14 In memoriam

S

decese

V

„Nu avem aici
cetate stătătoare, ci căutăm pe
aceea ce va fi să fie” (Ev. 13, 14)
FLOARE BUHAŞ,
PETRICĂ GIURA,
VIOREL IVAN,
IULIANNA LABANCZ,
IOZSEF VAIDA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

V Un gând de mângâiere și alinare

Marţi, 13 decembrie 2016

V Suntem alături de prietena, pro-

V Cu durere nemărginită în suflet

V Suntem alături de mătușa Victo-

fesoara și cântăreața de muzică popula-

ne luăm rămas bun de la cel care mi-a

ria și nepoata Anca acum când se despart

ră, Antonela Ferche Buțiu, la pierderea

fost tată bun şi protector. Dumnezeu să-l

mamei dragi. Sincere condoleanțe! Fam.

odihnească în pace. Fam. Negru Mirela,

de dragul lor fiu și tată

Chelu Florian, Iuliana și Alexandrina.

Florin şi nepoţii Ştefan şi Maria.

(6193)

V Suntem alături de prietena și colaboratoarea noastră, Antonela Ferche
Buțiu, la ceas de grea încercare, acum,
când draga ei mamă a trecut la cele
veșnice. Sincere condoleanțe! Colectivul
G.P.P. nr. 28 Oradea. (6190)

V Dragă Anca, în această lună a bu-

colegei noastre Antonela Ferche Buțiu în
aceste momente triste ale despărțirii de
scumpa ei mamă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Colectivul Școlii de Arte
„Francisc Hubic”.

curiei, sufletul tău îl plânge pe cel care

V Cu durere în suflete anunțăm tre-

cerea la cele veșnice, la doar 62 de ani,
a soției, mamei, soacrei și bunicii dragi
DOINA FERCHE.
Înmormântarea are loc azi, 13 decembrie 2016, ora 13.00, în Voivozi. Părintele Ceresc s-o odihnească în pace în
Împărăția Sa. Familiile Ferche, Filip și
Buțiu. (6197)

te-a adorat și ocrotit, pe tatăl tău drag,

milii Ferche, la decesul dragii lor mame,
soacre și bunici,
DOINA FERCHE,
cea care le-a fost un vrednic stâlp în
viață, alături de soțul ei drag. Sincere
condoleanțe din partea fam. Maria Haiduc. (6198)

V Un gând frumos de mângâiere,

pentru familia colegei noastre Antonela Ferche Buțiu, la ceas de despărțire de
mama și bunica dragă
DOINA FERCHE.
Sincere condoleanțe! Ciprian Mocan și
Ionel Ban. (6199)

V

Ansamblul „Nuntașii Bihorului”
este alături de familia Ferche Buțiu, la
greaua încercare pricinuită de trecerea la
cele veșnice a scumpei lor mame și soacre
DOINA FERCHE.
Sincere condoleanțe! (6200)

V

Împărtășim durerea colegilor,
Antonela și Liviu Buțiu și ne exprimăm
profunda noastră compasiune, în aceste
momente de tristețe și suferință când se
despart de iubita lor mamă
DOINA FERCHE.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Colegele Voichița Mihoc, Viorica Bradea și Maria Sidea. (6195)

Dumnezeu sa-i dea odihna veșnică.
Sincere condoleanțe din partea familiei
Simoc Cornel și Rodica.

nat, pe care-l vom păstra mereu cu dragoste în inima noastră. Cumnatul Cornel, soţia Lenuţa şi nepotul Iulian.

V Cu durere în suflete anunţăm decesul prietenului cel mai bun

V Ne despărţim cu sufletul întristat
de vărul nostru,
GHEORGHE-VASILE LAZĂR.
Dispariţia lui neaşteptată şi nedreaptă

GHIŢĂ LAZĂR.
Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Fam. Ardelean Florian şi Lenuţa cu copiii Adrian şi Ciprian. (3161)

lasă un gol imens în inima mamei Victoria şi durere nesfârşită în sufletul soţi-

Îți împărtășesc durerea foștii colegi

ei Dorina şi a fiicei dragi Anamaria. Să

V Împărtăşim durerea colegei noas-

de la C.N. „Iosif Vulcan”, împreună cu

le mângâie Dumnezeu şi să le dea putere

tre dr. Dorina Tronca, acum în aceste cli-

diriginta, prof. Angela Dacin. Sincere

să treacă peste greaua încercare, iar lui,

pe grele când se desparte de iubitul ei

GHEORGHE VASILE LAZĂR.

GHIŢĂ,

condoleanțe! (6196)

odihnă veşnică. Monica şi Traian La-

V Cu derere ne despărţim de prietena noastră
OTILIA STĂNICĂ
şi suntem alături de tine, Ioana, în marea durere a despărţirii de minunata ta
mamă. Optimismul, zâmbetul cald şi ge-

V Sincere condoleanțe întregii fa-

V S-a stins din viaţă un om minu-

GHEORGHE LAZĂR.

nerozitatea ei ni le vom aminti mereu,
aşa cum ne amintim cu drag de frumoşii ani petrecuţi împreună în Ştei. Să-i fie
somnul lin, printre stele. Zorica şi Ramona Novicov.

zăr. (3143)

V Cu adâncă durere în suflete, cu
inimile sfâşiate de durere anunţăm în-

lectivul MEDICRIS. (3142)

V Suntem alături de familiile Puiu
Viorica şi Nelu, Pop Florin şi Alina, greu

cetarea din viaţă a dragului nostru fiu şi

încercate de trecerea în eternitate a celei

unchi,

care a fost,

GHEORGHE-VASILE LAZĂR,

FLOARE POP,

la vârsta de 63 ani. Cu gânduri since-

mamă, bunică şi soacră. Dumnezeu să

re de alinare suntem alături de verişoa-

te odihnească în pace. Sincere condole-

ra noastră dragă, Anca şi mătuşa Dorina, când se despart de dragul lor tată şi

V O inimă bună a încetat să bată,

tată. Sincere condoleanţe familiei. Co-

soţ. Dumnezeu să-i aşeze sufletul în Împărăţia Sa. Sincere condoleanţe, din par-

sufletul s-a ridicat la cer, noi suntem cu

tea mamei Lazăr Victoria şi a nepoatei

ochii în lacrimi şi ne despărţim cu greu

Floruţău Maria cu soţul Adrian şi nepo-

de scumpul nostru nepoţel

ţica Ariana. (3148)

anţe. Nepotul Daniel şi cumnata Maria.
(3147)

V Suntem alături de colega noastră
Tunde Teutsch, în aceste momente tris-

ANDREI-DUMITRU CHIŞE.

te, când se desparte de tatăl drag. Since-

Dumnezeu să-i aşeze sufletul în Împă-

re condoleanţe din partea conducerii şi

răţia Sa. Bunicii Mircea şi Ileana, tuşicile Dana şi Natalia şi Adi. (3174)

V Cu adâncă durere în suflete ne
despărţim de cel care ne-a fost unchi,
GHEORGHE-VASILE LAZĂR.

V Suntem alături de familia Chişe
la marea durere pricinuită de pierderea
îngeraşului lor drag,
ANDREI-DUMITRU
care a trăit numai 2 zile. Dormi în
pace, suflet curat. Familia Croitoru.

V Este tristă, este fără cuvinte şi
greu de acceptat trecerea în nefiinţă mult
prea devreme a iubitului nostru tată şi
soţ,
VASILE-GHEORGHE LAZĂR

Suntem alături de verişoara noastră
dragă Anca şi mătuşa Dorina. Dumnezeu să vă dea putere şi să vă întărească,
să puteţi trece peste această durere. Sincere condoleanţe, din partea nepotului
Sărăcuţ Bogdan şi Laura. (3149)

V Suntem alături de Anca şi Dorina
Lazăr, în aceste momente grele când se
despart de dragul lor tată şi soţ,
GHEORGHE-VASILE LAZĂR.
Dumnezeu să-l odihnească în pace şi

colegilor de la Colegiu Naţional „Mihai
Eminescu” Oradea.

V Cu sufletul sfâşiat de durere şi
ochii plini de lacrimi ne despărţim de
o inimă bună care a încetat să mai bată,
de un suflet bun care s-a ridicat la cer.
Aceasta a fost mama, soacra şi bunica
noastră iubitoare
FLOAREA BUHAŞ.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Slujba de înmormântare va avea loc
miercuri, 14 decembrie 2016, la orele

(GHIŢĂ).

să-i aşeze sufletul în Împărăţia Sa. Sin-

13.00, la biserica ortodoxă din localitatea

Îţi vom păstra amintirea veşnic vie.

cere condoleanţe familiei îndoliate. Ioan

Duşeşti. Copiii Viorel şi Augustin Buhaş

şi Maria Floruţău. (3150)

cu familiile. (3152)

Fiica Anca şi soţia Dorina.

