12 In memoriam

S

decese

V

Un ultim omagiu pentru prietenul nostru drag,
VALERIU ALEXANDRU
MIRCEA ROCSIN,
suflet nobil şi inteligenţă sclipitoare. Suntem alături de tine,
Lia. Te îmbrăţişăm. Elisabeta
Buzlea şi Mircea Buzlea cu familia. (7898)

V

Suntem alături de familia celui care a fost
învățător GHEORGHE
ANGHELESCU,
din Cărpinet, plecat în lumea
veșnică. Sincere condoleanțe
din partea prof. Mirela Meza,
directoarea Școlii Gimnaziale
Nr.1 Săliște de Vașcău, împreună cu colectivul din subordine. Dumnezeu să-l odihnească
în pace.

V

Cu sufletele îndurerate
ne despărţim cu greu de draga
noastră mamă, bunică şi străbunică,
FLOARE BĂRAR.
Dumnezeu să te odihnească
în Împărăţia Sa, alături de îngeri. Chipul tău blând şi drag
nu-l vom uita niciodată. Slujba de înmormântare va avea
loc marţi, 22 ianuarie 2019, ora
12.00, din capela satului Husasău de Tinca. Dormi în pace,
suflet blând şi ocrotitor. În veci
nemângâiaţi, fiica Lup Lenuţa, ginerele Lup Mihai, nepoţii
Lup Remus cu soţia Mihaela,
Ilisie Daniel, Cherecheş Adrian cu soţia Lavinia şi strănepoţii Ilisie Oana Maria şi David
Cherecheş. (7910)

V

Cu lacrimi în ochi şi
sufletele pline de durere, ne
despărţim de iubita noastră
măicuţă, bunică şi străbunică,
MARIA NEAGU,
în vârstă de 86 de ani. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică
şi să-i aşeze sufletul în Împărăţia Sa. Înmormântarea are loc
azi, 21 ianuarie, ora 13.00, din
Capela Cimitirului din Rontău.
Fiica Stela cu soţul Ioan şi familia. (7905)

V

Cuvintele sunt prea puţine pentru a putea descrie durerea rămasă în inimile noastre acum, când ne despărţim de
măicuţa noastră dragă şi scumpă,
MARIA NEAGU.
Nu te vom uita niciodată.
Dumnezeu să te odihnească în
pace. Nepoata Ramona cu soţul
preot Virgiliu şi strănepoţii Andrei şi Maria. (7906)

V

Ne alăturăm durerii
cuscrilor noştri Stela şi Ioan, cu
fiicele Ramona şi Alina cu familiile lor, acum când se despart de draga lor mamă, bunică şi străbunică,
MARIA NEAGU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Cuscrii preot Bocşan
Emanuil şi Florica. (7907)

V

Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre neputincioase, plecând de lângă
noi, draga noastră măicuţă,
MARIA NEAGU.
Vei fi mereu în gândurile şi
inimile noastre. Îi mulţumim
Domnului pentru toată dragostea ta şi ne rugăm să-ţi dea
odihnă veşnică. Nepoata Alina cu soţul Constantin şi copiii
Arsenie şi Sofia. (7908)

V

Suntem alături de familia cuscrilor noştri, Gurău
Ioan şi Stela, cu fiicele Ramona
şi Alina, cu familiile, la marea
durere pricinuită de moartea
mamei, bunicii şi străbunicii
dragi,
MARIA NEAGU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Cuscrii Popescu Constantin şi Ileana, cu fiica Adriana.
(7909)

V

La ceas de grea încercare suntem alături de voi, Stela, Ramona, Alina şi de familiile voastre, la trecerea în nefiinţă
a celei care a fost mamă, soacră, bunică şi străbunică mult
iubită,
MARIA NEAGU.
Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească în pace. Fam. Suciu Ioan şi fam. Ciurdariu Teofil. (7903)

Luni, 21 ianuarie 2019

V

Un gând de alinare şi
mângâiere pentru verişoara
noastră Gurău Stela, în aceste
momente grele când se desparte de mama ei dragă,
MARIA NEAGU.
Sincere condoleanţe. Sărmăşan Ioan cu soţia Elena şi Sărmăşan Lucia. (7904)

V

În clipe de adâncă durere în suflete, suntem alături
de verişoara Stela cu soţul Nelu
Gurău, de Ramona Bocşan cu
familia şi Alina Popescu cu familia, când se despart de cea
care le-a fost mamă, soacră, bunică şi străbunică iubitoare,
MARIA NEAGU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Verişoara Lucia Hotăran cu familia. (7913)

V

Suntem alături de naşii
noştri, Alina şi Constantin Popescu, la marea durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a bunicii dragi,
MARIA NEAGU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Finii Ionuţ şi Monica
Hotăran. (7914)

V

Cu adâncă durere în
suflete, anunţăm încetarea din
viaţă a mamei şi bunicii noastre dragi,
MARIA VANCEA.
A trăit 79 de ani. Înmormântarea are loc azi, 21 ianuarie
2019, ora 13.00, din Capela Haşaş. Familia îndoliată.

V

Cu toată compasiunea
suntem alături de voi, Dana,
Dinu şi Marius, cu familiile,
acum când vă despărţiţi de cea
care v-a fost mamă, soacră şi
bunică iubitoare,
MARIA VANCEA.
Lumina veşnică să-i însoţească sufletul bun. Condoleanţe familiei îndurerate. Florica Pele cu familia. (7915)

V

Cu adâncă durere în
suflet şi cu lacrimi în ochi,
anunţ trecerea fulgerătoare din
viaţă la cele veşnice a dragului
meu soţ,
GHEORGHE VAIDA,
în vârstă de 76 de ani. Dragostea cu care m-a înconjurat
va rămâne ca o rază de lumină
în sufletul meu. Să-ţi fie somnul lin şi îngerii aproape. Înmormântarea va avea loc marţi,
22 ianuarie, ora 13.00, în localitatea Alparea. Dumnezeu săţi dea odihnă în Împărăţia Sa.
Soţia Eugenia, mult îndurerată. (7919)

V

Cu mare durere în suflete anunţăm trecerea fulgerătoare la cele veşnice a dragului
nostru tată, socru şi bunic,
GHEORGHE VAIDA,
din Alparea, a trăit 76 de ani.
Dragostea şi bunătatea cu care
ne-a înconjurat nu le vom uita
niciodată. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fie-i ţărâna
uşoară. Fiul Florian, nora Daniela şi mult iubita lui nepoată
Diana. (7918)

V

Cu inimile cernite de
durere, am primit vestea trecerii fulgerătoare la cele veşnice a
unchiului nostru drag, cel care
a fost
GHEORGHE VAIDA,
din Alparea, în vârstă de
76 de ani. Ne rugăm la bunul
Dumnezeu ca sufletului lui bun
să-l odihnească alături de cei
drepţi. Fie-i ţărâna uşoară. Nepoata Sanda Marc cu familia.
(7911)

V

Cu durere şi tristeţe
în suflete, ne despărţim de unchiul nostru,
GHEORGHE VAIDA,
din Alparea. Nu te vom uita
niciodată. Dormi în pace. Nepotul Mudura Traian cu familia. (7916)

V

Cu sufletele îndurerate
şi cu ochii scăldaţi în lacrimi,
ne despărţim de verişorul nostru drag, cel care a fost
GHEORGHE VAIDA,
din Alparea. Vei rămâne veşnic în inimile noastre. Dormi în
pace, suflet bun. Verişoara Mudura Florica, cu soţul Traian.
(7912)

Anunţurile de
comemorări
şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-joi între orele
8.00-18.00, vineri, între orele
08.00-16.00, duminică, între
orele 12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 2 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri, între orele
9.00-16.00, duminică, 16.0018.00.

V

Cu ochii în lacrimi mă
despart de bunica mea dragă,
SAVETA.
Dumnezeu să-ţi dea linişte şi
împăcare în lumea pururi vie în
care te-ai aşezat. Nepoata Cristina şi soţul Ionuţ.

V

Cu adâncă durere în
suflete, anunţăm trecerea în nefiinţă a dragei noastre bunici,
SAVETA.
Amintirea ta va rămâne mereu în inimile noastre. Nepotul
Călin, soţia Cristina şi strănepoata Natalia.

V

Suntem sufleteşte alături de sufletele răvăşite ale familiei Gavriluţ, la despărţirea
de draga lor mamă,
SAVETA NEGREAN.
Fam. Morariu Octavian.
(7902)

V

Cu inimile îndurerate,
anunţăm trecerea la cele veşnice a unchiului nostru
GHEORGHE VAIDA,
din Alparea. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Fie-i ţărâna
uşoară. Nepoata Trifa Mariana
cu familia. (7917)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a iubitei noastre mame
şi soacre,
SAVETA NEGREAN,
de 87 de ani. Dumnezeu să-i
odihnească sufletul de-a dreapta Sa. Înmormântarea are loc
azi, 21 ianuarie 2019, ora 14.00,
din Capela Haşaş. Fiica Dorina
şi ginerele Viorel Gavriluţ.

comemorări

V

Azi, 21 ianuarie 2019,

se împlinesc 17 ani de când a
plecat, mult prea devreme dintre noi, dragul nostru frate,
cumnat și unchi,
GHEORGHE URSOI,
născut în Mărțihaz. Amintirea ta va rămâne în gândurile și inimile noastre mereu
vie. Dumnezeu să te ierte și
să-ți dea odihnă veșnică. Sora
Magdalena, cumnatul Gheorghe, nepoata Gabriela cu soțul
Ștefan și strănepoata Cristina.

