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S

decese

V

Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre neputincioase în lupta cu nemiloasa boală. Istovită de atâta
durere, pleci acum spre o lume
mai bună şi mai dreaptă lăsând
în sufletele noastre o imensă şi
cumplită durere dar şi amintiri
minunate draga noastră mamă,
soacră, bunică şi străbunică
EVA ZOŢ,
de 78 ani. Bunul Dumnezeu
să-ţi facă parte de Împărăţia
Sa şi să-ţi aşeze sufletul în rândul drepţilor. Rămâi veşnic vie
în inimile şi amintirile familiei
tale: Catiţa, Avram, Sebastian,
Florina, Iulia şi Cristian. (3586)

V

Suntem alături de colega noastră Zoţ Catiţa, în aceste
clipe de adâncă tristeţe şi durere în suflet la trecerea în nefiinţă a mamei dragi
EVA ZOŢ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace, iar familiei să-i dea putere să treacă peste acest moment
greu. Colegii de la Imprimeria
de Vest Oradea. (3602)

V

Suntem alături de bunul nostru prieten Sanyi, în clipele dureroasei despărţiri de
iubita soţie
MARIA-MAGDALENA
ALBERT – BABI,
care a încetat din viaţă după o
grea suferinţă. Drum lin înspre
stele, dragă prietenă! Nu te vom
uita niciodată! Mărioara, Ghiţă
şi Ionuţ Drîmbău. (3603)

V

Suntem alături de Ciprian şi Alina Lupaş, la marea durere pricinuită de moartea tatălui şi socrului drag.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Narcis şi Codruţa Maliţa. (1463)

V

Suntem alături de domnul Groza Ioan şi domnul Groza Sorin, la durerea pricinuită
de dispariţia celei care a fost
ANA GROZA,
mamă, bunică şi străbunică,
în acelaşi timp. Dumnezeu s-o
odihnească în pace! Colectivul
D.G.A.S.P.C. Bihor. (3617)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat prea repede la cer, la 71 de
ani, iar noi ne luăm rămas bun
de la cel care ne-a fost un bun și
iubitor soț, tată și bunic
DUMITRU PERȚ.
Înmormântarea va avea loc
astăzi, 11 iunie, ora 13.00, la capela municipiului Beiuș. Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Familia îndurerată.

V

Un gând de sinceră
compasiune şi mângâiere familiei colegilor noștri, plt. maj.
Cosmin Perț și p.c.c. Lidia Perț,
greu încercată de trecerea în
veşnicie a tatălui lor
DUMITRU PERȚ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, iar familiei să ii dea putere să treacă peste această mare
durere. Sincere condoleanţe!
Personalul U.M. 01343 Beiuș.

V

Cu sufletul zdrobit de
durere îmi iau rămas bun de la
draga mea soţie
AURORA BUIE,
în vârstă de 79 ani, care a
plecat la ceruri după o lungă şi
grea suferinţă. Înmormântarea
are loc azi, 11 iunie 2018, ora
13.00, de la Capela Frenţiu. Bunul Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică şi să te odihnească
în pace. Soţul Buie Ioan. (3619)

V

Cu adâncă durere în
suflet ne luăm rămas bun de
la scumpa, draga şi generoasa
mea mamă
AURORA BUIE,
care s-a înălţat la ceruri lăsându-ne în urmă toată dragostea ei de mamă desăvârşită. Te
iubim şi te vom iubi mereu. Fiica Dorina cu soţul Daniel Micloş. Odihneşte-te în pace, draga noastră! (3620)

V

Bunica mea iubită, suflet bun şi iubitor a trecut în
veşnicie lăsând-ne în urmă toată iubirea ei. Nu te vom uita niciodată
buni AURORA.
Nepoata Raluca, cu soţul Viorel Toia, strănepoţii Maia şi
Şerban. (3621)

V

Suntem alături de vecina noastră Viorica Gaceu,
acum când îl conduce pe ultimul drum pe soţul
IOAN GACEU.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică, iar doamnei
Viorica să-i dea putere să treacă peste toate. Sincere condoleanţe din partea familiei Micula. (3627)

V

Copleşiţi de durere şi
tristeţe, anunţăm încetarea din
viaţă a scumpului nostru tată,
socru şi bunic,
NICOLAE LUPAŞ,
om bun şi generos, plin de
dragoste, care şi-a dăruit viaţa celor dragi şi a plecat azi în
Împărăţia Cerească aproape
de Dumnezeu. Iubirea şi bunătatea lui vor trăi veşnic în sufletele noastre. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fiul Alin
cu soţia Delia şi nepoata Alexandra. (3624)

V

A plecat dintre noi un
om minunat, cuscrul nostru
NICOLAE LUPAŞ.
Îl regretăm din suflet şi transmitem condoleanţe familiei.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l aşeze cu cei drepţi. Cuscrii Pop
Vasile şi Dorina. (3625)

V

În aceste momente pline de durere, suntem alături de
cumnatul nostru Lupaş Alin, la
despărţirea de iubitul lui tată,
NICOLAE LUPAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Cumnaţii: Pop Alexandra şi Pop Laviniu cu familia.
(3626)

V

A părăsit această lume
pământească prea devreme,
trecând în nefiinţă, după o grea
suferinţă, lăsându-ne cu durere
în suflete, dragul nostru tată şi
bunic,
NICOLAE LUPAŞ,
de 71 ani. Înmormântarea
va avea loc marţi, 12 iunie, ora
13.00, în localitatea Căpâlna.
Rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i dăruiască linişte şi odihnă
veşnică. Fiul Ciprian, nora Alina şi nepoata Daria. (1462)

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de verişorul nostru
NICOLAE LUPAŞ.
Suntem alături de soţia lui,
Veturia şi copiii Ciprian şi Alin
cu familiile. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fam. Hanga. (3629)

V

Ne este greu să găsim
cuvinte potrivite acum când ne
despărțim de scumpul nostru
vecin,
ec. NICOLAE LUPAȘ,
de 71 de ani. Suntem alături
de soția sa Veti și de copiii lor,
Ciprian și Alin, cu familiile lor.
Dumnezeu să te odihnească în
pace. Fam. prof. Viorel Codreanu, Vlad și Monica, cu copiii
lor, Bogdan și Tudor.

Ca în fiecare an, din
nou îi omagiem pe cei care au
fost, sunt și vor rămâne în inimile noastre, părinți, bunici și
străbunici,

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, lăsând în urmă durere şi lacrimi. Suntem alături
de cuscra Veturia cu fiii Ciprian
şi Alin cu familiile lor în aceste
momente grele când se despart
de soţul, tatăl şi bunicul
NICOLAE LUPAŞ.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Cuscrii Aurel şi Florica Alb. (1461)

comemorări

V

Suntem alături de finii noştri, Ciprian, Alina şi Daria, în aceste clipe grele când se
despart de iubitul lor tată şi bunic,
NICOLAE LUPAŞ.
Transmitem sincere condoleanţe şi verişoarei Veturia şi fiului Alin cu familia. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică! Fam.
Popovici. (3628)

V

şi

ILEANA
și
GHEORGHE JUȘCĂ

ANUȚA
și
BLAGU JUȘCĂ,
care își au locul de odihnă
veșnică în cimitirul din Fânațe,
comuna Câmpani.
Dumnezeu să-i odihnească în
pace! Cornel, Manuel și Nadia.
(3618)

Anunţurile
de comemorări

V

Lt. col. (r.)
ing. mecanic
PETRE UDRESCU
- VETERAN DE RĂZBOIUneori, unii când pleacă nu
se mai întorc, cei rămaşi îi tot
aşteaptă până când ... pleacă şi
ei. Mereu prezent în gândurile
celor ce nu l-au uitat, acum la
7 ani de la plecarea de ADIO,
îi închinăm un pios omagiu de
pomenire şi preţuire Omului
de mare omenie şi dăruire sufletească, pentru munca sa asiduuă, pentru neodihnă şi nesomn, pentru zbaterea ca toate
lucrurile să iasă întotdeauna
bine, asta însemnând că trebuie
că fii ori profesionist, ori încărcat cu vocaţie. Domnia sa era şi
una şi alta. Cei care mai sunt şi
i-au fost colaboratori pot evoca
mai bine cele mai sus amintite, mai ales anii ...’50 ...’60 spre
...’70. Judeţul Bihor a adoptat
un fiu care i-a făcut numai cinste, la rându-i adoptând 2 copii pe care i-a crescut în cinste
şi respect pentru ţară. Fie-i sufletul, fie-i amintirea, mângâiate în Lumina fără de apus! SĂ
NU UITĂM SĂ NI-L AMINTIM. M. Cord. (3464)

şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea

Gojdu nr. 3, luni-joi între
orele 8.00-18.00, vineri,
între orele 08.00-16.00,
duminică,

între

orele

12.00-16.00

r la ghişeul de pe str.
Patrioţilor nr. 2 (lângă
Teatrul de stat) luni-vineri, între orele 9.0016.00, duminică, 16.0018.00.

