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V A plecat la cele veșnice,
dr. SIMONA COVACI,

(2285)

un om blând și bun, un medic de excepție, de înalt profesionalism. Odihnește-te în pace!

S

decese

V Cuvintele nu pot expri-

ma durerea pe care am simțit-o
alături de voi, Marioara și Cornel, în acestă săptămână de ve-

Colectivul cabinetului dr. Fiter
Gheorghina. (796)

V Vestea că iubita voastră
fiică,
dr. SIMONA COVACI,
a plecat prea repede dintre
noi, m-a întristat foarte tare.

voastră

Împărtășesc durerea voastră,

SIMONA COVACI,

Maria și Cornel, și transmit în-

iar acum când s-a dus toia-

treaga compasiune familiei în-

gul bătrâneților voastre, ră-

doliate. Dumnezeu s-o odih-

în suflerința voastră. La fel de
tare ți-am simțit durerea Dana,
acum când te desparți de surioara ta, de tine, Măriuca dragă, când pleacă mătușa ta, de
tine Cristi când pierzi unica ta
cumnată. Aceleași sentimente
de compasiune și durere pentru
voi toți, din partea Monicăi, de

nească în pace. Dr. Luciana
Florea. (797)

V Lacrimile și cuvintele sunt neputincioase în fața
durerii care ne apasă sufletele
acum, când ne despărțim de iubita noastră verișoară
SIMONA COVACI.

acolo de departe, este și rămâne
alături de voi. Pentru

Amintirea

SIMI
odihnă veșnică la sânul lui
Dumnezeu. Mimi Mânecuță și
Monica Reid. (794)

ei

va

rămâ-

ne veșnic în inimile noastre.
Odihnește-te în pace, suflet
bun. Sincere condoleanțe familiei. Verișorii Popovici Radu și

V În aceste clipe grele,

ne alăturăm suferinței familiei
Cornel și Maria Covaci, Danei

Ovidiu cu familiile lor. (799)

V Cu inimile îndurerate ne

și Mariei, acum când își iau ră-

despărțim de verișoara noastră

mas bun pentru totdeauna de la

dragă,

fiica, sora și mătușa lor
dr. SIMONA COVACI.
Sincere condoleanțe familiei
îndoliate! Gina, Miron, Ramona și Ciprian cu familiile. (795)

V În aceste momente de

SIMONA COVACI,
care ne-a șocat prin plezeu să-i dea odihna binemeritată, iar celor rămași puterea
de a înfrunta tragedia sorții.
Sincere condoleanțe familiei.
Verișoarele Anca și Alina cu

alăturăm

familiile lor. (800)

colegului

Cornel Covaci la pierderea iubitei lor fiice
dr. SIMONA COVACI,
un suflet nobil, plin de dragoste și dăruire nemărginită,
un medic dăruit meseriei, iubită și apreciată de cei care au
cunoscut-o. O plângem și o
vom păstra veșnic în amintire.
Dumnezeu să o odihnească în

etenei noastre Doina Iacob cu
familia, la despărțirea de scumpa sa mamă
MARIA SIMUȚ.
Dumnezeu să-i odihnească sufletul bun și blând în
Împărăția Sa. Fam. Maria și Liviu Moldovan. (802)

V Mă despart cu mare du-

rere în suflet de nora mea,
DANA JUDEA,
plecată la cele veşnice prea
devreme. Ai fost pentru mine
ca şi fiica mea. Dumnezeu să
te odihnească în pace şi linişte. Soacra Ana Vandici. (6951)

V

Cu inimile îndurerate
aducem un ultim şi pios omagiu celei care a fost
DANA JUDEA,
nepoata noastră dragă. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate. Mătuşa Lenuţa, verişoarele Axinia-Daniela cu familia din Italia şi Nicoleta cu
familia, din Oradea. (6950)

V Îndureraţi ne despărţim

de colega noastră
DANIELA JUDEA.
Sincere condoleanţe. Colectivul Medicris. (6935)

carea ei prematură. Dumne-

adâncă durere sufletească, ne
familiei

cii noştri, fam. Cornel şi Maria Covaci, în aceste momente
de cumpănă şi tristeţe pricinu
ite de trecerea la cele veşnice a
fiicei lor dragi,
dr. SIMONA COVACI.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Sincere condoleanţe.
Văd. Maria Vicaş, fam. Pantea.

V Ne alăturăm durerii pri-

ghe și speranță pentru fiica

mân alături de voi ca sprijin

V Suntem alături de veni-

V Cu lacrimi în ochi și durere în suflete ne despărțim de
scumpa noastră nepoată
SIMONA COVACI.
Amintirea

ei

va

rămâ-

ne veșnic în inimile noastre.
Odihnește-te în pace, suflet

pace și să aline sufletele îndu-

bun. Sincere condoleanțe fami-

rerate ale familiei. Fam. Dorina

liei. Pușcaș Florica, cu familia,

și Sever Hadadea. (798)

Miheș Ioan cu familia. (801)

V

Dumnezeu să-ţi călăuzească sufletul spre locuri minunate, dragă
DANA,
şi să aline suferinţa celor
dragi ţie. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Prietena
Oli Ardeleanu. (6928)

V Un om frumos, o colegă

de nădejde,
DANA JUDEA,
a încetat să lupte pentru viaţă. Ne alăturăm în rugăciune şi
Împărtăşim durerea resimţită
de cei dragi ei. Odihnă veşnică sufletului său. Fostul colectiv al Secţiei Chirurgie III, Staţionar II. (6964)

V Cu durere în suflete

anunţăm decesul fratelui, cumnatului şi unchiului nostru
CORNELIU LEUCE,
din Lăzăreni. Familia Leuce Horea şi familia Leuce Laviniu. (6958)

V

Suntem alături de colega noastră Otilia-Cornelia Belea, la marea durere pricinuită
de decesul tatălui drag,
CORNELIU LEUCE.
Sincere condoleanţe familiei
îndoliate. Colegii de la Spitalul
Clinic de Recuperare Medicală
Băile Felix. (6934)

V Suntem alături de fami-

lia îndurerată a prietenului nostru acum, când se despart de
dragul lor soţ, tată, socru şi bunic,
IOAN SANADER,
soţ iubitor şi credincios până
la sfârşitul vieţii. Dumnezeu
să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Familia Mihai
Chifor. (6949)

V

Suntem alături de familia Laza Alexandru şi Emilia, la
marea durere pricinuită de decesul socrului şi tatălui drag.
Colectivul Ocolului Silvic Oradea. (6933)

V Cu lacrimi în ochi şi du-

rere în suflete ne despărţim de
cel care a fost frate, cumnat şi
unchi,
PETRU PECHERLE,
din Talpoş. Dumnezeu să-i
dea odihnă veşnică. Fratele
Ghiţă, cumnata Ani şi nepoata
Laura. (6931)

V Cu toată compasiunea

suntem alături de colegul nostru Petrică Pecherle, la despărţirea de tatăl drag. Sincere
condoleanţe familiei îndoliate.
Colegii de la Isrom. (6965)

V Sincere condoleanţe fa-

miliei pentru trecerea în nefiinţă a celui care a fost
GHEORGHE POENAR.
Asociaţia de Proprietari Dacia 8. (6930)

V Mă despart cu mare du-

rere în suflet de soţul meu,
IOAN SANADER,
cu care am convieţuit aproape 60 de ani. Înmormântarea
are loc azi, 23 septembrie, ora
15.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Soţia, înv. Ileana Sanader.
(6942)

V Abrupt, absurd şi ire-

al s-a oprit inima prea bună şi
prea devotată a fiicei noastre
SIMONA COVACI,
cea care ne-a fost bucurie, lumină şi sprijin nepreţuit. Slujba
înmormântării are loc azi, 23
septembrie, ora 14.00, din Capela Haşaş. Dormi în pace copil drag, îngerii să te păzească.
Mama şi tata. (6957)

V S-a dus la cer, dureros

de neaşteptat cea fără pereche
şi atât de iubită surioară şi de
încredere şi apreciată cumnată,
SIMONA COVACI.

Îngerii să o bineprimească
în Împărăţia lor. Dana şi Cristi Mânecuţă. (6960)

V Ochii îmi plâng, sufletul

îmi plânge şi îmi este tare greu
să cred că
SIMI
nu mai e. Am pierdut o mătuşică deosebită, o prietenă de
nădejde, o a doua mamă pentru
mine. Drum bun la cer,
SIMONA,
şi-ţi mulţumesc pentru tot ce
ai făcut, pentru tot ce ai însemnat pentru mine. Maria. (6961)

V Cu lacrimi în ochi şi du-

rere în suflete ne luăm rămas
bun de la
IOAN SANADER,
cel care a fost tată, socru şi
bunic. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fiul Iancu,
nora Mihaela şi nepotul Sorin.
(6943)

V Cu inima grea îmi iau

rămas bun de la tine,

SIMONA,
şi nu pot să cred că m-ai lăsat numai cu amintirile. Ai să
rămâi mereu în inima mea. Sorin. (6962)

