12 In memoriam

S

decese

V

Suntem alături de
doamna învățătoare Florica
Hora și familia ei în aceste clipe grele pricinuite de decesul
mamei sale dragi,
ELENEȘ FLORICA.
Dumnezeu să o odihnească în pace, iar familiei îndoliate să-i dea putere să depășească
aceste momente triste. Sincere
condoleanțe. Felicia Șchiop cu
familia.

V

Un gând de alinare și
de mângâiere pentru doamna
preoteasă Laura, pentru Casian
și Sara, în aceste momente de
grea încercare, când se despart
de dragul lor soț și tată,
preot DAN SUCIU,
care a plecat pe drumul fără
întoarcere, lăsând în urmă un
gol imens și multă durere. Chipul său blând și bun va rămâne veșnic în amintirea noastră.
Sincere condoleanțe familiei.
Prof. Maria Ardelean și Ansamblul “Cununa de pe Criș”
din Tilecuș. (375)

V

Suntem alături de sora
Maghiari Irina și familia, la
pierderea pricinuită de moartea
soțului, tatălui, socrului și bunicului drag,
GHEORGHE
MAGHIARI.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fratele Grosu Dumitru cu
familia. (376)

V

Un gând de mângâiere pentru sora Maghiari Irina
și familia, acum când se despart de dragul lor soț, tată, socru și bunic,
GHEORGHE
MAGHIARI.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fratele Petru Grosu. (377)

V

În aceste momente de
mare durere, suntem alături de
familia surorii Irina, la trecerea
în neființă a soțului, tatălui, socrului și bunicului drag,
GHEORGHE
MAGHIARI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică. Fratele Grosu Teodor
și soția Florica. (378)
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V

comemorări

V

Cu mult dor
şi multe suspine
Greu trecu, un an de zile
De când prea repede şi fără de veste
Ne-a părăsit iubita noastră mamă şi soţie,
AURICA SABĂU,
de 49 de ani din Ştei. Dormi
în pace, suflet blând! Comemorarea va avea loc duminică, 23
aprilie 2017, la Catedrala Ortodoxă din Ştei. Fiica Sorina şi
soţul Sorin.

V

Un suflet bun, o inimă
curată şi plină de iubire m-a părăsit în data de 17 martie 2017
EUGENIA JURCAN,
născută Tămaş, în TrezneaSălaj, lăsându-mi doar amintiri
dragi, lacrimi şi durere. Alături
de ea îşi doarme somnul veşniciei de 12 ani fiica noastră
ALINA-EUGENIA.
Îmi lipsiţi foarte mult, dar
sunteţi prezente în gândurile şi
sufletele noastre. Dumnezeu să
vă odihnească în cel mai frumos loc plăcut Lui, în Împărăţia Sa. Recunoştinţă celor care
le vor dărui o clipă de aducere
aminte. Parastasul de pomenire
va avea loc Biserica Garnizoanei Militare Oradea, duminică, 23 aprilie 2017, preot Ioniţă
Mircea. Odihnă veşnică. Dormiţi în pace. Soţul Mircea-Octavian. (3314)

V

Niciodată timpul nu
va şterge din sufletele noastre
durerea şi tristeţea care ne-au
cuprins la despărţirea pentru
totdeauna, în urmă cu şase săptămâni, de iubita noastră fiică,
soră, soţie, mătuşă, cumnată
IULIANA POPOVICS.
Te-am iubit enorm şi-ţi vom
păstra vie amintirea chipului
tău blând, rugându-l pe bunul
Dumnezeu să-ţi dea linişte şi
odihnă veşnică. Familia îndurerată. (3295)

V

Pios omagiu de neuitare, dragoste, recunoştinţă la împlinirea a 22 ani de la trecerea
în eternitate a celui care a fost
dascăl, soţ şi tată iubitor
prof. MARIUS-ŞTEFAN
FAUR.
Dumnezeu să-i vegheze sufletul bun dându-i odihnă în
Împărăţia Sa. Mulţumim tuturor celor care îi vor păstra o clipă de aducere aminte. Familia.
(3290)

V

Duminică, 23 aprilie,
Ziua Sf. Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, comemorăm 8 ani de când sufletul dragului nostru soț, tată și
bunic,
ing. ȘTEFAN PANEA,
a plecat pe alt tărâm, în
Împărăția Tatălui Ceresc.
Retrăim povara dureroasei
despărțiri cu gândul mereu la
tine. Chipul tău drag este flacără vie în sufletele noastre pline de amintiri dragi, lacrimi și
doruri nestinse. Caracterul tău
drept, dragostea și căldura ta
sufletească, vorbele și povețele
înțelepte sunt pilde veșnice în
inimile noastre. La zi de praznic și pomenire, aducem pios
omagiu și reculegere ție și dragilor noștri adormiți,
GHEORGHE LAZĂR
– străbunic,
GHEORGHE PANEA
- bunic,
GHEORGHE PANEA
– unchi,
TEODOR PANEA - unchi,
FLOREA PANEA – unchi,
FLOAREA PANEA
– bunică,
IOAN AȘTELEAN – bunic,
MARIA AȘTELEAN
– bunică,
FLORICA LERINȚ
- verișoară
GHEORGHE LERINȚ
- unchi.
Dumnezeu să vă odihnească
în pace. Recunoștință pentru o
clipă de aducere aminte. Familia îndurerată. (379)

V

Au trecut 6 săptămâni
de lacrimi şi durere de când
ne-a părăsit pentru veşnicie
scumpul nostru soţ, tată şi bunic,
IOAN BREGE.
Parastasul de pomenire va
avea loc duminică, 23 aprilie,
ora 12.00, la biserica din Sînmartin. Dumnezeu să te odihnească în pace. Nu te vom uita
niciodată. Soţia Lenuţa şi copiii
cu familiile lor. (3312)

Vei fi veşnic în inima
şi-n amintirile noastre iubitul
nostru soţ, tată şi bunic
TEODOR HODIŞAN.
Parastasul şi slujba de pomenire vor avea loc duminică,
23 aprilie 2017, la biserica din
Săcădat. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Soţia Viorica, fiul Constantin-Viorel, nora
Anca, nepotul Rareş, fiica Lenuţa, ginerele Sorin şi nepotul
Alexandru.

V

Dragul şi mult regreta-

tul nostru soţ, tată, socru şi bunic,
PETRU IGNA
bunătatea şi blândeţea ta nu
ne-o va lua nimeni din sufletele
şi inimile noastre. Cu speranţa

V

Au trecut şase săptămâni de durere şi lacrimi fără
tine draga mea soţie. Nimic nu
umple golul lăsat de tine în inima mea. O rugăciune, o floare,
o lumânare şi multe lacrimi pe
tristul tău mormânt, atât îţi pot
aduce draga mea
IULIANA POPOVICS
(IUŢI).
Dumnezeu să te aibă în grijă. În veci nemângâiat de durere soţul tău Liviu. (3294)

V

că ai găsit o lume mai bună, ne
rugăm în continuare pentru sufletul tău bun. Parastasul de pomenire de 40 de zile va avea
loc duminică, 23 aprilie 2017, la
Biserica Militară, str. Armatei
Române. Veşnic îndureraţi, soţia Ileana, copiii Lavinia Vascan cu familia şi Lucian Igna
cu familia. (3337)

In memoriam distinsului profesor emerit
IOAN BALOG (1927-2017)
În Vinerea Mare (14 aprilie 2017) din Postul Sfintelor Paști a trecut
la cele veșnice distinsul profesor emerit
IOAN BALOG.
S-a născut la data de 8 aprilie 1927 în satul Păușa, județul Bihor.
A făcut școala primară în satul natal, iar apoi Școala Tehnică la Oradea. În anul 1963 termină Facultatea de Agricultură la Timișoara.
Cu harul deosebit de profesor în anul 1948 este numit cadru didactic la Școala Metalurgică Oradea. Bun organizator și manager de
excepție în 1953 ajunge inspector școlar regional la Direcția Regională de Dezvoltarea Oradea. În anul 1954 este numit director la Centrul Școlar Agricol Salonta. Pentru activitatea și competența de care
dă dovadă, în anul 1964 primește titlul de Profesor Fruntaș și Ordinul Muncii clasa a-III-a. Pentru întreaga sa activitate în anul 1975
i se acordă titlul de Profesor Emerit. Prin activitatea sa de excepție
ajunge să contribuie substanțial la creșterea prestigiului instituției pe
care o reprezintă, astfel că în 1973 Centrul Școlar Agricol Salonta devine Liceul Agricol Salonta. Ca profesor, inspector şcolar și director de liceu s-a distins printr-o înaltă competenţă şi ţinută pedagogică, onorându-și exemplar în toți anii statutul de dascăl printr-o
mare putere de muncă și un înalt profesionalism. Datorită calităților
sale morale și profesionale, în anul 1992 a fost ales deputat în Camera
Deputaților. Numele său rămâne înscris la loc de cinste în rândurile
personalităţilor învățământului și agriculturii bihorene. Este amintirea unui dascăl desăvârșit, care a contribuit la formarea a peste 35 de
generații de specialiști cu pregătire în domeniul agricol, amintirea
unei personalități de o inegalabilă eleganță și rafinament, amintirea
unui spirit mereu tânăr, animat de o curiozitate intelectuală fără margini, în fața căreia ne-am plecat întotdeauna cu admirație. Va rămâne
veșnic în sufletele și inimile noastre. Nu-l vom uita niciodată! Veşnică să-i fie amintirea şi pomenirea! Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească! Condoleanțe familiei! În numele unui grup de absolvenți, Dr.
ing. Adrian Venig. (3296)

