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S

decese

V Alese sentimente de compasiune familiei îndurerate la plecarea în

V „Un om cu suflet mare şi multă bunătate,
Cu dragoste supre-

veșnicie a mult îndrăgitei noastre colege,

V Suntem alături de familia Petrehele, la marea durere pricinuită de pierderea soției și a mamei dragi. Transmitem sincere condoleanțe. Fam. Timoce.
(5943)

distinsa profesoară
SILVIA MUSCĂ,

mă a tot ce-i bun şi drept,
Un cavaler ce-aievea sărea în ajutor
S-a dus, a mers departe

Model de noblețe sufletească, generozitate, optimism și simț al umorului inteligent. Veți fi pomenită mereu, me-

S-a căţărat pe-un nor.

V Sunt alături de draga mea prietenă Carmen și de familia ei, la trecerea în

nească în pace. Colectivul fostului Grup
Școlar M.I.U. Oradea. (5945)

neființă a mamei,
IULIANA PETREHELE.
Sincere condoleanțe. Ioana Maxim.

Şi ne-ai lăsat stingheri

(5942)

noastre, în aceste clipe de grea cumpănă, când se despart de soţul şi tatăl drag,

V În aceste momente de grea încercare şi mare durere, transmit un gând sincer de mângâiere şi profunda mea com-

IOAN POP.

Şi-un car plini de dureri”.
Dumnezeu să te odihnească în pace
dragul nostru soţ, tată şi bunic,
Vei rămâne veşnic în amintirea noastră. Înmormântarea are loc azi, 20 sep-

Emil şi nepoata Anastasia.

V În aceste momente grele împăr-

iubita lor soţie, mamă, soacră şi bunică

rămas bun de la cea care ne-a fost mamă,

desăvârşită, pe care legea tainică şi ne-

soacră şi bunică iubitoare
GHEORGHIŢARODICA TURCUŢ,
în vârstă de 82 ani. Înmormântarea are
loc azi, 20 septembrie, ora 14.00, de la
Capela Haşaş. Nu te vom uita niciodată

şul Teodor, soţia Eva, fiul Adrian cu familia. (1180)

V Împărtăşim durerea alături de in-

bunul Dumnezeu să-i odihnească sufle-

Liliana, nepoţii Cătălin, Radu şi Ciprian.

cerea în eternitate a mamei şi bunicii

tul ei bun şi generos în Împărăţia Sa, iar

MARIA VESE.

pe cei dragi ei, săi aline şi să-i întărească,

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

RODICA TURCUŢ,
un suflet mare, iubitor şi generos.
Dumnezeu să-i dăruiască linişte şi odih-

Dorel, acum când se desparte pentru tot-

nă veşnică. Sincere condoleanţe şi un

deauna de draga lor soţie, mamă, soacră

gând de alinare pentru Mugurel şi Sorin

şi bunică

cu familiile, în aceste momente grele de

Dumnezeu s-o odihnească în pace.

despărţire pentru totdeauna de iubita lor

Muscă și familiei, la despărțirea de draga lor,

tregii familii la trecerea la cele veşnice

Marinela şi familia ei, acum când se despart prea devreme de dragul lor soţ, tată,
socru şi bunic

V 20 septembrie 2016, au trecut 5
ani de zile de când bunul nostru soţ, tată,
socru şi bunic,
TRAIAN LAZA,
din Lunca Vaşcăului, ne-a părăsit, lă-

a profesoarei
MARIA VESE.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Fam. ing. Benea Gheorghe, din Timişoara. (1179)

sând în urmă durere, lacrimi, dor, dar şi
multe amintiri ce nu se pot uita. Vei rămâne veşnic în inimile noastre nemângâiate. Dumnezeu să te odihnească în linişte şi pace, în Împărăţia Sa. Soţia, fiica
împreună cu familia, fiul cu familia şi iu-

V Cu inimile zdrobite de dureV Suntem alături de vecina noastră

V Sincere condoleanțe domnului

V Împărtăşim marea durere a în-

mamă. Florica Marian. (1206)

Colegii Sârb Mihai, Sere Nicolae şi Pirtea Avram.

Fam. Orţan Viorel şi Florica. (1169)

îmi iau rămas bun de la draga mea prietenă şi colegă,

comemorări

te şi odihnă veşnică în Împărăţia Sa. Na-

spector şcolar profesor Alina Vese la tre-

V Cu mult regret şi tristeţe în suflet

coara Florin. (1204)

Bunul Dumnezeu să-i dăruiască liniş-

lacrimi amare şi o imensă durere. Fie ca

ILEANA PETREHELE.

NICOLAIE COTUNA.

ZAHARIA GAVRILAŞ.

Fiii Mugurel şi Sorin, nurorile Dorina şi

gului şi prietenului nostru dr. Petrehele

V Suntem alături de verişorii noştri,

lui soţ, tată şi bunic,

şi vei rămâne veşnic în sufletele noastre.

V Suntem alături de familia cole-

Vecinii de scară. (1171)

compasiune finei noastre Mariana, fiicei

drumul fără întoarcere lăsând în urmă

condoleanţe. Elena Suciu.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

tăşim durerea şi ne alăturăm cu multă

nuită de trecerea la cele veşnice a iubitu-

din viaţa lor. Un pios omagiu şi sincere

NICOLAIE COTUNA.

Fam. Mistor Maria, Mistor Sorin şi Ni-

aproape de Dumnezeu, iar noi ne luăm

ca să depăşească aceste momente grele

bun de la prietenul şi vecinul nostru

Fam. Rotar Adrian şi fam. Gomboş Dan.

nită durere şi lacrimi amare de mult prea

destie, care acum pleacă în eternitate pe

V Profund îndureraţi ne luăm rămas

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

sale Ramona cu familia, la durerea prici-

Dumnezeu, exemplu de bunătate şi mo-

ma”. (1195)

rea de scumpul lor soţ şi tată

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

Suflet nobil, devotat şi credincios în

vul Colegiului Economic „Partenie Cos-

Soţia Mariana, fiica Ramona, ginerele

de ei, care acum se despart cu nemărgi-

IULIANA PETRHELE.

ţului drag. Sincere condoleanţe. Colecti-

Claudia, Emanuel şi Laura, la despărţi-

V O inimă bună a încetat să mai

brelor, cea care a fost

marea durere pricinuită de pierderea so-

tembrie, ora 13.00, de la Capela Haşaş.

împreună cu familiile lor, şi sunt alături

iertătoare a firii a trecut-o în lumea um-

gâiere colegei noastre Claudia Cotuna, la

Dumnezeu să îl odihnească în pace!

pasiune familiei dr. Petrehele Dorin şi
copiilor săi, Mircea, Simona şi Carmen

Lăsâns în urmă lacrimi

ZAHARIA GAVRILAŞ.

V Suntem alături de verişoarele

transmitem un gând de alinare şi mân-

Te-ai stins mult prea devreme

reu, doamnă scumpă, de colegii și elevii
dumneavoastră. Dumnezeu să vă odih-

V În aceste momente de tristeţe

re anunţăm trecerea în lumea veşnică şi
fără suferinţă a dragului nostru soţ şi tată
NICOLAIE COTUNA,
de 50 ani, din Oradea. Înmormântarea
va avea loc miercuri, 21 septembrie, ora

biţii lui nepoţi, Dalia şi Alex. (1158)

V Tristeţea sufletelor noastre este
aceeaşi ca în urmă cu un an când a plecat
de lângă noi, după o gea suferinţă, draga
noastră mamă şi soţie,

SILVIA.

ZAHARIA GAVRILAŞ.

14.00, de la Capela Orăşenească. Veşnic

VALERIA CODĂU.

Dumnezeu s-o odihnească în pace. Ica

Dumnezeu să-l odihnească în pace. Iu-

îndureraţi, soţia Claudia, copiii Laura şi

În veci nemângâiaţi soţul Daniel, copi-

Bodor. (5944)

liana Paul şi familia. (1174)

Emanuel. (1187)

ii Răzvan şi Rebeca. (1167)

