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S

(2285)

decese

V

„Moartea nu este un
punct terminus, ci doar o joncţiune”. (J. Charles Stern)
EUGENIA PAŞCA,
ALEXANDRINA-IRINA
TIMUI,
VASILE-IOSIF DANCIU,
FLOAREA ZAMFIR,
IOAN BUZLEA,
MARIA STOIA,
CSABA KISS,
FLOARE IVAN,
ILEANA BAR,
MARIA STEIN,
ILEANA SILAGHI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem alături de colega noastră Marcela Toader în
aceste momente grele la despărţirea de scumpa ei mamă.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Colegii de la Sector Canal, S.C. Compania de Apă
Oradea.

V

Un gând de alinare şi mângâiere pentru prietena mea, dr. Alietta Florian, la
ceas de grea încercare pricinuită de despărţirea de scumpa sa
mamă,
ALEXANDRINA TIMUI.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Eugenia Derșidan.

V

Consternaţi de vestea
trecerii la cele veşnice, mult
prea devreme, a celui care a fost
ing. GHEORGHE
HUSĂSAN,
transmitem sincere condoleanţe întregii familii. Dumnezeu
să-l odihnească şi să-l aşeze în
rândul celor buni şi drepţi, aşa
cum a fost el toată viaţa. Familia Ioan Mateiaş, din Ştei.

V

Un gând de alinare şi
mângâiere spre soţul Florin şi
fiicele Bianca şi Ioana, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a celei mai
bune soţii şi mame,
EUGENIA PAŞCA.
Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace. Fam. Bugnariu
Gavril şi Rozalia. (803)

V

Un gând de alinare
pentru Florin, Bianca şi Ioana, la marea durere pricinuită
prin pierderea soţiei şi mamei
lor dragi,
EUGENIA PAŞCA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică, iar pe cei dragi să-i
mângâie. Fam. Boldiş Florian.
(802)

V

Suntem alături de voi,
Florin, Bianca şi Ioana, în aceste momente dureroase pricinuite de pierderea soţiei şi mamei
dragi,
JENI PAŞCA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Vasile şi Marioara Linca.
(806)

V

Regretăm trecerea în
nefiinţă, după o lungă şi grea
suferinţă, a finei noastre
EUGENIA PAŞCA.
Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace, iar celor rămaşi,
Florin, Ioana şi Bianca, multă
putere şi mângâiere sufletească. Naşii Ana şi Dumitru Bologan, Violeta cu familia. (808)

V

Suntem alături de vărul nostru Florin, la trecerea la
cele veşnice a soţiei sale,
EUGENIA PAŞCA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Verişorul Adi Filip cu familia. (809)

V

Un gând sincer de alinare familiei Paşca, în cele
maigrele clipe ale vieţii lor,
când se despart de iubita lor soţie şi mamă,
EUGENIA PAŞCA.
Dumnezeu s-o odihnească în
linişte şi pace, iar pe voi să vă
mângâie şi să vă întărească. Familia Sabău Iancu şi Zorica.

V

Cu tristeţe în suflete ne
despărţim de frate, cumnatul şi
unchiul nostru
VASILE DANCIU (LACI),
care ne-a părăsit la doar 56 de
ani. Dumnezeu să-l odihnească. Fratele Danciu Gheorghe cu
familia. (778)

V

Suntem alături de colega noastră Andrea Danciu,
la marea durere pricinuită de
decesul soţului drag. Dumnezeu să-l odihnească în linişte şi
pace. Sincere condoleanţe familiei. Colegii de la Consiliul
Judeţean Bihor. (801)

V

Suntem alături de colegul nostru Urziceanu Radu, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a mamei
sale dragi
IRINA URZICEANU.
Sincere condoleanţe familiei
şi Dumnezeu să o odihnească
în pace. Colectivul SCI. (780)

V

Cu durere în suflete
anunţăm trecerea în nefiinţă a
celui care ne-a fost soţ, tată, socru şi bunic,
IOAN BUZLEA.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
în Împărăţia Sa. Odihneşte-te
în pace suflet bun. Înmormântarea are loc azi, 6 februarie,
ora 13.00, de la Capela din Ineu
de Criş. Soţia Buzlea Floare,
fiul Buzlea Călin, nora Aura,
nepotul Cătălin. (817)

V

Sincere condoleanţe
verişorului Buzlea Călin şi familiei pentru pierderea dureroasă a tatălui, soţului, bunicului şi socrului,
IOAN BUZLEA.
Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să mângâie sufletele celor rămaşi nemângâiaţi de tragica despărţire. Dumnezeu să
te odihnească în pace. Familia Scorţe Marius, Ana şi Ciucaş Floare.

V

Cu lacrimi în ochi şi
sufletele sfâşiate de durere ne
despărţim de cel care ne-a fost
soţ, tată, socru şi bunic,
IOAN BUZLEA.
Înmormântarea are loc azi,
6 februarie 2018, ora 13.00, în
localitatea Ineu de Criş. Ne rugăm bunului Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Soţia Floare, fiul Călin, nora Aura şi nepotul Cătălin.

V

Cu adâncă durere în
inimi şi nespusă tristeţe în suflete, anuţăm trecerea în veşnicie a iubitei noastre mame, soacre şi bunică,
ALEXANDRINA TIMUI,
în vârstă de 79 ani. Înmormântarea va avea loc miercuri,
7 februarie 2018, ora 12.00, de
la Capela Haşaş. Drum lin spre
lumina veşnică! Familia îndurerată. (788)

V

Suntem alături de nepoata şi verişoara noastră dr.
Alietta Florian în aceste momente de mare tristeţe când
îşi conduce pe ultimul drum
mama iubită. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică şi să mângâie sufletele celor îndureraţi.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Fam. Crişan Lucia,
Mia, Horia. (787)

V

Un gând curat de mângâiere, alinare şi întreaga noastră compasiune pentru colega
noastră, dr. Alietta Florian, în
aceste momente grele când se
desparte de mama dragă. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică de-a dreapta Sa. Colectivul
SCSP din cadrul DSP Bihor.
(781)

V

Suntm alături de voi
Alietta, Florian, Andrada şi
Ahmed, la marea durere a pierderii mamei şi bunicii dragi,
ALEXANDRINA TIMUI.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Smaranda şi Mircea.
(807)

V

Suntem alături de familia Florian la pierderea mamei lor. Sincere condoleanţe.
Familia Vac. (805)

V

Suntem alături de familia dr. Florian, la marea durere pricinuită de moartea mamei dragi. Bunul Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Familia Nicoară.

V

Suntem alături de
doamna dr. Florian Alietta, în
aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei dragi.
Colectivul Clinicii NewMedics, din Oradea. (816)

V

În aceste clipe grele,
suntem alături de Mărioara Husăsan şi familia ei, la marea durere pricinuită de pierderea soţului şi tatălui drag
ing. GHEORGHE HUSĂSAN.
Transmitem întreaga noastră compasiune şi rugăm pe bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar celor rămaşi să le
dea mângâiere. Familiile Tocuţ,
Matei, Goguţ şi Jambor. (782)

V

Sincere condoleanţe

familiei
ing. GHEORGHE HUSĂSAN
acum la trecerea la cele veşnice a celui care a fost soţ, tată,
socru şi bunic drag. Odihnă
veşnică. Foştii colegi de la Inspectoratul Judeţean în Construcţii Oradea-Bihor. (795)

V

Un gând de mângâiere şi întreaga noastră compasiune pentru colega noastră în
aceste momente grele pricinuite de trecerea în nefiinţă a mamei dragi,
VIORICA VAKARCS.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. CAR Plastor Oradea.
(783)

V

Suntem alături de colega noastră în aceste clipe de
tristeţe pricinuite de trecerea în
nefiinţă a mamei dragi,
VIORICA VAKARCS.
Ne rugăm bunului Dumnezeu să-i aşeze sufletul între cei
drepţi. Sindicatul salariaţilor
din Grup Plastor. (784)

V

Suntem alături de colega noastră în momentele grele
pricinuite de trecerea în nefiinţă a mamei dragi,
VIORICA VAKARCS.
Dumnezeu să o ierte şi s-o
odihnească în pace. Serviciul
Secretariat Plastor. (785)

V

Suntem alături de colega noastră Vakarcs Violeta, în aceste încercate momente, pricinuite de pierdere mamei
dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Colectivul SC Plastor Trading S.R.L. (811)

V

Suntem alături de colega noastră dragă, Cornelia Oprean, în aceste momente de profundă durere
pricinuite de trecerea în neființa
a scumpei sale mame. Sincere condoleanțe. Colectivul Oficiului Registrului Comerțului
de pe lângă Tribunalul Bihor.
(789)

V

Împărtăşim durerea colegei noastre Cornelia Oprean
şi ne exprimăm profunda noastră compasiune în aceste momente de tristeţe şi suferinţă,
când se desparte de mama ei
dragă. Dumnezeu să o aibă în
paza lui. Colegii de la Camera
de Comerț și Industrie Bhor.

V

Deplângem despărţirea
de cel ce ne-a fost frate, cumnat şi unchi
IOAN STAN,
de 72 ani, din satul Hotărel.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Sora Coroiu Magdalena
cu familia din Vaşcău.

