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Marţi, 3 decembrie 2019

S

decese

V

„Una am cerut de la

Domnul, aceasta o voi căuta:

V

Împărtășim durerea familiei îndoliate, la despărțirea
de soțul și tatăl drag,
TIBERIU-MIRON
MIRODOT.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanțe! Familia Temian.

să locuiesc în Casa Domnului”.
KATALIN KIS,
JOZSEF MUSAK,
LUCIA PASCU.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu durere nemărginită

în suflet anunțăm trecerea ful-

Un suflet bun s-a ridicat la cer, o inimă bună a încetat să mai bată. Cu ochii plini
de lacrimi ne despărțim de dragul nostru ginere,
TIMI MIRODOT.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace, alături de tatăl său drag!
Nu te vom uita niciodată pentru
bunătatea ta. Gânduri de alinare și mângâiere pentru Dorina,
Filip și Mihai. Fam. Herman
Florian și Elena. (1426)

gerătoare la cele veșnice a iubitului soț și tătic drag
MIRODOT.
Nu te vom uita niciodată. Pentru dragostea și bunătatea ta, vei fi veșnic în inimile noastre. Bunul Dumnezeu
să-i așeze sufletul unde drepții
se odihnesc. Înmormântarea
are loc azi, 3 decembrie 2019,
ora 14.00, de la Capela Hașaș.
Soția Dorina, fiii Filip și Mihai.

În aceste momente de
grea încercare și durere, transmitem un gând de mângâiere și compasiune pentru dragii
noștri Dori, Filip și Mihai, la
despărțirea de cel care le-a fost
soț și tată
TIMI MIRODOT.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familia Hărdălău Elena,
Anca și Lorenzo. (1445)

(1427)

V

Cu lacrimi în ochi și cu

durere în suflet mă despart de
unicul meu fiu
TIMI MIRODOT,
trecut

fulgerător

la

cele

veșnice, la numai 51 de ani. Fie
ca bunul Dumnezeu să-i așeze
sufletul lui bun în Împărăția Sa.
Mama Ioana Mirodot. (1428)

V

Cu adâncă durere în

V

O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare
și blând s-a retras discret întro lume mai bună. Nu a plecat
dintre noi, trăiește prin soția sa
Dori, băieții Filip și Mihai, alături de care suntem și vom rămâne toată viața. Dumnezeu să
te odihnească în pace, dragul
nostru prieten,
TIMI MIRODOT.
Vei rămâne veșnic în sufletul
nostru! Miha Tanc, Adi și Andrei Hărdălău. (1446)

inimi și nespusă tristețe în suflete, ne despărțim de dragul
nostru cumnat și unchi, care
ne-a iubit nespus de mult
TIMI MIRODOT.
Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică, iar ție, dragă soră
și vouă dragilor Filip și Mihai, să vă dea bunul Dumnezeu mângâiere. Sora Adina cu
fiicele Ioana și Antonia Macavei. (1429)

drag! Împietrit de durere sunt

V

Un sincer gând de alinare pentru doamna profesoară
Mirodot Dorina, în clipele grele pricinuite de despărțirea de
iubitul soț
TIBERIU MIRODOT.
Odihnească-se în pace! Colectivul clasei a III-a B, de la
Liceul Teoretic ”Lucian Blaga”,
înv. Carțiș Anca. (1437)

V

A plecat la cele veșnice

bunul nostru prieten,

alături de voi, Dori, Filip, Mi-

TIBERIU MIRODOT

hai și tanti Gini, la despărțirea

(TIMI).

de cel care a fost
TIBERIU-MIRON
MIRODOT (TIMI),
un suflet mare care a lăsat în

Suntem alături de voi, Dorina, Filip și Mihai, în aceste clipe dureroase. Dumnezeu să-i
dea odihnă veșnică. Oli, Miha,
Alex, Nico. (1434)

V

Suntem alături de familia greu încercată a dlui Zaro
Teodor acum când se desparte
pentru totdeauna de draga lor
soție, mamă și bunică
FLORICA ZARO.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Vecinii din blocul AM5 Oradea.

putem decât să fim alături de
familia îndoliată cu un gând de
alinare. Dumnezeu să te odihnească în pace,

V

Suntem cu tot sufletul

alături de familia Herman Flo-

TIMI.

rian și Lenuța, acum la dece-

Adi Procopovici cu familia.

sul ginerelui și le transmitem
condoleanțe, iar lui Dorina și

(1431)

V

fiilor ei să fie tari, să treacă peste acest moment trist din viața
Profund îndurerați ne

despărțim de prietenul nostru
TIBERIU-MIRON
MIRODOT (TIMI)
și ne rugăm ca bunul Dum-

V

TIBERIU-MIRON

Rămas bun prieten

urmă un gol imens, iar noi nu

V

(Ps. 26, 7)

V

nezeu să-i odihnească sufletul
în pace! Miri, Andrei și Rodica. (1430)

lor. Fam. Budău Teodor, Olga și
Doru. (1439)

V

Cu durere în suflete și

profundă tristețe ne luăm rămas bun de la prietenul nostru
drag
TIBERIU MIRODOT.
Suntem alături de tine, dra-

V

gă Dori, de copii și de întreaga
Suntem alături de prie-

tena noastră, Dorina Mirodot și
de fiii ei, la despărțirea de soțul

familie. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Foștii colegi de
la Leonardo S.R.L. (1440)

ei. Sincere condoleanțe! Familia Avram. (1423)

V

V

Suntem alături de dr.

Ioana Mirodot Bihari, în dureCutremurată de du-

rere, sunt alături de prietena
și colega mea, Dorina Mirodot, la pierderea soțului iubit.
Frumusețea caracterului lui
TIMI,
cultura

lui

impresionan-

tă, umorul lui inteligent și plăcerea companiei unui asemenea om ne vor lipsi... Drum lin
spre stele, suflet drag! Adriana
Meșter. (1435)

rea provocată de pierderea fiului
său drag. Sincere condoleanțe!
Fam. Bălan. (1443)

V

Un gând de sinceră

compasiune și alinare întregii
familii îndoliate, la despărțirea
de soțul și tatăl drag,
Suntem alături de tine, Dorina, de copii și de întreaga familie, la această grea încercare.
pace! Sincere condoleanțe fa-

Împărtășim durerea

miliei! Fam. Mateiaș Monica și

colegei noastre, Mirodot Do-

Marcel, fam. Mateiaș Florica și

rina și ne exprimăm profunda

Roxana. (1454)

compasiune, în aceste momente de tristețe și suferință, când
se desparte de iubitul său soț
TIBERIU MIRODOT.
Dumnezeu să-l odihnească în

Sfâșiați de durere ne
despărțim de sora, cumnata și
mătușa noastră
AURORA CHEREGI,
fostă contabil șef la I.M. Voivozi. Odihnă veșnică! Dumnezeu s-o întărească pe nepoata noastră Atena în durerea ei.
Fratele Nelu cu familia. (1422)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
fina noastră
AURORA CHEREGI,
fost contabil șef la I.M. Voivozi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Suntem alături de
finuța noastră Atena în marea ei
durere. Nașii, familia Iuhas Nicolae și Magdalena. (1421)

V

Profund îndurerați vă
anunțăm de trecerea la cele
veșnice a celui ce a fost un minunat soț, tată, bunic și străbunic,
NICOLAE KLEIN.
Înmormântarea
are
loc
miercuri 4 decembrie 2019,
ora 12.00, la capela orașului
Ștei. Odihnește-te în pace suflet bun! Soția Mariana, copiii Nicu, Nicoleta, Gabriela, și
nepoți. (1438)

TIBERIU MIRODOT.

Dumnezeu să-l odihnească în

V

V

V

Suntem alături de co-

lega noastră, Renata Kiss (Karacsonyi), în aceste clipe grele

pace. Conducerea și colegii de

când se desparte de bunicul ei

la Liceul Teoretic ”Lucian Bla-

drag. Sincere condoleanțe! Co-

ga”. (1436)

lectivul Medicris. (1432)

V

Aducem un ultim omagiu celui care a fost
NICOLAE KLEIN,
fost primar al orașului Nucet și al orașului Ștei, actual
Președinte al Asociației Urbariale „Trei Stejari” Băița, a luptat
pentru menținerea și dezvoltarea Asociației, precum și pentru dezvoltarea orașelor pe care
le-a condus, fiind un membru
de seamă a comunității noastre. Dumnezeu să-l odihnească!
Condoleanțe familiei. Consiliul
Director al Asociației Urbariale
„Trei Stejari” Băița. (1425)

