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S

decese

V

Cu durere în sufle-

te anunțăm încetarea din viață
a celei care a fost soție, mamă,
soacră și bunică iubitoare,
FLOARE NAGY,
în vârstă de 67 de ani. Înmormântarea va avea loc miercuri,
7 iulie, ora 11.00, la Capela
Hașaș. Nu te vom uita nicioda-

V

Cu inima frântă de durerea neputinței de a o salva pe
draga noastră soție, mamă, soacră și bunică,
EVA GAVRIȘ,
de 64 ani, anunțăm că boala a învins-o și ne-a părăsit lăsându-ne triști și nemângâiați.
Înmormântarea are loc azi, 6
iulie 2021, ora 12.00, de la Capela Cimitirului din Sântandrei. Dumnezeu să o ierte și să
o odihnească! Soțul Ionel, fiul
Cristian, nora Oana și iubiții ei
nepoți Albert și Eduard. (2719)

tă! Dormi în pace, suflet blând!
Familia îndoliată. (2732)

V

Rămas bun, prietena

mea dragă
FLORICA NAGY.

V

Ne despărțim cu multă
durere de draga noastră cuscră
EVA GAVRIȘ.
Dumnezeu să o ierte și să o
odihnească în pace! Cuscrii
Ana, Viorel și Bogdan. (2720)

Dumnezeu să așeze sufletul
tău bun și nobil în grădina Raiului! Mariana Abrudan. (2716)

V

Nemărginite regrete la

despărțirea de cea care a fost
vecina noastră dragă,
FLORICA NAGY.
Dumnezeu să așeze sufletul
tău bun și nobil în Împărăția
Cerului, iar familiei sincere
condoleanțe! Vecinii de bloc,
str. Salcâmilor nr. 15. (2715)

V

Suntem alături de cole-

gul nostru, prof. Nagy Ștefan,
la despărțirea de soția sa dragă. Dumnezeu s-o odihnească
în pace! Sincere condoleanțe!

V

Suntem adânc întristaţi
de trecerea la cele veşnice a vecinei noastre de bloc
EVA GAVRIŞ.
Dumnezeu să-i odihnească în
pace sufletul bun! Sincere condoleanţe familiei îndurerate!
Asociaţia de Proprietari M. Antonescu din str. Primăriei, nr. 4.

V

O inimă iubitoare a încetat să mai bată, un suflet mare
s-a ridicat la cer lăsând în urmă
un gol imens. Ne luăm rămas
bun de la mătușa
VUȚICA - EVA GAVRIȘ.
Inimile noastre sunt pline de durere și lacrimi. Sincere condoleanțe unchiului Ionel
și verișorului Cristi cu familia!
Lucia și Cornel Vinter.

Colectivul Departamentului de
Inginerie Electrică, Facultatea
de Inginerie Electrică și Tehnologia Informației. (2721)

V

A plecat la cele veșnice

un om cu suflet bun și blând,
protectorul familiei
ing. NECULAI FILIMON.

V

Cu ochii în lacrimi ne
luăm rămas bun de la mătușa,
EVA GAVRIȘ
și suntem alături de Ionel și
Cristi cu familia, la despărțirea
de ființa dragă lor. Drum lin
spre ceruri,
VUȚICA!
Doina și Ștefan Coca.

Vom păstra în memorie toate
clipele frumoase petrecute împreună. Înmormântarea are loc
azi, 6 iulie 2021, orele 12.00,
de la Capela Hașaș. Dumnezeu
să-l așeze la dreapta Sa! Soția
Constanța, fiica Alina, ginerele
Cornel, nepoatele Catinca, cu
soțul și Ștefana. (2713)

V

Condoleanțe lui Cristian Gavriș și familiei sale, acum
când se despart în mod dureros
de mama, soacra și bunica dragă
EVA GAVRIȘ.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Luci, Eta, Mary. (2724)

V

A
sosit
ceasul
despărțirii de sora noastră,
ANA COȚE.
A plecat lăsând în sufletele
noastre un gol imens și multă
tristețe. Vei rămâne în gândurile noastre cât vom mai fi și noi
pe acest pământ. Bunul Dumnezeu să-ți dea odihnă veșnică!
Ileana, Maria și Viorica. (2728)

V

Cu tristețe în suflete
ne luăm rămas bun de la sora,
mătușa și cumnata noastră,
ANA COȚE.
Sincere condoleanțe și mângâiere transmitem nepoților
și verișorilor noștri, Remus și
Marcel, cu familiile lor. Fieți zborul lin la dreapta Tatălui
Ceresc. Viorica și Lazăr Ferician, Andreea și Pavel Istvanovicz. (2729)

V

Suntem alături de
verișorii noștri, Coțe Remus și
Marcel cu familiile, acum când
se despart de cea care le-a fost
mamă, soacră, bunică și străbunică
ANA COȚE.
Sincere condoleanțe din partea verișorilor Gheorghe Țiț și
Vlădică Ioan. (2718)

V

Împărtășim durerea
profundă a prietenilor noștri
Remus, Dana și Adrian cu familia, acum când se despart de
draga lor mamă și bunică
ANA COȚE.
Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică! Gavril și Ileana
Ciordaș. (2727)

V

Un gând de mângâie-

V

Un ultim omagiu pen-

re pentru colega noastră, Cris-

tru un suflet cald și iubitor, ce

tina Popa, în aceste momen-

ne-a fost mereu aproape,

te grele în care se desparte

EVA GAVRIȘ.

de tatăl drag. Dumnezeu să-l

Dumnezeu

să-ți

vegheze

odihnească în pace! Sincere

somnul de veci! Nepotul Ma-

condoleanțe. Colectivul Băncii

rius Ani, cu familia. (473)

Transilvania Oradea.

V

V

Cele

mulțumiri

mai

adresăm

alese
soboru-

lui de preoți și diaconi, care au
prohodit-o pe cea care a fost
soție iubitoare, mamă aleasă,
bunică neprețuită, învățătoarea
preoteasă
MARIA BRÂNDUȘ,

Cu sufletul îndurerat și

lacrimi amare ne despărțim de
iubita noastră soră și cumnată,
EVA GAVRIȘ (VUȚICA).
Sufletul tău bun să se odihnească în Împărăția lui Dumnezeu. Nu te vom uita niciodată! Sora Marioara și cumnatul
Nicu Ani. (474)

care la vârsta de 74 ani a trecut la cele veșnice. Aceleași
mulțumiri adresăm rudeniilor

V

Suntem alături de co-

de la Satu Mare, Gepiu, Ora-

legul nostru Peter Miheller, la

dea, cât și credincioșilor din

dureroasa despărțire de draga

Tărian, Girișu de Criș, Ora-

lui mamă. Dumnezeu să-i dea

dea și din alte părți, care prin

odihnă veșnică! Sincere condo-

prezență, mesaje telefonice și

leanţe familiei îndoliate! Colec-

direct și-au manifestat compa-

tivul Liceului Don Orione.

siunea de dragoste și respect
față de neprețuita noastră, care
ne-a părăsit. Amintirea ei din

comemorări

neam în neam. Soțul preot Alexandru Brânduș, împreună cu
copiii Alexandru și Roxana cu
familiile lor. (2731)

V

Mulțumim celor care

au fost alături de noi, în aceste momente grele când ne-am
despărțit de draga noastră soră,
cumnată și mătușă,
MARIA BRÂNDUȘ.
le Vasile cu familia, din Satu
Mare. (2730)

V

V

Azi se împlinesc 23 de

ani de când ai plecat fulgerător,

Dumnezeu s-o ierte! FrateO inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare
și cald s-a ridicat la cer, lăsând
în urmă o nemărginită durere.
Dumnezeu să te odihnească în
pace, scumpa noastră mamă,
soacră și bunică,
ROZALIA NASTA.
A trăit 86 ani. Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace,
suflet blând să-ți dea odihnă veșnică. Fiii, fam. dr. Nasta Mircea, Adriana și Sorana
și fam. Nasta Gavril, Dora și
Vlad.

V

Suntem alături de cum-

nata și de fratele nostru, acum,
la trecerea în neființă a mamei,
respectiv soacrei,
MARIA CUC,

în eternitate, dragul meu soţ,
IOAN SĂVESCU.
Voi păstra veşnic amintirea
ta mulţumindu-ţi cu dragoste
şi recunoştinţă că ai existat în
viaţa mea, suflet bun şi curat.
Dumnezeu să te odihnească în
linişte şi pace, în Împărăţia Sa!
Florica. (2699)

V

Pios omagiu de durere,

respect și neuitare la 6 luni de
la trecerea în neființă a dragului nostru nepot și verișor
VIOREL ȘERBAN,
preot în Valea Mare de Criș.

din satul Alparea. Dumne-

Ai rămas pe veci în sufletele,

zeu să o odihnească în pace, iar

amintirile și rugăciunile noas-

vouă să vă dea alinare. Dormi

tre. Odihnă veșnică. Mătușa

în pace! Silvia cu familia și Mi-

Doina, verișorii Florin cu fami-

tru de la Sântandrei cu familia.

lia și Mihaela cu familia. (2701)

