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S

decese

V

„Viaţa se măsoară în
funcţie de rapiditatea schimbării, succesiunea influenţelor care
modifică fiinţa”. (George Eliiot)
VIORICA NASTEA,
MAGDALENA LENKE
TOTH,
SILVIU ADRIAN BACIU,
ATTILA SANDOR MIKO,
SULTANA UNGUREANU.
Sincere condoleanţe familiilor
îndoliate! Ildiko Mavrodoglu,
Servicii Funerare Non-Stop „La
Capătul Drumului” S.R.L.

V

Cu ochii în lacrimi şi
sufletele pline de durere ne luăm
rămas bun de la scumpa noastră
mamă, bunică şi străbunică,
ANA ABRUDAN,
din satul Toboliu. Înmormântarea va avea loc miercuri, 12
septembrie 2018, de la ora 13.00,
la Capela Toboliu. Dumnezeu
să te odihnească în pace. Nu te
vom uita niciodată. Fiica Mariana, fiul Alexandru cu soţia Maria, nepoţii Alexandru cu prietena Adelina, Cristi cu prietena
Maria, fiul Ioan cu soţia Lucica,
nepoata Ancuţa cu fiul David,
nepotul Florin cu prietena Mi
nodora. (5367)

V

Un ultim omagiu dragei
şi bunei noastre vecine,
CECILIA TATIC.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Fam. Roman. (5343)

V

Adresăm sincere condoleanţe familiei îndoliate a celei
care a fost vecina noastră
CECILIA TATIC.
Sincere condoleanţe. Fam.
Vlas Florica. (5344)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere pentru prietenii noştri, familia dr. Cornelia Jelic şi
Leontin Pop, acum când se despart de dragul lor tată şi bunic,
VASILE POP.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Sanda şi Ivanciu Filip.
(5341)

V

Ne despărţim cu durere
în suflete şi lacrimi în ochi, de
cea care a fost soacră şi bunică,
VIORICA NASTEA.
Odihnă veşnică. Nora Alina
şi nepoţii Raul şi Denis.

V

Suntem alături de Romeo Nastea şi copiii lui, la marea durere pricinuită de moartea
mamei şi bunicii dragi,
VIORICA NASTEA.
Fie-i ţărâna uşoară. Fam. Dinu
Silaghi. (5345)

V

Cu durere şi tristeţe în
suflete ne despărţim pentru totdeauna de unchiul nostru drag,
GLIGOR JURCUŢ.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar familiei îndurerate
sincere condoleanţe. Fam. Dan,
Cecilia şi Matei Jurcuţ. (5342)

V

V

Un suflet blând, plin
de dragoste şi bunătate s-a ridicat la cer, lăsând în urmă multă
durere şi lacrimi. Ne despărţim
pentru o vreme de tine, draga
noastră
VIORICA NASTEA.
Ţi-am vegheat patul de suferinţă până la sfârşitul vieţii, dar am fost neputincioşi în
faţa morţii. Te vom păstra în
suflet toată viaţa. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică. Înmormântarea va avea loc miercuri,
12 septembrie, din Capela Haşaş, ora 13.00. Familia îndurerată. (5356)

V

Suntem alături de familia Nastea Romeo, la marea
durere a trecerii la cele veşnice a mamei lui şi naşei noastre
VIORICA NASTEA.
Amintirea ei o vom păstra
veşnic în sufletele noastre. Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace şi să te păstreze printre aleşii Săi. Finii Ioan-Florin,
Cristian şi Nelu Pârcălab cu familiile. (5347)

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la cea care a
fost naşa noastră
VIORICA NASTEA.
Sincere condoleanţe fiului Nastea Romeo cu familia. Dumnezeu să-i mângâie în
această încercare, iar pe naşa
să o odihnească în pace. Fam.
Mercheş Dorinel şi Valeria.
(5349)

V

Cu regret şi durere ne
luăm rămas bun de la cea care
a fost cuscra noastră şi bunica
nepoţilor noştri Raul şi Denis,
VIORICA NASTEA.
Condoleanţe din partea lui
Tudor şi Florica. (5353)

Ne alăturăm cu toată
compasiunea şi cu toate gândurile noastre de alinare sufletească domnului prof. univ dr. Teodor Jurcuţ, în momentele grele
ale despărţirii de tatăl drag,
GLIGOR JURCUŢ.
Sincere condoleanţe întregii
familii. Dumnezeu să-l odihnească. Mărioara Curilă, Sorin
Curilă şi Mircea Curilă. (5363)

V

Nimic nu este mai dureros ca despărţirea de o fiinţă
dragă „TATA”
GLIGOR JURCUŢ.
Un gând de alinare şi mângâiere domnului prof. univ. dr. Teodor Jurcuţ şi familiei sale. Aurica şi Victor Bărui cu familia.
(5368)

V

Suntem alături de nepoţii noştri, Jolti, Crina, Andrea şi Alex, la marea durere
pricinuită de decesul celui care
le-a fost tată, socru şi bunic,
IOSIF RATZ.
Sincere condoleanţe din
partea familiei Morar Vasile.
(5348)

V

Sincere condoleanţe
colegei noastre Crina Ratz, la
trecerea în nefiinţă a iubitului
socru,
JOSIF RATZ.
Colectivul din cadrul Serv.
Executare Silită a Primăriei
Oradea. (5354)

V

S-a stins ca o lumânare în faţa noastră, tatăl şi socrul
nostru,
dr. ing. EFTIMIE
STEPĂNESCU,
la vârsta de 92 ani. Înmormântarea are loc în Cimitirul Municipal, din Capela Steinberger, azi, 11 septembrie,
ora 12.00. Ileana şi Tavi Oros.

V

Ne luăm rămas bun de
la dragul nostru bunic,
dr. ing. EFTIMIE
STEPĂNESCU,
care a plecat la cele veşnice
la venerabila vârstă de 92 ani.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Otilia şi Oana cu soţii Petre şi Genluca.

V

Împărtăşim durerea
familiei prietenilor noştri dr.
Oros Octavian cu soţia Ileana
şi a fiicelor Otilia şi Oana cu familiile, acum, în ceasurile grele ale despărţirii de minunatul
lor tătic, socru şi bunic iubitor,
distinsul
ing. dr. EFTIMIE
STEPĂNESCU,
pensionar, plecat la Ceruri
să-i fie alături soţiei mult iubite,
MARIA.
Regretatul a fost specialist în
cercetare în domeniul ştiinţelor
agricole şi director la Staţiunea
Agricolă Experimentală Oradea, fiind apreciat, respectat şi
iubit de colaboratorii săi. Dumnezeu să-l odihnească în Împărăţia Sa. Un pios omagiu celui
plecat şi sincere condoleanţe
familiilor îndurerate. Familia
Ciortin Augustin. (5373)

V

Suntem alături de voi,
Ileana şi întreaga familie, la
pierderea celui care a fost tată
şi bunic,
ing. EFTIMIE
STEPĂNESCU.
Sincere condoleanţe. Fam.
Adoc şi Gheară. (5364)

V

Cu adâncă durere în
suflet mă despart de soţul meu
drag,
IOAN GHIRDAN.
Bunul Dumnezeu să-ţi aşeze sufletul în Împărăţia Sa şi să
îţi dea odihnă veşnică. Înmormântarea va avea loc miercuri,
12 septembrie 2018, ora 14.00,
din Biserica Ortodoxă din Podgoria. Dormi în pace. Soţia Paraschiva. (5358)

V

O fiinţă dragă nouă a
plecat în veşnicie. Îndureraţi ne
luăm rămas bun de la cel care a
fost tată, socru şi bunic,
IOAN GHIRDAN.
Înmormântarea are loc miercuri, 12 septembrie 2018, ora
14.00, din Biserica Ortodoxă cartier Podgoria. Nu te vom
uita niciodată. Fiul Alexandru,
nora Camelia şi nepoata Alexia. (5357)

V

Nimic nu e mai dureros
în viaţă ca despărţirea de fiinţa dragă. Cu sufletele îndurerate anunţăm plecarea în veşnicie
a celui care a fost tată, socru şi
bunic,
IOAN GHIRDAN.
Îţi mulţumim pentru dragostea şi grija pe care ne-ai purtato mereu. Dormi în pace suflet
bun. Fiul Petru, nora Tunde şi
nepoatele Andrea şi Cristina.
(5359)

V

Trecerea la cele veşnice a verişorului şi prietenului
nostru
IOAN GHIRDAN,
ne-a întristat profund. Transmitem întregii familii sincere condoleanţe, iar celui plecat odihnă veşnică. Mihai
Chindlea cu familia. (5371)

V

Împărtăşim marea durere a familiei verişorului nostru şi transmitem sincere condoleanţe întregii familii, acum
când se despart de soţul, tatăl şi
bunicul drag,
IOAN GHIRDAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Chindlea Florian. (5372)

V

Suntem alături de durerea familiei Romoşan, la
moartea soţului şi tatălui drag,
dr. avocat IOAN ROMOŞAN,
şi le transmitem sincere condoleanţe. Bucsi Kinga şi familia. (5362)

V

Suntem alături de colega noastră Baciu Sabina, la marea durere pricinuită de moartea fiului ei drag. Colectivul
D.R. Vamală Cluj. (5365)

V

Suntem alături de familia prof. univ. dr. Teodor
Jurcuț, la marea suferință pricinuită de trecerea în neființă
a tatălui, bunicului și socrului
drag,
GLIGOR JURCUȚ,
model de viață simplă, lungă și frumoasă. Dumnezeu
să-l odihnească! Familia prof.
univ. dr. Paul și Doina Magheru. (1667)

V

Suntem alături de colega noastră Sime Violeta, în
aceste momente grele pricinuite de decesul soţului drag. Sincere condoleanţe. Colectivul
Clinicii Medicină Internă Spital Clinic Municipal. (5370)

