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S

(2285)

decese

V

Un gând de mângâiere
şi alinare colegei noastre, Haragoş Marioara, la despărţirea de
tatăl drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Sincere condoleanţe! Colegele de la Serviciul
Social, DASO.

V

Suntem alături de colega noastră, Sandro Cristina, în
marea durere pricinuită de trecerea în neființă a bunicii
VALENTINA ROTARU.
Dumnezeu să o odihnească în pace! Colectivul Clinicii
Newmedics. (6165)

V

Cu durere în suflete, ne
despărțim de scumpa noastră
mamă, soacră, bunică și străbunică
FLOARE ȚĂRĂU,
din Girișu Negru. A trăit cu
dragoste și credință în bunul
Dumnezeu 95 de ani. Bunul
Dumnezeu să o ierte și să o primească în Împărăția Sa. Slujba
de înmormântare are loc azi, 20
noiembrie 2020, la ora 13.00, în
Girișu Negru, de la nr. 87. Fiica
Florica, ginerele Aron, nepotul
Călin cu soția Monica, strănepoata Raisa Tripe-Vidican, nepoata Claudia cu soțul Victor.
(6164)

V

Suntem alături de cumnata noastră Florica, de fratele
Aron și nepotul Călin cu familia, la marea durere pricinuită de moartea dragii lor mame,
soacre, bunici și străbunici,
FLOARE ȚĂRĂU,
din Girișu Negru. Dumnezeu s-o odihnească în pace și
s-o aşeze între îngeri! Sincere condoleanțe întregii familii.
Fratele Dole Vidican, cu familia. (6180)

V

Suntem alături de
mătușa, unchiul și verișorul
nostru, acum, în aceste momente dureroase, pricinuite de
pierderea mamei, soacrei și bunicii,
FLOARE ȚĂRĂU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Sincere condoleanțe întregii familii. Bianca, Alessia și
Cristian. (6181)

V

După o scurtă, dar grea
suferință s-a stins din viață dragul nostru tată, unchi și frate
NUȚU MIHEȘ.
Dumnezeu să îi dea liniște,
drum luminos, odihnă și iertare. Stâlpul va avea loc luni,
23 noiembrie 2020, ora 17.00,
la Capela Orășenească. Înmormântarea va avea loc marți, 24
noiembrie 2020, ora 12.00, de
la Capela Hașaș. Cătălin, Geanina, Ciprian și Florica. (6163)

V

Absolvenții Liceului
Industrial Pentru Construcții
de Mașini (LICM), clasa V B
(diriginte Carmen Ungureanu),
promoția 1974, regretă plecarea la cele veșnice a celui care
a fost profesorul
IOAN MIHEȘ.
Om sincer, modest, un profesionist desăvârșit, prietenos și
extrem de apropiat nouă,
domnul inginer MIHEȘ
face parte din galeria de valori, care a dat un nume foarte
bun acestui liceu de referință.
Ne aducem aminte cu plăcere
în astfel de momente, ce a însemnat respectul față de școala
românească de calitate.
Domnul profesor MIHEȘ
a participat cu mare plăcere
la toate întâlnirile noastre de
după terminarea liceului (inclusiv ultima, cea din 2019), fiind
același om plin de viață și catalizator al energiilor pozitive.
Drum lin spre ceruri, domnule
profesor! Sincere condoleanțe
familiei greu încercate!

V

Vestea trecerii în
neființă a verișorului nostru,
NELU SASU,
ne-a întristat. Dumnezeu
să-i dea odihnă veșnică, iar celor rămași sincere condoleanțe.
Mărioara și Radu cu familiile.
(6167)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
cel care ne-a fost soț, tată, socru și bunic
IOAN MUSCA,
de 85 ani. Înmormântarea va
avea loc sâmbătă, 21 noiembrie 2020, ora 13.00, de la Capela din Alparea. Dumnezeu
să îl odihnească în pace. Soția
Lucreția, copiii Viorel, Mia și
Neluțu cu familiile. (6166)

V

Sincere condoleanțe
familiei Sasu, acum, la
despărțirea de cel care a fost
verișorul și unchiul nostru
drag,
IONEL IULIUS SASU.
Bunul Dumnezeu să te primească în Împărăția Sa și să te
odihnească în pace! Văduva Iuliana Maxim, nepoata Georgeta
Maxim și nepotul Adrian Maxim cu familia.

V

Cu adâncă durere în
suflet ne despărțim de dragul
nostru soț și bunic
CORNELIU MOȘ,
care a plecate mult prea devreme dintre noi, după o lungă și grea suferință. Dumnezeu să-ți așeze sufletul bun în
Împărăția Cerurilor. Înmormântarea va avea loc sâmbătă,
21 noiembrie 2020, orele 13.00,
de la Capela Hașaș. Soția Paulina și nepoatele Ancuța și Mădălina. (6168)

V

Sfâșiați de durere ne
luăm rămas bun de la cel mai
scump tată, socru și bunic,
CORNELIU MOȘ.
Amintirea lui va dăinui pentru totdeauna în inimile naostre. Bunul Dumnezeu să aibă
grijă de sufletul tău. Fiica Adela cu soțul Sorin și nepoata
Alexandra, fiul Cornel cu soția
Dana și nepotul Sergiu. (6169)

V

Cu inima zdrobită de
durere anunț plecarea fulgerătoare la cele veşnice a nepotului nostru drag
SĂNDEL SACACI,
la o vârstă fragedă, de numai
37 ani. Dormi în pace, suflet
bun! Mătușa Maria Tătar și unchiul Mitică. (6170)

V

Un suflet mare s-a ridicat la ceruri, domnul
GALASSINI NATALINO
FERRUCCIO.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Condoleanțe familiei îndoliate! Riposati in pace
anima buona! Gabri e Giulianno. (6171)

V

Cu durere în suflet ne
luăm rămas de la domnul
GALASSINI
FERRUCCIO
și regretăm nespus moartea
dânsului. Condoleanțe familiei
îndoliate! Maria și Helga-S.C.
Foods Market S.R.L. (6172)

V

Cu ochii înlăcrimați
suntem alături de voi, Viorica
și Ioana cu familia, acum când
îl conduceți pe ultimul drum pe
soțul, tatăl și bunicul vostru,
care a fost
GHIȚĂ FILIP.
Dumnezeu să-i dea odihna
binemeritată, iar pe voi să vă
întărească să puteți trece peste
această durere. Fam. Laza Teodor. (6175)

V

Suntem alături de familia Filip, la durerea lor. Fam.
Țărău Constantin și fam. Țărău
Adrian. (6174)

V

Cu adâncă tristețe îmi
iau rămas bun de la prietenul,
pe care l-am considerat unchiul
meu,
IOAN FECHETE.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace! Nicu. (6176)

V

Suntem alături de Rodica Fechete, la marele necaz al
trecerii în neființă a tatălui
IOAN FECHETE,
un vecin onorabil si respectat. Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Sincere condoleanțe!
Fam. Pop Ioan și Marcela.

V

Fie ca lumina veșnică
să-i însoțească sufletul spre ceruri, iar Dumnezeu să-l primească în Împărăția Sa, pe tatăl tău drag,
IOAN FECHETE,
iar ție, Rodicușa dragă, multă alinare sufletească. Sincere
condoleanțe! Luci Pavel. (6202)

V

Transmitem cele mai
sincere sentimente de con
doleanțe și compasiune colegei
noastre, Rodica Fechete, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice a tatălui său
drag,
IOAN FECHETE.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică în Împărăția
Cerurilor, iar ție, Rodica, multă putere, mângâiere și alinare
sufletească! Colectivul Școlii
Gimnaziale „Oltea Doamna”
Oradea. (6201)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunțăm trecerea în
veșnicie a scumpei noastre bunici și străbunici
MARIA MĂRCUȘ,
în vârstă de 93 de ani. Vom
fi veșnic recunoscători pentru dragostea și înțelepciunea
cu care ne-ai îngrijit și pentru
credința pe care ne-ai sădito în suflete! Dumnezeu să te
așeze de-a dreapta Sa, în odihna sfinților! Înmormântarea va
avea loc marți, 24 noiembrie
2020, ora 14.00, de la Capela
Hașaș. Nepoții Alina, Adrian și
Mioara cu strănepoatele Maria
și Ioana. (6172)

V

Sunt alături de fostul
meu coleg Chițu Constantin,
acum la trecerea în neființă a
soției sale,
GABRIELA CHIȚU.
Dumnezeu s-o odihnească!
Mangra Ionel și familia. (6178)

V

Regretăm profund trecerea în neființă a celei care a
fost colega noastră,
GABRIELA CHIȚU.
A fost un om minunat și va
rămâne mereu în sufletele noastre. Împărtășim durerea familiei îndoliate. Dumnezeu s-o
odihnească! Colectivul S.C.
Teșan Prest S.R.L. (6179)

V

Un gând de alinare
pentru Marieta și Cori cu familiile lor, acum când se despart de iubita lor mamă, soacră
și bunică,
înv. VICTORIA FILIP.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică, iar pe cei rămași să-i
mângâie! Luci și Mia Tobescu
cu familiile. (6204)

