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Un suflet drag s-a înăl-

Nu se poate înţelege cât

„Nu trăi în trecut, nu

ţi toate eforturile în prezent”.
(Buddha)
col. ION MANOLACHE,

mărginită, cuvintele sunt de

atunci când o fiinţă dragă plea-

flete, anunţăm trecerea în veş-

viaţă a bunicii şi soacrei noas-

prisos, scumpa mea bunică,

că dintre noi. Suntem alături

nicie a mult iubitului nostru

tre dragi

ECATERINA PUSTAI.
Te voi păstra veşnic în inima mea! Nepotul Nicolae Pantiş. (3798)

de verişorii noştri, Mariana şi
Ovidiu cu familiile lor, în aceste clipe grele, când tatăl, socrul

V

Ne despărţim cu dure-

re de cea care ne-a fost mamă
şi soacră
ECATERINA PUSTAI.
Cât a trăit am iubit-o, cât vom

nora Sabina Pustai. (3800)

Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

mare tristeţe, suntem alături de
colega noastră, Bianca Ardeleanu, în marea durere pricinuită de decesul bunicii
ECATERINA PUSTAI.
Dumnezeu s-o odihnească în

în vârstă de 92 ani. Înmor-

CONSTANTINESCU.

nie, ora 13.00, de la Capela Ha-

joi, 21 iunie 2018, ora 12.00,

şaş, iar stâlpul are loc azi, 20

în localitatea Cefa, de la cape-

noi. Dumnezeu să-l odihneas-

iunie, ora 19.00, la Capela Ste-

lă. Dumnezeu s-o odihnească

că în pace, iar pe voi să vă mân-

inberger. Dumnezeu să-l odih-

în linişte şi pace în Împărăţia

gâie. Verişorii Iustin cu fami-

nească în pace. Fiica Nela, gi-

Sa. Nora Constantinescu Doi-

lia, Adrian, Cornelia şi Giana.

nerele Adrian şi nepoata Adela

na, nepotul Alin cu soţia Ralu-

(3804)

Gherdan.

ca. (3815)

V

Cu mare durere în su-

flet ne despărţim de cel ce ne-a
fost soţ, tată, tată-socru şi bunic
administrație ICSM Vaşcău

În aceste momente de

MARIA
Înmormântarea va avea loc

iubitor, revizor contabil şi sef

ETELKA GAL.

col. ION MANOLACHE,
mântarea va avea loc joi, 21 iu-

şi bunicul drag
IUSTIN COVACI,

pace suflet blând. Fiul Dorel şi

doglu, Servicii Funerare Non-

Cu multă durere în su-

flete, anunţăm încetarea din

EUGEN-VIRGIL IORGA

liilor îndoliate. Ildiko Mavro-

V

inimi şi nespusă tristeţe în su-

trăi o vom plânge. Dormi în

Sincere condoleanţe fami-

Cu adâncă durere în

de grea este despărţirea, decât

SILVIU-IOAN DIHEL,

NICOLAE PANDOR,

V

ţat la ceruri. Durerea este ne-

din Ciuhoi, a plecat dintre

visa la viitor, concentrează-

V

V

VIOREL MONE,
de 76 ani, din Vaşcău, trecut la cele veşnice în mod ful-

V

Cu tristeţe în suflet,

anunţăm încetarea din viaţă,
după o grea suferinţă, a celui ce
a fost soţ, tată, socru şi bunic,
PETRU CREŢIU
(79 ani), născut

în Calea

Mare (a Florii Vancului). Dum-

gerător. Înmormântarea are loc

nezeu să-i dea odihnă veşnică

azi, miercuri, 20 iunie 2018, ora

în Împărăţia celor drepţi! Stâl-

12.00, de la domiciliu. Doar du-

pul are loc azi, 20 iunie, la ora

minică vorbeai cu noi şi iată că

18.00, la Capela Orăşenească,

azi pe neaşteptate, când ar fi

iar înmormântarea joi, 21 iunie,

V

Cu lacrimi în ochi şi

sufletele sfâşiate de durere ne
despărţim de sora şi mătuşa
noastră
MARIA
CONSTANTINESCU.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Sora Tirb Iuliana
şi Ciontescu Otilia cu familia.
(3816)

V

Dragoste, sinceritate,

pace. Colectivul Biroului Exe-

trebuit cu drag să te sărbătorim,

gingăşie sunt lucruri pe care

cutorului Judecătoresc Arde-

ora 14.00, la Capela Haşaş, de

te conducem cu regrete pe ulti-

sincere condoleanţe familiei

leanu Bianca. (3799)

mul drum. Un pios omagiu în

la Cimitirul municipal. Îndoliaţi, soţia Maria, copiii Mihae-

greu încercate, la despărţirea

la şi Marcel cu familiile. (3810)

de draga lor

numai o MAMĂ ţi le poa-

memoria lui! Bunul Dumnezeu

te oferi. Dragostea mamei este
aceea care ne ocroteşte paşii în
viaţă, de aceea cu multă tristeţe
în suflet îmi iau rămas bun de la
mama mea,
ECATERINA PUSTAI.
Dumnezeu să te odihnească

V

să-l ierte şi să-i ofere odihnă
Cu adâncă durere în

suflete ne-am despărţit de iubi-

ca şi Camelia, cu familiile lor.

ta verişoară
ICA TÎRB.
Sincere condoleanţe lui Vasile şi Claudiei. Dumnezeu să o

V

Un ultim omagiu celui

mai bun cumnat şi unchi

ca Pantiş cu familia. (3796)

Maria, Petruş Adriana cu soţul

plecat atât de repede dintre

Cristian şi nepoţii Arina şi An-

noi. Dumnezeu să te odihneas-

toniu. (3795)

că în pace. Familiile: Bădescu

crimi şi durere în suflet mă despart de cea care mi-a fost bunică,
ECATERINA PUSTAI.
Dumnezeu să te odihnească.
Îmi vei rămâne în veci în ini-

VIOREL MONE,

şi Caploiu.

V

Suntem alături de finii

noştri, Ionuţ, Cristina, Katy şi
Ovidiu, la marea durere pricinuită de decesul celui care le-a
fost tată, socru şi bunic,
IUSTIN COVACI.

Rămân doar amintiri-

bune acum, când ne despărţim

odihnească în pace. Văd. Galiş

Cu ochii plini de la-

V

CONSTANTINESCU.

le frumoase şi dorul de zilele

în pace, suflet bun! Fiica Rodi-

V

MARIA

veşnică! Familia: soţia Doina
cu cele trei fiice: Viorica, Rodi-

V

Suntem alături de co-

lega noastră Pop Rodica, secre-

Un gând de alinare şi

de tatăl, socrul şi bunicul

Dumnezeu s-o ierte şi s-o
odihnească. Sincere condoleanţe. Cuscra Răpsigan Ica şi
Adrian. (3817)

PETRU CREŢIU.
Dumnezeu să îl ierte. Fiul

comemorări

Marcel cu soţia Ileana şi nepotul Mihnea. (3811)

V

V

Pios

omagiu

de

Cu o rugăciune, o lu-

recunoștință, dragoste și neui-

mânare şi o floare, ne luăm ră-

tare iubitei noastre soții, mame,

mas bun de la

soacre și bunici,

PETRU CREŢIU,

EMMA COVACIU,

plecat dintre noi în lumea

la împlinirea celor 7 ani de la

drepţilor. Dumnezeu să-l aibă

plecarea ei în eternitate. Amin-

Sincere condoleanţe iar răpo-

în paza Lui! Fiica Mihaela, gi-

tirea ei va dăinui veșnic în su-

tară, acum când se desparte de
cel ce i-a fost tată
VIOREL MONE.

mă. Nepoata Bianca Ardelea-

Dumnezeu să-l ierte şi să-l

satului odihnă veşnică! Primă-

nerele Dan Velescu şi nepoţii

fletele noastre. Dumnezeu să-i

nu cu soţul Horaţiu Ardeleanu.

odihnească în pace. Cristina şi

ria şi Consiliul Local al oraşu-

Sergiu şi Crina, din Timişoa-

dea odihnă veșnică! Familia în-

(3797)

Ioan Hanga. (3806)

lui Vaşcău.

ra. (3812)

durerată.

