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Suntem alături de Ovidiu Arde-

În aceste momente triste ale des-

leanu şi familia sa, în încercarea grea a

părţirii, adresăm un sincer gând de mân-

pierderii mamei dragi,

gâiere şi alinare distinsei familii Ar-

AURELIA ARDELEANU.
Sincere condoleanţe familiei îndure-

decese

V

deleanu! Vom păstra în inimile noastre
bunătatea, blândeţea şi dăruirea

V

Suntem alături de familia cole-

gului şi prietenului nostru, prof. Liviu
Popa, la despărţirea de mama, soacra,
bunica şi străbunica,
RAFILA POPA.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Co-

rate. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

AURICĂI,

lectivul de salariaţi şi conducerea Şcolii

Negru Radu şi Magdalena, Cristina Ar-

rugându-L pe bunul Dumnezeu s-o ier-

Gimnaziale „Nicolae Bălcescu” Oradea.

deleanu şi Feflea Ruxandra. (140)

te şi s-o odihnească în pace. Tirpe Ghe-

(117)

orghe, Maria-Eva, Răzvan şi Alex. (143)
O inimă bună a încetat să bată,

un suflet mare s-a ridicat la cer, iar eu cu
lacrimi şi tristeţe în suflet, mă despart
azi de soţia mea iubită,
AURELIA ARDELEANU,
în vârstă de 65 ani. Înmormântarea va
avea loc luni, 9 ianuarie 2017, ora 13.00,
din Capela Haşaş. Vei rămâne veşnic

V

Cu profundă tristeţe şi adâncă

durere ne luăm rămas bun de la vecina
noastră dragă,

V

Cuvintele sunt neputincioase şi

nu ne putem exprima durerea şi tristeţea

AURELIA ARDELEANU.
Sincere condoleanţe familiei îndure-

în inima mea. Soţul Gavril Ardeleanu.

rate. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

(129)

Vecinii din blocul ZP 9. (138)

ce ne-a cuprins inimile acum, când sufletul tău,
AURICA,
s-a ridicat la cer, lăsând în urmă multe lacrimi. Dumnezeu să te aibă în pază

V

Te-ai stins puţin câte puţin sub

şi să îţi dea odihna cea veşnică, om bun,

V

Suntem alături de prietenul şi

iar familiei tale puterea de a trece pes-

colegul nostru Ardeleanu Gavril, la ma-

te acest mare necaz. Nu te vom uita ni-

prea mult şi te-am pierdut. Azi, nu mai

rea durere pricinuită de moartea scum-

ciodată. Ana, Iuliana şi Teodor Hepuţiu.

timpul nu o va şterge niciodată, cu ochii

eşti unde erai, dar vei fi întotdeauna în

pei sale soţii,

(144)

înlăcrimaţi, cu speranţa că bunul Dum-

privirile noastre neputincioase, plecând
prea devreme dintre noi. Te-am iubit

sufletele noastre. Dumnezeu să te odihnească în pace şi linişte, scumpa noastră mamă,
AURELIA ARDELEANU.
Fiul Horia cu familia. (130)

Dumnezeu s-o odihnească. Fam. Moga
Corneliu şi Titiana. (128)

tată mă despart de iubitul meu soţ,

V

ALEXANDRU PASCUI,
Cu sufletul plin de durere mă

despart de draga mea colegă şi prietenă,
înv. AURELIA ARDELEANU.

V

O inimă bună a încetat să mai

bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, iar
noi, ne luăm rămas bun de la cea care a
fost mamă şi bunică,
AURELIA ARDELEANU.
Dumnezeu să-i dea linişte şi pace. Fiul
Ovidiu cu nepoata Iulia. (131)

V

Rog pe bunul Dumnezeu să-i aşeze su-

V

Aducem un ultim omagiu cole-

gei noastre dragi,
înv. AURICA ARDELEANU,
doamnă de o mare nobleţe sufletească

odihnească în pace. Sincere condoleanţe

Ortodox „Ep. Roman Ciorogariu”. (141)

soţie,
AURELIA ARDELEANU.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Cuscrii Simoc Gheorghe şi Florica. (132)

dragoste şi bunătate m-au înconjurat întotdeauna. Îl rog pe bunul Dumnezeu săţi aşeze sufletul acolo unde cei drepţi se
odihnesc. Înmormântarea are loc azi, 7

fletul minunat în Împărăţia Sa, iar pe cei

ianuarie, ora 13.00, la capela din satul

rămaşi să-i mângâie şi să le dea putere

Parhida. Soţia Aurica. (136)

să treacă prin aceste momente grele. Înv.
Teuşdea Maria cu soţul Tiberiu. (148)

V

Suntem alături de familia Arde-

leanu, la trecerea în veşnicie a mamei şi
soţiei,

cuscrul nostru, în aceste momente tragice când se despart de iubita lor mamă şi

de 76 ani, din satul Parhida, ale cărui

şi un dascăl de excepţie. Dumnezeu s-o

familiei îndurerate. Personalul Liceului
Suntem alături de ginerele şi de

Cu nemărginită durere, pe care

nezeu îi va da odihna şi pacea binemeri-

ICA,
căreia îi aducem un ultim omagiu.

V

AURICA.

V

În aceste momente de grea în-

Dumnezeu s-o pomenească întru Îm-

cercare, ne amintim cu drag de colega

părăţia Lui. Sincere condoleanţe. Alin şi

noastră,

Mădălina Teuşdea. (149)

AURICA ARDELEANU,

V

distinsă doamnă învăţătoare, care a

V

Sunt alături de cumnatul meu,

îndrumat paşii şi a luminat viaţa a sute

Horia şi de familia acestuia, în aces-

de copii. O vom păstra mereu în inimi-

prof. Liviu Popa, la trecerea în nefiinţă a

le noastre. Dumnezeu s-o odihnească în

mamei sale dragi,

te momente tragice când se despart de
scumpa lor mamă şi soţie,
AURELIA ARDELEANU.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Cumnata Simona Simoc. (133)

Suntem alături de fostul coleg

pace. Sincere condoleanţe familiei îndu-

RAFILA POPA.

rerate. Învăţătoarele Liceului Ortodox

Sincere condoleanţe. Fam. ing. Sfer-

„Ep. Roman Ciorogariu”. (142)

dean Iosif. (115)

V

Cu adâncă durere în suflete ne

luăm rămas bun de la verişorul nostru,
ALEXANDRU PASCUI,
din satul Parhida. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Verişoarele Gombos
Irina cu familia şi Keresztesy Geta cu familia. (137)

