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S

decese

V Suntem alături de colegul nostru,

Szilaghi Leontin, la despărţirea de soţia
sa. Dumnezeu s-o ierte. Serviciul tehnic
al S.C. Repcon S.A. (1090)

V Un ultim şi pios omagiu pentru

aceea care a fost vecina noastră dragă
DOINA SZILAGHI.

V Cu nemărginită durere ne despărţim de

Familia Matei Dan. (1091)

V Cu profundă tristeţe ne luăm ră-

ţim de draga noastră mamă
FELICIA MINCULESCU,

FLORICA MARIAN,

un suflet plin de bunătate şi dragoste

în vârstă de 89 ani. Înmormântarea va

pentru toţi cei din jur. Dumnezeu s-o ier-

avea loc miercuri, 8 februarie 2017, ora

te şi somnul să-i fie veşnic lin în Împără-

13.00, din Capela Tinca. Vei rămâne me-

ţia Sa. Fam. dr. Matiz Vasile şi Carmen.

reu în sufletele noastre. Familia Vicaş

(1057)

Dorel şi Văideanu Felicia. (1075)

V Profund îndureraţi ne luăm rămas
bun de la

Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate.

FELICIA MINCULESCU.
Domnul s-o odihnească în pace. Condoleanţele noastre familiei Cioară Nicolae şi Maria. Fam. ing. Şuşu Cătălin.
(1058)

lă şi profesională
ing. IOAN HORA.
Fie ca bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Amintirea lui va rămâne veşnic în sufletele noastre. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Colectivul
Electrica Serv-AISE Oradea. (1055)

V Cu adâncă durere în suflet anun-

xandru şi verişorii Florian şi Veronica,
cu familiile lor, în aceste clipe grele când

se despart de cea care le-a fost soţie,
mamă, soacră, bunică şi mătuşa noastră

plecarea în veşnicie a celui care mi-a fost
GHEORGHE DERBAN,
în vârstă de 78 ani. Dumnezeu să te
odihnească în pace. Înmormântarea va
15.00, din Capela Haşaş a Cimitirului

tre mame, soacre, bunici şi străbunici
ANA SZABO,
căsătorită Mareş, de 87 ani. Odihnă veşnică. Familiile Mareş Gabriel şi

V Cu profundă durere în suflete
anunţăm trecerea în nefiinţă a celei care

lui nostru

Viorel.

GHEORGHE DERBAN.

pricinuite de pierderea mamei sale dragi.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

V În data de 5 februarie 2017 s-a
străbunică
ANA TRIFA
din Sărand. O vom iubi mereu şi va rămâne veşnic în sufletele noastre. Dum-

în vârstă de 92 ani. Înmormântarea are

nezeu s-o odihnească în pace. Nepoata

despart de prietena mea

FELICIA MINCULESCU,
o fiinţă iubită şi apreciată de multe persoane. Dumnezeu s-o odihnească în Îm-

Fam. Ardelean Nicolaie şi Maria. (1086)

Alina cu soţul Giuseppe şi strănepoatele Martina şi Alexandra, nepotul Alin cu
soţia Ana.

V Un gând de mângâiere şi compasiune mătuşii Ana şi verişoarelor Dani-

rica Popa şi a familiei sale, la despărţirea
pentru totdeauna de iubita sa mamă

fost

Vom păstra neștearsă amintirea lui,
mulțumindu-i cu dragoste și recunoștință

rea de dragul lor soţ, tată, socru şi bunic,

să-i odihnească sufletul în pace și lumi-

GHEORGHE DERBAN.

nă veșnică. Familia. (128)

Părintele Ceresc să-l odihnească în
pace în Împărăţia Sa. Nicoleta şi Mircea

V Mereu prezent în gândurile şi inimile noastre îţi aducem un pios omagiu

V Cu mare durere în suflet ne
despărțim de fratele și unchiul nostru
GHIȚĂ DERBAN.

Dumnezeu s-o ierte, s-o odihnească şi

Ai lăsat un gol imens în inimile noas-

Cioară Maria şi Nicolae, care au îngrijit-

să dea alinare suferinţelor familiei îndu-

tre! Dormi în pace! Sora Floarea cu fa-

o ca pe mama lor. Viorica Şuşu. (1056)

rerate. Colectivul Primăriei Copăcel.

milia, din Petreasa.

na veşnică. Condoleanţele mele familiei

un drum fără întoarcere a celui care a

că a existat în viața noastră. Dumnezeu

cu familiile. (1087)

V Împărtășim durerea doamnei Au-

V A trecut un an de la plecarea pe

ela şi Anca, cu familiile lor, la despărţi-

ANA TRIFA.

părăţia Sa. Să-i fie somnul dulce şi odih-

comemorări

col. (r.) PAVEL NICULICĂ.

stins din viaţă draga noastră bunică şi

FELICIA MINCULESCU

V Cu adâncă durere în suflet mă

flet bun. Familia îndoliată.

a fost mamă dragă

nească în pace. Fiica Aurica şi ginerele

Cioară Nicu.

mitirul din Oşorhei. Dormi în pace, su-

miliile. (1085)

nuite de plecarea în veşnicie a cumnatu-

mitirul Rulikovski. Dormi în pace! Fam.

loc azi, 7 februarie 2017, ora 13.00, în Ci-

Fiicele Daniela şi Anca, împreună cu fa-

familiile lor, în aceste clipe grele prici-

loc azi, 7 februarie 2017, ora 13.00, la Ci-

în vârstă de 89 ani. Înmormântarea are

să-i aşeze sufletul bun în Împărăţia Sa.

vom uita niciodată. Dumnezeu s-o odih-

din viaţă a mătuşii noastre

şi străbunică

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică,

Cimitirul din localitatea Sărand. Nu te

V Pe această cale anunţăm încetarea

de draga noastră mamă, soacră, bunică

GHEORGHE DERBAN.

nepoatele Daniela şi Anca împreună cu

hor. (1060)

V Cu durere în suflete ne despărţim

bunic,

avea loc miercuri, 8 februarie 2017, la

Colectivul Serviciului de Paşapoarte Bi-

Pâncota, cu familia.

veşnicie a dragului nostru tată, socru şi

V Suntem alături de sora mea Ana,

Sincere condoleanţe familiei îndurerate.

tre! Dormi în pace! Sora Viorica, din

V Cu tristeţe anunţăm plecarea în

la vârsta de 83 ani. Înmormântarea va

Gherghel Anca, în aceste momente grele

Ai lăsat un gol imens în sufletele noas-

Municipal. Soţia Ana. (1084)

Dumnezeu s-o odihnească în pace

V Suntem alături de colega noastră

GHIȚĂ DERBAN.

SAVINA PĂNICAN,

ANA TRIFA

Corneliu şi Valer. (1054)

despărțim de fratele și cumnatul nostru

soţ

VALERICA CACUCI.
în Împărăţia Sa. Fam. Teuşdea Tiberiu,

V Cu adâncă durere în suflet ne

ţăm plecarea în veşnicie a scumpei noas-

Mareş Dan. (1053)

V Suntem alături de unchiul Ale-

V Cu adâncă durere în suflet anunţ

avea loc miercuri, 8 februarie 2017, ora

mas bun de la bunul nostru coleg, şef

P.L. Beiuş, un om de înaltă ţinută mora-

V Cu sufletele îndurerate ne despăr-

la împlinirea celor 3 ani de la plecarea
ta la cele veşnice, iubitul nostru soţ, tată,
socru şi bunic,
GHEORGHE BETEA.
Te vom păstra veşnic în inimile noastre. Familia. (923)

