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S

decese

V

„Rugăm pe Dumne-

zeu viaţă veşnică să-ţi dea, luminându-ţi sufletul în Împără-

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere, sincere condoleanţe, colegului nostru Apan Adrian, în aceste clipe grele când îşi
conduce tatăl pe ultimul drum.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Colectivul C.J.C.P.C.T.
Bihor. (8785)

ţia Sa.”
dr. ŞTEFAN BUDAHAZY,
LAJOS SZATMARI,
GABOR-MIKLOS
HARSANYI,
ANA URSADAN,
PIROSKA SZABO.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu adâncă durere în

suflet anunţ trecerea la cele veşnice a celei care a fost a doua
mea mamă, bunica mea,
MARIA CIONCA,
la vârsta de 88 de ani. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică! Înmormântarea are loc
azi, 5 martie 2019, ora 13.00,
de la Capela Sătească a satu-

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm încetarea din
viaţă a scumpului nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
IONEL LUNCAN,
în vârstă de 84 ani, născut în
Roit. Sufletul lui bun va fi mereu în amintirea noastră. Îţi
mulţumim pentru iubirea cu
care ne-ai înconjurat. Înmormântarea are loc azi, 5 martie
2019, ora 14.00, de la Capela
Haşaş. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soţia Iuliana,
copiii Rodica, Marinela şi Mircea cu familiile.

V

Suntem alături de dr.
Rodica Luncan şi familia ei, în
aceste momente grele pricinuite de trecerea în nefiinţă a tatălui drag. Dumnezeu să-i aşeze
sufletul în Împărăţia Sa. Ildiko
Mavrodoglu cu familia.

lui Homorog. Nepotul Marius
cu soţia Daciana, strănepoatele
Patricia şi Antonia. (8782)

V

Suntem alături de fi-

nii noştri, Marius, Daciana, Patricia şi Antonia Marian, acum
când se despart de bunica lor
dragă
MARIA CIONCA.
Dumnezeu să îi facă parte de
odihnă veşnică în Împărăţia Sa.
Pr. Dem Florin, Irina, Andrei şi
Teodora. (8787)

V

S-a stins din viaţă dra-

V

Suntem alături de sora
şi mătuşa noastră Luncan Iuliana cu familia, la marea durere,
acum când se despart de bunul
lor soţ, tată, socru şi bunic,
IONEL LUNCAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sora Viorica şi nepotul
Viorel Popovici. (8789)

V

Suntem alături de vecinii şi prietenii noştri, la trecerea în eternitate a celui care a
fost
IONEL LUNCAN.
Sincere condoleanţe familiei şi Dumnezeu să-l ierte. Fam.
Ciarnău Catiţa. (8794)

gul nostru soţ, tată şi bunic,
profesor MIHAI APAN.
A trăit 80 de ani. Fie-i ţărâna uşoară. Înmormântarea va
avea loc miercuri 6 martie, ora
15.00, din Capela Frenţiu. Soţia Elena, fiii Liviu şi Adrian cu
soţia Florica şi nepotul Alexandru. (8809)

V

Suntem alături de familia Luncan, acum când îl
conduc pe ultimul drum pe dragul lor
IONEL LUNCAN
vecinul nostru bun. Condoleanţe întregii familii. Fam. Fătu
Dumitru şi Mihaela. (8797)

V

Un gând bun de mân-

gâiere doamnei dr. Luncan
Rodica, la despărţirea de tatăl drag. Sincere condoleanţe.
Fam. Monica, Elena şi Dumitru
Cion. (8799)

V

Suntem alături de voi

Iuliana, Rodica, Marinela şi
Mircea, în această dureroasă
despărţire de cel care a fost soţ
şi tată iubitor
IONEL LUNCAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Unchiul Nicu Luncan,
Lina şi Rodica. (8802)

V

Cu inima împietrită de

durere mă despart de iubitul
meu soţ,
FLORIAN BODOG,
de 69 ani. Dumnezeu să te
odihnească în pace, alături de
îngeri. Înmormântarea va avea
loc miercuri, 6 martie, ora

V

Suntem alături de colega noastră Mirela Deliman,
la marea durere pricinuită de
moartea soacrei dragi. Fie-i ţărâna uşoară! Emilia Pop, Dana
Bar şi Corina Boska. (8801)

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere, compasiune şi sincerele noastre condoleanţe familiei colegului şi prietenului
nostru Florentin, în aceste momente grele, pricinuite de despărţirea fulgerătoare şi neaşteptată a celui ce le-a fost tată,
socru şi bunic iubit,
IOAN GĂVRUŢA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Colegii de la Groupama Asigurări. (8796)

V

Suntem alături de colega noastră Ciupa Gabriela, în
aceste momente grele când se
desparte de tatăl ei drag. Odihnescă-se în pace! Colectivul
Hotelului Internaţional Băile
Felix. (8800)

13.00, în localitatea Chioag. Nu
te voi uita niciodată. Veşnic îndurerată şi nemângâiată soţia
Floare. (8792)

V

Ne exprimăm profundă

compasiune şi transmitem sincere condoleanţe colegei noastre Ileana Perhencshi, în aceste
momente dureroase pricinuite
de pierderea fiului
VLAD.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Colectivul S.C. Plastor
Trading S.R.L. (8786)

V

Suntem alături de cole-

gii noştri Titus şi Mirela Deliman în aceste momente de grea
suferinţă. Sincere condoleanţe. Familia Mircea şi Cornelia
Gordan. (8795)

V

V

În aceste clipe de grea
încercare suntem alături de colega noastră, Cortea Florica, la
marea durere pricinuită de plecarea în veşnicie a iubitei sale
mame,
FLOARE PAȘCAR.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Sincere condoleanțe
familiei îndoliate. Conducerea
și colectivul grupului de firme
G.M.A.B. Consulting S.R.L.

V

Cu adâncă durere
anunţăm încetarea din viaţă a
celui care a fost
dr. ŞTEFAN BUDAHAZY,
farmacist principal, în vârstă de 77 ani. Înmormântarea
va avea loc miercuri, 6 martie,
ora 12.00, din Capela Steinberger. Soţia Maria.

V

Un pios omagiu cole-

gului,
Cu durere în suflete ne

despărţim de draga noastră vecină
prof. ECATERINA
DELIMAN.
Dormi

în

pace.

Vecine-

le Bodo, Muscan, Hevele, Debelka. (8798)

dr. farm. ISTVAN
BUDAHAZY,
cel care a fost pentru generaţii de farmacişti mentor, un
exemplu de conduită profesională. Sincere condoleanţe familiei. Departament Farmacie Universitatea din Oradea.
(8807)

V

Cu adâncă durere în
suflet mă despart de tine dragul
meu soţ,
IONEL RUS,
după o căsnicie de 60 de ani,
şi îl rog pe bunul Dumnezeu să
te ierte şi să-ţi odihnească sufletul în pace. Nu te voi uita niciodată. În veci nemângâiată
soţia Florica. (8803)

V

Cu nemărginită durere anunţăm trecerea în nefiinţă a dragului nostru tată, socru
şi bunic,
IONEL RUS,
un suflet bun, un tată şi bunic deosebit, pe care moartea
nemiloasă l-a răpit dintre noi,
după o scurtă dar grea suferinţă. Cât ai trăit ne-ai iubit, cât
vom trăi te vom plânge. Înmormântarea are loc azi, 5 martie,
ora 15.00, din Capela Haşaş.
Flori şi lacrimi pe tristul tău
mormânt. Fiul Florin, nora Dorina şi mult iubitul tău nepot Ionel. (8804)

V

Cu multă durere ne
despărţim de dragul nostru
tată,
IONEL RUS,
un om deosebit şi un tată iubitor, şi îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l ierte şi să-l aşeze între cei drepţi. Nu te vom uita
niciodată. În veci nemângâiat,
fiul Liviu cu soţia Ica. (8805)

V

Cu durere în suflete
anunţăm trecerea la cele veşnice, a dragului nostru soţ, tată,
bunic şi străbunic,
col. rez. SOCRATE
SCURTU.
Înmormântarea va avea loc
miercuri, 6 martie, ora 14.00, la
Cimitirul Municipal, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-l ierte.
Familia îndurerată. (8808)

