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Împărtășesc durerea

draga mea învățătoare,
VICTORIA FILIP,
a încetat din viață. Un ultim omagiu celei care mi-a în-

scumpa noastră soacră, bunică

compasiune, acum când se des-

care ne-au fost alături prin pre-

part de soţul, tatăl şi bunicul

zenţă, sau mesaje, în aceste cli-

parte de mult iubita mamă,
înv. VICTORIA FILIP,
educator de vocație pentru
generații întregi de elevi. Dumnezeu s-o odihnească în pace
și lumină! Sanda Comănescu.
(6183)

V

Sunt alături de doam-

na conf. univ. dr. Marieta Les-

lii! Ioana Codreanu. (6199)

V

Tiberiu Marcu. (6208)

V

nașei mele de botez, doamna
VICTORIA FILIP.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Condoleanțe familiei îndoliate! Ovidiu Marcu. (6209)

Cori și Marieta, la plecarea pe

VICTORIA FILIP.
Sincere condoleanțe! Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică!
Vali, Roxana și Cătălin. (6210)

V

Cu profundă durere ne

momente grele, când cel care a

familie. Cumnata Aurica şi ne-

fost tată și soț devotat,

poata Mara.

NICOLAE COZORICI,
este condus pe ultimul drum.
Colegii fiicei, de la CSEI nr.

V

EMIL PATCA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică! Drum lin spre ste-

re și toată compasiunea pentru verișorii noștri, Marieta și
Cori, la pierderea mamei dragi,
înv. VICTORIA FILIP.
Condoleanțe și Dumnezeu

ultimul drum, pe cel care a fost
tată, socru şi bunic drag,
ALEXANDRU UNGUR.

Sabău.

Dumnezeu să îl odihnească în pace! Familia îndoliată.

V

(6187)
Suntem alături de cole-

gul nostru, domnul Patca Mircea, la marea durere pricinuită

V

Suntem alături de co-

de trecerea în nefiinţă a frate-

lega noastră, Adriana Mihelea,

lui drag,

în aceste momente de grea încercare, acum când se desparte

Dumnezeu să-l odihnească în

de mama dragă. Dumnezeu să

pace! Sincere condoleanţe! Co-

o odihnească în pace! Colegii

lectivul Colegiului Tehnic „Mi-

din Direcţia Juridică a Primări-

hai Viteazul” Oradea. (6185)

ei Municipiului Oradea. (6186)

V

În aceste vremuri de

V

Profund

îndurerați

restrişte, aducem un ultim

anunțăm încetarea din viață a

omagiu dragului nostru prieten

scumpului nostru soț, tată, so-

şi coleg,

cru, cuscru și bunic,

EMILIAN PATCA,

AUREL POPA,

Regretăm profund tre-

cel care a contribuit la for-

condoleanțe familiei îndoliate!

cerea la cele veșnice a minuna-

marea multor generaţii de ti-

Ghighișeni.

(6182)

tului om,

neri din municipiul Marghita.

odihnească în pace și liniște!

Un gând de alinare, mângâiere

Soția Ana, fiul Florin cu fami-

şi sincere condoleanţe distinsei

lia, fiul Aurel, cuscrii.

1

Oradea

transmit

sincere

CAMELIA ARON.
Transmitem sincere condo

V

Împărtășim durerea

doamnelor profesoare Florica

leanțe familiei îndoliate! Petre
și Liliana Ţig.

Dora Cozorici și Carmen Ilisie, la adormirea întru Domnul
a vrednicului de pomenire
NICOLAE COZORICI.
Minodora

Maria

Cio-

ban, împreuna cu Minodor și
Crenguța.

V

mai bată, un suflet minunat,
plin de dragoste și bunătate, s-a
ridicat la cer. Cu profundă durere în suflete ne luăm rămas

nească în pace! Foştii colegi de
Bihor. (6191)

Suntem alături de na-

şii noştri, Dana şi Dan Bobe,
în aceste momente grele când
se despart pentru totdeauna de
cea care a fost mamă, soacră şi
bunică iubitoare,
CAMELIA ARON.

O inimă a încetat să

familii! Dumnezeu să-l odihla Comitetul Judeţean U.T.C.

V

CAMELIA ARON.
Dumnezeu să-i aşeze sufletul
printre aleşii Săi! Înmormântarea va avea loc în localitatea
Ștei, de la Capela orașului (Biserica Veche), sâmbătă, 21 no-

în vârstă de 66 de ani, din
Dumnezeu

să-l

sale soţii, Rodica şi întregii sale

V

Lumina veșnică să-i

însoțească sufletul blând și bun
spre ceruri, iar Dumnezeu să-l
primească în Împărăția Sa, pe

V

dragul nostru frate și cumnat,
Cu adâncă durere în

suflet mă despart de cea mai
bună mamă,
RAVEICA JURCAN,

AUREL POPA.
Bunul Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar celor rămași
să vă dea multă mângâiere

pentru care Porţile Raiului

și alinare sufletească. Odih-

Dumnezeu s-o aibă în paza

s-au deschis şi Dumnezeu a

nă veșnică, suflet drag! Fratele

Sa, s-o aşeze în lumea celor

chemat-o la El. Slujba înmor-

Ioan și cumnata Aura Popa.

drepţi şi să-i dea odihnă veşni-

mântării are loc azi, 20 noiem-

că. Sincere condoleanţe familiei îndurerate! Fam. Elena şi Viorel Buhaş. (6188)

brie, ora 12.00, la Cimitirul
Municipal, din Capela Haşaş.
Cu durere, fiul Adrian. (6192)

V

Regretăm profund tre-

cerea la cele veşnice, după o
lungă suferință, a celui care a

bunică, soacră,
Gânduri de mângâie-

pe grele când l-am condus pe

le, prieten drag! Stela şi Viorel

EMIL PATCA.

duri de alinare pentru întreaga

bun de la cea mai iubită mamă,

V

ile lor.

și lacrimile amare în aceste

drumul fără întoarcere a iubitei
voastre mame,

cea, Sorin-Gherasim cu famili-

Drum bun spre ceruri și gân-

dr.
Suntem alături de voi,

te în liniște și pace și să ne ve-

CAMELIA ARON.

Cu mare recunoștință, prof.

V

aducere aminte. Odihnește-

luăm rămas bun de la cumnata

Am aflat cu tristețe

vestea trecerii în eternitate a

lor care-i vor păstra o clipă de

Cuvintele sunt puține

vă mângâie și să vă consoleze.
Sincere condoleanțe! Doina și

sufletul nostru! Mulțumiri ce-

și matușa noastră dragă,

față, nașa noastră,

iar pe voi, Marieta și Cori, să

Te vom purta de-a pururi în

tyan, la marea durere pricinuită

mereu cu un zâmbet cald pe

Dumnezeu s-o odihnească,

CAMELIA ARON.

Nora Ana, nepoţii Călin-Mir-

eternitate a unui om minunat,

înv. VICTORIA FILIP.

și străbunică,

ghezi mereu!

cere condoleanțe întregii famiDeplângem trecerea în

Mulţumim tuturor ru-

Marieta Lestyan și familia în

de pierderea mamei dragi. Sin-

V

V

delor, prietenilor şi colegilor,

și sincere condoleanțe familibescu Octavian. (6203)

Împărtăşim durerea fa-

miliei şi ne exprimăm întreaga

drumat pașii în formarea mea
ei greu încercate! Fam. ing. To-

V

suflete ne luăm rămas bun de la

te cutremurătoare m-a îndurerat profund, aflând că buna și

Cu profundă durere în

prietenei mele, conf. univ. dr.
aceste clipe grele în care se des-

Departe de țară, o ves-

V

V

Cu durere în suflet ne

luăm rămas bun de la „părintele nostru spiritual”,
CAMELIA ARON,

iembrie, ora 13.00. Nu te vom

plecată în lumea celor drepți.

s-o odihnească! Rodica Fildan

uita niciodată! Fiica Dana, gi-

Sufletul tău să se odihnească în

și copiii. (6211)

nerele Dan și nepotul Remus.

pace! Tiți și Radu. (6020)

V

fost unchiul nostru drag,
În aceste momente pli-

AUREL POPA.

ne de durere suntem alături de

„UNCHIU’ LELU“, îl ru-

verișorul nostru, Adi Jurcan, la

găm pe bunul Dumnezeu să-ți

despărțirea de mama sa dragă,

dea odihnă veşnică în Împără-

mătușa noastră,

ţia Cerurilor. Sincere condole-

RAVEICA JURCAN.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Fam. Morar. (6184)

anţe întregii familii îndoliate! Nepoatele Adina Pantea și
Oana Gîrba cu familiile.

