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S

decese

V

Domnul Dumnezeu să
aşeze sufletele lor unde drepţii
se odihnesc.
ZOLTAN NAGY,
DOINA CHIŞ,
VIORICA CRIŞAN,
ERZSEBET-IULIANNA OROSZ,
DOMNICA SOROSCIUC.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Ne rugăm pentru odihna celui care a fost naşul familiei noastre
TRAIAN CIONCA.
Suntem alături de întreaga
familie îndurerată. Ervira Negrău, Marius şi Emil. (7394)

V

Suntem alături de cuscrii noştri, Ghiţă şi Vali Solomie şi Doina Cionca la pierderea tatălui drag. Bunul
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Fam. Selegean
Ioan. (7403)

V

Suntem alături de voi
Doina şi Vali în durerea pricinuită de trecerea la cele veşnice
a tatălui vostru. Sincere condoleanţe. Olguţa, Mihail şi Mariana. (7409)

V

Cu durere în suflete
suntem alături de finii noştri,
Florica, Mircea, Mirela şi Florin, în aceste clipe grele la pierderea celui care a fost soţ, tată,
socru şi bunic
IRIMIA DRIMBA.
Dumnezeu să-l odihnească
şi să-i dea viaţă veşnică printre
cei drepţi. Naşii Duneş Viorel
şi Mariana. (7397)

V

Cu durere în suflete vă
anunţăm trecerea la cele veşnice a celei care ne-a fost fiică şi
soră
STELA HAIDUC,
de 60 ani, din comuna Hălmajd, judeţul Sălaj. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Mama
Floare şi fratele Dorel Popovici
cu familia. (7398)

V

Cu multă durere în suflete anunţăm încetarea din viaţă a dragului meu frate
NELU GOINA,
de 63 ani, din Drăgăneşti. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 14 octombrie 2017, ora
13.00, la Cimitirul din Şebiş
de Beiuş. Dumnezeu să-i dea
odihnă veşnică. Sora Maria Tabără, din Tărian şi nepoţii Gelu
şi Lucian cu familiile lor. (7402)

V

Suntem alături de dragii
noştri Sandu, Dorina și Alex
Ilieş și le împărtășim durerea
pierderii iubitei mame, soacre
și bunici. Dumnezeu să o odihnească în pace. Carmen și Mircea Mancia, Cristina și Mircea
jr. Mancia. (7408)

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de cel care ne-a fost
tată şi socru
VASILE GORDAN,
un om cu suflet minunat şi
plin de bunătate. Îţi mulţumim pentru dragostea, bunătatea, sprijinul şi ajutorul pe care
ni le-ai dăruit. Vei rămâne veşnic în sufletele noastre. Înmormântarea va avea loc sâmbătă,
14 octombrie 2017, ora 13.00,
în localitatea Beznea de la nr.
338, comuna Bratca. Dumnezeu să te odihnească în pace.
Fiica-Cornelia şi ginerele Nicuşor Groza. (7442)

V

Cu sufletul său blând şi
bun, s-a urcat la ceruri cel care
ne-a fost bunic,
VASILE GORDAN.
Te vom păstra în inima şi în
sufletul nostru şi îţi mulţumim
pentru toată dragostea şi ajutorul dăruit. Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică. Nepoţii Rareş
şi Răzvan Groza. (7440)

V

Ne luăm rămas bun de
la cuscrul nostru
VASILE GORDAN
acum când s-a dus să se odihnească pentru vecie alături de
cuscra noastră
IRINA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Cuscrii Ionel şi Irina Groza. (7441)

V

Suntem alături de cumnata şi mătuşa noastră Cornelia, de fratele şi unchiul nostru
Nicuşor şi de nepoţii şi verişorii
noştri Rareş şi Răzvan, acum
când îl conduc pe ultimul drum
pe cel care le-a fost tată, socru
şi bunic
VASILE GORDAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Georgeta şi Vlad cu prietena Brigitta. (7443)

V

Suntem

alături

de

V

Cu sufletul răscolit de

doamna Groza Silvia şi fiul ei

durere şi lacrimi în ochi îmi iau

Ionuţ la despărţirea de tatăl şi

rămas bun de la cuscra mea

bunicul lor drag. Sincere condoleanţe. Locatarii blocului F5,
scara D Rogerius. (7412)

RODICA DUMITRIU
şi sunt alături de familie în
aceste clipe de durere. Dumnezeu să-i vegheze somnul veş-

V

nic. Odeta Păduraru. (7417)
Suntem alături de pri-

etenii noştri, Cornelia, Nicu,
Rareş şi Răzvan Groza, la marea durere pricinuită de pierderea celui care le-a fost tată, socru şi bunic
„bunu LICĂ”.
Sincere condoleanţe din partea familiei Jarca Romeo, Otilia
şi Andrei. (7435)

V

rea tatălui drag. Sincere condoleanţe. Cadrele didactice de la
Şcoala Gimnazială Cefa. (7436)

Suntem alături de pri-

Rareş şi Răzvan Groza, la pierderea celui care le-a fost tată,
socru şi bunic
„bunu LICĂ”.
Sincere condoleanţe. Fam.
Chivu Marian, Laura şi Raul.
(7437)

RODICA DUMITRIU.
Dumnezeu să o odihnească în pace. Sora Elena cu soţul Vasile, nepoata Elena cu soţul Ovidiu şi copiii Fabian şi

V

Sunt alături de Vasi,

Carmen şi Sonia, acum când se
despart de buna lor mamă, soacră şi bunică
RODICA DUMITRIU.
pace. Sincere condoleanţe. Neagu Carmen. (7419)

V

Suntem alături de Vasi,

Carmen şi Sonia acum când se
despart de buna lor mamă, soacră şi bunică,
RODICA DUMITRIU.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Sincere condoleanţe.

Suntem alături de fami-

lia Groza, acum când se despart
de cel care le-a fost tată, socru
şi bunic. Sincere condoleanţe.
Fam. Cicortaş Traian. (7438)

Duşa, Costi, Ramona şi Aliza.
(7420)

V

Suntem alături de Vasi,

Carmen şi Sonia, acum când se
despart de buna lor mamă, soa-

Suntem alături de co-

lega noastră Groza Cornelia la
suferinţa pricinuită de moartea
tatălui drag. Sincere condoleanţe. Fam. Pătcaş Ioan. (7439)

V

tră dragă

Dumnezeu s-o odihnească în

etenii noştri, Cornelia, Nicu,

V

sora, cumnata şi mătuşa noas-

Suntem alături de cole-

suferinţa pricinuită de pierde-

V

Cu profundă tristeţe în

Iasmina. (7418)

ga noastră Groza Cornelia, la

V

V

suflete ne luăm rămas bun de la

O fiinţă dragă nouă a

luat calea spre cer. Îndoliaţi în
suflete şi plini de durere, ne
despărţim pentru totdeauna de
mama, soacra şi bunica noastră dragă
RODICA DUMITRIU.
Slujba religioasă are loc azi,
13 octombrie 2017, ora 11.00,

cră şi bunică
RODICA DUMITRIU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Fam. Pop Mircea şi Liana. (7421)

V

Suntem alături de Vasi,

Carmen şi Sonia, acum când se
despart de buna lor mamă, soacră şi bunică
RODICA DUMITRIU.
Fam. Neagu Cristian, Mariana şi Cristina. (7422)

V

Suntem alături de prie-

din Capela Haşaş. Dormi în

tenii noştri Dumitriu Vasile şi

pace suflet blând. Nu te vom

Carmen, care îşi iau rămas bun

uita niciodată. Fiul Dumitriu

de la scumpa lor mamă, respec-

Vasile, nora Carmen şi nepoata

tiv soacră,

Sonia, fiul Dumitriu Constan-

RODICA DUMITRIU.

tin şi nepotul Darius, fiul Du-

Dumnezeu să o ierte! Fami-

mitriu Mircea. (7416)

lia Negru Mihai şi Oana. (7424)

V

Suntem alături de prietenii noştri Dumitriu Vasile şi
Carmen, la durerea pricinuită
de pierderea mamei, respectiv
soacrei,
RODICA DUMITRIU.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Familia Caciora Ciprian şi Roxana. (7425)

V

Sincere condoleanţe şi
compasiune pentru Nicu şi Marioara Bochiş cu familia, la decesul fratelui şi cumnatului
PETRU BOCHIŞ,
din Timişoara. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Familiile Miron Ciuciu, Nelu Porumb,
Paul Liviu. (7430)

V

În aceste momente de
durere sufletească, suntem alături de cuscrii Nicu şi Marioara
Bochiş cu familia, la despărţirea de fratele şi cumnatul
PETRU BOCHIŞ,
din Timişoara. Dumnezeu
să-l odihnească în pace şi să
aline durerea celor dragi. Sincere condoleanţe. Ciuciu Pavel
şi Maria cu familia, din SUA.
(7429)

V

Suntem alături de voi,
Cristina, Mary, Lidia, Ileana
cu familiile, la marea durere a
pierderii mamei, soacrei și bunicii,
ANA IACOB.
Dumnezeu s-o odihnească în
Împărăția Sa. Nașii Secară.

V

Cu durere în suflet ne
luăm rămas bun de la sora mea
iubită
DOINA MITRAN.
Cât vom trăi te vom plânge.
Sora Florica, cu familia, din
Belgia.

V

Copleșiți de durere ne
luăm rămas bun de la cea mai
bună mamă și bunică
DOINA MITRAN.
Te vom iubi mereu. Fiica Mirela, ginerele Nicola, nepoții
Șerban și Sebastian.

V

Cu lacrimi și durere în
suflet, anunț încetarea din viață
a scumpei mele soții
DOINA MITRAN.
în vârstă de 63 de ani. Înmormântarea va avea loc sâmbătă,
14 octombrie, ora 13.00, în satul Chișirid. Te voi păstra mereu în suflet. Soţul Vasile.

