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V Transmitem un gând de alinare

V Suntem alături de voi Mariana şi

şi întreaga noastră compasiune doamnei

Lucian Olău, acum când vă despărţiţi de

Pop Georgeta şi familiei, acum când su-

iubita voastră mamă şi bunică

fletul îi este pustiit de durere la trecerea
(2285)

în nefiinţă a mamei dragi. Dumnezeu să
o ierte şi să o odihnească în pace. Lumi-

decese

V „Împărăţia Cerurilor se
ia prin asalt, şi cei ce dau
asaltul o cuceresc!” (Mt. 11,12)
ALEXANDRU HANZA,

niţa Stoica şi familia. (2718)

V La ceas de grea încercare, suntem
alături de doamna director ec. Georgeta
Pop, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a celei care a fost mult

SALVINA ȚUCRA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Viorica şi Flaviu. (2727)

V Sunt din tot sufletul alături de verişorii mei, Lucian şi Mariana, acum la
pierderea mamei dragi
SALVINA ȚUCRA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Verişoara Rodica. (2728)

iubita sa mamă
SALVINA ȚUCRA.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o

SALVINA ŢUCRA,

odihnească în pace. Familia Viorica şi

NICULAE MITAN,

Grigore Bala. (2731)

LASZLO NANASI,

V Suntem alături de voi Mariana,
Lucian şi Luci în aceste grele clipe când
mama, soacra şi bunica dragă,
SALVINA ŢUCRA,

V Regretăm nespus de mult dispariţia dintre noi a bunului nostru
FLORIAN MARINĂU,
om de mare caracter, alături de care
am petrecut multe clipe frumoase. Odihnească-se în pace. Familia Meze Călin şi
Adelina. (2721)

V În aceste momente triste sunt alături de fosta mea colegă Saveta, la despărţirea de soţul său drag
FLORIAN MARINĂU.
Dumnezeu să-l odihnească. Sincere
condoleanţe. Mia Prichici. (2730)

V Inima bună și mare a scumpei
noastre nașe
VIORICA ABRUDAN

s-a ridicat la ceruri să vegheze de acolo asupra voastră în continuare. Bunul

a încetat să mai bată. Amintirea ei v-a

ISTVAN EMODI,

V Sunt alături de fosta mea colegă, Pop Georgeta, în aceste momen-

Dumnezeu să-i rânduiască odihna veş-

rămâne mereu în sufletele noastre. Dum-

AGNES APJOK,

nică în Împărăţia Sa. Sincere condolean-

te de grea încercare pricinuite de pier-

nezeu să te odihnească în pace draga

ţe. Petrică Silaghi, Simona Bonţa, Paula

ANNA-JUDIT SZOCS.

derea mamei sale dragi. Dumnezeu s-o

Ţărău cu familiile lor şi Tatiana Silaghi.

noastră ICI. Finii: Vasile, Doina, Mihai

Sincere condoleanţe familiilor îndolia-

odihnească în pace. Sincere condoleanţe.

ERZSEBET NAGY,

te. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

V S-a stins din viață, după o grea

Ioan Bercea. (2725)

SALVINA ȚUCRA,
din Vașcău, la vârsta de 79 ani. Înmormântarea are loc azi, 21 noiembrie,
ora 13.00, în localitatea Vașcău, din
str. Libertății nr. 9. Dumnezeu să-i dea
liniște și odihnă veșnică în Împărăția Sa.
Nu te vom uita niciodată. Fiica Geta cu
soțul Ghiță Pop. (2722)

lacrimi în ochi ne despărțim de draga
noastră mamă, bunică și soacră
SALVINA ȚUCRA.
Drum bun către Lumină suflet drag! Îți
vom păstra vie amintirea dragă în inimile noastre. Fiica Marioara cu soțul Luci-

doamna Pop Georgeta, la marea durere
pricinuită de trecerea în nefiinţă a mamei dragi. Sincere condoleanţe din par-

în veșnicie a mult iubitei noastre mame
MARIA SIMUȚ.

lor mamă, soacră şi bunică

Înmormântarea va avea loc marți, 22

SALVINA ŢUCRA.

noiembrie 2016, orele 13.00, de la Bise-

Dumnezeu să o odihnească în pace.

rica Penticostală Speranța din cartierul

Un gând de mângâiere şi alinare din par-

Oncea. Dumnezeu să o odihnească în

tea cuscrei Olău Maria cu familia Blaga

pace! Din partea familiei Simuț.

Mariana, Lucian şi Adrian. (2715)

V Îndoliată în suflet şi plină de du-

V Împărtăşim durerea verişoarelor

rere mă despart pentru totdeauna de iu-

noastre Mărioara şi Geta la pierderea ce-

bitul meu soţ cu care am vieţuit 39 de ani

lei care a fost mama lor dragă

şi care acum m-a părăsit,

SALVINA ŢUCRA.
Sincere condoleanţe întregii familii.

V

FLORIAN MARINĂU,
de 81 ani. Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Înmormântarea are

Suntem alături de verişoare-

le noastre Mărioara Olău şi Geta Pop la
marea durere pricinuită de trecerea în
nefiinţă a mamei lor dragi

Saveta veşnic îndurerată. (2716)

V Cu multă tristeţe şi durere în suflet ne luăm rămas bun de la bunul nostru
FLORIAN MARINĂU,

Sincere condoleanţe întregii familii.

de 81 ani. Dumnezeu să-l odihnească

V Un gând de mângâiere şi alinare pentru voi Mariana, Lucian şi Luci,
la despărţirea de mama, soacra şi bunica dragă
SALVINA ȚUCRA.

noştri, Popa Jan şi Dorina, la despărţirea de iubita lor mamă, soacră şi bunică
SABINA POPA.
Dumnezeu să o odihnească şi pe voi
să vă mângâie. Prichici Lucian şi Dana.
(2729)

V Suntem cu tot sufletul alături de
colega noastră Andreea Hanza, greu în-

SALVINA ŢUCRA.
Verişoara Leli cu familia. (2713)

V Împărtăşim durerea prietenilor

loc azi, 21 noiembrie 2016, ora 13.00, de
la Biserica Ortodoxă din Rontău. Soţia

an și nepotul drag Lucian Olău. (2723)

V Suntem alături de colega noastră,

spusă tristețe în inimă, anunțăm trecerea

cercată, acum când se despart de scumpa

Verişoara Laura cu familia. (2714)

V Cu sufletele adânc îndurerate și

V Cu adâncă durere în suflet și ne-

V Suntem alături de familia greu în-

suferință, fără să ne mai poată spune a
vorbă, draga noastră mamă și soacră

și Timea Lele.

în pace, iar soţiei rămase în urma lui să-i
aline suferinţa. Familia Paşcalău Ciprian
şi Nicoleta. (2719)

V Cu tristeţe şi durere în suflete ne
despărţim de iubitul nostru prieten
FLORIAN MARINĂU,
de 81 ani. Un gând de mângâiere şi ali-

cercată de pierderea tatălui său drag,
ALEXANDRU HANZA.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Colegii din clasa a XII-a A de la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” împreună cu doamna dirigintă. (2732)

V Compasiune şi sincere condoleanţe familiilor Mureşan, Ciobanu şi Chiriac, în dureroasa despărţire de fiinţa
dragă
LIGIA MUREŞAN.

Sincere condoleanţe familiei şi Dum-

tea Serviciului Colectare şi Executare Si-

nare sufletească soţiei îndoliate. Bunul

Dumnezeu să-i aşeze sufletul între ale-

nezeu s-o odihnească în pace. Mătuşa

Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Fa-

şii Săi. Pr. Leontin Iuhas şi Maria Şandor

lită Persoane Juridice. (2717)

Florica şi fiul Adrian Maghiar. (2726)

milia Meze Nicolae şi Saveta. (2720)

cu familiile lor. (6146)

