10 In memoriam

S

decese

V

Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică
SIMONA,
iar familiei greu încercate
alinare. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Merce Cristian. (6963)

V Împărtăşim durerea fa-

miliilor Covaci şi Mânecuţă,
pricinuită de pierderea celei
dragi lor,
dr. dentist
SIMONA COVACI,
la doar 49 de ani. Sincere
condoleanţe. Familia Pădure.
(6959)

V

Toată compasiunea
noastră şi un gând de mângâiere adresăm pentru Cornel, Mărioara, Dana, Cristi şi Maria,
acum când sunt greu încercaţi
de plecarea fulgerătoare la cele
veşnice a celei care a fost fiică,
soră, cumnată şi mătuşă,
SIMONA COVACI.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei. Maria Maghiar cu familia şi Mărioara Maghiar cu fiicele. (6938)

V Cu sufletele împietrite

de durere şi neputincioşi în faţa
destinului, aducem un ultim
omagiu unui suflet bun şi drag
nouă, prietena noastră
dr. SIMONA COVACI.
Sincere condoleanţe familiei greu încercate pricinuite de
trecerea la cele veşnice a fiicei
şi surorii dragi. Dumnezeu s-o
aşeze între aleşii Săi. Maria,
Veturia, Iuliana, Lenuţa, Gabi.
(6939)
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V Ne luăm rămas bun de la
verişoara noastră
dr. SIMONA COVACI
plecată prea devreme dintre
noi. Suntem alături de familia Covaci, în aceste momente
de grea încercare. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Fami-

rere în suflete ne despărţim de
nepoata noastră dragă,
SIMONA COVACI.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Mătuşa Doina şi George. (6940)

V În aceste momente de

durere sufletească nemărginită
suntem alături de familia Cornel Covaci, la despărţirea de
cea care a fost fiică mult iubită,
dr. SIMONA COVACI,
suflet ales şi plin de dăruire.
Dumnezeu s-o odihnească şi să
aline durerea celor dragi ai ei.
Fam. Tudor Aurel. (6941)

s-a ridicat la ceruri. Aşa a hotărât Dumnezeu! Odihnească-se
în pace cea care a fost
dr. SIMONA COVACI,
medic stomatolog. Sincere
condoleanţe familiei îndoliate.
Să-i fie ţărâna uşoară. Dr. Pop
Maria. (6967)

lia Paina Dan. (6944)

V Suntem alături de familia Covaci, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a fiicei,
SIMONA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe îndureratei familii. Mariana Dărăban. (6946)

V Un destin crud a frânt
mult prea devreme firul vieţii
celei care a fost o fiică iubitoare, ocrotitoare şi apărătoare de
neimaginat. Durerea din sufletul meu este nemărginită acum,
când mă despart de draga mea
nepoată,
dr. SIMONA COVACI
model de generozitate umană. Dumnezeu s-o ţină la dreapta Sa şi să-i dea odihnă veşnică.
Tuşica Florica Uşvat. (6947)

V

Transmitem

sincere

condoleanţe şi întreaga noastră
compasiune familiei Covaci,
în aceste momente de tristeţe
şi durere pricinuită de moartea
fulgerătoare a celei care a fost
mult iubita lor fiică şi verişoara
noastră dragă,
dr. SIMONA COVACI.
Dumnezeu s-o odihnească în

V Cu lacrimi în ochi şi du-

V Un om valoros şi tânăr

pace. Verişorul Adrian Floruţa
şi familia. (6948)

V Cu lacrimi în ochi şi
multă durere în suflete împărtăşim durerea prietenilor noştri
familia Covaci Cornel şi ne exprimăm profunda noastră compasiune în aceste momente de
tristeţe şi suferinţă când se despart de iubita lor
SIMONA.
Dumnezeu să-i odihnească
sufletul bun în Împărăţia Sa.
Cu multă durere, fam. Florica
Boţoc. (6966)

V

Ne exprimăm profunda compasiune şi transmitem
sincere condoleanţe verişorilor
noştri, Maria, Cornel Covaci,
fiicei Dana şi nepoatei Maria,
în aceste momente dureroase şi
grea suferinţă când se despart
de fiica, sora şi mătuşa,
dr. SIMONA COVACI,
prin trecerea la cele veşnice,
neaşteptată şi mult prea devreme. Dumnezeu s-o odihnească
în pace, iar vouă să vă dea putere să depăşiţi aceste clipe. Familiile Codoban Ioan şi Adrian. (6968)

V

Ne alăturăm durerii colegului nostru, prof. Moţ Nicolae, în aceste clipe de grea încercare pricinuite de moartea
mamei dragi,
MARIA MOŢ.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Colectivul Colegiului
Tehnic „Constantin Brâncuşi”
Oradea. (6955)

V Cu sufletele îndurerate

şi cu ochii înlăcrimaţi, ne luăm
rămas bun de la cea care a fost
mamă, bunică şi soacră,
RAVEICA SILADI,
în vârstă de 77 ani. Înmormântarea va avea loc luni, 25
septembrie, ora 13.00, din Capela Orăşenească. Stâlpul are
loc azi, 23 septembrie, de la ora
18.00, şi duminică 24 septembrie de la ora 17.00, la Capela
Orăşenească. Copiii, nepoţii,
nurorile şi ginerii. (6956)

V S-a ridicat la cer, în

urmă cu 6 luni, un tată, socru
și bunic drag
ALEXANDRU BONȚA,
lăsând în inimile noastre durere și suferință. A plecat grăbit să se odihnească alături de
draga și scumpa noastră mamă,
soacră și bunică
FLORICA,
plecată înaintea lui cu 2 luni.
Bunul Dumnezeu să vă odihnească împreună în Împărăția
Sa alături de îngeri. Noi nu
vă vom uita niciodată. Veșnic
înlăcrimați, fiul Sandu, nora Simona și iubiții lui nepoți Bogdan și Alexandru Bonța. (803)

V Durere nemărginită, la-

crimi, amintiri dragi şi un dor
imens este tot ce ne-a rămas de
când, în urmă cu un an, ai plecat, dragul nostru tată, soţ şi ginere
IOAN GLIGOR,
părăsindu-ne mult prea devreme. Recunoştinţă celor care
îi vor dărui o clipă de aducere
aminte. Parastasul de pomenire
va avea loc duminică, 24 septembrie, ora 12.00, la biserica din satul Chijic. Te vom iubi
mereu, soţia Dorina, fiica Maria şi mama soacră Maria.

V

Să înălţăm o rugăciune
pentru cel care a fost un om minunat,
IOAN BONDAR.
Au trecut trei ani de când ai
plecat dintre noi, dragul nostru soţ, tată, socru şi bunic. Îţi
păstrăm amintirea vie şi îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Parastasul de pomenire are loc azi, 23
septembrie, ora 11.00, la Biserica Sf. Pantelimon, din Nufărul.
Recunoştinţă veşnică îţi purtăm. Soţia Gina, fiul Adrian cu
soţia Laura şi nepoata Cassandra, fiul George cu soţia Nicoleta. (6929)

V

Cu vii și neșterse amintiri și dor, aducem un pios omagiu de dragoste și cinstire memoriei scumpului nostru soț,
tată, bunic și socru, acum la 40
de zile de la despărțire,
TEOFIL FĂRCUȚA.
Îl rugăm pe bunul Dumnezeu
să-i primească sufletul generos
și bun în Împărăția Sa, dăruindu-i liniște și odihnă veșnică.
Parastasul de pomenire are loc
azi, 23 septembrie 2017, ora
9.00, la Biserica Tei. Familia îndurerată. (792)

Anunţurile de comemorări şi
decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr. 3, luni-vineri
între orele 8.00-18.00, duminică, între orele 12.0016.00

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

comemorări

V Cu aceeaşi durere şi

tristeţe amintim că au trecut
şase săptămâni de când a plecat
pe drumul fără întoarcere draga noastră soră şi mătuşă,
prof.
AURORA CRĂCIUN.
Comemorarea va avea loc duminică, 24 septembrie, la biserica din comuna Vârciorog. Familia, veşnic îndurerată. (6953)

orele 9.00-18.00, duminică, 16.00-18.00

