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(2285)

decese

V

„Să îţi trăieşti viaţa

este ceva foarte rar. Majoritatea oamenilor doar există.” OSCAR WILDE
VIORICA TÂRB,
CORNEL COPOS,
DUMITRU SIM,
DIANA
ANAMARIA BLĂGEA,
JOZSEF VERES,
TIBOR GASPAR,
EDIT ERDEI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

V

Regretăm profund trecerea în nefiinţă a celei care a
fost prietena noastră
MARIA STAN,
(MĂRIUCA). Condoleanţe
familiei greu încercate! Dragoş
şi Felicia.

V

Copleşiţi de durere şi
tristeţe, anunţăm plecarea la
cele veşnice a dragului nostru
soţ, tată şi socru,
AUREL PELE,
în vârstă de 82 de ani, din
Câmpani nr. 241. Dumnezeu
să-l aşeze printre aleşii Săi! Soţia Aurina, fiul Cristian şi nora
Camelia.

V

Cu tristeţe în suflete
ne despărţim pentru totdeauna
de cel care a fost dragul nostru
tată şi socru,
AUREL PELE.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Vei rămâne veşnic în sufletele noastre! Fiica Cristina cu
soţul Ovidiu.

V

Ne doare plecarea din-

tre noi a dragului nostru bunic,
FLORIAN BOLDIŞ.
Fie-i în veci ţărâna uşoară! Dumnezeu să-l odihnească. Nepotul Mihai cu familia.

Profund îndureraţi,
ne luăm rămas bun pentru totdeauna, de la cel care a fost bunicul nostru drag,
AUREL PELE.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Nepoţii Oana, Raluca,
Dan şi Cristina.

(3746)

V

Cu tristeţe şi adâncă

durere în suflete anunţăm trecerea la cele veşnice a celei care
a fost cea mai bună soţie, mamă
şi soacră,
MARIA STAN,
în vârstă de 60 ani. Golul
imens lăsat în inimile noastre
va putea fi alinat doar de amin-

V

Întreaga noastră compasiune şi sincere condoleanţe transmitem familiei doamnei
director general adjunct Cristina-Monica Matei, la pierderea suferită prin decesul tatălui drag,
AUREL PELE.
Dumnezeu să-l odihnească!
Colectivul Băncii Cooperatiste
Izvoru Ştei.

V

Cu profundă durere în

flet bun şi drag. O să ne lipseşti
veşnic! Dumnezeu să te odihnească în pace mami şi să te
aşeze în marea Lui Împărăţie!
Veşnic îndureraţi: soţul Mitică,
copiii Bianca şi Bogdan, ginerele Laurenţiu şi viitoare noră
Daiana. (3747)

V

Sunt alături de familia
îndurerată a fostului meu coleg,
AUREL PELE,
din satul Câmpani, la trecerea acestuia la cele veșnice.
Sincere condoleanțe familiei!
Ioan Degău, director la Banca
Centrală Cooperatistă Credit
Coop Agenția Oradea. (1469)

Suntem alături de pri-

suflet, aduc la cunoştinţă trece-

etena noastră, Claudia Târb

rea în nefiinţă a scumpei mele

şi de tatăl ei, în marea dure-

soţii,

re pricinuită de pierderea penVIORICA TÂRB.

tru totdeauna a mamei, respec-

Dumnezeu s-o odihnească în

tiv soţiei dragi. Dumnezeu s-o

pace. Nu te voi uita niciodată!

odihnească! Camelia Timof-

Soţul Vasile Târb. (3762)

te, Laura Lazăr, Cătălina Mitraşca, Melinda Boroş, Carmen

V

Chiş, Luminiţa Chindea, MaO inimă bună a înce-

tat să mai bată, un suflet bun

rius Chindea, Adrian Tencuţiu.
(3755)

s-a ridicat la ceruri, aproape de
Dumnezeu, lăsând în urmă durere, lacrimi şi multe regrete.
M-ai părăsit mult prea devreme, draga mea mamă,
VIORICA TÂRB.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Te plâng şi te voi păstra veşnic în suflet! Fiica, Claudia Târb. (3763)

V

În aceste momente de

profundă durere şi grea încercare, suntem alături de Vasile şi Claudia, la pierderea soţiei şi mamei dragi. Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică! Mătuşa Viorica Andor, nepoţii Daciana cu familia şi Flaviu cu familia. (3764)

V

Un gând de alinare şi

sincere condoleanţe colegei şi
prietenei mele prof. Claudia
Târb, acum când se desparte de
iubita ei mamă. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Luminiţa
Citrea. (3751)

V

V

Un gând de mângâiere

V

O fiinţă dragă nouă
a luat calea spre cer lăsând în
urmă multă durere şi lacrimi.
Ne despărţim de cel care a fost
cel mai iubit tată, socru şi bunic,
DUMITRU SIM.
Înmormântarea va avea loc
marţi, 19 iunie, din Capela Haşaş a Cimitirului Municipal.
Dumnezeu să-ţi vegheze odihna veşnică. Te vom iubi mereu!
Fiica Felicia cu soţul Teodor,
nepoata Ofelia cu soţul Fernando.

V

Cea mai scumpă inimă a încetat să mai bată şi cel
mai preţios suflet s-a mutat în
veşnicie, la vârsta de 91 de ani.
Bunătatea, dragostea şi căldura sufletească, pe care ni le-ai
dăruit în timpul vieţii vor rămâne mereu ca o rază de lumină în inima mea. Dumnezeu să
te primească în Împărăţia Sa,
scumpul meu tată,
DUMITRU SIM.
Te voi iubi mereu! Fiica Ofelia.

şi alinare familiei, acum când
se despart de scumpa lor mamă
şi soţie,
VIORICA TÂRB.

comemorări

Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Blagă Liviu şi Ane-

Cu gânduri de mângâ-

ta, din Suceava. (3758)

iere şi compasiune suntem alături de doamna dirigintă Târb
Claudia, la marea durere prici-

V

O inimă blândă şi mare

nuită de moartea mamei. Sin-

a încetat să mai bată, dar amin-

cere condoleanţe. Colectivul

tirea şi chipul naşei noastre

Clasei a XII-a D, de la L.T.

dragi,

„Onisifor Ghibu”. (3753)

VIORICA TÂRB,
va rămâne veşnic în suflete-

V

le noastre. Dumnezeu să-i dea
În aceste momente de

mare tristeţe, suntem alături de
prietena noastră Claudia Târb,
la marea durere pricinuită de
trecerea la cele veşnice a ma-

odihnă veşnică în Împărăţia Sa,
iar familiei îndurerate mângâiere şi multă putere. Finii, fam.
Blagă Lucian, Mariana şi Adrian. (3759)

mei ei. Sincere condoleanţe.
Fam. Băliban. (3752)

tirea clipelor frumoase petrecute împreună. Dormi în pace su-

V

V

V

Doamne, mult prea de-

V

Au trecut 11 ani de
când a plecat de lângă noi, unica noastră fiică,
RAMONA SIM.
Dumnezeu să te aibă în paza
Lui! Familia îndurerată: tata
Mircea, mama Nataşa şi fiica ta
Andreea. (3725)

vreme ai luat un suflet deosebit,
Suntem alături de co-

plin de dragoste şi bunătate,

lega noastră, Claudia Târb, la

FLORICA JUGARU.

marea durere pricinuită de pier-

Suntem neputincioşi în faţa

derea mamei sale dragi. Dum-

destinului. Dumnezeu să te

nezeu s-o odihnească! Colec-

odihnească în linişte şi pace,

tivul de cadre didactice de la

FLORICA

Liceul Teoretic „Onisifor Ghi-

dragă. Sincere condoleanţe

bu”. (3754)

familiei! Naşa Doina şi familia.

V

Au trecut 14 ani de
când a plecat dintre noi, la cele
veşnice, iubita noastră mamă,
bunică, soacră,
MARIA CRIŞAN.
Dumnezeu să-ţi dea odihnă veşnică! Familia îndurerată. (3744)

