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Marţi, 23 ianuarie 2018

S

decese

V

Suntem alături de frate-

le meu cu copiii şi familiile lor,
acum când se despart de soţia,
mama şi bunica lor,

V

MARIA BÎRSAN.

„Chiar din clipa când

Dormi în pace! Victoria Sfer-

venim pe lume, începem să ie-

le şi Ioana Galea cu familia.

şim din ea.” - (D. Martyn Loyd-

(518)

Jones).
SANDOR WODINSZKI,
FLOARE VOICU,

V

Un gând de mângâiere

ILONA FELFOLDI.

şi sincere condoleanţe priete-

Sincere condoleanţe fami-

nilor noştri, familia Martin, la

liilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

trecerea la cele veşnice a mamei şi bunicii dragi,
MARIA BÎRSAN.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Familia Bihari. (508)

V

Cu durere în suflete

anunţăm trecerea în veşnicie a
celei care a fost bunică şi soacră,
ANA NEAGA.
Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică! Înmormântarea va
avea loc miercuri, 24 ianuarie 2018, ora 12.00, în comuna
Sâmbătă de la nr. 235. Nepotul
Lucian cu familia şi nora Carmen. (509)

V

Cu tristeţe în suflete ne

luăm rămas bun de la mătuşa
noastră,

V

Cu durere în suflet, so-

ţul Ioan Banfi, împreună cu întreaga familie, anunţă trecerea
la cele veşnice a dragei noastre
soţie, mamă, bunică şi soacră,
LUCIA BANFI.
Înmormântarea are loc la Cimitirul Municipal Oradea, azi,
23 ianuarie 2018, ora 12.00, din
Capela Frenţiu. Rămâi cu bine!
(513)

V

Cu adâncă durere în su-

flete anunţăm trecerea la cele
veşnice a iubitei noastre soţie,
mamă şi bunică
MARIA JIGANEA,

Dumnezeu să-i dea odihnă

în vârstă de 73 ani. Înmor-

veşnică. Nepoata Viorica, cu

mântarea are loc azi, 23 ianu-

familia. (510)

arie 2018, ora 15.00, din Capela
Haşaş. Dumnezeu să o odihnească în pace! Soţul Ion, fiul

Cu adâncă durere în su-

flete anunţăm trecerea la cele
veşnice a iubitei noastre soţie,
mamă, soacră şi bunică,
MARIA BÎRSAN,
în vârstă de 66 ani. Înmormântarea are loc azi, 23 ianuarie 2018, ora 14.00, din Capela
Haşaş. Dumnezeu să o odihnească în pace! Soţul Alexandru, fiul Cristian cu soţia Carmen şi nepoata Alessia, fiul
Alexandru, fiica Simona cu ginerele Eduard şi nepoţii Alexandru şi Ştefan.

V

Adrian, Kati, nepoţii Roland,
Gergo, Raymond.

V

Cu nemăsurată tristeţe

am aflat de moartea naşei noastre
MARIA JIGANEA.
Fie ca bunul Dumnezeu să-i
odihnească sufletul în pace!
Familia Ţâmpu Nicolae şi fam.
Buşu Nicolina. (514)

V

Un gând de mângâiere,

alinare şi întreaga noastră compasiune pentru verişorii noştri,

Suntem alături de gi-

nerele şi cuscrul nostru, cu familia, acum când se despart de
mama, soţia şi bunica lor dragă,
MARIA BÎRSAN.

V

Împărtăşim durerea colegei noastre, dr. Vraci Diana,
pricinuită de trecerea în nefiinţă a mamei dragi. Sincere condoleanţe! Colectivul Secţiei Pediatrie 3, Prematuri, Spitalul
Clinic Municipal Oradea. (523)

V

Un gând de alinare şi mângâiere întregii familii Uivaroșan, acum când treceţi prin această grea încercare
pricinuită de trecerea în veşnicie a tatălui, socrului și bunicului drag,
ION TÂNŢARCU.
Suntem alături de dumneavoastră şi vă împărtăşim nesfârşita durere din suflete.
Dumnezeu să îl odihnească
în pace! Sincere condoleanţe. Florian Peretz, din Detroit
(S.U.A.), împreună cu întreaga
familie.

V

ANA NEAGA.

V

V

Sunt alături de tine, dragă Diana, la dureroasa despărţire de mama ta iubită. Dumnezeu să o odihnească în pace!
Dr. Crişan Marilena. (522)

Nelu şi Aurica cu familiile, în
aceste momente triste când se
despart de tatăl, socrul şi bunicul drag,
IOAN GLIŢIA,
din Duşeşti. Dumnezeu să-l

Dumnezeu să o odihnească

odihnească în pace! Familiei,

în pace! Petru şi Eugenia Ga-

sincere condoleanţe. Begher

lea. (519)

Florian, cu familia. (515)

Împărtăşim adânca durere din inima dumneavoastră şi vă suntem alături, doamna Elena Uivaroșan şi cei dragi
dumneavostră, în aceste clipe
de grea încercare, pricinuite de
plecarea în veșnicie a dragului
şi iubitului dumneavoastră tată,
ION TÂNŢARCU.
Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanţe. Conducerea și colectivul
grupului de firme S.C. GMAB
CONSULTING S.R.L.

V

În aceste clipe de grea
încercare, suntem alături de
doamna Elena Uivaroșan și familia îndoliată, acum la despărţirea de cel care a fost tată, socru și bunic drag,
ION TÂNŢARCU.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu să îl odihnească în pace!
Compartimentul Financiar –
Contabil din cadrul grupului de
firme S.C. GMAB CONSULTING S.R.L.

V

Sunt alături de familia
colegei mele Uivaroșan Elena,
în aceste momente grele, când
se desparte de cel care le-a fost
tată, socru, bunic şi străbunic,
ION TÂNŢARCU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Un gând de alinare şi sincere condoleanţe familiei îndurerate. Ana Pop.

V

În aceste momente de
mare durere, ne exprimăm întreaga
noastră
compasiune şi suntem alături de familia îndoliată a doamnei Elena
Uivaroșan, acum când se desparte de dragul și iubitul lor
tată,
ION TÂNŢARCU.
Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanţe. Compartimentul Resurse Umane al grupului de firme
S.C. GMAB CONSULTING
S.R.L.

comemorări

V

Comemorăm cu triste-

ţe nemăsurată în suflete, doi ani
de la plecarea dintre noi, la cele
veşnice a dragei noastre,
VIORICA LEŢ,
soţie, mamă şi soră. Recunoştinţă celor care îi vor acorda o clipă de aducere aminte.
O vom păstra mereu în sufletele noastre. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familia. (511)

V

Vestea dispariției mult
prea devreme dintre noi a bunei
noastre colege de liceu
CLARA BARKASZ
ne-a umplut inimile de
tristețe. Dumnezeu să te aibă
în paza Sa! Nu te vom uita niciodată. Ionela Toda și Dorina
Malița (Bolha).

V

Au trecut doi ani de

când a plecat dintre noi, lasând
în urmă durere, tristețe și lacrimi, iubita noastră mamă,
soacră și bunică
SAVETA BUDA.
Amintirea ei va rămâne mereu în sufletele noastre. Nu o

V

Un ultim omagiu, o ultimă mângâiere pentru cea care
a fost cuscra noastră
LUCIA BANFI.
Dumnezeu s-o odihnească în
Împărăția Sa. Iulianna Toie și
Petre Toie cu familia.

să o odihnească în pace. Fiul
Călin, cu familia.

V

Se împlinesc 14 ani de

când pentru noi uitarea are un
chip frumos, bun și blând, chipul celei care ne-a fost soție,

V

Împărtășim durerea
colegei noastre dr. Nicoleta
Moise-Igaș, acum când se desparte de draga ei bunică. Sincere condoleanțe întregii familii.
Colectivul Medicris.

V

vom uita niciodată. Dumnezeu

mamă și bunică
ing. VALERIA
GALIȘ (PUȘA).
Acum este umbră transformată în icoana pe care la lumina lumânării o spălăm cu
lacrimi, o înconjurăm cu florile

Cu nemărginită durere în suflete ne despărțim de
verișoara și mătușa noastră
GEORGINA CICORTAȘ,
din Homorog. Dumnezeu
să-i dea odihnă veșnică. Tincău
Maria și familia. (1125)

recunoștinței.

Multă

recunoștință celor care pentru
o clipă își vor aduce aminte de
chipul ei blând și de sufletul ei
minunat, plin de bunătate și iubire. Dumnezeu să-i dăruiască
pace și odihnă veșnică. Familia, veșnic îndurerată. (1124)

Anunţurile de
comemorări şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-vineri între orele 8.00-18.00, duminică, între orele
12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă Teatrul de stat)
luni-vineri, între orele 9.0018.00, duminică, 16.00-18.00

