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S

(2285)

decese

V

„Trebuie să ştii când

se încheie o etapă din viaţa ta.
Dacă te încăpăţânezi să rămâi
mai mult decât e necesar, pierzi
bucuria de a trăi şi sensul vieţii”. (Paulo Coelho)
NATALIA
LUPU-ZAHARIA,
OLGA-ERICA BRAD,
EUGENIU SARCA,
JOZSEF KOZAK,
LIVIA NYEGRAI,
IUSTINA VESE-GAL,
MARIA NAGY.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu durere în suflete ne

despărțim de draga noastră nepoată și verișoară,
OLGA ERICA BRAD,
născută MARTON, de 48 de

V

Suntem alături de
doamna Florica, de Florin,
Adrian și soțiile lor, la durerea pricinuită de trecerea în
neființă a soțului, tatălui și socrului drag,
DUMITRU CLUCIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Foștii colegi de la O.J.T.
Bihor: Florica Unița și Gheorghe Bica. (1591)

V

Regretăm

profund

dispariția
ECATERINEI PUIE
din Șuncuiuș de Beiuș. Un
gând de mângâiere și întreaga
noastră compasiune familiei, la
ceas de despărțire de cea care
le-a fost mamă, soacră și bunică. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Condoleanțe sincere familiei îndoliate. Ec. Ioan
Degău.

V

Cu sufletul îndurerat, sunt alături de familia Cluciu, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice a
soțului și tatălui drag
DUMITRU CLUCIU
fost contabil șef la CAP
Căbești și Stațiunea Stâna de
Vale. Fie ca bunul Dumnezeu
să-l învrednicească să străbată câmpuri înverzite și pajiști
cu flori la locul de veci. Dumnezeu să-l aibă în grijă și să-l
așeze în Împărăția sa. Sincere
condoleanțe familiei. Ec. Ioan
Degău.

ani. Înmormântarea are loc azi,
14 august, ora 12.00, din Capela Steinberger a Cimitirului
Rulikowski din Oradea. Rămâi
în amintirile noastre frumoase. Odihnește-te în pace, suflet
minunat! Familia Gyula Florian și nepoata Andrada cu soțul.
(1588)

V

Un gând de alinare și

mângâiere pentru tine, Florica, pentru Florin, Adrian și
soțiile lor, în aceste momente de tristețe când vă despărțiți
de cel care a fost soț, tată și socru iubit,
DUMITRU CLUCIU.
Dumnezeu să-ți dea odihnă
veșnică,
MITICĂ!
Fam. Ghiță și Dorina Bica.
(1590)

V

Mulţumim tuturor rudeniilor, prietenilor, colegilor,
vecinilor şi cunoştinţelor care
prin prezenţă sau cu gândul au
fost alături de noi la marea durere pricinuită de trecerea la
cele veşnice a dragei noastre
prof. MARIA BARA.
Dormi în pace suflet bun!
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familia îndurerată. (4817)

V

Un suflet drag s-a înălţat la ceruri, durerea este nemărginită, cuvintele sunt de
prisos, scumpa mea mamă,
IUSTINA VESE-GAL.
Te vom păstra veşnic în inimile noastre. Odihnească-se în
pace. Înmormântarea are loc
azi, 14 august 2018, ora 14.00,
de la Capela Haşaş, în Cimitirul Municipal. Fiica Doina cu
soţul Florian.

V

Un ultim rămas bun celei care a fost mamă, soacră şi
bunică,
IUSTINA VESE-GAL.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa. Fiul
Florian cu soţia Florica şi nepotul Bogdan.

V

Cu deosebită tristeţe în
suflete, ne despărţim de scumpa noastră bunică şi străbunică,
IUSTINA VESE-GAL.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Nepoţii Alin cu soţia
Florina şi copilul Darius, Adrian cu soţia Rodica şi copilul
Alexandru.

V

Profund îndurerat mă

Suntem alături de naşa
noastră Hulea Doina şi finii
noştri Alin, Florina şi Darius,
la ceas de grea încercare când
se despart de mama şi bunica
dragă
IUSTINA.
Părintele Ceresc să-i dea
odihnă veşnică. Sincere condoleanţe. Aurel, Mărioara şi Anca
Huniadi. (4804)

V

Cu durere şi tristeţe în
suflete ne despărţim de dragul
nostru tată şi socru
EUGENIU SARCA.
A trăit 90 de ani. Înmormântarea are loc azi, 14 august
2014, ora 12.30, la Capela Frenţiu, Oradea. Vei rămâne veşnic
în amintirile noastre. Fiul Dan
cu soţia Dorina şi fiul Dacian
cu soţia Nicoleta.

V

Suntem alături de întreaga familie Sarca, în aceste
momente grele, când se despart
de cel care a fost tată şi socru,
EUGENIU SARCA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică! Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Cuscra Viorica Demian cu familia.
(4796)

V

Profund îndurerată mă
despart de fratele meu care a
trecut la cele veşnice
EUGEN SARCA.
Dumnezeu să-ţi dea odihnă
veşnică. Sora Melania Trandafir. (4807)

Moartea este sfârşi-

despart de bunul meu frate care

tul timpului şi începutul eterni-

a trecut la cele veşnice

tăţii. Într-o zi de vară, o inimă

EUGEN SARCA.
Dumnezeu să-i dea odihnă

bună s-a stins. Draga mea prietenă,

veşnică, iar familiei mângâiere

ERICA MARTON,

şi alinare. Nu te voi uita nicio-

a plecat dintre noi, spre o

dată. Fratele Ioan Sarca. (4805)

lume mai bună. Dumnezeu s-o

V

odihnească în pace şi să o primească în Împărăţia Cerurilor.

Cu gândul şi sufletul

suntem alături de verişorii noştri, Dacian şi Dan, la trecerea în
veşnicie a tatălui lor
EUGEN SARCA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Familia dr. Ovidiu Sarca.
(4806)

V

V

Sincere condoleanţe familiei.
Ramona Cohut. (4799)

V

Regretăm plecarea la

ceruri, înainte de vreme, a celei care a fost
ERIKA MARTON,
un om deosbeit. Sincere condoleanţe

V

familiei

îndoliate!

Dumnezeu s-o odihnească în
Sincere condoleanţe

nepoţilor la pierderea tatălui şi

pace. Florica Sotoc şi familia.
(4818)

socrului drag
EUGEN SARCA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Familia Moisa Ioan.
(4810)

V

Un suflet cald, plin de

bunătate şi dragoste s-a ridicat
la cer, departe de noi, dar mai
aproape de Dumnezeu. Cu mul-

V

tă tristeţe în suflete şi neşterse
Colegii din promoţia

anului 1953, a Liceului „Em.
Gojdu” din Oradea, care au sărbătorit recent 65 de ani de la
absolvire, deplâng dispariţia
neaşteptată a excepţionalului
coleg şi prieten, un om de mare
caracter şi patriot,
col. (r.) LIVIU
POPOVICIU,

amintiri dragi, ne luăm rămas
bun de la buna şi draga noastră colegă
ERICA BRAD,
plecată mult prea devreme
dintre noi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Condoleanţe
familiei Florian. Colegii de la
Parchetul de pe lângă Curtea
de Apel Oradea. (4809)

absolvent al Academiei Militare de Transmisiuni şi a Facultăţii de Drept, fost şef

V

O inimă bună a încetat

operativ al serviciului de Con-

să mai bată, un suflet bun s-a

trainformaţii Militare al arma-

ridicat la cer, aproape de Dum-

tei 4 „Transilvania”. Dumnezeu

nezeu, iar noi, colectivul Par-

să-l odihnească în pace! Con-

chetului de pe lângă Tribunalul

doleanţe familiei îndoliate. Co-

Bihor ne luăm rămas bun de la

legii: acad. D.R. Popescu, acad.
Dorin Poenaru, dr. ing. Bodea Petru, ec. Bonta Aurel, av.
Boroş Aurel, ing. Cohut Ioan,

cea care a fost colega noastră,
ERICA-OLGA BRAD.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. (4808)

David Voicu, ing. Onaca Valeriu, dr. Măgureanu Andrei, ing.
Miheş Dumitru, ing. Petrovici
Liviu, ing. Pintea Victor, ing.
Siclovan Ştefan, Thirtheu Cor-

V

Îndureraţi am aflat de

decesul vecinei noastre
ERIKA BRAD.

nel. Ceremonia înhumării va

Dumnezeu s-o ierte, iar pe

avea loc în Cluj-Napoca, la Ci-

cei rămaşi să-i mângâie. Asoci-

miritul Central, joi, 16 august

aţia de Proprietari Centru Civic

2018, ora 10.00. (4797)

A2. (4826)

