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S

decese

V

„Întreaga viaţă este o
pregătire pentru moarte”. Cât
de bine ne-am pregătit?
LIVIU SIM,
GHEORGHE TAMBA,
ESZTER SZALKAI,
IONEL ŞANŢ-MARE.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de şefa
noastră, doamna Mavrodoghlu
Ildiko şi colega noastră, doamna Matza Iudit, la pierderea mamei dragi,
AGNETA MAGYARI.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colectivul Societăţii Funerare „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Un gând de alinare şi
mângâiere pentru voi Ildi şi Iudit, în aceste clipe grele când
mama dragă
AGNETA MAGYARI
s-a ridicat la ceruri alături de
cei drepţi. Dumnezeu s-o odihnească. Sincere condoleanţe.
Paula Ţărău cu familia.

V

Sunt alături de familia Cătana Petre la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a dragului lor tată, socru,
bunic şi străbunic,
ALEXANDRU CĂTANA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Andrei Bărbos. (8670)

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere, compasiune şi sincere condoleanţe fostei noastre
colege, Florica Torjoc, Nicoletei şi întregii familii în aceste
clipe grele când îşi conduc soţul şi tatăl drag
DUMITRU TORJOC
pe ultimul drum. Dumnezeu să-l odihnească în linişte
şi pace. Fam. Ghiţă Cheregi şi
foştii colegi de la Brutăria Cheregi. (8666)

V

Un gând de mângâiere
şi alinare pentru colega noastră,
Sîrca Annamaria, la marea durere pricinuită de pierderea tatălui drag. Sincere condoleanţe.
Colectivul DSP Bihor. (8661)

V

Suntem alături de finii
noştri, Mihai, Dora şi Dragoş,
acum când se despart de iubitul
lor tată, socru şi bunic,
DUMITRU TORJOC.
Dumnezeu să-i odihnească
sufletul bun şi omenos, în Împărăţia Sa. Naşii Flori şi Cătălin Ghiaţă. (8677)

V

Suntem alături de prietena noastră Marieta, la dureroasa şi prematura despărţire de soţul
LIVIU SIM.
Fam. Croitoru. (8669)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm decesul fratelui
prof. TRAIAN-PETRU
BLAGA.
Amintirea lui va rămâne de
neşters în inimile noastre. Fiei ţărâna uşoară şi binecuvântată. Înmormântarea va avea loc
miercuri, 27 februarie, la orele
15.00, în Cimitirul Municipal,
Capela Haşaş. Marcela Borduşanu şi familia. (8671)

V

Suntem alături de colega noastră, prof. Corina Iacob,
la despărţirea de tatăl drag
IONEL ŞANŢ-MARE.
Sincere condoleanţe! Conducerea şi colegii de la Colegiul
Naţional “Mihai Eminescu”
Oradea.

V

Îndureraţi aducem un
ultim omagiu la trecerea la cele
veşnice a dragului nostru cumnat, unchi şi naş
EUGEN MOŞ.
Amintirea ta va rămâne în
veci în inimile noastre. Dumnezeu să te aşeze la dreapta Sa.
Cumnata Dascăl Maria cu familia, Avram Florina, Vlad şi
George. (8674)

V

Un gând de mângâiere, compasiune şi sincere condoleanţe vecinilor noştri şi familiilor acestora, acum când se
despart de cel care le-a fost soţ,
tată, socru, bunic şi cuscru,
EUGEN MOŞ.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace! Fam. Ciobanca
din Nojorid. (8681)

V

Amintiri dragi şi mult
dor este ceea ce simţim azi,
când ne despărţim de naşa
noastră dragă
IULIANA LASLĂU
din Vaşcău. Dumnezeu să o
odihnească în pace, iar fiicei
Natalia să-i aducă un gând de
alinare şi mângâiere. Fina Cătălina şi fiicele Adina şi Cosmina cu familiile. (8679)

V

Regretăm profund trecerea mult prea devreme la cele
veşnice a bunului nostru coleg
şi prieten
plt. adj. şef. (r.)
VERGILIU BEJAN,
un om de aleasă probitate profesională şi morală, preşedintele Sucursalei Salonta a
ANCMRR din MAI. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Comitetul executiv
al filialei Bihor a ANCMRR
din MAI. (8680)

V

Cu inimile îndurerate
ne despărţim de iubitul nostru
soţ, tată, socru şi bunic drag
EUGEN MOŞ.
Înmormântarea va avea loc
miercuri, 27 februarie, ora
14.00, de la Capela Haşaş.
Dumnezeu să te odihnească în
Împărăţia Sa, alături de îngeri.
Nu te vom uita niciodată, suflet drag! Soţia Livia, fiul Mihai, nora Smaranda, nepoatele Alexandra şi Cristina, veşnic
nemângâiaţi. (8675)

V

Cu imens dor în suflet,
cu lacrimi care ne inundă ochii
la fiecare amintire, comemorăm 14 ani de la decesul dragului nostru soţ, tată, socru şi bunic,
IOAN GHIB.
Vei rămâne mereu viu în sufletele noastre. Nimeni şi nimic
nu va şterge amintirile frumoase care ne-au legat. În veci îndoliată, familia: soţia Ileana,
fiica Claudia, nepotul Dragoş,
fiul Neluţu, nora Geanina şi nepotul Paul.

comemorări

V

S-au scurs 20 ani de
dor şi durere de când soacra,
bunica şi străbunica noastră,
IRINA GHIB,
a trecut la cele veşnice. Te
vom păstra mereu în gândurile noastre. Nora Ileana, nepoţii
Ileana, Claudia şi Neluţu, cu familiile.

V

Pios omagiu de preţuire, recunoştinţă, dragoste, neuitare şi aducere-aminte dragului nostru tată, socru şi bunic
iubitor,
PAVEL CRĂCIUN,
fost veteran de război, plecat
la cele veşnice în urmă cu 20 de
ani. Pentru dragostea cu care
ne-ai înconjurat şi grija care
ne-ai purtat-o îţi datorăm neuitarea şi te vom păstra veşnic în
inimile noastre. Dumnezeu săţi odihnească sufletul blând şi
generos în Împărăţia Sa! Fiica
Dorina, ginerele Viorel, nepoţii Ciprian şi Cristina cu soţul
Adrian. (8601)

V

Păstrăm dragi amintiri,
gânduri şi imense regrete acum
după 28 de ani de când a plecat
prea repede la cele veşnice dragul nostru fiu, frate, cumnat şi
unchi,
EMANUEL-STELIAN
CHELARU.
Chipul său, dragostea cu care
ne-a înconjurat vor rămâne veşnic ca o rază de lumină în sufletele noastre. Bunul Dumnezeu
să-l odihnească în pace. În veci
nemângâiaţi mama, tata, sora,
fratele cu familiile lor. (8654)

V

Se spune că Orfeu prin
lira şi vocea sa minunate putea
să îmblânzească fiarele pământului. Când a murit iubita sa
Euridice, Orfeu a primit permisiunea zeilor de a o scoate din
Infern, tot prin minunatele sale
daruri, dar să nu întoarcă cumva capul să-şi vadă iubita. Orfeu a coborât în infern şi a început să cânte, fiarele în frunte cu
teribilul Cerber s-au potolit, iar
Euridice a început să păşească readusă la viaţă prin puterea cântecului în urma iubitului ei ... Orfeu, auzind în urma
sa un zgomot, s-a uitat imprudent în urmă şi iubita sa nu l-a
mai putut urma spre libertate...
Mutatis mutandis, din corul oamenilor înzestraţi cu voce de
înger a dispărut o mare doamnă a cântecului bisericesc orădean: doamna
RODICA PLUGARU,
după o activitate de peste
53 de ani în corul Bisericii cu
Lună. În 23 februarie a.c. ar fi
împlinit 77 de ani. Nu a mai
apucat, au aşteptat-o sus în ceruri corul îngerilor. Cea plecată prea repede şi nedrept dintre
noi a cântat în corul HILARIA, ca soprană dramatic, a
colaborat cu Filarmonica orădeană, cu opera maghiară, a
participat la nenumărate spectacole ale Cameratei Felix,
condusă de regretatul prof. dirijor Avram Geoldeş, fiind solista acestei formaţii renumite.
A rămas în memoria colectivă a
spectatorilor şi colegilor săi ca
solistă în Fantezia lui Beethoven, ori ca interpretă de mare
sensibilitate a colindei Floricia
de Francisc Hubic. Când moare un om, se spune că mai cade
o stea din miriadele de stele ale
bolţii cereşti. Când moare un
cântăreţ sau o cântăreaţă, cade
o constelaţie întreagă, luminând însă întunericul ... Doamna cântecului bisericesc a urcat
spre muzica sferelor cereşti...
Bunul Dumnezeu să o păstreze la dreapta Sa pe cântăreaţa
noastră de neuitat,
RODICA PLUGARU,
soţie devotată şi bunică grijulie. Soţul veşnic neconsolat
Plugar şi nepoţii. (8660)

