoliate sincere condoleanţe. Fam. Cuciu
Dorin şi Rodica. (5828)

V Sincere condoleanţe fa-

miliilor Creţ şi Pop, în urma
dispariţiei dintre noi, a scumpei lor mame, soacre, bunici şi
străbunici,
ILEANA
(a Suflet). Odihnă veşnică.
Verişorul Florin Bungău cu familia. (5815)

V Cu durere în suflete şi ne-

mărginită întristare anunţăm
trecerea la cele veşnice a celei
care a fost
ILEANA POP
(Suflet).
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Nepotul Sorin cu soţia Tamara şi strănepoţii Anda
şi Tudor. (5820)

V

Cu ochii plini de lacrimi
şi durere în suflete anunţăm trecerea la cele veşnice a scumpei
noastre bunici,
ILEANA POP
(Suflet). Dumnezeu s-o odihnească în pace. Nepoata Simona cu soţul Gabi şi strănepotul
Raul. (5819)

V Împărtăşim durerea ne-

mărginită a colegului nostru
profesor Pop Ioan, în aceste
clipe grele pricinuite de trecerea la cele veşnice a mamei sale
dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colectivul Şcolii „Octavian Goga” Oradea.
(5824)

V

Cu amintiri dragi şi inimi
cernite ne luăm rămas bun de
la mama prietenilor noştri, fam.
Pop Ioan al lui „Suflet”, cea
care a trăit frumos şi a fost
ILEANA POP.
Ne va însoţi adesea în spusele
şi-n gândurile noastre cu chipul
său senin, cu povaţa sa cea veche şi vom ţine minte că a fost o
tămăduitoare de suflete în momente de grea încercare. Bunul Dumnezeu să-i dea răsplată
în Împărăţia Sa, iar prietenilor
noştri mângâieri şi alinare. Sincere condoleanţe întregii familii îndoliate. Fam. Gârba Cornel
şi Cacuci Cosmin. (5828)

V Ne alăturăm durerii prie-

tenilor noştri Ionică Pop şi Lucia, la ceasul greu al despărţirii
de fiinţa dragă,
ILEANA POP.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică între aleşii Săi. Toată
compasiunea şi sincere condoleanţe familiei îndoliate. Fam.
Dăscăleanu Ioan. (5829)

V Cu tristeţe şi durere în

suflete ne luăm rămas bun de la
scumpa noastră mamă, soacră,
bunică,
IRINA CSAK.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Înmormântarea are
loc azi, 5 august, ora 11.00, de
la Capela Cimitirului Reformat
Tinca, jud. Bihor. Familia îndurerată. (5818)

V

Cu durere anunţăm trecerea în Împărăţia Tatălui Ceresc
a mamei, nepoatei, surorii, bunicii şi soacrei,
LIVIA BERINDAN (BIBI),
fostă Rada. Slujba de înmormântare are loc azi, 5 august
2017, ora 12.00, din Capela
Frenţiu. Fam. dr. Şerban Rada,
dr. Delia Verişan. (5812)

V

Cu durere în suflete şi lacrimi în ochi ne despărţim de
mama, soacra şi bunica noastră
FLOARE ABRUDAN,
din Livada de Bihor. Înmormântarea are loc azi, ora 13.00,
în satul Livada de Bihor. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Copiii Moise, Florica şi Petre,
ginerele Nicu, nurorile Alina şi
Maria, nepoţii Petrişor, Măriuca, Andrea şi Cristina. (5831)

V Suntem alături de bunul

nostru coleg şi prieten, plt. adj.
şef (r) Moise Abrudan, acum
când o conduce pe ultimul
drum pe iubita lui mamă,
FLORICA ABRUDAN.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
s-o ierte şi s-o odihnească în
pace. Comitetul Executiv al Filialei Bihor a A.N.C.M.R.R. din
M.A.I. (5824)

V

La ceas de grea încercare suntem alături de prietenul şi
colegul nostru plt. adj. şef (r)
Moise Abrudan, când se desparte de iubita lui mamă,
FLORICA ABRUDAN.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
s-o ierte şi s-o odihnească în
Împărăţia Sa veşnică. Fam. colonel (r) Bungău Gheorghe şi
Florica. (5825)

V

Sunt alături de familia
prietenului meu, Rada Şerban,
în greaua despărţire suferită
prin decesul mamei sale,
LIVIA BERINDAN,
(mama BIBI). Mihai Carp.
(5813)

V

Ne alăturăm durerii colegului nostru plt. adj. şef (r) Moise Abrudan, acum când se desparte de iubita lui mamă,
FLORICA ABRUDAN.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească în pace. Fam. colonel (r) Gheţe Dan. (5826)

V

Împărtăşim durerea colegului nostru plt. adj. şef (r) Moise Abrudan, la trecerea la cele
veşnice a mamei sale dragi,
FLORICA ABRUDAN.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Fam. colonel (r) Ciuta
Alexandru şi Silvia. (5827)

V

Cu adâncă durere în suflete ne luăm rămas bun de la
mult iubita noastră mamă şi bunică,
MARIA DELIA TOCUŢ.
Îi mulţumim pentru tot ceea
ce a făcut pentru noi şi o vom
purta mereu în inimile noastre cu dragoste şi recunoştinţă. Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Familia îndoliată: Carla, Amelita şi Augustin. (5825)

V

Cu lacrimi în ochi şi durere în suflet mă despart temporar de cel care a fost 54 de ani
soţul meu,
ing. CORNEL-VIOREL
COSTE.
Inima lui bună şi caldă a încetat, să mai bată. Dormi în
pace dragul meu! Dumnezeu
să te primească în Împărăţia
Sa. Înmormântarea va avea loc
luni, 7 august, ora 13.00, din
Capela Haşaş. Soţia Ica.

V

Cu durere în suflete plângem la despărţirea de tatăl, socrul şi bunicul iubit,
ing. CORNEL-VIOREL
COSTE.
Dormi în pace suflet bun!
Marius, Adelina şi Horaţiu.

V

Suntem alături de sora
mea Ica şi întreaga familie, la
despărţirea de cel care a fost
cumnatul şi unchiul nostru, un
om cald şi bun,
ing. CORNEL-VIOREL
COSTE.
Geta, Felix şi Georgiana cu
familiile.

V

Suntem alături de familia
Coste, verişori şi nepoţi, la decesul celui care a fost
ing. CORNEL-VIOREL
COSTE.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Nicu, Ioana, Vlad, Dan,
Diana şi unchiul Lăică.

V

Suntem alături de familia Coste, Ica, Marius, Adelina şi Horaţiu, la marea durere
şi adânca tristeţe pricinuite de
moartea celui care le-a fost soţ,
tată, socru şi bunic, bun şi iubitor,
VIOREL COSTE (NELU).
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Familiile Mircea şi Horea
Jacan. (5831)

V

Cu tristeţe şi resemnare
aducem un ultim omagiu distinsului domn,
ing. VIOREL COSTE.
Condoleanţe prietenilor noştri, doamna Ica şi lui Marius
cu Adelina şi Horaţiu. Bunul
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică sufletului său bun şi mare.
Fam Baidoc.

V

Suntem alături de fam.
Coste, în aceste momente deosebit de grele şi triste când se
despart pentru totdeauna de iubitul lor soţ, tată, socru şi bunic,
ing. VIOREL COSTE.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Familiile
Zaro, Ioan şi Mircea.

