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O inimă bună a încetat

V

Cu mare durere în su-

să mai bată, un suflet bun s-a

flet îmi iau cu greu rămas bun

ridicat la cer, iar noi, profund

de la soţul meu,

îndurerați, ne luăm rămas bun

GIGI,

de la iubitul nostru fiu, frate și

un suflet bun, cu multă dra-

cumnat

goste către toată familia, care

NICOLAE POPA,
născut în satul Șumugiu.

va rămâne în inima mea, pentru totdeauna,

Dumnezeu să-i dea odihnă

col. (rez)

veșnică. Mult iubita ta mamă

GHEORGHE MARINA,

Veturia Popa, sora Viorica și

care totuşi la numai 69 ani,

cumnatul Ovidiu Pocșe.

a plecat de lângă mine. Înmor-

„Nu poţi propovădui

mântarea are loc azi, ora 13.00,

Împărăţia Cerurilor cu plum-

la Cimitirul Municipal, din

bii materiei pe aripi” (Arsenie
Boca)
TIBOR ALBERT BOKOR,
EVA NAGY,

V

Suntem alături de fosta

noastră colegă Viorica Pocşe la
cere în nefiinţă a fratelui drag,
fostul nostru coleg
NICOLAE POPA.

ARPAD GROF.

Dumnezeu să-l odihnească în

liilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non-

(7415)

marea durere pricinuită de tre-

EVA SZASZ,
Sincere condoleanţe fami-

Capela Haşaş. Soţia Tamara.

pace! Foştii colegi de la Precon.

V

Cu durere anunţăm tre-

cerea în nefiinţă a celui care a
fost tată, bunic, socru,
GHEORGHE MARINA.
Bunul Dumnezeu să-l odih-

V

nească în pace. Iertarea pentru

Stop „La Capătul Drumului”

Împărtăşim durerea co-

toate cele lumeşti şi mângâie-

legului nostru, Popa Călin Ni-

re sufletului greu încercat. Fiul

S.R.L.

colae, pricinuită de pierderea

Marius, nora Simona şi nepoţii

tatălui drag. Sincere condole-

Oana şi Vlad. (7413)

V

anţe familiei îndoliate. Colegii
Un gând de alinare și

mângâiere cumnatei noastre
Viorica Pocșe, în aceste clipe
grele, când se desparte de fratele său drag

din cadrul APIA Centrul Judeţean Bihor.

V

O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet bun s-a ri-

V

dicat la cer. Cu durere în suflete
Suntem alături de finul

nostru Popa Călin și de fami-

ne despărţim de tatăl drag, socru şi bunic nepreţuit,

NICOLAE POPA.

lia sa, în aceste clipe de dure-

GHEORGHE MARINA.

Bunul Dumnezeu să-l ierte

re când se despart de bunul și

Dumnezeu să-l odihnească

dragul lor tată. Dumnezeu să-l

în pace. Condoleanţe întregii

odihnească în pace! Nașii Nicu

familii. Fiica Iuliana, ginerele

și Anda Bara.

Florin şi nepotul Cătălin. (7411)

și să-l odihnească în Împărăția
Sa. Sincere condoleanțe. Cumnata Liana cu soțul Augustin
Popa și familia.

V

Te-ai stins puțin câte

puțin sub privirile noastre neputincioase, dragul și iubitul
nostru soț, tată, bunic și socru,
cel care a fost
NICOLAE POPA
de 63 de ani. De azi ne va veghea și răspândi lumină-n cer
și pe pridvoarele vieților noastre. Înmormântarea va avea loc

V

Sunt alături cu sufle-

V

Suntem

alături

de

tul, cu compasiune şi un sincer

doamna Marina Tamara, la ma-

gând de alinare, de cuscra Eli-

rea durere pricinuită de pierde-

sabeta, de Maria cu familia ei

rea soţului,

şi de nora Viorica, la dureroasa

GHEORGHE MARINA.

despărţire de cel care le-a fost

Dumnezeu să-i dea odih-

fiu, soţ, tată, bunic şi frate iu-

nă veşnică. Sincere condolean-

bitor,

ţe. Cuscrii Avram Floare şi AuNICOLAE POPA.

gustin. (7412)

Odihnească-se în pace. M.
Pocşe. (7418)

V

V

Suntem alături de cole-

gii noştri, Avram Florin şi IuCu tristeţe în suflete şi

liana, în aceste momente grele,

în data de 20 decembrie, ora

cu ochii înlăcrimaţi ne luăm ră-

când se despart de cel care le-a

14.00, din Capela Hașaș. Dum-

mas bun de la cel care a fost ve-

fost socru şi tată,

nezeu să-l odihnească în pace.
Soția Maria, fiul Călin, fiica Anca, nepoții Mihai, David
și Vlăduț, ginerele Sevastan și
nora Ioana.

V

Cu inimile pline de durere ne luăm rămas bun de la tatăl, socrul şi bunicul,
prof. PETRU HERDEAN.
Dumnezeu să te odihnească în pace. Alina, Minu, Silvia,
Alin şi Marin. (7405)

V

Un ultim omagiu pen-

tru

prof. PETRU HERDEAN.
Condoleanţe pentru familie.
Ing. Nicolae Herdean. (7420)

O tristă aducere amin-

uitare, azi când se împlinesc 25
de ani, de când dragul nostru
soţ, tată şi bunic,
ILIE STOIAN,
îşi doarme somnul liniştit al
veşniciei. A plecat pe drumul

V

fără întoarcere, dar a rămas în

Suntem alături de Otilia Sabău, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a scumpului său tată,
GHEORGHE SABĂU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colectivul S.C. Ro et Co
Internaţional. (7408)

inima noastră cât vom trăi. Celor care l-au cunoscut, sincera noastră recunoştinţă pentru
o clipă de aducere aminte. Să-i
fie locul de veci veşnic luminat!
Soţia Adolfina, nepotul Ilie-Paul, fiica Ana, fiul Adrian, nora
Simona. (7399)

V

Copleşiţi de durere
anunţăm trecerea la cele veşnice a iubitului nostru tată, bunic,
socru şi partener de viaţă,
IOSIF BENYOVSZKI,
în vârstă de 69 ani. Pentru
bunătatea ta, îţi păstrăm veşnic
amintirea. Mereu vei fi în sufletele noastre şi ale celor pe care
atât de mult i-ai iubit. Slujba religioasă va avea loc la Biserica
Reformată Reti din Oradea, str.
Ştefan cel Mare, nr. 6, sâmbătă,
22 decembrie, ora 12.00. Dormi
în pace suflet bun şi drag. Fiica
Annamaria cu nepoţii Andrei şi
Alisia, fiul Iosif cu soţia Magda şi nepoata Victoria, partenera de viaţă Irina. (7416)

V

Comemorăm 15 ani, re-

spectiv 9 ani, de când părinţii
noştri,
GAVRIL CIOARGĂ
şi
MARIA CIOARGĂ,
s-au înălţat la ceruri, au plecat într-o lume mai bună.
Amintirile lor dăinuie în inima
noastră prin clipele frumoase
petrecute împreună, gândurile noastre mereu sunt îndreptate spre ei. Dormiţi în pace. Să
vă fie somnul liniştit. Familia.
(7396)

Anunţurile de
comemorări şi decese
se preiau:

r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-joi între orele 8.0018.00, vineri, între orele 08.00-16.00, duminică, între orele 12.0016.00
r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul de stat)
luni-vineri, între orele 9.00-16.00, duminică, 16.00-18.00.

Vă aşteptăm şi în centru!
Anunţurile de publicitate
pot fi depuse şi achitate şi
la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat
din Oradea, pe strada Pa-

Sincere condoleanţe familiei.

trioţilor nr. 2, de luni până

Dumnezeu să-l odihnească

Dumnezeu să-l odihnească în

joi, între orele 9.00-18.00,

în pace, iar pe cei rămaşi să-i

pace. Colegii din cadrul Servi-

vineri între orele 9.00-

mângâie. Fam. Brînzaş Viorel,

ciului Criminalistic al I.P.J. Bi-

16.00 şi duminica, între

Adela şi Bianca. (7419)

hor. (7403)

NICOLAE POPA.

V

te, un omagiu de preţuire şi ne-

GHEORGHE MARINA.

rişorul şi naşul nostru,

comemorări

orele 16.00-18.00.

