14 In memoriam

S

decese

V „Noi nu suntem proprie-

tarii bunurilor pământeşti, fiindcă nu le putem lua cu noi, în viaţa de dincolo, pe lumea cealaltă,
ne însoţesc numai faptele bune”.
ANA MALIŢA,
MANCI KOZAK,
MIKLOS WEISZ,
IMRE SZABO,
ANA HERING,
IOSF MEGYESI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

Marţi, 29 noiembrie 2016

V Cu inimile cernite ne despărţim

cercată de trecerea în eternitate a celui

CRINA CÂRCU,

Sincere condoleanţe din partea colegilor

care a fost,

un om deosebit, cald şi bun. Părintele

de la S.C. rer Ecologice Service S.A.

Ceresc să te odihnească în cel mai fruniciodată. Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Foştii colegi de la Şcoala Gimnazială nr. 1 Mihai Bravu.

V Suntem alături de familia colegei

Ița, nepoților și verișorilor Radu și Lucian, la plecarea în veșnicie a soțului și tatălui drag
MIHAI GORGAN.
Dumnezeu să-l odihnească, iar vouă
să vă dea mângâiere. Viorica și Stanca
Ursu, din Baia Mare. (6167)

unea noastră şi suntem alături de copire a pierderii tatălui drag şi a vecinului
nostru

noastre, prof. Crina Cârcu, care după o

VASILE AMBRO.

lungă şi grea suferinţă a plecat spre Îm-

Dormi în pace. Locatarii blocului Q,

părăţia Cerurilor. Dumnezeu să o odih-

sc. E. (2913)

miliei. Preot inspector Florin Negruţiu
şi profesorii de religie din judeţul Bihor.

V O inimă bună a încetat să mai
bată, un suflet mare s-a ridicat la cer, iar
noi, cu lacrimi şi tristeţe în suflete, ne
despărţim de scumpa noastră mătuşă

pentru colegul nostru Marişcaş Gheorghe, preşedintele Consumcoop Salonta
şi familia lui, în aceste momente grele când se despart de draga lor soţie şi
mamă,
TEREZIA MARIŞCAŞ.
Îl rugăm pe Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească în pace. Sincere condoleanţe
familiei greu încercate transmite conducerea şi colectivul Cooperaţiei de Consum Bihor. (2887)

director la icas Oradea. Sincere condoleanţe. Fam. Ferko Jeno. (2910)

V Sincere condoleanţe familiei în-

durerate, la despărţirea de soţul şi tatăl
drag,
FLORIN JUNC.

Dumnezeu să-l odihnească. Colectivul
Direcţiei Silvice Bihor. (2912)

durere pentru totdeauna, anunţăm trecerea la cele veşnice a celei care a fost
ECATERINA RUGEA,
de 85 ani, scumpa şi iubita noastră
mamă, soacră, bunică şi străbunică. Bu-

ANA DRIMBA.

nul Dumnezeu să o ierte, să-i dăruias-

Dumnezeu s-o odihnească în Împă-

că odihnă veşnică şi să o aşeze alături

răţia Sa. Alin, Bogdan şi Liana Borz.

de drepţii Săi. Înmormântarea va avea

(2892)

loc miercuri, 30 noiembrie, ora 12.00,
în localitatea Krems-Austria, la Cimiti-

V Un suflet minunat, plin de dragoste şi credinţă s-a înălţat la cer, lăsând în
urmă durere şi tristeţe. Cu imensă dure-

rul Orăşenesc. Nu te vom uita niciodată. Profund îndureraţi fiul Augustin, nora
Eva, nepotul Adrian cu soţia Alexandra
şi strănepoata Ana. (2901)

re în suflet mă despart de cumnata mea
ANA DRIMBA.

V Vineri, 25 noiembrie, după o lungă suferinţă, s-a stins, ne-a părăsit, o Lu-

Dumnezeu să-i răsplătească bunătatea omenească şi s-o odihnească în pace.
Florica Drimba. (2891)

mină, minunata şi nobila noastră soră şi
cumnată,
profesor BOGDAN ZOIE-DOINA,
născută Câmpeanu. La revedere
DOINA
dragă! Fam. Eleonora şi Ioan Ieremia.

V Ai plecat fără să ne spui nimic,
dorim ca bunul Dumnezeu să te primeas-

noastră acum când ne despărţim pentru
totdeauna de iubita noastră mamă, soacră şi bunică
de 85 ani. Îţi mulţumim pentru tot ce
ai făcut pentru noi. Vei rămâne veşnic în

inimile noastre ca cea care a fost cea mai

că în pace şi linişte, dragul nostru şef şi

bună şi iubită mamă de pe pământ. Bu-

coleg

nul Dumnezeu să primească sufletul tău
ing. FLORIN JUNC.

cel bun şi să-l aşeze alături de drepţii Săi.

Sincere condoleanţe familiei îndurera-

Nu te vom uita niciodată. Fiica Mariana,

te. Colegii de la I.C.A.S. – Staţiunea Ora-

ginerele Heidar, nepoţii Cezar, Baltazar

dea. (2890)

şi Sindarela. (2900)

(2880)

V Vineri, 25 noiembrie a.c., s-a

V Cuvintele nu pot exprima durerea
ECATERINA RUGEA,

oprit inima lui
IOAN-LORIN FORTUNA,
bărbat puternic, ca o stâncă de Ră-

V Cu tristeţe şi durere în suflet, sun-

dăuţi, o flacără a Revoluţiei, aprinsă de

tem alături de prietena noastră dragă La-

scânteia care a fost, în 15-22 decembrie

ura Junc şi fiica ei, Adriana, la pierderea

1989, pastorul Laszlo Tokes. Revoluţio-

soţului şi tatălui
FLORIN JUNC.

narul şi poetul moldovean,

V Un gând de alinare şi mângâiere

ing. FLORIN JUNC,

V Îndureraţi şi cu inimile cernite de

nească în pace. Sincere condoleanţe fa-

V Suntem alături de verișoara noas-

V Condoleanțe verișoarei și mătușii

V Împărtăşim durerea şi compasiii Mircea, Florin şi Ionuţ, la marea dure-

re și sincere condoleanțe colegei noastre,
Silvia Malița, la pierderea mamei-soacre. Conducerea și colegii de la Colegiul
Național Mihai Eminescu. (6164)

Transmitem întreaga noastră
compasiune verișoarei noastre Ița și familiei, în marea durere pricinuită de
pierderea soțului și tatălui drag
MIHAI GORGAN.
Dumnezeu să vă mângâie! Fam. Silvia
și Mihai Boar. (6166)

Oradea. (2886)

mos loc din Împărăţia Sa. Nu te vom uita

V Transmitem un gând de mângâie-

V

V Suntem alături de familia greu în-

Ambro Florin, la pierderea tatălui drag.

de fosta noastră colegă

(2911)

tră Ița și nepoții Lucian și Radu, în aceste
momente grele, când se despart de soțul
și tatăl drag,
MIHAI GORGAN.
Dumnezeu să-l odihnească în pace! Îi
vom păstra o frumoasă amintire. Fam.
Urs Cornel și Mariana. (6165)

V Suntem alături de colegul nostru

IOAN-LORIN FORTUNA,
inspirat de poezia şi patima lui Eminescu pentru România, a fost conducă-

ciu la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a mamei sale. Dumnezeu
s-o odihnească. Colectivul Magazinului
Adrian. (2898)

Dumnezeu să-l ierte. Sincere condoleanţe. Fam. Derecichei Andrei şi Laura.
(2906)

V În aceste momente împărtăşim

durerea despărţirii de cea mai aleasă şi

torul nostru, în Statul Major, format în
Balconul Teatrului Naţional Mihai Emi-

V Suntem alături de familia Ba-

nobilă fiinţă a bunului nostru consilier

nescu din Timişoara. Apoi „epigonii” Re-

V Suntem alături de Laura şi An-

voluţiei ne-au furat libertatea şi dreptul

drada Junc, în aceste momente grele,

de a face artă, cu A-mare, pe care duşma-

când soţul şi tatăl

şi ctitor al bisericii Augustin Baciu de
scumpa sa mamă,
ECATERINA.
Bunul Dumnezeu să o aşeze în locaşu-

nii „comunişti” îl respectau. Dumnezeu

FLORIN JUNC,

rile drepţilor, iar pe cei rămaşi să-i mân-

să-l odihnească! Ioan Ieremia-Societar

a trecut prematur în nefiinţă. Condole-

gâie cu harul Său. Preoţii, Consiliul şi

de Onoare al Teatrului Naţional „Mihai

anţe familiei şi odihnă veşnică. Vecinii

Comitetul Parohial al Parohiei Oradea

Eminescu” Timişoara. (2079)

din scară. (2909)

Tei. (2907)

