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S
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V „Trebuie pururi a ne ruga”. (Lc.
18, 1).

Miercuri, 18 ianuarie 2017

V O inimă bună a încetat să mai

V Cu inima îndurerată, aducem la

V În aceste momente de grea încer-

bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, un

cunoştinţă trecerea neaşteptată şi prema-

care sunt alături de voi, Monica, Sabin

zâmbet cald ne urmăreşte, iar noi rămaşi

tură la cele veşnice a fratelui nostru

şi familia, la marea durere pricinuită de

cu gol în suflet şi ochi înlăcrimaţi anun-

NICOLAE CHIŞ,

ţăm plecarea dintre noi a dragului nostru

de 62 ani. Înmormântarea are loc azi,

tată, socru şi bunic
VERONICA BREBAN,

IOAN OPRIŞ.

MARTA VAIDA,

Dumnezeu să te primească în Împără-

AURELIA TODIŢA,
IOAN NICA,

ţia Lui. Dormi în pace! Fiul Neluţu, nora
Mariana, nepoata Oana. (414)

te. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare

V Cuvintele nu îşi mai au rostul. Ne

Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

despărţim cu durere în suflete de tine,
fratele şi cumnatul
IOAN OPRIŞ.

V A urcat la ceruri un om de alea-

Dumnezeu să-ţi odihnească sufletul

să omenie, un suflet iubitor, drag, bun şi

cel bun. Fratele Traian cu soţia Marioa-

blând, acesta a fost soţul, tatăl, socrul și

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

dău. Dumnezeu să-l aşeze între cei buni

Sincere condoleanţe. Eugen Ragenovici.

şi drepţi. Sora Aurica şi fraţii cu famili-

m.m. cl. I-a (r.)
VALER URSOVICIU.
Te-am iubit, te vom iubi mereu şi nu te
vom uita niciodată. Dumnezeu să-ți lumineze cale și să te odihneasca în dreapta Sa. Înmormântarea va avea loc joi, 19

V Suntem alături de familia Sotiuţ
Alexandru şi Florica, acum când se despart de tatăl, socrul şi bunicul lor
CRĂCIUN SOTIUŢ.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Vecinii din str. Tăbăcarilor. (417)

V Suntem alături de verişorii Nelu-

V Suntem alături de familia dr.
Kricsfalussy Vasile, în aceste momen-

ţu, Mariana şi Oana, împărtăşindu-le du-

te grele şi-i transmitem sincere condole-

rerea la trecerea în nefiinţă a tatălui, so-

anţe. Conducerea Spitalului Clinic Jude-

crului şi bunicului drag

ţean de Urgenţă Oradea. (424)

tan cu familia. (410)

V Ne despărţim cu durere de fratele
şi unchiul nostru
Dumnezeu să te odihnească în pace.

V Suntem alături de colegul nostru,
dr. CLARA KRICSFALUSSY.

soţia Sanda şi fiica Ioana. (441)

V Compasiune şi sincere condoleanţe doamnei Eva Boier, în dureroasa
despărţire de soţul drag
MIRCEA-IOAN BOIER.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul nobil între aleşii Săi. Victor Perţe cu familia.
(413)

VALER URSOVICIU,
la marea durere pricinuită de trecerea
în nefiinţă după o grea, lungă şi nemi-

mr. (rez.) ADRIAN POPA
suntem alături de familia greu încerca-

V Sunt la moment de tristeţe să aflu

dreapta Sa! Fam. gen. (rez.) Adrian Pădurean. (443)

nostru
FLORIAN MAGUI.

V Un ultim onor celui care a fost un
și apreciat de superiori. A fost de mare

A trăit 79 ani. Înmormântarea va avea
loc joi, 19 ianuarie 2017, ora 13.00, în
localitatea Sacalasău de la nr. 13. Soţia
Ana, fiul Nicu cu soţia Elena, nepoţii Denisa, Sebastian şi Anca. (439)

ajutor tuturor cărora i-au solicitat sprijinul. Îl plângem acum la despărțire, dar
îl vom păstra veșnic în amintirea noastră pe
col. (r.) IOAN IANOȘI.
Sincerere condoleanțe familiei îndure-

U.M. 01343 Beiuş, sunt alături de familia

m.m. cl. I-a (r.)

plecarea spre cele veşnice a

deţean de Urgenţă Oradea. (428)

transmisiuni, un șef iubit de subordonați

celui care a fost camaradul nostru,

V În momentele grele pricinuite de

veşnicie a soţului, tatălui şi bunicului

VALER URSOVICIU,

V Pensionarii militari și personalul

colae şi Margareta cu copiii Călin şi Ma-

ei Clinice Chirurgie I, Spitalul Clinic Ju-

om deosebit, un militar devotat armei

Petru Kovacs.

odihnească în pace. Verişorul Petruţ Ni-

V Cu durere anunţăm trecerea în

m.m. cl. I-a (r.)

veşnică în Împărăţia Sa. Naşii Terezia și

care a trăit 80 ani. Dumnezeu să-l

Sincere condoleanţe. Colectivul Secţi-

Sora Maria Cheregi, nepotul Ionică cu

prematur de finul nostru

noi. Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă

PAVEL PETRUCA,

Dumnezeu să-l odihnească în pace de-a

IOAN OPRIŞ.

care pleacă atât de fulgerător dintre

socrul şi bunicul lor drag

Odihnă veşnică. Nepoata Mirela Cli-

desparte de iubita sa mamă,

ne desparţim cu durere în suflete, atât de

Viorel cu familia, la despărţirea de tatăl,

tă cu gânduri de alinare şi compasiune.

la Orășenească. Soția Geta, fiul Valer cu

V Rămân amintiri dragi, acum când

pentru verişorii noştri, Elena, Florica şi

IOAN OPRIŞ.

dr. Kricsfalussy Cristian, acum când se

bastian cu prietena sa Erika.

V Gânduri de alinare şi mângâiere

rius, din Oradea. (431)

ianuarie 2017, ora 13.00, în Beiuș, Cape-

nora Lavinia și nepotul Eduard, fiul Se-

(426)

ile. (415)

ra. (411)

bunicul nostru, la numai 66 de ani, după
o lungă și grea suferință,

DINU-VALER UIVAROŞAN.

18 ianuarie 2017, ora 13.00, în satul Cor-

SANDOR KIMPAN.
Sincere condoleanţe familiilor îndolia-

decesul soţului, tatălui şi bunicului drag

V Rămâi mereu în inima noastră aşa
cum ai fost bun şi blând, bunicul şi cuscrul nostru drag,
FLORIAN MAGUI.
În viaţă trebuie să duci o mulţime de

rate. Dumnezeu să-l odihnească în pace.

lupte. Din unele ieşi învingător, din al-

Un fost camarad, col. (rz.) Vasile Morar.

tele învins. Bătăliile te călesc şi pregă-

de trecerea la cele veşnice a unui OM de-

tesc pentru lupta finală, pe care ştii însă

osebit, alături de care am avut onoarea

că nu ai cum să o câştigi. Asta eşti pen-

de a lucra în bună colaborare avându-l ca
director la Industria Cărnii Bihor,

V Regretăm profund dispariţia dragului nostru prieten

tru noi un mare luptător şi model de viaţă. Dumnezeu să-ţi facă parte de odihnă

loasă boală. Devotamentul, onestitatea şi

MIRCEA-IOAN BOIER.

col. (r.) IOAN IANOŞI

veşnică. Dragii tăi nepoţi, Denisa-Nico-

corectitudinea lui vor rămâne o aminti-

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

şi-l rugăm pe bunul Dumnezeu să-i

leta, Sebastian-Ioan, cuscra Cibu Dori-

re luminoasă în memoria noastră. Dum-

Condoleanţe şi alinare soţiei sale, doam-

dea odihnă veşnică. Rus Ionel cu fami-

na din Sibiu, Cibu Emil-Sorin cu fami-

nezeu să-l odihnească în pace!

na Eva. Piroş Ioan. (438)

lia. (425)

lia, din Cluj. (440)

