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ţă cu adâncă durere încetarea din viaţă a
(2285)

V

bată, un suflet nobil s-a ridicat la cer, mai

prof. IONEL „ŢUŢU” CRAIOVAN.

aproape de Dumnezeu, lăsând în urmă

Înmormântarea va avea loc marţi, 10

durere şi lacrimi

ianuarie, ora 13.00, la Cimitirul Ortodox

S

din Beiuş. Dumnezeu să-l ierte şi să-l

decese

odihnească în pace!

beşte-te”. (Ps. 69, 1).
FLORIAN FLORUŢ,
AURELIA ARDELEANU,
IOAN PANTIŞ,
MARIA RENGE,
VASILE VINTER,
PETRE BRAD,
MARGARETA ANA MOZA,

IONEL „ŢUŢU” CRAIOVAN,
fost profesor la C.N. „Samuil Vulcan”
şi jucător la echipa de fotbal din Beiuş.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică!

V

N-am crezut că ajung acest trist

moment, când mă despart de buna mea

V

colegă şi prietenă,
Aflăm cu durere că în ziua de Sf.

Ioan ne-a părăsit distinsul nostru coleg
IONEL-ȚUȚU CRAIOVAN,

AURICA.
Boala a fost mai puternică şi a învinso. A luat din sânul familiei un om de o

PETRU PAUL PELLE,

care izbăvește de toate nevoile pe toți cei

mare valoare şi învăţătoare de excepţie.

ANDRAS WALLNER,

ce aleargă către el, l-a izbăvit și pe

TEREZIA TOTH,
IRMA NAGY,
JOZSEF SANDOR BALAZS,
FLOARE KISS.

ȚUȚU
de suferință și-l va ajuta să ajungă de-a
dreapta Celui pe care L-a botezat în apele Iordanului, oferindu-i acest prețios dar

te. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare
Non-Stop „La Capătul Drumului S.R.L.”

Cu durere în suflete, ne despărţim de bunul nostru tată, bunic, socru,
ANDRÁS WALLNER,
Înmormântarea are loc azi, ora 13.00,
la Cimitirul Rulikowski, din Capela Steinberger. Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fiica Giza, ginerele István, nepoţii Orsika şi Fannika.

V

Mulţumiri din inimă celor care
au transmis mesaje de condoleanţe, telefoane, flori şi în mod deosebit celor care
au participat la înmormântarea mamei
noastre
RAFILA POPA,
pe cumplitul ger de vineri, 6 ianuarie. Mulţumiri calde părinţilor slujitori
în frunte cu Preasfinţia Sa Virgil Bercea,
episcopul greco-catolic de Oradea. Familia îndurerată. (24)

comemorări

În aceste triste momente, mă alătur soţului Gabi, copiilor Ovidiu şi Horea, împreună cu familiile şi le transmit sin-

de ziua lui. Prof. Teodor Rif și familia,

cerele mele condoleanţe. Rog pe bunul

alături de toți vulcaniștii.

Dumnezeu să o aşeze printre aleşii Săi!

Sincere condoleanţe familiilor îndolia-

Adio, draga mea

V

Am devenit mai trişti acum când

ne-a părăsit cel care ne-a fost coleg, con-

AURICA!
Înv. Ana Vesa. (25)

viv şi prieten,
Un ultim omagiu fostei mele în-

văţătoare

prof. IONEL CRAIOVAN (ŢUŢU).
Dumnezeu să-l odihnească, iar familiei îndurerate sincere condoleanţe. Cipri-

AURICA ARDELEANU,

an şi Nina Sirca. (26)

plecată prea timpuriu la cele veşnice.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei. Fostul elev
Octavian Firezar, promoţia 1992-1996.

V

Drum lin spre lumină, suflet bun

tate, s-a ridicat la cer, al dragei noastre
colege
AURELIA (CHIŞ) ARDELEANU.
Eşti şi vei rămâne în amintirile noastre, din cei 5 ani petrecuţi împreună, ani

(151)

V

Cu mare tristeţe în suflete sun-

draga lor soţie, mamă şi bunică,

AURELIA!
Familiei tale sincere condoleanţe. Colegii din promoţia Liceului Pedagogic
1971. (150)

ţia îndurerată, Lucia Brad.

V

Cu adâncă durere în suflete,

tă. Dumnezeu s-o odihnească în pace.

anunţăm trecerea la cele veşnice, după o

George şi Voichiţa Gavriş. (152)

grea suferinţă, a iubitei noastre mame şi
bunici,

îngeri să-ţi poarte sufletul tău bun aco-

colegă,

marţi, 10 ianuarie 2017, ora 14.00, din

de fiii, Ovidiu şi Horia, la despărţirea de

ne să-l rugăm pe Dumnezeu să-ţi lumi-

Nu te vom uita niciodată, draga noastră

76 ani. Înmormântarea va avea loc

tem alături de dl. Ardeleanu Gavril şi

colegă dragă şi învăţătoare iubi-

lo unde nu este durere şi nici întristare.

PETRICĂ BRAD,

Dumnezeu să-l odihnească în pace. So-

înv. AURICA ARDELEANU,

că odihnă veşnică între cei drepţi şi pe

dragul meu soţ,

Capela Haşaş, Cimitirul Municipal.

care ne-au format ca dascăli. Ne rămâneze calea pe care te duci, să-ţi rânduias-

Cu durere în suflete şi cu lacrimi

în ochi, anunţ încetarea din viaţă a celui

şi blând. Nu te vom uita
Condoleanţe familiei. Fam. Ciarnău.

Un suflet minunat, plin de bună-

V

care mi-a fost alături aproape 60 de ani,

AURELIA!

V

Dorina, Bogdan şi Lavinia Ghilea.

dar nădăjduim că Sf. Ioan Botezătorul,

KATALIN JULIANNA ALFOLDI,

V

Pentru tot ce ai însemnat pentru noi,

primească în Împărăţia Sa. Finii Florin,
C.S. Bihorul Beiuş deplânge tre-

cerea în nefiinţă a celui care a fost
„Doamne, să-mi ajuţi mie gră-

AURICA ARDELEANU.

V

nu te vom uita niciodată. Dumnezeu să te

V

V

O inimă bună a încetat să mai

V

Suntem alături de familia Arde-

leanu, în aceste grele momente când o

MARGARETA ANA MOZA,
de 80 de ani. Te vom păstra mereu în

conduc pe ultimul drum pe cea mai iubi-

inimile noastre. Înmormântarea va avea

tă soţie, mamă şi bunică,

loc marţi, 10 ianuarie 2017, ora 15.00, din

AURELIA ARDELEANU.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familia Prichici Lucian. (153)

Capela Frenţiu. Fiica profund îndurerată,
Dorina, nepoata Renata cu soţul Călin.

V

Cu tristeţe şi durere în suflete, ne
aducem aminte că azi, 9 ianuarie 2017, se
împlineşte un an de când iubita noastră
soţie şi mătuşă,
ANA HERŢA,
a plecat în veşnicie. Lângă ea se odihneşte şi draga noastră fiică şi verişoară,
DANA.
Cât vom trăi vă vom iubi şi vă vom
mulţumi pentru dragostea, blândeţea şi
căldura cu care ne-aţi înconjurat. Dumnezeu să le dea odihnă veşnică. Soţul
Ioan, verişorii Zina, Ionel, Mărioara şi
Petre. (92)

V

Se împlinesc 7 ani de lacrimi şi
durere de când iubita noastră mamă, soacră, bunică şi străbunică,
FLORICA FERICEL,
din comuna Avram-Iancu, a plecat dintre noi. Nu o vom uita niciodată. Dumnezeu s-o odihnească în linişte şi pace.
Fiica Florica, ginerele Ioan şi nepotul
Lucian cu familia. (119)

