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S

decese

V

„ Viaţa trebuie trăită aşa cum este, pentru că ni
s-a dat fără să o cerem şi ni se
va lua fără să fim întrebaţi.”
(Anonim)
MARIA NISTOR,
ILONA SIMON.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu durere în suflet
anunţăm moartea fulgerătoare a soţului, tatălui şi bunicului
nostru scump,
prof. GHEORGHE ŞUTEU,
de 83 ani. Înmormântarea va
avea loc în data de 4 iulie, ora
14.00, la Capela Haşaş.
„Zguduitor de grea
a fost plecarea ta
Fără cuvinte, despărţindu-ne,
Iar noi rămaşi distruşi pe drumul vieţii,
Purtăm pe veci în suflet amintirea ta”.
Soţia Liana şi copiii Liana şi
Dan cu familiile. (4063)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere colegei noastre, Liana Şuteu şi familiei ei, acum
când se despart de bunul lor
soţ, tată şi bunic,
prof. GHEORGHE ŞUTEU.
Odihnă veşnică dă-i lui,
Doamne, la fel şi colegelor decedate tot în luna iulie,
înv. MARIA BORTOŞ,
înv. IULIANA DURGHEU,
prof. MARIA VAIDA.
În numele colegilor de la Şc.
„Avram Iancu” din Ioşia, înv.
Ileana Molnar.

V

Suntem alături de vecinii noştri, Maria şi Teodor
Vereş Pop, la durerea despărţirii de cea care a fost iubita lor
mamă,
MARIA.
Sincere condoleanţe! Locatarii Asociaţiei de Proprietari
„Cantemir 29” Oradea. (4037)

V

Drum bun colegului

nostru,
prof. GHEORGHE ŞUTEU.
Odihnească-se în pace. Condoleanţe familiei. Anişoara şi
Maria. (4059)

V

În aceste momente de
mare tristeţe sunt alături de
voi, Maria şi Teodor Vereş Pop,
la despărţirea de buna voastră
mamă,
MARIA.
Veşnica ei pomenire! Bunul
Dumnezeu să o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe! Prietenul şi vecinul vostru, Florian
Paşca. (4038)

V

Dragoste, sinceritate
şi gingăşie sunt lucruri pe care
numai o mamă ţi le poate oferi.
Sunt alături de voi, dragii mei
vecini şi prieteni, Maria şi Teodor Pop Vereş, la marea durere a despărţirii de buna voastră
mamă,
MARIA.
Bunul Dumnezeu să o odihnească în pace. Flori şi lacrimi
pe tristul ei mormânt! Adriana
Novac. (4039)

V

Te-ai stins puţin câte
puţin sub privirile noastre, dar
chipul tău blând şi bunătatea ta
vor rămâne veşnic în sufletele
noastre. Dormi în pace,
FLOARE SIDEA,
de 81 ani. Înmormântarea are
loc azi, 3 iulie 2018, ora 13.00,
în localitatea Cornişeşti, de la
nr. 82. Soţul Vasile, fiul Ghiţă Sidea, nora Corina, nepoţii
Radu, Răzvan, Denisa. (4040)

V

Cu nemărginită durere
în suflete ne despărţim de buna
noastră mamă, soacră, bunică
şi străbunică,
FLOAREA SIDEA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa! Fiica
Elena şi ginerele Ionel Cacuci
cu familia. (4046)

V

O fiinţă dragă nouă
a luat calea spre cer. Îndoliaţi
în suflete şi plin de durere, ne
despărţim pentru totdeauna de
scumpa noastră bunică şi străbunică,
FLOAREA SIDEA.
Dormi în pace, suflet blând!
Nepotul Bogdan Cacuci, cu familia. (4045)

V

Fără cuvinte şi cu inimile zdrobite de durere ne despărţim de tine în adânci şi amare lacrimi, iubitul nostru soţ,
tată şi bunic,
IOAN POPA.
Te-ai stins puţin câte puţin sub privirile noastre neputincioase, în lupta cu nemiloasa boală, istovit de atâta durere
şi suferinţă pleci acum spre o
lume mai bună şi mai dreaptă,
lăsând în urmă o mare durere,
dor şi amintiri frumoase. Dumnezeu să te odihnească în pace.
Înmormântarea are loc azi, 3
iulie 2018, ora 13.00, în localitatea Cheriu, de la nr. 28. Soţia Viorica, copiii Nelu, Florina
şi Radu cu nepoţii Ionuţ şi Cosmin. (4042)

V

Lacrimi şi regrete doar
atât ne-au mai rămas acum,
când ne despărţim de cumnatul
şi unchiul nostru drag,
IOAN POPA.
Drum lin, printre îngeri!
Cumnata Rodica cu soţul Viorel, nepoata Roxana cu soţul
Dan. (4043)

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere colegei noastre, Viorica Popa, în aceste momente
grele şi dureroase pricinuite de
pierderea soţului drag,
IOAN POPA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace şi să-i mângâie pe cei îndureraţi. Colectivul Oficiului
Poştal Oradea 1. (4044)

V

Regretăm trecerea în
eternitate a unchiului nostru
PETRU SALA,
şi suntem alături de familia îndurerată. Dumnezeu să-l
odihnească! Nepoata Bâte Florina cu familia. (4049)

V

Cu adâncă durere în
suflete ne luăm rămas bun de la
unchiul,
PETRU SALA,
din Dobricioneşti şi suntem
alături de familia îndurerată.
Nepoata Vuşca Ramona cu familia. (4050)

V

Un gând de alinare şi
sincere condoleanţe pentru familia mătuşii noastre Lenuţa,
din Dobricioneşti, acum când
se desparte de soţul său,
PETRU SALA.
Nepotul Puşcău Cristian cu
familia. (4051)

V

Alinare şi mângâiere
pentru verişoara noastră, Lenuţa, din Dobricioneşti, acum
când se desparte de soţul său,
PETRU SALA.
Verişorii Lele Ioan, Puşcău
Maria şi Lele Maria. (4052)

V

Suntem alături de voi,
Lucian şi Lenuţa, la momentul
despărţirii de părintele şi soţul
drag,
PETRU SALA.
Odihnească-se în pace! Fam.
Răzvan Oros. (4058)

V

Suntem alături de dragii noştri nepoţi, Lucian şi Rucsandra, la marea durere pricinuită de dispariţia, după o
lungă suferinţă a tatălui şi socrului lor,
PETRU SALA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. Venera şi Adi Ardelean. (4062)

V

Cu adâncă tristețe în

suflete, ne luăm rămas bun de
la cel care a fost un profesor și
educator de excepție, un bun
coleg, un soț și un tată exemplar,
prof. PETRICĂ MATEI.
Sincere condoleanțe familiei
îndurerate. Colectivul didactic
al Școlii Gimnaziale „Alexandru Roman” din Aușeu.

V

Un OM de o probita-

te morală deosebită, un bun
și apreciat profesor, un cinstit
și harnic cetățean, un familist
exemplar,
prof. PETRICĂ MATEI,
a luat calea spre cer, prea repede, lăsând în urmă durere,
lacrimi și regrete. Dumnezeu
să-l aibă în paza Sa! Primăria
și Consiliul local al comunei

V

Cu durere în suflete ne
despărţim, după o lungă suferinţă, de cel care a fost soţ, tată,
socru şi bunic,
GHEORGHE
CĂLĂRAŞU.
de 68 ani. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Nu te vom
uita niciodată. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Rulikowski, Capela Haşaş, miercuri 4 iulie, ora 11.00. Familia
Călăraşu. (4058)

V

Ne exprimăm profunda compasiune și transmitem
sincere condoleanțe, d-nei prof.
Șunea Matei, dirijorul Corului
„Glasul Credinței” al Bisericii
„Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Aleșd, acum când
se desparte de iubitul său soț și
tată,
prof. PETRICĂ MATEI.
Părintele Ceresc să-i dea
odihnă veșnică. Înmormântarea va avea loc miercuri, 5 iulie, ora 13.00, în satul Aușeu.
Coristele și credincioșii din Biserica din Aleșd.

V

Transmitem sincere condoleanțe familiei Matei,
acum când îl conduc pe ultimul
drum pe fostul nostru coleg și
prieten,
prof. PETRICĂ MATEI,
un om deosebit și profesor cu
har. Colegii, din cercul pedagogic al profesorilor de educație
fizică din zona Aleșd.

Aușeu.

V

Gândurile mele de

mangâiere şi alinare se îndreaptă acum spre prietena şi colega
Liana, la despărţirea pentru totdeauna de soţul, tatăl şi bunicul
drag,
prof. GHEORGHE ŞUTEU,
pe care bunul Dumnezeu, pe
neaşteptate, fără suferinţă şi
durere, l-a dus în Împărăţia Sa
cea Cerească. Pe această cale
transmit un gând de mângâiere
şi compasiune fiicei Liana, cu
familia, şi fiului Dan, cu familia. Dumnezeu să-l odihnească
în pace pe
GHIŢĂ,
iar familiei să-i dea putere să
treacă peste aceste grele momente. Prietena Ana Moţ.

V

Suntem alături de

verișoara noastră Viorica Popa
și familia ei, acum când se desparte de iubitul soț și tată,
IOAN POPA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică! Verișoarele: Maria Cristea, Doina Tiurbe cu familiile, și vărul Ionel Barbonța.
(1499)

