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V Cu inimile zdrobite de

V Un gând de mângâiere şi

V În aceste momente pline

durere, ne despărțim de cea

alinare sufletească pentru prie-

de durere, suntem alături de dr.

care a fost mamă și bunică,

tenii noştri, familia Jurcuţ Li-

ECATERINA DAN.

Dudaş Corina, la marea durere

viu, la despărţirea de mama,

pricinuită de despărţirea de bu-

soacra şi bunica lor dragă. Bu-

nica sa dragă

A plecat dintre noi un OM

V Un ultim omagiu colegei
noastre
FLORENTINA POP

minunat, un om de mare omenie şi bunătate, în fața căreia
ne plecăm fruntea, o mamă și
o bunică de care ne vom adu-

nul Dumnezeu s-o ierte şi să o

VIORICA TÎRB.

odihnească în pace. Fam. Dem

Sincere condoleanţe. Colec-

Valeriu. (1146)

gie. (1176)

şi sincere condoleanţe famili-

ce aminte mereu cu mare drag.

ei. Colectivul Dorbob Oradea.

Fie-i amintirea veşnică şi lu-

V Suntem alături de fami-

mina nestinsă! Fiica Liliana cu

lia colegului nostru Ionel Un-

mult iubitul nepot Neluțu și so-

gur şi ne exprimăm întreaga

(1142)

ția Patricia. (1179)

V

Împărtăşim durerea şi

tristeţea colegei noastre Dana,
în aceste momente grele când
se desparte de scumpa sa soră
FLORENTINA POP.
Bunul Dumnezeu s-o ierte şi
s-o odihnească în pace, iar familiei îndurerate sincere con-

gâiere şi alinare pentru ginerele Nelu cu soţia Corina și nepotul Dan, la dureroasa despărţire

Părintele Ceresc să-i rânduiască odihna veșnică între ale-

și alinare. Cristi și cuscra Ana.
(1180)

V Cu lacrimi în ochi şi durere în suflete ne despărţim de
verişoara şi mătuşa noastră
VIORICA TÎRB.
Ne rugăm bunului Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică,

durere,

anunţăm trecerea la cele veşnice a iubitei noastre mame, soacre și bunici
ECATERINA DAN,
de 75 ani. Te-ai stins puţin
câte puţin, sub privirile noastre

o scurtă suferinţă, iubita nostră
soră, un suflet bun ce s-a ridicat
la cer, iar noi, cu inimile sfâşiate de durere ne luăm rămas bun
de la cea care a fost
ECATERINA DAN.
Dumnezeu să te odihnească
în pace în Împărăţia Sa. Sora
Maria cu familia. (1181)

neputincioase. Pentru grija, bunătatea şi iubirea cu care ne-ai

V Suntem alături de colega

iar nepoatei Corina cu familia,
sincere condoleanţe. Valerica şi
Dorina cu familia. (1148)

V O inimă bună a încetat să
dicat la cer. Cu durere în suflete ne luăm rămas bun de la mătuşa noastră
VIORICA TÎRB.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Suntem alături de ve-

noastră Corina Ile, la ceas de

rişoara Corina şi familia ei, în

re şi-l rugăm pe Dumnezeu să

mare întristare, la despărţirea

aceste momente grele. Nepoa-

de mama soacră

tele Adriana şi Daciana cu fa-

mântarea va avea loc vineri, 10

ECATERINA DAN.
îndoliate. Colegii de la Spitalul

Capela Hașaș, Cimitirul Muni-

Clinic de Recuperare Băile Fe-

cipal. Fiul Nelu cu soţia Corina
şi nepotul Dan. (1177)

V O inimă bună a încetat să
mai bată după o scurtă suferinţă, un suflet bun s-a ridicat la

lix. (1167)

V Suntem alături de colegul nostru Binet Peter, la marea durere pricinuită de moartea mamei dragi
ELISABETA.
Sincere condoleanţe. Cole-

cer, iar noi, cu inimile sfâşiate

gii de la S.C. Tiger Amira Com

de durere şi ochii înlăcrimaţi

S.R.L. (1144)

ne luăm rămas bun de la mama
nostră, soacră și bunică
ECATERINA DAN.
Dumnezeu să te odihnească în pace în Împărăţia Sa. Fiul
Florian cu familia. (1178)

miliile. (1149)

Sincere condoleanţe familiei

februarie 2017, ora 15.00, de la

Suntem alături de na-

şii noştri, Binet Petru şi Lucia,

la dureroasa despărţire de bunica lor dragă
VIORICA TÎRB.
Sincere condoleanţe. Aurelia
şi Vasile Mărieş. (1175)

V

Cu durere în suflet ne

mamă şi bunică iubitoare

V Suntem alături de doamna dr. Corina Dudaş, acum
când se desparte de bunica sa
dragă
VIORICA TÎRB.

Verişoarele Leuca Floare şi Toderici Maria. (1153)

V Regretăm profund moarVIORICA TÎRB.
Dumnezeu s-o odihnească în

Împărtăşim durerea şi
ne alăturăm cu compasiune şi
gânduri de mângâiere familiei Lucia şi Doru Vicaş, în aceste grele momente pricinuite de
pierderea mamei dragi, doamna
FLORICA MARIAN.
Sincere condoleanţe şi odihnă veşnică. Colectivul Bazei de
Tratament Hotel „Poieniţa” Băile Felix. (1187)

Îţi mulţumim pentru că neai format şi călăuzit, pentru bu-

comemorări

nătatea ta şi sacrificiul tău. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-ţi
dea odihnă veşnică. Înmormântarea are loc azi, 9 februarie 2017, ora 11.00, de la Capela Haşaş. Fiicele Doina, Sofia,
nepoţii Sorin, Claudia, Romina
cu familiile. (1172)

V După o lungă şi grea suferinţă s-a stins din viaţă buna
mea vecină
CORNELIA MORAR.

V Au trecut 6 ani de când
ne-a părăsit iubitul nostru soţ,
tată, socru şi bunic,
ing. CONSTANTIN
BUNGĂU.
Îl vom păstra mereu în inimile noastre şi-l rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Recunoştinţă celor care-i vor păstra o clipă de aducere aminte. Familia, în veci nemângâiată. (1166)

Odihneşte-te în pace! Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Opre Victoria. (1163)

V

În aceste momente de

colegul nostru, Paşcalău Gelu,
la trecerea în nefiinţă a tatălui
său. Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Colegii de la Primăria
Comunei Şuncuiuş. (1171)

Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Sincere condoleanţe.

V

CORNELIA MORAR.

mare tristeţe, suntem alături de

tea mătuşii noastre

V

noştri, Corina şi Adrian Dudaş,

mai bată, un suflet bun s-a ri-

înconjurat, îți datorăm neuitate odihnească în pace. Înmor-

V Suntem alături de finii

despărţim de buna noastră

ECATERINA DAN.

V S-a stins din viaţă, după
de

condoleanţe. Conducerea şi coOradea.

ei Vileus Ialomiţei Oradea şi

Copleşiţi

o odihnească în pace! Sincere

cră şi bunică,

încercate să reverse mângâiere

V

şi bunica dragă. Dumnezeu să

lectivul de salariaţi ai UAMT

șii Săi, iar asupra familiei greu

Apostol Andrei. (1186)

ce pe ultimul drum pe mama

de cea care le-a fost mamă, so-

doleanţe. Colectivul farmacicolectivul farmaciei Ebers Sf.

noastră compasiune, în aceste clipe grele când o condu-

V Un sincer gând de mân-

tivul Secţiei Clinicii Neurolo-

V

Cu adâncă tristeţe şi
compasiune anunţăm că suntem alături de familiile Popuţ şi
Sabău, la durerea pricinuită de
trecerea în veşnicie a iubitului
lor soţ, tată şi bunic
GHEORGHE SABĂU,
din Tinăud. Domnul să le aline tristeţea. Odihnească-se în
pace! Familia dr. Popa Maria.
(1184)

V

Cu profundă tristeţe

transmitem gândurile noastre
de susţinere şi mângâiere prietenei noastre Claudia şi copiilor Oana şi Tudor, în aceste
momente de mare durere pricinuite de trecerea în nefiinţă a
soţului şi tatălui drag

în momentele grele de despăr-

pace. Transmitem sincere con-

HORAŢIU OLTEANU.

ţire de mult iubita lor mamă şi

doleanţe nepoatei Corina Du-

Dumnezeu să-i dea odih-

soacră. Sincere condoleanţe.

daş cu familia. Fam. Soporan

nă veşnică! Cireşica, Alexia şi

Olimpia şi Florin. (1147)

Alex şi Elena. (1152)

Graţian Ivan. (1182)

V În urmă cu 6 săptămâni
ne-am despărțit de cea care
a fost mama, soacra și bunica
noastră
ELENA STELA LUNCAN.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Parastasul va avea loc
sâmbătă, 11 februarie, ora 8.45,
la Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, din Ioșia. Familia
îndurerată. (146)

V

Au trecut 6 săptămâni de
când dragul şi iubitul nostru tătic şi soţ,
FLORIN BĂRAN
a plecat dintre noi. Ne rugăm
neîncetat pentru odihna sufletului său bun şi generos. Parastasul de pomenire va avea
loc sâmbătă, 11 februarie, ora
8.30, la Biserica „Buna Vestire” (str. Primăriei). Vlăduţ şi
Daniela Băran. (1165)

