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S

(2285)

A suferit în tăcere şi a plecat

decese

Sunt alături de familia vărului

dintre noi cu demnitate, aşa cum a tră-

TRAIAN SELEGEAN.

it, scumpa, blânda şi iubita noastră soţie,

Sincere condoleanţe şi Dumnezeu să-l

mamă, soacră şi bunică,
MARIA VESE,

Cu inimile îndurerate ne despăr-

ţim de draga noastră soră
IULIANA PETREHELE.
linişte. Fratele Ştefan Rubint cu familia.

V

iubit, te vom iubi mereu şi nu te vom uita
niciodată. Dormi în pace draga noas-

TRAIAN SELEGEAN,

Cu dragoste supre-

Rulikowski, Capela Haşaş. Soţul Ioan,

mă a tot ce-i bun şi drept,

fiicele Alina şi Olimpia, ginerii Sorin şi

Un cavaler ce aievea sărea în ajutor

Marius, nepoţii Alexandru, Antonia şi

S-a dus, a mers departe

Anda. (1134)

S-a căţărat pe-un nor.
Te-ai stins mult prea devreme

V

Şi ne-ai lăsat stingheri
Suntem alături de familia Ioan

Lăsâns în urmă lacrimi

Vese la marea durere acum când draga
soţie, mamă şi bunică
prof. MARIA VESE
a trecut pragul tăcerii veşnice. Dum-

„Cine crede în Mine, chiar dacă

„Un om cu su-

flet mare şi multă bunătate,

tembrie 2016, ora 13.00, în Cimitirul

va muri, va trăi”. (Ioan 11,21-27)

nezeu să-i ierte sufletul ales şi bun. Familia Sas Florian, Maria, Marius şi Lioara cu familiile. (1151)

Şi-un car plini de dureri”.
Dumnezeu să te odihnească în pace
dragul nostru soţ, tată, cumnat, ginere şi
bunic,
Vei rămâne veşnic în amintirea noas-

SILVIA MUSCĂ,

septembrie, de la Capela Haşaş. Soţia şi

GYULA SIMON,

V

Aducem un ultim omagiu bunei
MARIOARA VESE.

IOAN TERNYAK.

Ne va rămâne veşnic în amintire dato-

Sincere condoleanţe familiilor îndolia-

rită generozităţii şi blândeţii dumneaei.

te. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare

Transmitem sincere condoleanţe soţului
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şi fiicelor Alina şi Olimpia. Roman Iuliana şi fiica Mia cu familia. (1157)

Cu inima zdrobită de durere mă

despart de iubita mea mamă,
VIOLETA CHIŞ,
plecată mult prea devreme în veşnicie, lăsându-mă singur şi neconsolat. Îţi

V

Cu tristeţe în suflet ne luăm ră-

mas bun de la vecina noastră

care mi-ai purtat-o până în ultima clipă a

Sincere condoleanţe familiei îndoliate.

vieţii tale. Trăiesc cu speranţa revederii

Stana Mariana cu familia. (1154)

în ceruri. Dumnezeu să-ţi dăruiască li-

în Împărăţia Sa. Înmormântarea are

V

Sincere condoleanţe familiei

din Capela Orăşenească, Cimitirul Ru-

a fost soţie, mamă şi bunică

likowski. Dormi în pace suflet drag, eu

AGI BOCACIU.

nu te voi uita şi te voi iubi mereu. Fiul

Dumnezeu s-o odihnească în pace!

cată atât de repede la cele veşnice,
VIOLETA CHIŞ.

milia.

V

Un gând de mângâiere şi sincere

condoleanţe transmitem familiei greu încercate la pierderea celei care a fost
IULIANA PETREHELE.
Fam. Gagea Gheorghe, Marioara şi

V

Împărtăşim marea durere a fa-

miliei dr. Petrehele Aurel Dorel, dr. Mircea, dr. Carmen şi ec. Simona, acum
când pierd soţia iubitoare şi nepreţuita

V

mamă
IULIANA PETREHELE.

O fiinţă dragă nouă, un suflet

bun a luat calea spre cer. Îndoliaţí în suflete şi plini de durere ne despărţím de

Sincere condoleanţe. Fam. Faragău
Alexandru. (1155)

scumpa noastră mamă, soacră şi bunică
IULIANA PETREHELE.

comemorări

uita niciodată. Fiica-Carmen, ginerele
Florin şi nepoata Ilinca.

V

O inimă bună a încetat să mai

bată, un suflet bun s-a ridicat la cer,

Fam. Petcheşi şi Ardelean (Monica).

soacră şi bunică
IULIANA PETREHELE.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fiica Simona, ginerele Traian şi nepoţii
Mălina şi Alexandru.

V

(1150)

mas bun de la buna noastră prietenă, ple-

linişte. Fratele Alexandru Rubint cu fa-

rămas bun de la cea care a fost mamă,

Bocaciu la trecerea în nefiinţă a celei ce

Cu profundă durere ne luăm ră-

Dumnezeu să o odihnească în pace şi

aproape de Dumnezeu, iar noi ne luăm

loc azi, 19 septembrie 2016, ora 12.00,

Bogdan, în veci nemângâiat. (1086)

IULIANA PETREHELE.

SILVIA MUSCĂ.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.

MARIUS,

ţim de draga noastră soră

Dormi în pace suflet blând. Nu te vom

mulţumesc pentru nesfârşita dragoste pe

nişte şi odihnă alături de tatăl meu,

fiica.

noastre vecine, doamna profesor

GYONGYI-MARIA KOCSIS,

Cu inimile îndurerate ne despăr-

Mirela.

tră. Înmormântarea va avea loc marţi, 20

FLOARE COVACIU,

V

ZAHARIA GAVRILAŞ.

ANA-ILEANA BUT,
ZAHARIA GAVRILAŞ,

V

V

Dumnezeu să o odihnească în pace şi

ierte. Dele.

tră. Înmormântarea are loc azi, 19 sep-

În aceste momente de grea încercare, transmitem un gând de mângâiere și alinare colegei noastre inspector
de specialitate prof. Vese Alina şi familiei, la marea durere pricinuită de pierderea mamei dragi
MARIA VESE.
Sincere condoleanţe. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Colectivul Centrului
Şcolar de Educaţie Incluzivă nr. 1 Oradea.

V

V

născută Praja, de numai 67 ani. Te-am

V

V

Luni, 19 septembrie 2016

V

V
Cu adâncă durere în suflet, anun-

ţăm trecerea în nefiinţă a dragului nostru

Cu inimile îndurerate ne rugăm

pentru odihna veşnică a mamei, soacrei
şi bunicii noastre dragi

Ai ştiut mereu cât te-am iubit,

dar nu vei şti niciodată cât sufăr de când
m-ai părăsit fulgerător la vârsta de 57
ani, în urmă cu 11 ani,
GHIŢĂ BEI.

TRAIAN SELEGEAN,

IULIANA PETREHELE

liile Agache şi Buta în aceste momente

în vârstă de 62 ani. Înmormântarea are

care a plecat prea repede dintre noi. Nu

mulţumesc. Ai fost „stâlpul casei noas-

de grea suferinţă. Dumnezeu să o odih-

loc azi, 19 septembrie 2016, ora 14.00, de

te vom uita niciodată. Fiul Mircea, nora

tre”. Cu dor soţia Silvia, cu fiul Sebi, nora

nească în pace. Familia But Ionel. (1152)

la Capela Haşaş. Familia îndurerată.

Anda şi nepoata Corina.

Claudia, nepoţeii Rareş şi Ştefan. (1153)

Suntem alături de fiul Bogdan şi fami-

Pentru zilele petrecute împreună îţi

