Diverse 9

Sâmbătă, 18 noiembrie 2017

Avertismentul Forumului de Stomatologie

Peste 25% dintre români
îşi pierd dinţii prea devreme
Stomatologii avertizează că peste un sfert din populaţia României
suferă de edentaţie totală, adică
de căderea dinţilor de pe arcadă,
în special în mediul rural, poziţionând ţara noastră în topul statelor
care înregistrează cele mai grave
şi accentuate probleme dentare
din Europa.
„Edentaţia totală ar putea deveni
o afecţiune ce va ţine de domeniul
trecutului, cercetarea ştiinţiﬁcă medicală stomatologică, tratamentele
inovative , tehnologia şi echipamentele medicale de ultimă oră, demonstrând, în secolul XXI, că stomatologia contemporană îmbunătăţeşte

S


decese

Cu lacrimi în ochi şi

multă durere şi tristeţe în suﬂete ne despărţim azi, de scumpa
noastră mamă şi bunică,
ANA SFERLE.
Slujba de înmormântare are
loc azi, 18 noiembrie 2017, ora
13.00, din Capela Haşaş, Cimitirul Municipal. Chipul tău
drag şi bun îl vom păstra veşnic în inimile noastre. Fiica Mihaela, ginerele Ioan şi nepoata
Dana Ionela Jurjuţ. (8526)



Bunică dragă,
ANA SFERLE,

ai plecat atât de repede dintre noi. Chipul tău drag şi bun
îl voi păstra veşnic în inima
mea. Nepoata Dana Ionela Jurjuţ. (8527)



Cu durere în suﬂete şi

lacrimi în ochi îmi iau rămas
bun de la scumpa mea ﬁică,
ANA SFERLE.
Fie-ţi ţărâna uşoară! În veci
nemângâiată, a ta mamă. (8528)



Suntem alături de scum-

pa noastră cumnată Mihaela, la
pierderea grea care s-a abătut
asupta ta, prin decesul mamei
tale dragi,
ANA SFERLE.
Să-i ﬁe ţărâna uşoară! Cumnata Maria şi Petru Jurjuţ.
(8529)

substanţial calitatea vieţii unui pacient cu deﬁcienţe dentare” a declarat
stomatologul Florian Obădan, în cadrul celei de a IV-a ediție a forumului „Sky Fast&Fixed”. Potrivit sursei
citate, o treime dintr-un procent de
aproximativ 70% dintre românii
care ajung la medicul stomatolog
prezintă o edentaţie accentuată în
schimb ce mai mult de un sfert din
populaţia totală a României, în special cea din mediul rural, suferă de
o edentaţie totală, poziţionând ţara
noastră în topul statelor care înregistrează cele mai grave şi accentuate probleme dentare din Europa.
„Principalii factori de risc, fumatul,
alimentaţia, poluarea, coroboraţi cu



Cu regret în suﬂet anunţăm încetarea din viaţă a cuscrei noastre
ANA SFERLE.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Cuscrii Ecaterina şi Petru
Jurjuţ. (8530)



Cu adâncă durere în suﬂete ne despărţim de fratele şi
cumnatul nostru drag, din Vintere,
MIRCEA TODERAŞ.
Suntem alături de cumnata Maria şi nepoatele Simona
şi Nicoleta cu familiile. Odihnească-se în pace! Sora Lucreiţia, cumnatul Mihai, Cosmin şi
Claudiu cu familiile. (8533)



Un gând de rămas bun
și o sinceră părere de rău pentru
neașteptata trecere în neﬁință a
verișorului nostru
VASILE LĂZURAN.
Dumnezeu să-l odihnească în
liniște și pace. Verișorii Ierina
Florica și Lăzurean Ioan împreună cu familiile lor. (973)



Amintiri dragi împletite
cu lacrimi ne încearcă în aceste
momente tragice când ne despărţim de dragul nostru „unchiu NELU”,
VASILE LĂZURAN.
Aripi de înger să-ţi însoţească zborul, ploaie de stele să-ţi
lumineze calea, Grădina Raiului să-ţi ﬁe loc de odihnă. Ai
fost un om minunat cu suﬂet
frumos, cu vocea blândă şi caldă. Doamne, mângâie şi le dă
putere mătuşii Lucica şi vărului
Lucian şi ajută-le să treacă peste aceste momente dureroase.
Sincere condoleanţe! Nepoata
Cristina cu familia. (8535)

nivelul de trai scăzut, al educaţiei
medicale deﬁcitare şi totodată, cu o
igienă dentară precară sau inexistentă, la care se adaugă neprezentarea
periodică la medicul dentist, conduc
astăzi la statistici îngrijorătoare.(...)
Din fericire, studiile recente arată că, în România, se înregistrează
constant o creştere a interesului pacienţilor faţă de tratamentele cu implanturi dentare”, reiese din comunicatul de presă al forumului. Peste
500 de specialiști, medici și tehnicieni dentari dezbat cele mai noi descoperiri în implantologie, în cadrul
forumului „Sky Fast&Fixed”, care
are loc la Timișoara, între 17-18 noiembrie. 

Întreruperi energie
electrică
Săptămâna 20.11.201724.11.2017
Suplimentare
1. Centrul de Exploatare Municipal
Aleșd (mt+jt) Punct de lucru Săcueni
22, 24.11.2017, 09:00-15:00, Loc. Săcueni cu str.: Eroilor; str. Ciocărliei; str. 8
Martie, nr.2-6; str. Zolyomi David, nr.2529; str. Dealul Nou; str. Dealul Mare;
str. Ciocârliei; str. Irinyi Janos (p); str.
Cloșca; str. Horea; str. Tudor Nicolae (p);
str. Viilor.
23.11.2017, 09:00-10:00, Loc. Săcueni
cu str: Kazinczi Ferencz; str. Morii (p);
str. Libertății (p); str. Petoﬁ Sandor (p).
23.11.2017, 10:00-16:00, Loc. Săcueni
cu str: Kazinczi Ferencz.



Amintiri multe, frumoase şi de neuitat, atât ne-a
mai rămas. Mult prea devreme,
în data de 15 noiembrie 2017, a
sosit ziua în care, profund îndureraţi, participând parcă, involuntar, la un vis urât, am spus
„Adio” şi „Rămas bun”, dragului nostru frate,
VASILE LĂZURAN.
Un gând de mângâiere şi alinare pentru cumnata Lucica şi
nepotul Lucian. Sora Veta cu
soţul Ghiţă Balint. (8536)



Suntem alături de dr.
Petriş Dorina Cristina şi familia acesteia, la durerea pricinuită de trecerea în neﬁinţă a socrului drag. Colectivul Secţiei
Psihiatrie II. (853)



Suntem alături de cumnata noastră Chişe Anca şi familia, la pierderea dragului lor
tată, socru, bunic,
FLORIAN CUC.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Cumnaţii Marin şi Mirela
Derda. (8544)



Cu tristeţe şi durere în
suﬂet îmi iau rămas bun de la
cuscrul,
FLORIAN CUC.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Chişe Aurel. (8543)



Suntem alături de colega noastră Chişe Anca, în aceste momente de grea încercare pricinuite de trecerea la cele
veşnice a tatălui ei drag. Dumnezeu să-l ierte. Colectivul Secţiei Pediatrie II, a Spitalului
Municipal „Dr. Gavril Curteanu”. (8542)

comemorări

Întreruperi ANULATE
de energie electrică
Săptămâna 20.11.201724.11.2017

1. Centrul de Exploatare Ștei (mt+jt)
Punct de lucru Salonta
23, 24.11.2017, 08:00-16:00, Loc.:
Salonta cu str. Mihai Viteazul, Kulin
György, Horea, Cloșca, Crișan, Tincii,
Rozelor, Nouă, P-ța Victoriei.
20, 21, 22.11.2017, 08:00-16:00, Loc.:
Salonta cu str. Dornei, Ianus Pannonius, Mihai Viteazul, Sinka István,
Arany János (p), Batthyanyi Lajos (p),
Madach Imre, Csokonai Vitéz Mihály, Independenței, George Coșbuc,
Ioan Ciordaș, Nicolaus Olahus, George
Coșbuc, Mikes Kelemen (p), Cantemir,
Liszt Ferencz.
20, 21, 22, 23, 24.11.2017, 08:00-16:00,
Loc.: Salonta cu str. Menumorut, Győri
Jakab, Ion Ilariu, Radnóti Miklós, Aradului, Mihail Sadoveanu, 22 Decembrie,
Bajza József.
20, 21.11.2017, 08:00-16:00, Loc.: Salonta str. Avram Iancu, Șarcadului, Emile
Zola, Decebal, Războieni.
21, 22, 23, 24.11.2017, 08:00-16:00,
Loc.: Ianoșda (p).
21, 23, 24.11.2017, 08:00-16:00, Loc.:
Cefa (p).



Se împlineşte un an de
când a plecat dintre noi dragul nostru ﬁu, soţ, tată, frate şi
cumnat
ALEXANDRU HANZA,
la numai 47 ani. Când se stinge o ﬂacără o aprinzi, dar când
se stinge o viaţă o plângi mereu. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia îndurerată.
(8452)





1970 – 2009
Dragul nostru,
GEORGE
CRISTIAN MOLNAR,
este a opta ruginie toamnă
când ochii noştri iarăşi se umplu de lacrimi de dorul tău.
„Din tot ce-a fost...
A mai rămas doar un portret
Şi-un ultim bun-rămas!”.
Odihneşte-te în pace, suﬂet
bun! Cu aceeaşi tristeţe, familia. (8474)



În 19 noiembrie se împlineşte un an de când Domnul
a chemat-o la El, pe sora, cumnata, nepoata, mătuşa şi prietena,
LIGIA MUREŞAN.
Ne este foarte greu fără ea.
Ştia mereu să pună mâna şi să
ajute unde era ceva de făcut;
ştia să spună o vorbă bună unde
trebuia mângâiat şi ştia să spună o rugăciune unde puterile omului sunt limitate. Îi vom
duce dorul în ﬁecare zi. Vom
spune rugăciunea Parastasului la Catedrala Greco-Catolică Sfântul Nicolae, duminică,
19 noiembrie 2017, după Liturghia de la ora 10.00. Familia îndurerată. (8538)

Durerea suﬂetească şi
amintirile dragi mă copleşesc.
În 19 noiembrie se împlinesc
20 de ani de la trecerea în eternitate a mamei mele,
MARIA TOPAI
şi respectiv 33 de ani de la
despărţirea de tăticul meu,
GAVRIL TOPAI.
Dumnezeu să vă dea liniştea
cerească. Mult îndurerată, ﬁica Viorica Gherdan, cu familia. (8473)

Anunţurile de
comemorări
şi decese se preiau:
 la ghişeul de pe
Aleea Gojdu nr. 3,
luni-vineri între orele
8.00-18.00, duminică,
între orele 12.00-16.00
 la ghişeul de pe
str. Patrioţilor nr. 4
(lângă Teatrul de stat)
luni-vineri, între orele
9.00-18.00, duminică,
16.00-18.00.

