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decese

V

„Aşa este viaţa
Aicea pe pământ,
Ca roua dimineaţa
Ce-o uscă un rece vânt”.
FLOAREA MIHINCĂU,
GHEORGHE POP,
FLOARE ERDEI,
MAGDALENA SEUCHE,
VASILE MIRCEA ROMAN,
IOAN POPA,
ALEXANDRU KURTUI,
FLORIAN LUCACI,
IOAN MATIŞ,
GAVRIL CHEREGI,
LUDOVICA JURGIU,
IULIANA TANC,
IOAN VENTER,
PIROSKA VARADI,
LAJOS MAGYAR,
GYULA PAPP,
MARTA KLEIN,
ANDRAS BALLA,
MARIA PETOK,
LAJOS KISS.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Un ultim omagiu pentru cel care a fost tatăl şi bunicul nostru,
PETRE IUHANEAC.
Dumnezeu să-i dăruiască
pace, linişte şi odihnă veşnică. Înmormântarea are loc azi,
6 iunie 2017, ora 14.00, în localitatea Vărzari. Fiul Iosif cu
familia, fiica Maria cu familia,
nepoatele Olimpia, Natalia şi
Adina, cu familiile.

V

La praznicul Rusaliilor, când cerul se deschide, iubita noastră mamă, respectiv
mamă-soacră,
IULIANA TANC,
din Cefa, a trecut la cele veşnice, lăsând în sufletele noastre un gol imens şi o tristeţe nemărginită. Iartă-ne că nu ţi-am
spus deajuns cât de mult te iubim. Bunul Dumnezeu s-o primească în Împărăţia Sa, s-o
ierte şi să-i dea odihnă veşnică. Înmormântarea are loc azi,
6 iunie, ora 13.00, în localitatea
Cefa. Drum lin printre îngeri,
scumpa mea MAMĂ! Îndureraţi, fiica şi ginerele.

V

Am aflat cu durere
despre decesul, după o lungă
suferință, a colegului și profesorului universitar,
istoricul dr.
TEODOR PAVEL.
Bihorean de origine, membru
al Catedrei de Istorie a Institutului Pedagogic de 3 ani din Oradea, profesor al Universității
Babeș-Bolyai din Sibiu și ClujNapoca, a fost coleg și dascăl al
multora dintre actualii membri
ai Departamentului de Istorie al
Universității din Oradea, cercetător recunoscut al epocii moderne din Istoria românească și
central-europeană. Dispariția
sa din viață lasă un gol în sânul
istoricilor români. Transmitem
familiei sincere condoleanțe.
Dumnezeu să te odihnească în
pace, stimate coleg, prieten și
profesor. Departamentul de Istorie al Universității din Oradea.

V

Ne despărțim copleșiți
de durere de cel care a fost
soțul, tatăl, socrul și bunicul
nostru,
Ec. LIVIU DULCĂ,
de 63 de ani. Ai plecat fulgerător și prea devreme dintre noi
și ne vei lipsi pentru totdeauna, dar ne rugăm pentru sufletul tău cel bun și drag să-și găsească alinarea în viața cea fără
de sfârșit. Dormi în pace, suflet blând! Înmormântarea are
loc astăzi, ora 13.00, de la Capela Municipală Beiuș. Soția
Viorica, fiicele Adela și Flavia, ginerii Petrică și Marian și
nepoții Luca, Filip și Cezar.

V

Cu nemărginită durere, anunţăm că sufletul minunat
al bunicii şi străbunicii noastre,
IULIANA TANC
(BĂBUCA),
s-a ridicat la cer. Draga noastră, îţi mulţumim pentru tot ce
ai făcut pentru noi. Odihneştete în pace! Te vom iubi întotdeauna şi nu te vom uita niciodată. Mihnea, Ramona şi Adi.

V

Cu tristeţe în suflet, am
primit vestea încetării din viaţă
a scumpei noastre tuşici
IULIANA TANC,
din Cefa, şi ne rugăm la
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică, iar familiei alinare şi putere să depăşească aceste momente grele. Fam. Sim Teodor,
din Salonta. (4217)

V

Suntem alături de vecinii noştri, la marea durere pricinuită de decesul bunicii dragi,
IULIANA TANC.
Dumnezeu să o aşeze în rândul drepţilor! Fam. Banfi Aurel.

V

Suntem alături de familiile Feher şi Iancu, în marea
pierdere pricinuită de decesul
dragei lor mame, soacre, bunici
şi străbunici,
IULIANA TANC,
din Cefa. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică! Familia Dumitru şi Tincuţa Raţ. (4216)

V

Sincere condoleanţe
familiilor Feier şi Iancu, la dureroasa pierdere a mamei, soacrei, bunicii şi străbunicii dragi
IULIANA TANC.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Ne vom aminti mereu
cu mult drag de
tanti IULIANA.
Monica şi Traian Lazăr.
(4224)

V

Cu regrete şi durere în
suflete, ne despărţim de buna şi
draga noastră,
tanti IULIANA TANC.
Suntem alături de Bobica,
Ramona, Mihnea, Nelu şi Adrian, în aceste momente grele. Dumnezeu să o odihnească
în pace! Familia Maghiar Ica,
Nelu, Şerban, Cornelia şi Miruna. (4223)

V

Suntem alături de voi,
Ramona, Adrian şi Mihnea, la
marea durere pricinuită de decesul bunicii voastre dragi,
IULIANA TANC,
un chip blând şi de aleasă
omenie. Dumnezeu să o odihnească în pace! Fam. Bărnău
Dumitru-Alin.

V

De ziua copilului, 1 iunie, am condus-o pe ultimul
drum pe scumpa şi draga mea
soţie
LUCIA COPOS.
A trăit 73 de ani. Dumnezeu
să o odihnească în pace! Mulţumim tuturor celor care au
fost alături de familia îndoliată cu prezenţa şi cu gândul. Vei
fi permanent în sufletul soţului
tău, Aron Copos. (4221)

V

Suntem alături de familia Dulcă în aceste momente
dureroase în care atât de fulgerător se desparte de soţul, tatăl,
socrul şi bunicul drag
ec. LIVIU DULCĂ (63 ani),
din Beiuş. Dumnezeu să-i
dea odihna veşnică. Sincere condoleanţe întregii familii.
Prof. Viorel Gavra, cu soţia Rodica şi fiicele Laura şi Diana,
prof. Viorel Codreanu cu familia din Beiuş.

V

Cu adâncă durere,
anunţăm încetarea din viaţă a
celui care a fost un soţ şi un tată
iubitor,
GHEORGHE POP,
decedat în 1 iunie 2017, la vârsta de 83 ani. Mulţumim tuturor celor care ne-au fost alături
şi l-au condus pe ultimul drum.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Soţia Aurelia, fiul Ghiţă,
fiica Aurelia, nora Mihaela-Rodica, nepotul Răzvan-Gabriel
şi ginerele Florin.

V

Suntem alături de colega noastră, Irina Olah, la marea durere pricinuită de decesul
fratelui ei drag,
ALEXANDRU.
Sincere condoleanţe familiei. Colegii de muncă de la S.C.
Oţelul Mare Oradea. (4214)

V

Un pios omagiu, o ultimă îmbrăţişare aducem distinsului
prof. univ. dr.
TEODOR PAVEL,
fiu al Bihorului, absolvent al
Liceului „Emanuil Gojdu”, promoţia 1959, model de perseverenţă în studiu, trecut în eternitate. A instruit temeinic multe
generaţii de studenţi, viitori
dascăli, la Institutul Pedagogic Oradea şi la Facultatea de
Istorie-Filozofie din Cluj-Napoca. Şi-a iubit deopotrivă familia şi profesia. A fost un profesor patriot, eminent om de
cultură, poliglot, istoric cercetător, autor de valoroase şi documentate cărţi şi studii de istorie, UN OM MINUNAT,
astăzi profund regretat de colegii şi studenţii săi. Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa! Familiei îndurerate din
Cluj şi surorilor Maria şi Ana,
cu familiile, din Oradea, toată
compasiunea noastră şi sincere
condoleanţe. Înmormântarea a
avut loc în 2 iunie la Cluj. Fam.
prof. Ciortin Augustin. (4228)

V

Suntem alături de familiile Cheregi, acum, când se
despart de tatăl, socrul şi bunicul drag,
GAVRIL CHEREGI.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Liviu Popa şi Dan
Popa. (4230)

V

Suntem alături de familia îndoliată, când se desparte de soţul și tatăl drag
GHEORGHE POP.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Conducerea şi membrii
Asociaţiei de Proprietari „Unirea”. (4227)

V

Dumnezeu să o odihnească în pace pe cea care a fost
mătuşa noastră
MAGDALENA SEUCHE.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate! Familia Puşcaş.

V

Trecerea la cele veşnice a vecinului nostru,
GHEORGHE POP,
ne-a întristat profund. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Sincere condoleanţe familiei.
Fam. Liviu Popa şi Dan Popa.
(4229)

V

Asociaţia de Proprietari „Crişana” anunţă cu multă
durere trecerea la cele veşnice
a domnului
GHEORGHE POP,
fost preşedinte şi membru
activ al comitetului de conducere, om cu multă iniţiativă şi
creativitate. Abnegaţia şi spiritul său activ şi constructiv ne
dă convingerea că Dumnezeu
îl va aşeza alături de aleşii Săi!
Condoleanţe familiei îndoliate!
(4226)

V

Cu inimile îndurerate anunţăm moartea scumpei
noastre mame, soacre, bunici şi
străbunici,
MARTA KLEIN,
după o lungă şi grea suferinţă. Dormi în pace, suflet blând!
Înmormântarea are loc azi, 6
iunie, ora 14.00, din Capela
Steinberger. Îşi iau rămas bun:
fiica Babu, ginerele Zoltan, nepoţii Zsolt, Csilla, David, strănepoţii Hanna, Erik, Jasemin.

comemorări

V

Au trecut 11 ani de
când a plecat de lângă noi minunatul nostru soţ şi tată,
prof. ALEXANDRU
FIREZ.
Timpul care s-a scurs nu a
şters din sufletele noastre amintirile dragi, bunătatea şi dragostea pe care ni le-a dăruit.
Ne este dor de tine! Nu te vom
uita niciodată şi ne rugăm Tatălui Ceresc să-ţi dea odihnă
veşnică. Florica, Sanda şi Alin.
(4222)

V

Au trecut 11 ani de
când ne-am despărţit, mult prea
devreme, de dragul nostru soţ,
tată şi bunic,
PETRU BEJAN.
Bunul Dumnezeu să fie alături de sufletul tău în lungul
drum al veşniciei. Soţia Florica, copiii Mircea şi Daniela cu
familiile. (4225)

