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V Suntem alături de colegele noas-

V În 5 februarie 2017 s-a stins din

V Un suflet minunat şi plin de bu-

tre Blaj Elena şi Buştea Nicoleta cu fami-

viaţă draga noastră soţie, mamă, soacră

nătate s-a ridicat la cer, prea devreme.

lia, la marea durere pricinuită de moar-

şi bunică

Ne luăm rămas bun de la mătuşa noas-

tea tatălui drag. Sincere condoleanţe.
Colectivul Băncii Cooperatiste „Dacia”

V „Existenţa continuă după
moarte, ca un semn că Dumnezeu,
deşi distruge viaţa omului din planul de aici, nu vrea pieirea totală”.
ANA TRIFA,

Oradea. (1044)

V Suntem alături de doamna director, profesor Pasztor Gabriella şi familia, în marea încercare provocată de
pierderea soţului şi tatălui drag. Dumne-

DOINA SZILAGHI,
de 60 ani. O vom iubi mereu şi va rămâne

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică şi

veşnic în sufletele noastre. Înmormânta-

mângâiere unchiului nostru Leontin, ve-

rea va avea loc la Cimitirul municipal

rişorilor noştri Leontin jr. şi Anca. Ne-

Oradea, Capela Haşaş, în data de 8 fe-

poţii Eugen, Elena, Andreea şi Alexan-

bruarie 2017, ora 13.00. Bunul Dumne-

dra. (1073)

zeu s-o odihnească în pace. Soţul Le-

zeu să-l ierte şi să-l odihnească. Colecti-

ontin, copiii Leontin cu soţia Valentina,

EMIL FODOR,

vul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bi-

Anca şi soţul Alin, nepoatele Silvia şi

hor. (1042)

Maria. (1067)

Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

V Suntem alături de dragii noștri
cuscrii, familia Teodor Vicaș, acum,
când o conduc pe ultimul drum pe iubita
lor mamă, soacră, bunică și străbunică,

V Regretăm profund trecerea în

lea. (135)

dragi, acum când se despart de mama lor
iubită,
FLORICA MARIAN.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familia Cătălin și Diana Pelea. (136)

V Suntem alături de cumnata noastră Lucia Vicaș și sora ei Felicia, la trecerea în neființă a mamei lor dragi,
FLORICA MARIAN.
Fie-i țărâna ușoară. Fam. Nițu și Maricica Bursașiu. (137)

V Suntem alături de fina noastră
Mirela, prin pierderea soțului drag
IOAN HORA,
la numai 61 de ani. Dumnezeu să-i dea
odihna veșnică! Fam. Lucan Ioan.

V Suntem alături de voi, Olimpia şi
Valentin Tulvan, în aceste momente grele. Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihneas-

bun de la cumnata noastră
DOINA SZILAGHI.
Dumnezeu să o odihnească în pace.
Un gând de alinare şi sincere condolean-

GYÖRGY PÁSZTOR,

Szilaghi Leontin, la marea durere prici-

un bun profesionist, un om de aleasă

ţe întregii familii. Cumnatul Silaghi Eu-

nuită de moartea mamei dragi. Sincere

gen şi Margareta. (1074)

omenie. Ne exprimăm întreaga noastră
compasiune şi transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu

condoleanţe. Colectivul Serviciului Juridic. (1061)

V Un gând de mângâiere şi alinare

să-l odihnească în pace. Conducerea S.C.
„Turism Felix” S.A. - Băile Felix.

V La ceas de grea încercare sufle-

pentru colegul nostru Szilaghi Leontin,
în aceste momente grele, când se des-

tească, cu tristeţe în suflete şi adânc re-

parte de mama sa dragă. Dumnezeu s-o

gret transmitem sincere condoleanţe şi

odihnească în pace. Colegii din cadrul

compasiune domnului col. (r.) Szilaghi

Serviciului Colectare Executare Silită

IONEL-CORNEL CHIŞE.

Leontin, la trecerea în eternitate a soţi-

Persoane Juridice aJfp Bihor. (1076)

Înmormântarea are loc azi, 7 februa-

ei sale dragi. Dumnezeu să-i dea odih-

rie, ora 12.00, din Capela Haşaş. Dumne-

nă veşnică. Fam. col. (r.) Butuc Florian.

zeu să-l odihnească. Nu te vom uita nici-

(1059)

V Cu mare tristeţe ne despărţim de
bunul nostru soţ, tată şi bunic,

V Suntem alături de nașii noștri

V Profund îndureraţi ne luăm rămas

V Suntem alături de colegul nostru

neființă a fostului nostru coleg,

FLORICA MARIAN.
Sincere condoleanțe. Familia Petru Pe-

DOINA SZILAGHI.

după o grea şi lungă suferinţă la vârsta

FLOARE MOŢIU,
MAGDOLNA FLORUCZ.

tră dragă

V Suntem alături de colegul nos-

odată. Soţia Irina, fiul Ionel, nora Mirela,

tru, Szilaghi Leontin, în aceste momen-

nepoţica Miruna. (1046)

te triste, pricinuite de trecerea în nefi-

V Profund îndurerat îmi iau rămas
bun de la scumpa mea mamă
ANA BOGDAN.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească
în pace. Înmormântarea are loc azi, 7 februarie 2017, ora 12.00, în loc. Ţeţchea.
Fiul Florin. (1049)

V Cu durere în suflet ne luăm rămas

V Suntem alături de prietenul nos-

inţă a mamei sale dragi. Dumnezeu s-o

tru Leontin Szilaghi şi copiii Leontin şi

odihnească în pace. Colegii din cadrul

Anca, cu familiile, la dureroasa despărţi-

sgrcdfbpj – ajfp Bihor. (1077)

re de iubita lor soţie, mamă, soacră şi bunică, cea care a fost
DOINA SZILAGHI.
Sincere condoleanţe familiei greu încercate. Dumnezeu să-i dea odihna veş-

V Suntem alături de familia îndurerată a col. (r.) Szilaghi Leontin când se
desparte de soţia sa

nică între aleşii Săi, iar celor rămaşi,

DOINA SZILAGHI.

mângâiere şi tărie sufletească. Fam. Ghe-

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fa-

ţe Dănuţ şi Doina. (1052)

milia Şerfezeu Nicolae şi Rodica. (1083)

bun de la scumpa noastră mamă, soacră,
bunică şi cuscră
ANA BOGDAN,
din Ţeţchea. Dumnezeu s-o odihnească. Fiul Teodor, nora Otilia, nepotul
Radu şi cuscrul Hava Iosif. (1050)

V Cu adâncă durere în suflet anunţăm încetarea din viaţă a dragei noastre
mame, soacre şi bunici

V La ceas de grea încercare sufle-

V Un gând de compasiune şi mân-

tească, cu tristeţe în suflete şi adânc re-

gâiere colegului şi prietenului nostru

gret transmitem sincere condoleanţe şi

Szilaghi Leontin, la despărţirea de so-

compasiune unchiului şi verişorilor noş-

ţia sa. Sincere condoleanţe. Conducerea

tri, la trecerea în eternitate a soţiei şi ma-

S.C. Repcon S.A. (1088)

mei dragi,
DOINA SZILAGHI.
Îi vom păstra mătuşii

V

Împărtăşim durerea colegului

DOINA

nostru, Szilaghi Leontin, în momentele

memoria în inimile noastre şi-l ru-

grele pricinuite de pierderea soţiei sale.

COSTEL.

Vei fi mereu în sufletele noastre. Dormi în pace. Fiica Florica, ginerele Cor-

găm pe bunul Dumnezeu să-i dea odih-

Dumnezeu s-o odihnească şi s-o aşeze

Sincere condoleanţe. Fam. dr. Alina şi

nel, nepotul Cristian cu familia şi nepo-

nă veşnică. Nepoţii Silaghi Radu şi Ma-

între aleşii Săi. Serviciul contabilitate al

tul Cosmin cu familia. (1051)

ria. (1072)

S.C. Repcon S.A. (1089)

că pe vărul

Ionuţ Moraru. (1062)

ANA BOGDAN.

