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S

decese

V

„Cel ce a trăit cum nu
trebuie, nu va şti cum să moară”. (Anion)
DAN MĂRCUŞ,
IOSIF NICODIM
MOLDOVAN,
ALEXANDRU CHIŞ,
ELEONORA NEGRAN,
ALEXANDRU ŞIMOCA,
ILIE DAMŞE,
VIORICA BALAIS,
ANITTA DRAGOŞ,
MARIA MĂLAN,
AURELIA ŢIŢ,
VASILE MARA,
RENEE MAGDALENA
FĂRCAŞ,
FLORICA MARIANA
TOLEA,
ZSOLT RISKO,
MIKLOS BOROS,
JOZSEF MOLNAR,
JANOS IMRE NAGY,
GAVRIL IULIU GACSO,
MARIA MAGDOLNA
SZABO,
FERENC BALOGH,
ISTVAN HENDRIK,
ROZALIA LUCSKAI,
KAROLY NAGY,
MAGDOLNA LOVASZ,
IBOLYA TORO,
ESZTER
BARTA-GHEORGHE,
MARIA GHERE,
SANDOR KOCSIS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

V

Un gând de alinare şi

sincere condoleanţe verişorilor
ana, acum când se despart de

TOLEA,

draga lor soţie şi mamă,

răsit după o lungă suferin-

Părintele Ceresc să-i aşeze

ţă. Înmormântarea va avea loc

sufletul unde cei drepţi se odih-

în data de 4 ianuarie 2018, ora

nesc. Verişoara Doina Igna.

13.00, din Capela Haşaş, Cimi-

V

Te-ai stins puţin câte

puţin sub privirile noastre neputincioase, plecând prea repede dintre noi. Te-am iubit prea
mult şi te-am pierdut. Azi nu
mai eşti unde erai, dar vei fi întotdeauna în inimile noastre,
scumpul nostru soţ şi tată,
DAN VASILE JUDEA.
în data de 4 ianuarie 2018, ora
12.00, din Capela Haşaş. Soţia
Lucreţia şi fiica Bianca. (21)

V

pa noastră,
FLORICA MARIANA
TOLEA,
pentru ca Dumnezeu să te
aibă în grija Sa. Înmormântarea
va avea loc în data de 4 ianuarie

cumnatul şi unchiul nostru,

Olimpia şi nepoata Emilia. (18)

DAN JUDEA
şi ne rugăm ca Dumnezeu
să-i odihnească sufletul în li-

V

Suntem alături de fra-

nişte şi pace. Cumnatul Ghiţă

tele nostru Nicu şi de nepoţii,

cu soţia Viorica, nepoţii Ralu-

Ciprian, Olimpia şi Emilia, la

ca şi Vlăduţ. (22)

trista despărţire de cea care a
fost soţie, mamă şi bunică,

V

FLORICA TOLEA.
Cu durere în suflete

pace! Unchiul Ionică Filimon,
verişoarele Mihaela şi Simona
cu familiile lor. (10)

Dumnezeu să o odihnească
în pace! Sora Mariana Abrudan
şi fiica Ioana Chişiu cu soţul
Călin şi fiul Flaviu, sora Nela
Axinte cu soţul Adrian, fiul
Bogdan cu soţia Anamaria. (19)

V

Din pădurea minuna-

tă oblăduită de dascăli cu înal-

V

tă ţinută profesională şi morală
Un gând de alinare şi

mângâiere pentru naşa noastră Irina, alături de Gherghina,
Bety, copiii Ramona şi Radu,
nepotul iubit Andrei, la marea

a Şcolii Medii Tehnice de Comerţ din Oradea, care a dăruit României, nu doar meseriaşi
în ale economiei, ci şi profesori,
jurişti, ingineri, militari, politicieni şi actori, ca

durere pricinuită de trecerea în

ION ABRUDAN,

veşnicie a iubitului fiu, soţ, tată

iată că s-a rupt şi această har-

şi bunic

Dumnezeu să o odihnească
familia.

ne vom ruga pentru tine, scum-

nească! Fiul Ciprian cu soţia

Împărăţia Sa. Vei rămâne me-

în pace. Verişorul Igna Ioan, cu

cat de lângă noi. Cât vom trăi

luăm un ultim rămas bun de la

Dumnezeu să-l odihnească în

VIORICA HUSERAŞ.

mamă, soacră şi bunică, ai ple-

nezeu să o ierte şi să o odih-

Dumnezeu să te primească în

lor,

că tu, iubita şi îndrăgita noastră

Cu ochii în lacrimi ne

NELU RUJA.

cele veşnice a soţiei şi mamei

E atât de trist şi dureros

şaş, Cimitirul Municipal. Dum-

VIORICA HUSERAŞ.

rerea pricinuită de plecarea la

V

2018, ora 13.00, din Capela Ha-

şor,

mitru, Marcela şi Liana, la du-

ţul Nicu. (17)

Înmormântarea va avea loc

noastră soră şi mătuşă,

pasiune verişorilor noştri, Du-

tirul Municipal. Dumnezeu să
o ierte şi să o odihnească. So-

celui care a fost nepot şi veri-

Ne alăturăm cu com-

de 64 ani, soţia care m-a pă-

VIORICA HUSERAŞ.

ne luăm rămas bun de la iubita

V

iau rămas bun de la draga mea
FLORICA MARIANA

anunţăm încetarea din viaţă a

şi Ioana Cişmigiu. (9)

Copleşit de durere îmi

noştri, Dumitru, Marcela şi Li-

Cu inimile îndurerate

reu în sufletele noastre. Sanda

V

nică şi talentată „rămurea”. Ţie,
IOAN RUJA.

paşnică odihnă! Familiei con-

Dumnezeu să-l odihnească

doleanţe. Din partea promoţi-

în pace! Familia Pătcaş Vodi-

ei 1954, care nu te va uita, I.V.

ţă. (24)

(25)

V

Un ultim şi pios omagiu aducem colegei noastre,
prof. LUCIA ROMAN,
care a plecat spre eternitate în
prag de sărbători. Dumnezeu să
vegheze asupra sa, iar sufletul
să-i fie ocrotit de aripi îngereşti.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Prof. Fl. Ardelean şi
prof. Maria Silaghi. (20)

V

Aducem mulţumiri-

le noastre tuturor celor care au
fost alături de noi, în aceste clipe grele, când ne-am despărţit
de iubita noastră soţie şi mamă,
DORINA MORU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Familia Călin Moru. (23)

V

Cu adâncă durere în
suflete, ne luăm rămas bun de
la
SILVIU FLORIN
DĂRĂBAN,
fost coleg şi bun prieten, plecat prea devreme la îngeri.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar celor rămaşi să le dea
putere să treacă peste această
grea încercare. Familia Nicoară.

comemorări

V

Timpul poate ofili florile, poate schimba cursul unui
râu, dar niciodată nu va putea
şterge imaginea ta şi amintirile
din inimile noastre. Cu inimile îndurerate şi cu ochii plini de
lacrimi anunţăm că mama, bunica, străbunica noastră,
ANITTA DRAGOŞ,
născută MOGA, în vârstă
de 84 ani, fostă contabilă la
I.J.G.C.L. Bihor, a încetat din
viaţă. Înmormântarea va avea
loc joi, 4 ianuarie 2018, ora
11.00, din Capela Haşaş. Dormi în pace, suflet obosit! Fiica
Livia Angela, nepoata Timea
cu familia, strănepoţii Patrick
şi Oliver.

V

Mulţumim din suflet
tuturor rudelor, colegilor, prietenilor, vecinilor, pensionarilor militari și personalului din
U.M. 01343 Beiuş, care au fost
alături de noi, duminică 31 decembrie, când l-am condus pe
ultimul drum pe fiul, tatăl, fratele și bunicul nostru,
lt. col. (r.) GHEORGHE
CIUBOTARU.
Viaţa lui, 71 de ani, a fost
model de jertfă şi dăruire, un
suflet mare, o inimă caldă, un
spirit profund, care nu mai poate să ne lumineze. Dumnezeu
să-i dea odihna binemeritată!
Mama Fira, fiii Ionuț și Monica, cu familia.

V

Timpul trece, dar du-

rerea din sufletele noastre şi lacrimile din ochii noştri au rămas aceleaşi ca în urmă cu trei
ani, de când draga noastră soţie, mamă, bunică şi străbunică,
GEORGETA TODERICI,
a plecat dintre noi la bunul
Dumnezeu. Ai rămas în inimile noastre şi îţi vom păstra vie
amintirea chipului tău drag.
Soţul Mihai, copiii Cîmpeanu,
Luminiţa, Mihăiţă cu familiile
lor. (9133)

V

Cu durere în sufle-

te, păstrându-le vie memoria,
aduc un pios omagiu de dragoste, eternă cinstire şi pioasă recunoştinţă, memoriei dragilor
mei soţ şi fiu,
ing. GHEORGHE
şi
stud. MUGUREL VIŞAN,

V

Mulţumesc tuturor rudeniilor, prietenilor, vecinilor,
cunoştinţelor, în mod special
Camarazilor din Liga Naţională a Ofiţerilor în Rezervă şi în
Retragere-Filiala Bihor şi Comenduirii Garnizoanei Oradea,
care au fost alături de mine,
conducându-l pe ultimul drum
pe dragul meu soţ,
col. (r.) VASILE CRIŞAN.
Soţia. (16)

la împlinirea a 5, respectiv 30 de ani, de la trecerea lor
în veşnicie. Bunul şi Milostivul Dumnezeu să aşeze sufletele lor în ceata celor drepţi şi
să-i odihnească cu aleşii Săi.
Eternă recunoştinţă celor care-i vor pomeni. Veşnic îndurerată, soţia şi mama Viorica Vişan. (1067)

