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Marţi, 7 august 2018

S

decese

V

„Învaţă din greşelile altora, nu poţi trăi destul pentru a le face pe toate”. (Anna Eleanor Roosevelt)
CAROL GERGELY,
MARIA-ELENA VARADI,
ŞTEFAN MIKO,
GHEORGHE BELENEŞI,
ALEXANDRU CORMOŞ.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu nemărginită durere
anunţăm trecerea în nefiinţă a
iubitului nostru soţ, tată şi bunic,
IOAN BORUŢ,
de 77 ani (maistru la Solidaritatea). Înmormântarea are loc
azi, 7 august 2018, ora 11.00, de
la Capela Haşaş. Soţia Maria,
fiica Simona cu Mihaly şi nepotul Bogdan. Va rămâne mereu în amintirea noastră. (4664)

V

Cu durere şi tristeţe în
suflete ne despărţim de dragul
nostru soţ, tată, bunic şi străbunic,
IOAN POPA,
fost CFR-ist, născut în Calea
Mare. A trăit 87 de ani. Stâlpul are loc azi, 7 august 2018,
ora 18.00, la Capela Orăsenească, Cimitirul Rulikowski şi înmormântarea miercuri, 8 august 2018, ora 14.30, la Capela
Frenţiu, Cimitirul Rulikowski.
Îţi mulţumim pentru toată dragostea pe care ne-ai purtato toată viaţa! Dumnezeu săţi odihnească sufletul tău bun
care ne-a dăruit atâta dragoste în Împărăţia cerească. Soţia
Viorica, fiul Ioan cu soţia Livia, nepoţii Ioan-Raul cu soţia
Mădălina, Alexandra-Raluca,
cu Doru şi strănepoţii Ioan-Luca, cu Maria-Elena şi Mara-Petra. (4652)

V

Cu adâncă durere în
inimi şi o mare tristeţe în suflete ne alăturăm verişorului
nostru Popa Ioan jr. şi întreagii lui familie, la marea durere
pricinuită de decesul celui care
a fost soţ, tată, socru, bunic şi
străbunic
IOAN POPA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Mada Traian.
(4640)

V

Cu durere ne despărţim
de unchiul nostru
IOAN POPA.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
în lăcaşul celor drepţi. Dormi
în pace. Nepoata Anda cu soţul Lucian şi copiii Lucia şi Mihai. (4660)

V

Aducem un ultim omagiu unchiului nostru
IOAN POPA
plecat în lumea celor drepţi.
Odihneşte-te în pace. Nepoata
Luminiţa cu soţul Florin şi copiii Cristiana şi Andrei. (4661)

V Sunt alături de sora mea
Viorica şi de nepotul meu Nelu

Popa, la trecerea în nefiinţă a
celui care le-a fost soţ şi tată iubitor,
IOAN POPA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar pe ei să-i mângâie
şi să-i întărească. Maria Micuţ.
(4662)

V

Un gând de mângâiere şi
de alinare surorii mele Viorica
şi nepotului Nelu, acum când se
despart de soţul şi tatăl drag
IOAN POPA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fratele Antal Ioan şi
cumnata Cornelia. (4663)

V Suntem alături de familia Curtu, căreia îi transmitem
sincere condoleanţe în momentele pricinuite de pierderea tatălui şi soţului drag,
IOAN CURTU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. Bodea. (4642)

V Neputincioşi în faţa destinului plecăm frunţile şi săru-

tăm mâinile celui care a fost
dragul nostru tată, socru şi bunic
GHEORGHE BELENEŞI,
în vârstă de 77 ani. Înmormântarea are loc azi, 7 august,
ora 14.00, din capela localităţii Sîntandrei. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fiica Nicoleta, ginerele Teodor, nepoţii Teodora cu soţul Vlad şi Horea. (4653)

V

Un ultim omagiu celui
care a fost
GHEORGHE BELENEŞI.
Suntem alături de voi Geta şi
Nicoleta cu familiile voastre în
marea durere pricinuită de decesul tatălui, socrului şi bunicului drag. Sincere condoleanţe din partea familiei Octavian
şi Cristian Butiri. (4645)

V Un gând de mângâiere
fiicelor Nicoleta şi Geta cu familiile la despărţirea de tatăl şi
vecinul nostru
GHEORGHE BELENEŞI.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Pui Dumitru. (4655)

V

Cu gândul şi cu sufletul
suntem alături de familia îndoliată a doamnei Georgeta Mihalca, consilier local în cadrul
Consiliului Local Sîntandrei la
durerea pricinuită de trecerea
în nefiinţă a tatălui său. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Primarul şi întregul colectiv al
Primăriei comunei Sîntandrei.
(4650)

V

Consiliul Local al comunei Sîntandrei împărtăşeşte
întristarea familiei colegei lor,
doamna consilier local Georgeta Mihalca, la trecerea la Domnul a tatălui ei. Transmitem
familiei îndurerate în aceste
momente grele, gândurile noastre de mângâiere şi îmbărbătare. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. (4651)

V

Cu durere în suflete,
anunţăm încetarea din viaţă a
dragului nostru soţ şi tată,
FLORIANSTELIAN REŞTEA,
de 62 ani, din Stracoş. Înmormântarea are loc azi, 7 august 2018, ora 15.00, de la Capela Haşaş, din Oradea. Nu te
vom uita niciodată. Soţia Viorica şi fiul Cristi. (4646)

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de dragul nostru
tată, socru şi bunic,
FLORIAN REŞTEA,
de 62 ani. Vei rămâne veşnic în amintirea noastră. Fiul
Romi, nora Alina şi mult iubita
nepoţică Romina. (4647)

V Regretăm din suflet tre-

cerea în nefiinţă, mult prea devreme, a cuscrului nostru,
FLORIAN REŞTEA
şi suntem alături de familia
greu încercată. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fam. Broizan Ioan. (4648)

V

Suntem alături de finii
Romi, Alina şi Romina Reştea,
la despărţirea de tatăl, socrul şi
bunicul iubit
FLORIAN REŞTEA.
Odihnă veşnică. Naşii, familia Vid Gheorghe. (4675)

V

Un sincer gând de
condoleanțe și alinare pentru Florica, Laurențiu, Daria,
mama Florica, fratele Silviu cu
familia, în aceste triste momente când l-au condus pe ultimul
drum pe cel care a fost un soț și
tată iubitor, un stâlp al familiei,
DORIN LUP.
Familia în veci nemângâiată, îl va plânge și îi va păstra o
veșnică amintire. Familia Nicolae Răcuciu din Aleșd.

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de colega noastră de
liceu
ing. NELY RUSU,
plecată la cer prea devreme,
cea care a fost cu un suflet vesel, inteligentă şi darnică. Dormi în pace! Nu te vom uita niciodată. Colegii Lenuţa, Maria,
Nelu, Vali, Viorica, Florica,
Nuţu, Maria, Puiu şi Alexandru. (4654)

V

Un ultim omagiu celei care a fost colega şi prietena noastră
NELI RUSU.
Odihnească-se în pace. Rodica şi Dorel Arhip. (4669)

V

Regretăm trecerea la
cele veşnice a colegei noastre
NELI RUSU
şi-i dorim drum lin spre stele. Celor rămaşi sincere condoleanţe. Fam. Nicolae Trandafir.
(4674)

V

Cu adâncă durere în suflete ne luăm rămas bun de la
buna noastră vecină
NELI RUSU.
Drum lin şi luminos către
Împărăţia cerească. Dumnezeu să te aibă în paza Sa. Vecinii din blocul AN59, Bulevardul Dacia. (4677)

V

Condoleanţe familiei
Varadi la decesul soţiei, mamei
şi bunicii
MIA VARADI.
Odihnească-se în pace. Trăienaş cu familia. (4659)

V

Cu durere anunţăm încetarea din viaţă a dragului
nostru soţ şi tată
LADISLAU NAGY,
din Oradea, de 93 ani (fost
deţinut politic). Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Înmormântarea va avea loc miercuri, 8 august 2018, de la Cimitirul din
Salonta, ora 13.00. Soţia Aranka şi fiul Feri cu soţia Sara, din
Canada. (4656)

V

V

Dureros plângem plecarea dintre noi la cele veşnice a
dragului nostru tată, socru şi
bunic,
LADISLAU NAGY,
de 93 ani, din Oradea. Odihnă veşnică! Familia Şora – fiica Marta, ginerele Nelu şi copiii Hadrian şi Cristian. (4657)

V

Suntem alături de familia Cormoş, la marea durere
pricinuită de decesul celui care
a fost,
ALEXANDRU CORMOŞ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Sincere condoleanţe
familiei îndurerate. Fam. Meşter
Timofte şi vecinii din str. Mioriţei, din localitatea Tileagd.

Cu durere şi tristeţe în
suflet anunţ încetarea din viaţă
a scumpei mele soţii
MARIA-ELENA VARADI,
în etate de 72 ani. Dumnezeu
să vegheze asupra ei. Înmormântarea va avea loc miercuri,
8 august 2018, ora 13.00, la Cimitirul Rulikowski, Capela Haşaş. Soţul îndurerat, Liviusz.
(4667)
Cu imensă durere în suflete ne despărţim de scumpa
noastră mamă şi bunică
MIUŢA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Janeta şi Yves. (4666)

V Acum, că s-a împlinit

destinul şi clipa cea grea a venit, cu greu adunăm cuvintele
care să poată exprima recunoştinţa şi dragostea ce ţi-o purtăm
în suflet. Pentru noi ai fost cea
mai bună mamă, mamă-soacră
şi bunică
MIA VARADI.
Dacă este adevărat că noi ne
alegem părinţii, atunci am făcut cea mai bună alegere. Odihneşte-te în pace suflet bun,
locul tău este de acum în amintirile noastre cele mai frumoase! Fiul Liviu, Alina şi Tudor.
(4665)

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de scumpa noastră
cuscră
MARIA VARADI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Cadar. (4668)

V

Un ultim omagiu verişoarei noastre
MIA VARADI.
Sincere condoleanţe. Dormi în pace. Iulişcuţa cu familia. (4658)

V

V

Suntem alături de părinţii Aurel şi Florin Puşcaş în
aceste momente când se despart de iubitul lor fiu, respectiv frate,
MARIUS-CRISTIAN.
Condoleanţe întregii familii. Consiliul Parohial al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”. (4673)

V Când Lumina Taboru-

lui străbate tăriile cerului, sufletul lui
MARIUSCRISTIAN PUŞCAŞ,
fiu, soţ, tată şi frate atât de
iubit şi iubitor, a trecut la cele
veşnice mult prea devreme ...
Împărtăşim cu tot sufletul marea durere a familiilor iubiţilor noştri preoţi Aurel şi Florin
Puşcaş. Rugăm pe Dumnezeu să-i aşeze sufletul în rândul drepţilor în lumină şi pace,
iar peste cei adânc îndureraţi
să reverse balsamul mângâierii. Sincere condoleanţe. Fam.
Fl. Costruţ şi Carmen Domocoş. (4679)

