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S
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decese

V

„Doar viaţa pe care o
trăim pentru alţii este o viaţă
ce merită să fie trăită”. (Albert
Einstein)
GHEORGHE GALIŞ,
DORINA COROŞ,
JENO LADANYI,
GYORGY BECSKY.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Un gând de preţuire şi
respect faţă de părintele Sabău
Vasile şi familiei, în aceste momente grele, când bunul Dumnezeu a ales să îl cheme la calda
Lui îmbrăţişare pe fratele dânsului, la ceas de toamnă timpurie, când întreaga natură se
despleteşte, iar frigul cuprinde în zbaterea lui rece întreaga
zare. În aceste grele momente,
cuvintele sunt de prisos. Sincere condoleanţe. Dumnezeu să îl
odihnească în pace. Fam. Domocoş Corneliu, Doina, Dacian
şi Oana. (5451)

V

Cu gândul şi cu sufletul suntem alături de familia
părintelui Origen Sabău şi a părintelui Vasile Sabău, în aceste momente grele de încercare
şi suferinţă pricinuită de mutarea în Împărăţia lui Dumnezeu
a dragului nostru unchi,
prof. univ. dr. IOAN SABĂU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Familia preot Pop Ioan
Bogdan, Pop Renata şi Pop Irina. (5419)

V

Ne alăturăm cu toată compasiunea şi cu toate gândurile noastre de alinare sufletească părintelui Origen Sabău
și familiei sale, în aceste momente grele ale despărţirii de
tatăl lor drag. Sincere condoleanţe familiei. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fam. Ligia
Mirișan și Valentin.

V

Suntem alături de
doamna dr. Sabău Monica, sincere condoleanţe şi întreaga
noastră compasiune în aceste
momente de mare durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a
soţului drag,
IOAN SABĂU.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Colectivul UPUSMURD Oradea. (5446)

V

Când durerea-i răvăşeşte inima la pierderea iubitului său frate,
IOAN SABĂU,
suntem alături de părintele
Vasile Sabău cu toată compasiunea. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe
întregii familii. Florian şi Floarea Costruţ, Carmen cu familia
şi Cosmin cu familia. (5447)

V

Suntem alături de părintele Vasile Sabău şi întreaga
familie îndurerată, la despărţirea de fratele iubit,
prof. univ. dr.
IOAN SABĂU.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate, din partea familiei
Oros Floare şi dr. Oros FloricaVeronica. (5452)

V

Un gând pios de rămas
bun celui care a fost
prof. IOAN SABĂU.
Suntem alături de familia îndurerată. Florin Cioban cu familia. (5454)

V

Un ultim omagiu fostului coleg,
conf. univ. dr.
IOAN SABĂU.
Sincere condolenţe. Colectivul Facultăţii de Litere a Universităţii din Oradea. (5455)

V

Suntem alături de
doamna învăţătoare Lavinia
Sabău, la trecerea în nefiinţă a
socrului dumneaei,
prof. univ. IOAN SABĂU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colectivul clasei pregătitoare B, de la C.N. „Iosif Vulcan”. (5456)

V

Cu tristeţe în suflete ne
despărţim de cel care a fost
profesorul IOAN SABĂU.
Ne alăturăm durerii dr. Monica Sabău şi transmitem sincere
condoleanţe familiei îndoliate.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Ovidiu şi Corina Neamţu. (5457)

V

Vestea plecării la cele
veşnice a bunului nostru coleg
şi prieten,
NELU SABĂU,
ne-a întristat profund. În
aceste momente grele transmitem condoleanţe familiei greu
încercate. Dumnezeu să-l ierte
şi să-l odihnească în pace. Fam.
Chelemen, Şereş, Nan. (5458)

V

Suntem alături de colega noastră dr. Sabău Monica,
la durerea pricinuită de moartea soţului drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Colegii Departamentului Psiho-Neuroştiinţe şi Recuperare, Facultatea de Medicină şi Farmacie.
(5459)

V

Suntem alături de
doamna doctor Sabău Monica,
în aceste momente grele
pricinuite de moartea soţului
ei. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Colectivul Clinicii de
Gastroenterologie al Spitalului
Clinic Judeţean Oradea. (5461)

V

Un gând de alinare şi
sincere condoleanţe doamnei
dr. Sabău Monica, la despărţirea de soţul drag. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Colectivul Secţiei Neurochirurgie.

V

Suntem alături de colega noastră, şef lucrări dr. Monica Sabău, în marea suferinţă
pricinuită de plecarea din lume,
a soţului drag. Dumnezeu să-l
odihnească. Crucea Albă-dr.
Oros şi Asociaţii. (5469)

V

Suntem alături de colega noastră dr. Monica Sabău, în
momentul greu când se desparte de soţul ei. Dumnezeu să-l
odihnească. Colectivul Secţiei
Ortopedie II. (5463)

V

Împărtăşim durerea colegei noastre, dr. Monica Sabău
şi deplângem trecerea în nefiinţă a soţului ei. Transmitem familiei greu încercate întreaga
noastră compasiune. Fam. dr.
Popa Cornel şi Ana. (5464)

V

Cu adâncă tristeţe împărtăşim durerea familiei greu
încercate la trecerea în nefiinţă a
prof. IOAN SABĂU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanţe. Colectivul Clinicii de Cardiologie
a Spitalului Judeţean Oradea.
(5465)

V

Am aflat cu tristeţe în
suflete trecerea în eternitate a
distinsului
prof. IOAN SABĂU.
Dragă Monica, suntem alături de familia ta, în aceste momente grele şi te asigurăm de
întreaga noastră compasiune.
Sincere condoleanţe. Mariana
şi Mircea Popescu. (5466)

V

Suntem alături de părintele Vasile Sabău, în marea
durere pricinuită de trecerea
la cele veşnice a celui mai iubit frate,
conf. univ. IOAN SABĂU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Monica, Teodora şi Maria
Gale. (5470)

V

În aceste momente grele de despărţire suntem alături
de familia părintelui Origen
Sabău şi părintele Vasile Sabău, acum când se despart pentru totdeauna de dragul şi iubitul lor tată şi frate,
prof. univ. dr.
IOAN SABĂU.
Rugăm pe Părintele Ceresc
să-i facă parte de odihnă veşnică întru aleşii Săi în Împărăţia
Sa cea Cerească, acolo unde nu
mai este durere, nici întristare şi nici suspinare. Dumnezeu
să-l ierte. Sincere condoleanţe.
Fam. preot dr. Dan Lele. (5477)

V

Suntem alături de Monica şi întreaga familie, în aceste clipe grele când se despart de
dragul lor,
NELU SABĂU.
Sincere condoleanţe. Odihnească-se în pace. Familia Pătcaş Florian. (5482)

V

Sincere condoleanţe şi
cuvinte de mângâiere familiei la despărţirea de cel ce a fost
dr. MOISE PANTEA,
din Beiuş. Raposatului odihnă veşnică! Fam. Bocşe Flore.

V

Suntem alături de familia Pantea, din Beiuş, în aceste
momente de pierdere a tatălui.
Colegii de la BCR. (5462)

V

Suntem alături de naşii noştri fam. Pantea Daniel şi
Daniela , la trecerea în veşnicie
a celui ce a fost tatăl acestuia,
dr. MOISA PANTEA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace şi să-l ierte, iar pe cei rămaşi să-i mângâie ! Carmen şi
Ionuţ Novac.

V

Cu lacrimi în ochi şi
durere în suflete anunţăm trecerea la cele veşnice a iubitei
noastre mame, soacre şi bunici,
DORINA COROŞ,
în vârstă de 82 ani. Înmormântarea va avea loc luni, 17
septembrie, ora 13.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Nu te vom
uita niciodată. Fiica Fodor Dorina şi familia, fiul Coroş Ovidiu şi familia.

V

Te-ai stins precum o
lumânare dintr-o dată sub privirile noastre neputincioase.
Mult prea devreme ai plecat de
lângă noi, lăsând multe vise neîmplinite, multe cuvinte nespuse. Cu ochii înlăcrimaţi şi cu
gol în suflete anunţăm plecarea dintre noi, a dragului nostru
tată şi socru,
VALENTIN IOAN
ALBITER,
la doar 52 de ani. Vei rămâne
mereu viu în sufletele noastre.
Dormi în pace. Înmormântarea
va avea loc în data de 15 septembrie, ora 12.00, din Capela
Haşaş, Cimitirul Rulikowski.
Fiica Alexandra cu soţul Moisa Abrudan. (5478)

V

O zi frumoasă de toamnă, dar tristă pentru noi, te-a
luat mult prea devreme din mijlocul nostru, dragul nostru frate şi unchi iubit,
VALENTIN IOAN
ALBITER.
Să dansezi de-acum cu îngerii! Sora Angela cu fiul Cristian, în veci nemângâiaţi. (5480)

