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S

(2285)

decese

V

„ Fericit sau nefericit,
omul are nevoie de un alt mort,
căci nu trăieşte decât pe jumătate, atunci când trăieşte doar
pentru el.” (Jaques Delilce).
CORNEL VIOREL CARDOŞ,
ŞTEFAN BALOG,
IRMA SAVITCHI,
ETELKA BENEDEK,
ETELKA PAP.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu tristeţe în suflete şi
adânc regret ne despărțim de
colegul nostru,
LIVIU PÎRCĂLĂBESCU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanțe și întreaga noastră compasiune familiei îndoliate. Fam. Ioan Micula.

V

Un ultim omagiu celui
care a fost
LIVIU PÂRCĂLĂBESCU.
Dumnezeu să-l odihnească în
Împărăția Sa, iar familiei să-i
aline durerea din suflet. Sincere condoleanțe din partea fam.
Micula Viorel.

V

Transmitem sincere
condoleanțe familiei îndurerate a colegului nostru,
LIVIU PÎRCĂLĂBESCU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Bulzan Traian.

V

Cu profundă tristețe
și adâncă durere în suflete ne
luăm rămas bun de la colegul
nostru,
LIVIU PÎRCĂLĂBESCU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sincere condoleanțe
familiei îndoliate, colegii de
la S.C. European Food S.A. și
Transilvania General Import
Export.

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la colegul
nostru
LIVIU PÂRCĂLĂBESCU.
Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i mângâie pe
toți cei dragi ai săi. Sincere
condoleanțe familiei din partea
colectivului firmelor S.C. European Drinks, Tonical Trading și
Rieni Drinks.

V

Suntem alături de familia îndurerată, în aceste momente grele, pricinuite de trecerea în nefiinţă a celui care a
fost
LIVIU PÂRCĂLĂBESCU.
Dumnezeu să îi dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Fam. Dănuţ Ungur.

V

Regretăm trecerea la
cele veșnice, mult prea de timpuriu, a celui care a fost
CORNEL CARDOȘ,
un suflet generos și devotat.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Sa! Familiei greu încercate, un gând de
mângâiere și alinare. Colectivul de cadre didactice și personalul administrativ de la
Departamentul de Științe Politice și Științele Comunicării
de la Universitatea din Oradea.
(1324)

V

Suntem alături de prietenii noștri, Elena și Adrian
Popa, acum când se despart de
tatăl și socrul drag,
VICTOR VEREȘ.
Sincere condoleanțe familiei
îndoliate. Pavel, Viorica și Ioana Popa. (1325)

V

Suntem alături de familia îndurerată în aceste momente grele, pricinuite de trecerea în nefiinţă a celui care a
fost
LIVIU PÂRCĂLĂBESCU
Dumnezeu să îi dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Fam. Dănuţ Ungur.

V

Cu durere în suflet
anunţ trecerea în nefiinţă a dragei mele soţii,
GHIZELA FLORICA
GÂNSCĂ,
de 88 ani, asistent de laborator. Înmormântarea va avea loc
sâmbătă, 14 aprilie, ora 11.00,
din Capela Frenţiu. Dormi în
pace suflet bun. Soţul Gânscă
Ioan. (2418)

V

Îndurerate şi triste ne
despărţim de iubita noastră
mamă şi bunică,
GHIZELA GÂNSCĂ,
acum când ne-a părăsit pentru totdeauna. MAMĂ dragă
te-am iubit mult şi te voi păstra
mereu în inima mea îndurerată.
Fiica Mariana şi nepoata Cristina. (2417)

V

Ne alăturăm durerii
fratelui şi unchiului nostru, la
moartea soţiei lui, cumnata şi
mătuşa noastră,
GHIZELA FLORICA
GÂNSCĂ.
Noi te.am iubit mult şi deplângem trecerea ta în viaţa
veşnică. Nu te vom uita. Familia Zirbo Lucreţia, fiul Mircea
şi nepotul Ciprian. (2419)

V

În aceste clipe grele,
ne alăturăm unchiului şi verişoarei noastre, care au pierdut
pe comoara vieţii lor, soţia şi
mama,
GHIZELA FLORICA
GÂNSCĂ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Lui. Fam.
Urs Gavril, Zincuţa, Dănuţ,
Gabriel. (2420)

V

Sunt alături de unchiul
meu, acum la pierderea soţiei lui,
GHIZELA FLORICA
GÂNSCĂ.
Nu vom uita frumoasele zile
petrecute în cursul vieţii noastre. Te vom păstra în inimile
noastre, eu şi întreaga mea familie, Ghiţă, Dănuţ, Dana şi nepoţii. (2421)

V

Ne-a părăsit draga
noastră vecină
BABI GÂNSCĂ,
un om deosebit, un suflet
cald, cu care am împărţit bucurii şi necazuri peste 50 de ani.
Ne rugăm bunului Dumnezeu
să-i dea, acolo SUS, liniştea pe
care o merită între îngerii Lui
şi odihnă veşnică. Fam. Petruţ.
(2413)

V

În amintirea anilor de
bună vecinătate, ne luăm rămas
bun de la draga,
BABI GÂNSCĂ.
Cu toată compasiunea şi sincere condoleanţe pentru onorabila familie. Magda şi Laci
Csatari. (2416)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne despărţim pentru totdeauna de cel care a fost frate,
cumnat şi unchi,
CĂLIN MAGHIAR.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace şi linişte. Fratele Puiu, soţia Călina, nepoata Larisa şi Ionuţ. (2395)

V

Cu lacrimi în ochi ne
despărţim azi de fratele şi unchiul nostru
CĂLIN MAGHIAR.
Odihneşte-te în pace, suflet
drag! Fratele Emil Maghiar cu
soţia Mariana, nepoţii George,
Emilia, Bogdan. (2410)

V

Suntem alături de voi,
Viorica şi Danesa, la pierderea
soţului şi a tatălui drag
CĂLIN MAGHIAR.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Echipa Allianz-Ţiriac
Agenţia Marghita.

V

Cu profundă tristeţe
ne luăm rămas bun de la colegul nostru
CĂLIN MAGHIAR.
Sincere condoleanţe familiei.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. PSD Bihor. (2399)

V

Ceasul greu al despărţirii de prietenul şi neamul nostru
CĂLIN MAGHIAR,
ne întristează profund. Rămânem cu amintirile clipelor
frumoase, cu gândul de mângâiere pentru voi, Viorica şi Danesa. Dumnezeu să te aşeze
CĂLIN,
în Grădinile Raiului, să-ţi dea
odihna binemeritată. Fam. Tiberiu şi Marinela Moraru, fam.
Dănuţ şi Corina Anca-Trip,
Asociaţia Morăriţa. (2422)

V

Cu tristeţe în suflete şi
lacrimi în ochi ne luăm rămas
bun de la cel care a fost fratele, cumnatul şi unchiul nostru
drag,
IOAN OŞVAT,
născut în Toboliu. Te vom
păstra în amintirile noastre.
Dumnezeu să te odihnească în
pace. Fratele Florian cu familia. (2394)

V

Suntem alături de colega noastră Szabo Doina, la
pierderea soţului drag,
JANOS TOTH.
Sincere condoleanţe din partea colegelor de la Maternitate.
(2393)

V

Suntem alături de vecinii noştri, Marius şi Laura
Oşvat, în aceste momente grele, la despărţirea de bunul lor
tată şi socru,
IOAN OŞVAT.
Sincere condoleanţe. Vecinii
din bloc: fam. Iovan Mircea şi
Suciu Radu. (2408)

V

Sincere condoleanţe
familiei Popa Adrian şi Elena,
la trecerea în nefiinţă a socrului
şi tatălui drag,
VICTOR VEREŞ.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Şuţu Florin, Diana
şi Viorica Popa. (2402)

V

Cu lacrimi în ochi, cu
multă durere şi tristeţe în suflete ne despărţim de prietenul
nostru drag,
ALEXANDRU LUNCA.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Gabor Adrian şi fiica
Adriana. (2404)

V

Suntem alături de familia Lunca, acum la despărţirea de soţul şi tatăl drag,
ALEXANDRU LUNCA
şi le transmitem sincere condoleanţe. Fam. Opriş Călin.
(2405)

V

Suntem alături de familia Szabo, la decesul soţului şi tatălui drag. Dumnezeu
să-l odihnească. Familia Judea.
(2407)

V

Suntem alături de bunii noștri prieteni Stela și Dorel Vârtop, în clipele grele prin
care trec, la moartea scumpei
lor mame și soacre,
IULIANA ANGHEL.
Dumnezeu să o odihnească
în pace și pe familia îndurerată
să o întărească! Mariana și Vasile Morar.

V

Cu adâncă tristețe și cu
lacrimi în glasuri plângem trecerea la Domnul a celui care a
fost colegul nostru
bass-ul SABIN DRAGOSIN
(BINU).
Ai lăsat banca ta din cor goală. Nu te vom uita niciodată coleg drag. Colegii de la corul
”Armonia” al Bisericii Sfântul
Dumitru din Beiuș.

