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decese

V

Cu adâncă durere în
suflete, ne luăm rămas bun de
la dragul nostru tată, socru şi
bunic,
GHEORGHE BUNA,
de 64 ani. Te vom păstra mereu în inimile noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace!
Înmormântarea are loc azi, 20
ianuarie, ora 15.00, la Capela Haşaş. Fiul George, cu soţia
Ioana şi nepotul Vladimir.

V

Suntem alături de prietenii noştri dragi, Geo, Ioana şi Vladimir, în dureroasele
momente pricinuite de dispariţia tatălui, socrului şi bunicului lor,
GHEORGHE BUNA.
Sincere condoleanţe. Anda şi
Nicu Bara.

V

Un sincer gând de alinare prietenilor noştri, Geo,
Ioana şi Vladimir, acum când
se despart de dragul lor tată,
socru şi bunic,
GHEORGHE BUNA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică, iar vouă să vă aline suferinţa. Loredana, Patric şi Horia Buz.

V

Suntem alături de voi,
Cristi, Ioana şi Vlad, în aceste
momente de cumpănă, când îl
conduceţi pe ultimul drum pe
tatăl, socrul şi bunicul vostru,
GHEORGHE BUNA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică, iar familiei să-i
dea mângâiere şi putere pentru a trece peste această grea
încercare. Sincerele noastre
condoleanțe. Florian şi Rodica
Ghideu.

V

V

Sincere mulţumiri tuturor celor care au venit să prezinte un ultim omagiu fratelui
meu
ing. NICOLAEMIRCEA BOBE.
Mulţumim pentru prezenţă,
flori şi suportul acordat familiei. Sora Doina cu întreaga familie. (482)

V

Cu durere în suflet
anunţăm trecerea în nefiinţă
a scumpului nostru fiu, tată şi
unchi
dr. vet. GHEORGHEVASILE BONAŢIU.
Înmormântarea va avea loc
luni, 22 ianuarie 2018, ora
13.00, de la Capela Haşaş. Să-i
fie ţărâna uşoară! Familia îndoliată.

V

S-a scurs un an de la-

crimi, durere şi dor pentru cea
care ne-a fost mereu alături,

Golul lăsat în urmă
prin stingerea fulgerătoare din
viaţă a dragului nostru frate şi
cumnat
GHEORGHE BUNA
nu poate fi acoperit de nimeni şi nimic! De azi înainte
nu-l vom mai putea căuta decât în inimile noastre, singurul loc de unde nu va pleca niciodată. Dumnezeu să-l ierte şi
să-i primească sufletul în grădina Lui! Fam. Buna Mihai şi
Maria. (491)

comemorări

FLORICA BONŢA.
Pentru bunătatea şi dragostea cu care ne-a înconjurat vom

să-i dea odihnă veşnică alături
de cei buni şi drepţi în Împărăţia Sa. Nu te vom uita niciodată, suflet ales! Cu ochii în
lacrimi, fiul Sandu, nora Simona şi dragii ei nepoţi Bogdan şi
Alexandru Bonţa. (475)

V

A trecut un an de la-

S-a scurs un an de la
trecerea la cele veşnice a nepreţuitei şi mult iubitei noastre
mame şi bunici
FLORICA POPA,
exemplu de onestitate, modestie şi nobleţe sufletească,
fără margini. Dumnezeu să
îi facă parte cu drepţii şi să o
odihnească în pace. Familia.
(487)

V

Deşi anii trec, gândul
nostru este mereu la tine, dorul, tristeţea rămân nestinse de
când în urmă cu şapte ani ne-ai
părăsit iubită mamă şi bunică,
MARIA CIUCIU.
Tatăl nostru, iubirea cea nemărginită, s-o odihnească în
pace şi linişte în Împărăţia Sa,
alături de dragul nostru părinte
AUREL CIUCIU.
Vie şi neştearsă să ne rămână
amintirea lor. Parastasul de pomenire va avea loc la Biserica
Ortodoxă din satul Picleu, duminică, 21 ianuarie 2018, orele
11.30. Fiicele Maria şi Lenuţa,
cu familiile lor. (453)

crimi, durere şi dor nestins de
când dragul nostru soţ şi tată

na. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Nu te vom uita niciodată! Soţia Tanca, fiicele Rodica şi Marcela. (458)

V

Un pios omagiu de pre-

ţuire la împlinirea unui an de

V

rea a 30 de ani de când îşi doar-

Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Familia Maliţa. (459)

V

CLAUDIA-ANA
CIOBÎCĂ.
Trecerea timpului adânceşte şi mai mult durerea din sufletele noastre. Păstrăm duioase amintiri împletite cu lacrimi
şi dor nestins. Adâncă recunoştinţă celor care îi vor păstra o
clipă de aducere aminte. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Familia îndurerată. (481)

V

să amintirea, aducem un pios
tinţă la comemorarea a 36 de
ani de la plecarea la cele veşnice a dragului nostru
GHEORGHE GOLBAN.
Dragostea cu care ne-a înconjurat a rămas vie în inimile
noastre. Dumnezeu să-i dăruiască iertare şi odihnă veşnică. Soţia Maria, fiicele Maria şi
Gheorghina cu familiile. (490)

comemorări şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-vi-

Amintiri dragi, îm-

pletite cu lacrimi este ceea ce
zent în inimile noastre, îți adu-

neri între orele 8.00-18.00, duminică, între orele
12.00-16.00

cem un omagiu de dragoste și
prețuire, acum când se împlinesc 2 ani de când ai plecat dintre noi, pe 21 ianuarie 2016,
dragul nostru soț și tată,
IOAN CHIRILA,
din Tilecuș. Îți ducem dorul
în fiecare zi. Soția Ana și copiii Ioana-Maria și Ioan-Nicolae.
(1120)

Păstrându-i neştear-

Anunţurile de

nostru
GHEORGHE CIUCIU.

noastră fiică şi surioară

omagiu de dragoste şi recunoş-

Cu durere în suflete anunţăm că s-a împlinit un
an de la trecerea în nefiinţă a
scumpului nostru tătic, cumnat
şi unchi,
IOAN MAGHIAR,
de 93 ani. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fiii Nelu şi
Romică Maghiar, cumnata Florica Groza cu fiicele Adriana şi
Mirela cu familiile. (478)

la trecerea în nefiinţă a finului

simțim și acum. Mereu pre-

V

re şi tristă amintire la împlini-

cea care a fost scumpa şi iubita

ne-a părăsit pentru totdeau-

Profund îndureraţi, am
aflat vestea neaşteptată a trecerii în nefiinţă a unchiului nostru
GHEORGHE BUNA.
A plecat prea devreme, lăsând în urmă numai tristeţe şi
regrete. Fie ca bunul Dumnezeu să aline durerea verişorului nostru Cristi şi familiei sale,
iar lui să-i odihnească sufletul
în pace. O rugăciune, o floare,
o lumânare şi lacrimi de durere din partea nepoatelor Dorina
şi Rodica, împreună cu familiile lor. (492)

Pios omagiu de preţui-

bunică

GHEORGHE CIUCIU

V

V

me somnul liniştit al veşniciei,

rugându-ne la bunul Dumnezeu

V

Nu l-am uitat şi nu-l
vom uita pe cel care ne-a fost
soţ, tată, socru şi bunic drag
NICOLAE INDRIE.
Pios omagiu de cinstire, preţuire şi tristă aducere aminte este tot ce-i mai putem oferi acum, când se împlinesc 4
ani de la trecerea sa în eternitate. Vom păstra mereu în sufletele noastre chipul său drag
şi luminos. Recunoştinţă celor
care îi vor păstra un moment de
aducere aminte. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică. Slujba de
pomenire are loc azi, 20 ianuarie 2018, ora 9.00, la Biserica de
pe strada Teiului. Familia. (451)

draga noastră mamă, soacră şi

păstra mereu vie amintirea ei,

V

Întreg colectivul Ambulatoriului de SpecialitateSpitalul Clinic Municipal “Dr.
Gavril Curteanu“ se solidarizează durerii pricinuite de trecerea în nefiinţă a colegei noastre,
EMESE SEBESTYEN
şi transmite familiei sincere
condoleanţe, gânduri de compasiune şi îmbărbătare, alăturându-se celor care îi aduc un
ultim şi pios omagiu. Dumnezeu să o odihnească în pace!
(479)

Sâmbătă, 20 ianuarie 2018

r la ghişeul de pe str. Patrioţilor nr. 4 (lângă Teatrul de stat)
luni-vineri, între orele 9.0018.00, duminică, 16.00-18.00

