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Bunul Dumnezeu să
primească în Împărăția Sa pe
mama, bunica și străbunica
STELA-FLOARE
MATICA,
din Răbăgani. Veșnica ei pomenire! Fiul pr. Viorel și Olga
Matica, nepot Șerban, Diana,
Iuliana și Casiana, nepot pr.
Vlad, Ioana, Mihai și Elena.
(3611)

V

mama,

V

Suntem alături de colegul nostru, Hotea Mihai, în
aceste momente grele pricinuite de pierderea mamei sale.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică! Fam. Mraz. (3595)

V

Sincere condoleanțe
verișorului nostru, Hotea Mihai cu familia, la despărțirea de
mama iubită,
FLOARE HOTEA.
Dumnezeu s-o ierte! Fam. Nicolae și Elian Trandafir. (3596)

Dumnezeu să o ierte pe

STELA-FLOARE
MATICA.
Pomenirea ei din neam în
neam! Fiul Mihai și Ana Matica. (3612)

V

Dumnezeu să o odihnească cu drepții pe mătușa,
STELA-FLOARE
MATICA,
în sânul lui Avraam, în Corturile Sfinților. Nepotul Cătălin, Mirela, Livia și Maxim
Popa. (3613)

V

Domnul nostru Iisus
Hristos să-i facă parte de mântuire mătușii noastre,
STELA-FLOARE
MATICA.
Nepoata Ioana, Radu, Tudor
și Rafila Crișan. (3614)

V

Suntem alături de familia preot Matica Marius, din
Copăceni, acum în momentele grele pricinuite de pierderea
mamei, soacrei și bunicii dragi,
FLOARE MATICA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Un grup de credincioși,
din Remeți. (3609)

V

V

Un gând de alinare
pentru Hotea Mihai și familia,
în aceste momente când se despart de mama și bunica dragă.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fam. Porumb Dorin.

Suntem alături de familia Hotea Mihai, din Cefa, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veșnice a celei care
le-a fost mamă, bunică și străbunică,
FLOARE HOTEA.
Dumnezeu să te odihnească în pace, suflet bun! Cumnata Pintea Maria și nepotul Ioan
cu familia. (3603)

V

Suntem alături de
verișorul nostru, Hotea Mihai
cu familia sa, la despărțirea de
iubita mamă,
FLOARE HOTEA.
Dumnezeu s-o ierte! Fam.
Rodica și Traian Cicortaș.
(3597)

V

Suntem alături de
tine, dragă Cornelia, și de fiul
tău, Adrian, cu familia, la marea durere pricinuită de moartea soțului, tatălui și bunicului
drag,
CELESTIN ANTOCI
cel care a fost și colegul nostru. Dumnezeu să-l odihnească
în pace și să-i mângăie sufletul.
Familia Ilisie Paul și familia
Pop Petru.

V

Suntem alături de
verișorii mei Romică și Gabriel, la pierderea tatălui lor,
ROMAN CHEREGI.
Dumnezeu să îl odihnească în pace! Nepoata Iuliana
Cismaș cu familia. (3593)

V

Suntem alături de vecinii noștri Nela și Gabi Cheregi, la marea durere pricinuită
de trecerea în neființă a tatălui,
socrului și bunicului,
ROMAN CHEREGI.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Familia Bărui. (3598)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunțăm încetarea din
viață a scumpei noastre mame
și bunici,
prof. MARIA DALE,
în vârstă de 86 ani. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Familia îndoliată. (3605)

V

Cu deosebită durere și
regrete, ne luăm rămas bun de
la draga și respectata noastră
soră și cumnată
MARIA DALE,
la pornirea spre drumul lung
al veșniciei. Soră mai mare,
mentor și prietenă, cu personalitate puternică, atât în societate cât și în familie, rămâne
pentru noi un exemplu de demnitate, luptător și familist. Ne
rugăm pentru iertarea păcatelor și odihna ei veșnică. Sincere condoleanțe dragelor noastre nepoate, Mariana și Rodica
cu familiile lor! Fratele Florian
Dacin și soția Rodica. (3601)

V

Cu profundă durere în
suflet mă despart de scumpa
mea soră,
prof. MARIA DALE,
omul minunat, liderul familiei. Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Nu o voi uita niciodată. Sincere condoleanțe pentru
toată minunata ei familiei! Cu
respect și dragoste profundă,
sora Florica Fărcaș din Sântandrei. (3602)

V

Suntem alături de familia dr. Popescu Mircea și de
doamna dr. Dale Rodica, la durerea pricinuită de pierderea
soacrei și mamei dragi,
MARIA DALE.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Sincere condoleanțe. Familia dr. Constantinescu Dan și
Corina.

V

În aceste triste momente când vă luați un ultim rămas
bun de la un om minunat și remarcabil, mama voastră,
MARIA DALE,
suntem alături de voi, Mariana și Rodica și întreaga voastră
familie, împărtășindu-vă durerea. Dumnezeu s-o odihnească în pace! Livia și Emil Dale.
(3606)

V

Transmitem sincere condoleanțe familiei Rodica Dale și Mariana Popescu, în
aceste triste momente când se
despart de iubita lor mamă,
MARIA DALE.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Fam. Ioana Pintea Dale
și Gabriela Dale. (3607)

V

Împărtășim durerea
fam. Rodica Dale și Mariana
Popescu, în aceste clipe când se
despart de iubita lor mamă,
MARIA DALE.
Sincere condoleanțe. Fam.
Cristina și Florentin Hus.
(3608)

V

Eu știu că un profesor
nu moare niciodată. Doamna
profesor,
MARIA DALE,
va rămâne veșnic vie în sufletul meu. Îmi iau acum la revedere cu respect dorindu-i drum
lin sprer cer. Condoleanțe prietenelor mele Mariana și Rodica! Eugenia Șandor cu familia.
(3611)

V

Dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom
învia și trăi împreună cu El.
(Romani, 6,8). Din 8 mai 2020,
distinsa noastră colegă și directorul Liceului Samuil Vulcan,
actualul Colegiu Național Samuil Vulcan, și al Liceului Pedagogic din Beiuș,
MARIA DALE
va trăi, credem noi, în
veșnicie alături de Cel Care
ne-a dăruit nouă tuturor viața
veșnică. Probabil că nu întâmplător trecerea ei în eternitate
s-a întâmplat aproape la jumătatea timpului dintre Învierea și
Înălțarea Domnului, într-o perioadă când toți ne bucurăm că
biruitorul morții ne ajută ca și
noi înșine să biruim patimile
noastre și să ne rugăm să ne fie
mereu aproape într-o frumoasă
colaborare de foarte mulți ani.
Pentru aceasta ne rugăm să se
odihnească în pace. Mângâiere Marianei și Rodicăi precum
și celor dragi lor. Requiesce in
pace, prietena noastră dragă!
Prof. Teodor Rif și familia.

V

Suntem alături de familia prof. dr. Popescu Mircea și Mariana, în marea durere pricinuită de decesul mamei
MARIA DALE.
Condoleanțe întregii familii!
Fam. Stanciu Vasile și Felicia.
(3615)

V

Suntem alături de familia prof. dr. Popescu Mircea, în aceste clipe grele când
se despart de draga lor mamă,
prof. MARIA DALE.
Dumnezeu să o odihnească
în pace! Sincere conddoleanțe
din partea colectivului Clinicii
de Cardiologie și U.S.T.A.C.C.
(3616)

V

Având zeci de ani un
rol foarte important în viața
Cetății ca director sau director
adjunct al Liceului Pedagogic
din Beiuș sau al celui ctitorit de
Samuil Vulcan,
profesorul MARIA DALE
se așează definitiv la catedra
celestă într-o zi în care Biserica
noastră ortodoxă cinstește semnul care avea loc la Efes, unde
era mormântul sfântului evanghelist Ioan, apostolul cel mai
iubit de Domnul. Pulberea albă,
numită mană, tămăduia, illo
tempore, neputințele și patimile sufletelor și timpurilor locuitorilor de acolo. Asemenea iubirii dintre Isus și ucenicul Său
a fost și aceea dintre profesorul
– director
MARIA DALE
și colaboratorii săi. Profesorii din vremea direcțiunii sale
și cei de astăzi din Vulcania ca
și personalul didactic auxiliar și nedidactic de atunci și de
acum se roagă ca Dumnezeu să
o așeze de-a dreapta Sa și să se
odihnească în pace. Requiescat
in pace! Personalul didactic,
didactic auxiliar și nedidactic
al Colegiului Național Samuil
Vulcan.

V

În această frumoasă zi
de 8 mai 2020, în mijlocul primăverii, aducem un pios omagiu distinsei noastre predecesoare și model de conducere
demnă, profesorului-director
MARIA DALE,
cea care aducea, illo tempore, omagiul său și al coalboratorilor episcopului iluminist Samuil Vulcan și suitei de
apostoli ai școlii beiușene, tuturor dascălilor care au croit drumul spre lume atâtor generații,
le-au cultivat dragostea pentru
limba neamului, i-au învățat să
iubească adevărul, să cinstească munca ca pe cea mai înaltă dintre virtuți. În suita acestor dascăli-apostoli se înscrie
și dumneaei. Pentru aceasta ne
rugăm acum să se odihnească
în pace de-a dreapta Mântuirtorului. Requiescat in pace! Director prof. Mihaela-Irina Ilierș
și director adjunct prof. Viorel
Gavra.

