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S

Regretăm trecerea în
eternitate a celei care a fost,
ROZALIA RUS.
Să-i fie somnul lin şi ţârâna
uşoară! Dorel Vereş, cu familia. (7574)

(2285)

decese

V

„Ce rămâne cel mai
de nepreţuit şi ce nimeni nu ne
poate lua când o viaţă de om se
stinge, este amintirea lui”.
IOAN SABĂU,
JOZSEF HANIZS,
ANDRAS MESZAROS,
ILEANA RUS,
AGNETA CICORTAŞ,
ELISABETA TOIA,
ILEANA PETCA,
MARIA PLĂCINTAR,
IOAN CÎMPEAN,
ATTILA HAJDU,
FLOARE MEŞTER.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu multă durere în suflete, ne luăm rămas bun de la
draga şi iubita noastră soţie,
mamă, bunică,
ROZALIA-ILEANA RUS,
în vârstă de 79 ani. Înmormântarea are loc azi, 4 ianuarie, ora 11.00, de la Capela Haşaş. Dumnezeu s-o odihnească
în pace alături de îngeri. Noi nu
te vom uita niciodată. Familia
îndurerată. (7559)

V

Un gând de alinare pentru familia Rus Avram, în aceste momente triste la trecerea în
eternitate a soţiei, mamei, iubitei şi dragii lor bunici,
ROZALIA RUS.
Sincere condoleanţe, din partea colegelor Florica Ursache şi
Viorica Haneş. Dumnezeu s-o
ierte şi să-i dea odihnă veşnică! (7568)

V

V

Cu lacrimi în ochi şi cu
adâncă durere în suflete anunţăm trecerea la cele veşnice a
celei care a fost,
ROZALIA RUS.
Dumnezeu să aşeze sufletul
tău bun lângă cei drepţi! Rodica Iosub cu familia. (7573)

V

Suntem alături de familia Rus Avram, în marea durere pricinuită de trecerea la cele
veşnice a soţiei, mamei şi bunicii dragi,
ROZALIA RUS.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Familia Maria Gale.
(7581)

V

La marea durere pricinuită de plecarea în veşnicie a
iubitei lor soţii, mame, soacre
şi bunici
ROZALIA RUS,
sunt alături de întreaga familie: soţul Avram, fiul Marcel cu
familia şi fiul Sorin cu familia.
Dumnezeu să te odihnească în
pace buna şi draga mea prietenă
ROZI.
Veronica Hodişan. (7575)

Vineri, 4 ianuarie 2019

V

Lumina veşnică să-i

V

Suntem alături de fa-

V

Cuvintele nu pot cu-

însoţească sufletul iar bunul

milia Păşcuţ Marioara în ma-

prinde tristeţea şi regretul, pri-

Dumnezeu s-o primească în

rea durere pricinuită de dispari-

cinuite de decesul fostei colege

ţia prematură a celui care a fost

şi prietene

Împăăţia Sa pe
ROZALIA RUS
iar pe cei rămaşi să-i mângâie
şi să le aline durerea. Fam. Monica şi Florin Alb. (7601)

TRANDAFIR PĂŞCUŢ,
soţ, tată şi bunic iubitor.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Andor Ioan, Lăcătuşu Dănuţ şi Andor Ioan Eugen. (7608)

V

Cu tristeţe ne luăm ră-

mas bun de draga noastră vecină şi prietenă
ROZALIA RUS,
acum când se desparte de toţi
cei dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace, iar celor rămaşi
să le dea mângâiere. Nelu Cohut şi familia Bendea. (7604)

V

ANI BOLOGAN.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace şi să mângâie familia îndurerată. Florica Mera. (7590)

V

Cu lacrimi în ochi şi

cu adâncă durere în suflet vă
anunţ trecerea în veşnicie a soţiei mele dragi,
ANA BOLOGAN.
Înmormântarea are loc azi,
4 ianuarie, ora 13.00, de la Capela Haşaş. Dragostea pentru
tine e veşnică. Soţul Dumitru.
(7543)

Sincere condoleanţe şi

un gând de alinare pentru Laura şi Gelu Pinter, la decesul bunului tată şi socru,
GYALAY YENDER,
68 ani. Fam. Deac Vasile.
(7566)

V

Suntem alături de cole-

gul nostru Pinter Gelu în aceste
momente grele când se despar-

V

te de socrul său
Cerul s-a deschis să-ţi

primească sufletul bun şi darnic, draga mea MAMĂ
ANA BOLOGAN.

GYALAY YENDER.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Toţi colegii Şcolii Gimnaziale nr. 1 Sîntandrei. (7600)

Dorul nu se va stinge până ne
vom reîntâlni cu toţii. Fiica Violeta Paruş cu familia. (7544)

V

Suntem alături de veci-

na noastră Corina Bele, acum

V

Suntem alături de familiile Rus, în marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a
iubitei lor soţii, mame, soacre şi
bunici,
ROZALIA RUS.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Fam. Dorian Hodişan.
(7576)

V

Suntem alături de domnul Rus Avram şi familia, în
aceste momente de grea încercare şi durere pricinuită de
pierderea soţiei, mamei şi bunicii dragi,
ROZALIA RUS.
Dumnezeu să o odihnească
în pace, iar familiei multă mângâiere. Fam. Bar Ioan, familia
Dragoş Teodor. (7577)

V

V

„Enigmatici şi cuminţi

Terminându-şi rostul lor,
Lângă noi se sting şi mor

Sincere condoleanţe familiei Rus, acum când se despart de iubita lor bunică mamă
şi soţie
ROZALIA RUS.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familiile Marius şi Mircea Cohut. (7595)

Cu multa durere în su-

GHEORGHE BELE.

draga noastră cumnată şi mă-

Transmitem sincere condole-

tuţă,
ANA BOLOGAN.
Dumnezeu să îi dea odihnă

Durerea şi suferinţa sunt ne-

veşnică în Împărăţia Sa. Cum-

mărginite când ne despărţim de

natul Constantin Bologan şi ne-

profesor FLOARE
GHERMAN,
de 66 de ani, soţie, mamă
şi bunică devotată. Îl rugăm
pe Bunul Dumnezeu să îi dea
odihnă veşnică iar sufletul său
bun să îl aşeze în Împărăţia Sa.
Nu te vom uita niciodată şi vei

poatele Simona şi Florentina cu
familiile.

V

S-a ridicat la cer un su-

draga noastră
ANA BOLOGAN.
Dumnezeu

s-o

odihneas-

că în pace alături de cei buni

mile şi sufletele noastre! Soţul

şi drepţi. Sincere condoleanţe

Leontin, fiul Alin cu nora Adi-

familiei îndoliate. Vecinii din

V

Suntem alături de prie-

tenul Gherman Leontin la dure-

din blocul E2, scara E. (7572)

V

Cu inima îndurerată ne

luăm rămas bun de la unchiul
GHEORGHE BELE.

flet bun, o vecină deosebită,

blocul C 6, str. Decebal.

V

anţe familiei îndoliate. Vecinii

nostru

rămâne pentru totdeauna în ini-

na şi fiica Cristina cu ginerele

drag,

flete ne luăm rămas bun de la

Dragii noştri, dragi părinţi”.

Sorin. (7530)

V

când se desparte de tatăl său

Nu te vom uita niciodată. Nepoata Mihaela Gug cu familia.
(7582)

V

Cu mult regret şi mare

durere în suflet anunţ decesul
fratelui meu drag
IOAN SABĂU,
din Leş. Probabil a dorit să-şi
sărbătorească ziua onomastică

Cu tristeţe ne luăm ră-

mas bun de la naşa noastră
ANA BOLOGAN.

şi împlinirea a 80 ani (peste câteva zile) alături de părinţi, soţie şi fiul său, în lumea fără de

Dumnezeu s-o odihnească în

dor. Rămâi veşnic în inima mea

pace, iar pe voi Mitru şi Violeta

şi nu te voi uita niciodată fra-

să vă întărească şi să vă mângâ-

te drag. Îl conducem pe ultimul

în pace. Adrian şi Lucia Popa.

ie. Bianca, Ioana şi Florian Paş-

drum azi, de la ora 12.00. Sora

(7589)

ca. (7585)

Liana şi cumnatul Ioan. (7602)

rea pricinuită de moartea soţiei
sale. Dumnezeu s-o odihnească

