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Marţi, 19 septembrie 2017

S

decese

V „Non omnii moriar” -

„Nu mor de tot”, „adică voi
trăi după moarte”. (Horaţiu).
LASZLO RETEG,
EUGENIA MORARU,
ANTONINA DRAGOMIR,
MIKLOS KOVACS,
SIMION FARAGĂU,
PARASCHIVA PURCEL,
EMILIA-MARIA
MIERLUŢIU.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu inima sfâşiată de durere anunţăm trecerea în nefiinţă a celui care a fost cel mai devotat soţ, tată, bunic şi socru,
NICOLAI-ADALBERT
KOVACS
(KOPEK).
Dumnezeu să-l odihnească. Înmormântarea va avea loc
miercuri, 20 septembrie, ora
14.00, din Capela Steinberger.
Soţia Babi, fiica Suzi, nepoata
Roxi şi ginerele Răzvan. (6832)

V

Cu sufletele îndurerate
şi cu ochii înlăcrimaţi, ne luăm
rămas bun de la fratele, cumnatul şi unchiul nostru
ALEXANDRU ŞILINCA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fratele Traian Şilinca cu
familia. (6799)

V

Cu adâncă durere în suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a celei care a fost
mama, soacra şi bunica noastră iubită,
ELISABETA ŢIGAN,
în vârstă de 65 ani, un suflet
blând şi generos şi o prietenă
devotată. A fost mult iubită şi
apreciată de toţi cei ce o cunoşteau. Înmormântarea va avea
loc miercuri, 20 septembrie,
ora 14.00, din Capela Haşaş.
Stâlpul are loc azi, ora 18.00,
la Capela Orăşenească. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fiica Liliana, ginerele Ionuţ şi
scumpul ei nepoţel Dominic.

V Cu tristeţe în suflete ne

despărţim de cea care a fost
mama, soacra şi cuscra noastră
ELISABETA ŢIGAN,
în vârstă de 65 ani. Amintirea ei va fi mereu în gândurile
noastre. Stâlpul are loc azi, ora
18.00, la Capela Orăşenească,
iar înmormântarea miercuri, 20
septembrie, ora 14.00, din Capela Haşaş. Fie-i ţărâna uşoară.
Fiul Bela, nora Beata şi cuscra
Malvin.

V Împărtăşim tristeţea fa-

miliei prietenei noastre, Liliana
Lencar, la despărţirea pentru
totdeauna de cea care le-a fost
mamă, soacră şi bunică,
ELISABETA ŢIGAN.
Odihnească-se în pace. Familia Dacin. (6803)

V

Cu tristeţe şi durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
cea care a fost o bună mătuşă,
prietenă, un om excepţional,
BETY ŢIGAN.
Transmitem pe această cale
întreaga noastră compasiune şi
sincere condoleanţe verişorilor
noştri, Liliana şi Beiczi şi familiilor lor. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Dana, Anda şi
Gigi Coman. (6809)

V

Cu durere anunţăm încetarea din viaţă a cumnatei şi
mătuşii noastre
ECATERINA ŢIGAN.
Adi, Ica, Vlad, Sergiu. (6815)

V

Cu profund regret ne
luăm rămas bun de la buna
noastră prietenă și vecină
ELISABETA ȚIGAN,
un om deosebit. Dumnezeu
să o odihnească în pace. Sincere condoleanțe familiei. Familia Melania, Geta și Horia Paul.
(779)

V Suntem alături de fami-

lia greu încercată și deplângem
dispariția prematură a colegului nostru prof.
NICOLAE KOVACS
(KOPEK)
Conducerea și colectivul Liceului cu Program Sportiv „Bihorul” Oradea.

V Suntem alături de tine,

Bianca Nistor, în aceste momente grele, la dispariţia fulgerătoare a tatălui tău. Sincere condoleanţe familiei. Elevii
clasei a VIII-a D, de la Şcoala
Gimnazială „Oltea Doamna”,
împreună cu dirigintele. (6814)

V Suntem alături de mătuşa

noastră Cornelia şi verişoarele
Lenuţa şi Silvia, la durerea pricinuită de pierderea soţului, tatălui şi bunicului lor drag,
FLORIAN DRUGAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească.
Nepotul Nicolae Popa cu familia. (6816)

V Suntem alături de dom-

nul Vladimir Giulai, acum la
trecerea în veşnicie a soţiei
dragi,
MARIOARA GIULAI.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Prietenii din Agenţia de
Turism Giulexim. (6817)

V Cu inima sfâşiată de du-

rere ne despărţim de cea care
ne-a fost mamă, soacră şi bunică,
DUMITRU FLORICA,
de 79 ani, plecată la cele veşnice în urma unei grele suferinţe. Înmormântarea va avea loc
miercuri, 20 septembrie, ora
11.00, din Capela Haşaş. Dormi în pace, suflet blând. Nu te
vom uita niciodată. Fiul Cristian, nora Cristina şi nepoţica
Cristinuţa. (6818)

V

Suntem alături de voi,
Cristi, Cristina şi Cristinuţa,
la marea durere pricinuită de
moartea mamei, soacrei şi bunicii dragi,
FLORICA DUMITRU.
Sincere condoleanţe. Sora
Dana cu soţul Amit şi copiii
Aada şi Aadi. (6819)

V La ceas de grea încerca-

re ne alăturăm durerii ginerelui
nostru Cristian cu familia sa,
acum, când se despart pentru
totdeauna de draga lor mamă,
soacră şi bunică,
FLORICA DUMITRU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Cuscrii Birău Aurel şi
Maria. (6820)

V În aceste clipe grele sun-

tem alături de voi, Cristi, Cristina şi Cristinuţa, la marea durere pricinuită de trecerea în
nefiinţă a iubitei voastre mame,
soacre şi bunici,
FLORICA DUMITRU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe. Sora
Aura cu soţul Nelu şi fiul Alexandru. (6821)

V Suntem alături de Cristi-

na şi Cristian, la durerea pricinuită de pierderea mamei, soacrei şi bunicii lor dragi,
FLORICA DUMITRU.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Lena şi Nelu Blenche.
(6810)

V Cu tristeţe în suflete sun-

tem alături de finii noştri, Cristina şi Cristian, la durerea pricinuită de moartea mamei lor
dragi,
FLORICA DUMITRU.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Florica şi Ghiţă Roatiş. (6811)

V Suntem alături de cole-

ga noastră Romanu-Dumitru
Flavia, în aceste momente grele pricinuite de trecerea la cele
veşnice a soacrei sale,
FLOAREA DUMITRU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colegii de la Şcoala Gimnazială nr. 1, Nojorid. (6822)

V Cu imensă tristeţe în su-

flete ne luăm adio de la unicul
şi iubitul nostru soţ şi tată,
dr. medic veterinar,
MIHAI AUGUSTIN POPP.
Golul rămas nu-l vom putea
umple niciodată. Adio scumpul
nostru soţ şi tată. Înmormântarea are loc azi, 19 septembrie,
ora 15.00, din Capela Frenţiu.
Soţia Nataşa, copiii Carla şi
Thomas.

V La ceas de grea încerca-

re suntem alături de sora Nataşa Popp şi nepoţii Carla şi Thomas, cu gânduri de mângâiere
şi alinare, acum când se despart
de dragul lor soţ şi tată,
MIHAI POPP.
Dormi în pace. Cumnata Melania Platona.

V Cu durere în suflete ne

despărţim de unchiul nostru
MIHAI POPP.
Bogdan Platona cu familia.

V

Suntem alături de Nataşa
Popp şi copiii ei, Carla şi Thomas, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a soţului şi tatălui,
MIHAI POPP.
Barbu Simona şi Horach Josephina (Omama).

V Cu mare durere în suflete

şi nespusă tristeţe anunţăm încetarea din viaţă a dragii noastre soţii, mame, bunici şi străbunici,
RAVEICA BORZ,
în vârstă de 83 ani. Înmormântarea are loc azi, 19 septembrie 2017, ora 14.00, din
Capela Haşaş, Cimitirul Rulikowszki. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Soţul Teodor,
fiul Aurel, nepoţii Răzvan şi
Bianca cu familia.

V

Cu adâncă durere în suflet
anunţ încetarea din viaţă a soţului meu drag,
ALEXANDRU VARADI
(SAMU),
de 69 ani. Înmormântarea are
loc azi, 19 septembrie, ora 14.00,
la Cimitirul Municipal. Te voi
plânge mereu. Gina. (6829)

V

Tristă şi grea este ziua de
azi, pentru noi, când ne despărţim de cel care a fost tată, socru
şi bunic,
ALEXANDRU VARADI
(PAPA),
de 69 ani. Odihneşte-te în pace
suflet minunat. Fiica Ramona,
ginerele Marcel, nepoţii Raul şi
Luca. (6828)

V

Azi, cu o durere neasemuită ne despărţim de cel care a fost
tată, socru şi bunic,
ALEXANDRU VARADI
(PAPA),
de 69 ani. Înmormântarea are
loc azi, ora 14.00, în Cimitirul
Municipal. Te vom iubi mereu.
Fiul Zoli, nora Zsoka şi nepoata
Tiara. (6830)

V

Cu profundă durere în suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a soţului, tatălui, socrului
şi bunicului nostru drag,
DUMITRU POPOVICIU,
în vârstă de 85 ani. Înmormântarea va avea loc joi, 21 septembrie, ora 14.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să te odihnească
în pace şi linişte. Soţia Maria, fiica Maria-Dorina, ginerele Viorel
şi nepotul Ionuţ. (6831)

V

Împărtăşim durerea verişoarei noastre Maria, la despărţirea de soţul ei drag,
DUMITRU POPOVICIU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Verişorii Raţ Ioan şi văd.
Raţ Maria, cu familiile. (6824)

V

V

Cu adâncă durere anunţăm
trecerea la cele veşnice a dragului
nostru frate şi cumnat,
DUMITRU POPOVICIU,
născut în satul Roit. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fratele Traian Popovici cu soţia Maria. (6833)

V

Cu inimile sfâșiate de durere ne-am despărțit de sumpa
mea soră,
OLGA SZABO,
din Salonta. Dumnezeu s-o
ierte, iar pe copii și nepoței să-i
mângâie. Fratele Gheorghe Ardelean cu soția Viorica, din Ghiorac
și fiica lor Otilia cu familia ei din
Chicago.

Cu lacrimi în suflete şi
o durere nemăsurată anunţăm
încetarea din viaţă a bunicii şi
străbunicii noastre
RAVEICA BORZ.
Nu te vom uita niciodată! Nepoata Bianca cu soţul Andrei,
copiii Luca şi Sara.
Ne despărţim cu mare
durere în suflete de cumnata
noastră
RAVEICA BORZ.
Suntem alături de fratele şi
nepoţii noştri, în aceste momente de grea încercare. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Familia Borz Ioan. (6826)

V Cu durere în suflete ne

despărţim de mătuşa noastră
RAVEICA BORZ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familia Mihai Florentin
şi Anca. (6827)

V

comemorări

V

Se împlinesc azi, 19 septembrie, zece ani de la decesul
scumpului nostru soţ, tată, socru
şi bunic,
DUMITRU ROŞU,
din Leş. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Familia. (6805)

