Doar 5% dintre apartamentele din România
sunt izolate termic
Doar 5% din cele 2,7 milioane de apartamente amplasate în blocuri de locuit din
România sunt modernizate energetic prin izolare termică,
potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă pentru aprobarea Strategiei energetice a
României 2020-2030.
România are în prezent un
total de circa 8,5 milioane
locuinţe, din care sunt locuite
aproximativ 7,5 milioane.
Dintre acestea, circa 4,2
milioane sunt locuinţe individuale, iar circa 2,7 milioane de
locuinţe sunt apartamente amplasate în blocuri de locuit
(condominiu).
Doar 5% dintre apartamente sunt modernizate energetic prin izolare termică. Pe

măsură ce comercializarea
masei lemnoase este mai bine
reglementată, iar preţurile energiei termice şi combustibililor sunt liberalizate,
costurile cu încălzirea vor
cunoaşte o creştere, încurajând
investiţiile în măsuri de reabilitare termică a locuinţelor",
arată proiectul.
De asemenea, la nivelul
României,
14,4%
din
gospodării au avut restanţe la
facturile de utilităţi în 2018. În
comparaţie, media Uniunii Europene se aﬂa la 6,6% în acelaşi
an.
Din totalul locuinţelor,
numai aproximativ 1,2 milioane sunt racordate la SACET(circa
600.000
de
uri
apartamente doar în Bu-

cureşti).
O treime din locuinţele
României (aproape 2,5 milioane) se încălzesc direct cu gaz
natural, folosind centrale de
apartament, dar şi sobe cu randamente extrem de scăzute (cel
puţin 250.000 de locuinţe).
Aproximativ 3,5 milioane
locuinţe (marea majoritate în
mediul rural) folosesc combustibil solid – majoritatea
lemne, dar şi cărbune – arse în
sobe cu randament foarte
scăzut.
Restul locuinţelor sunt
încălzite cu combustibili lichizi
(păcură, motorină sau GPL)
sau energie electrică. Peste
jumătate dintre locuinţele din
România sunt încălzite parţial
în timpul iernii.

Pierderi de peste 15.000 de slujbe libere
în România din cauza pandemiei
În al treilea trimestru din
acest an, în România erau
disponibile 39.300 de locuri
de muncă vacante, în creştere
cu 5.200 de posturi faţă de
trimestrul anterior, însă, comparativ cu acelaşi trimestru al
anului trecut, rata a scăzut cu
0,30%, iar numărul locurilor
de muncă vacante s-a redus cu
15.700.
Potrivit datelor furnizate
de Institutul Naţional de Statistică, în trimestrul III din
anul în curs, cele mai mari
rate ale locurilor de muncă
vacante s-au înregistrat în administraţia publică (2,07%),
alte activităţi de servicii
(1,96%), respectiv sănătate şi
asistenţă socială (1,52%).
În industria prelucrătoare
existau peste 20% din

numărul total al locurilor de
muncă vacante (7.900 de posturi), rata fiind de 0,73%, iar
în sectorul bugetar era concentrată aproximativ o treime
din numărul total al locurilor
de muncă vacante< 5.700 în
administraţia publică, 5.300 în
sănătate şi asistenţă socială,
2.000 în învăţământ.
Rata locurilor de muncă
vacante a înregistrat cele mai
mici valori în hoteluri şi
restaurante (0,02%), producţia
şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă
caldă şi aer condiţionat
(0,26%), respectiv industria
extractivă şi tranzacţii imobiliare (0,29% pentru fiecare în
parte). Aceste activităţile economice au avut şi cele mai
puţine locuri de muncă va-

cante (până la 100 locuri vacante).
Față de trimestrul precedent, cele mai semnificative
creşteri ale ratei au fost înregistrate în învăţământ (cu
0,37%), activităţi de servicii
administrative şi activităţi de
servicii suport (cu 0,30%) și
industria prelucrătoare (cu
0,26%).
Creşteri importante ale
numărului locurilor de muncă
vacante au avut loc în industria prelucrătoare (cu 2.700
posturi) şi în învăţământ (cu
1.300 posturi).
Cea mai relevantă scădere
atât a ratei, cât şi a numărului
locurilor de muncă vacante a
fost consemnată în informaţii
şi comunicaţii (cu 0,38%, 700
locuri vacante).

Lucrările de construcţii în România
au crescut cu 17,3% în luna septembrie
Lucrările de construcţii în
România au înregistrat o
creştere de 17,3%, în luna septembrie 2020 comparativ cu
aceeaşi lună din anul anterior,
acesta ﬁind cel mai mare avans
înregistrat în rândul statelor
membre UE, arată datele publicate, joi, de Eurostat, potrivit
Agerpres.
În timp ce în România, lucrările de construcţii au înregistrat o creştere de două cifre în
ritm anual, la fel ca şi în luna
august, în zona euro lucrările
de construcţii au consemnat în
luna septembrie un declin
anual de 2,5%, iar în UE au înregistrat o scădere de 2,7%.
De la o lună la alta, în septembrie 2020, comparativ cu
luna anterioară, lucrările de
construcţii au scăzut cu 2,9% în
zona euro şi cu 2,5% în Uniunea Europeană.
Şi în acest caz, România se
situează printre ţările unde lucrările de construcţii au înregistrat cele mai mari creşteri, de
la o lună la alta, cu un avans de
1,7%, ﬁind devansată doar de
Slovenia, cu un avans de 2,6%.
Conform datelor prezentate
anterior de Institutul Naţional
de Statistică (INS), în România,
la nivelul lunii septembrie
2020, comparativ cu septembrie 2019, volumul total al lucrărilor de construcţii s-a

S]mb[t[ 21 noiembrie 2020

Mica publicitate

10 Informa\ia zilei

HoRoscoP
BerBec. Colegii tăi au nevoie de
intervenţia ta salvatoare, de contribuţia ta pentru rezolvarea unor
aspecte pe care ei nu mai ştiu cum
să le ducă la bun sfârşit. Sunt convinşi că tu deţii soluţia la problemele lor şi abia aşteaptă să vii să
le întinzi o mână de ajutor.
taUr. Ca să duci mai departe un
proiect ce nu mai are niciun rost,
ce nu mai are nimic de oferit, ar
însemna doar să-ți consumi inutil
timpul şi energia. Tu nu stai niciodată să pierzi vremea degeaba,
dacă vezi că nu merge, lași baltă și
faci alt ceva, mai util.
gemeni. Persoana iubită nu este
pe aceeaşi lungime de undă cu
tine, ea vede relaţia voastră cu o
oarecare răceală, sau pesimism.
Lasă reproşurile, nu pune la suﬂet
ﬁecare gest care nu-ţi convine şi
fă un efort să-i accepţi toanele
care și așa sunt trecătoare.
rac. Nu te alătura celor nepricepuţi care doar se laudă cu ce pot
face, dar nu au demonstrat niciodată acest lucru. Un sfat bine documentat, un sprijin la nevoie sau
o idee salvatoare vor veni, cel mai
probabil de la un specialist, sau
din studiile tale personale.
leU. Eşti foarte aproape de materializarea unui proiect pe care l-ai
clădit cu perseverență, dar acum,
la ultima probă ar mai ﬁ nevoie de
încă un efort de voinţă. Vei ﬁ dea dreptul încântat când vei pune
punctul ﬁnal la acest proiect care
a evoluat atât de frumos.
FecioarĂ. Dacă simţi că te lasă
puterile, ia un moment de răgaz
să te reîncarci cu energie, nu
cumva să clachezi pe ultima sută
de metri. O pauză ar ﬁ chiar binevenită, pentru că te detaşezi
puțin de miezul problemelor şi
observi dacă ai scăpat ceva din
vedere.
BalanȚĂ. Chiar dacă cei din
anturaj nu au tocmai cea mai
bună dispoziție, nu ar trebui să
otrăvească atmosfera cu critici și
răutăți. Când vezi că orice încercare de a-i mai dezmorți puțin
este zadarnică, decât să te
molipsești și tu, mai bine pleacă
de acolo.
scorpion. Nu te crampona de
niște lipsuri banale, de care,
oricum, nu vei sc[pa niciodată, ci
vezi ce ai reușit să realizezi tu și
alții nu. Situaţia ta materială este
semniﬁcativ mai bună şi ai, incontestabil, mult mai multe motive să ﬁi mulţumit decât mulți
alții.
sĂgetĂtor. Dacă ai putea sta
departe de cei pesimiști, ai ﬁ mai câştigat,
dar parcă aceştia se
ţin scai de tine.
Parcă tu le-ai insuﬂa o stare de
bine, găsesc în tine
o imensă sursă de
energie pozitivă, dar
nu-şi dau seama că de
fapt ei absorb toată energia din
tine.

România se situează printre ţările unde lucrările de construcţii
au înregistrat cele mai mari creşteri
majorat atât ca serie brută
(+18,7%), cât şi ca serie ajustată
(+19,2%), ca urmare a activităţilor rezultate în lucrările de
reparaţii capitale (+83,4%, respectiv +78,2%) şi al lucrărilor
de întreţinere şi reparaţii
curente (+16,7%, respectiv
+18,8%).
Potrivit INS, raportat la
luna august a acestui an, în septembrie 2020, volumul total al
lucrărilor de construcţii s-a
majorat, ca serie brută, cu
9,8%, iar ca serie ajustată cu
1,6%.

La începutul acestei luni şi
Comisia Europeană a apreciat,
în previziunile economice de
toamnă,
c[
economia
României va înregistra o contracţie de 5,2% în acest an, mai
puţin severă decât se estima iniţial, graţie investiţiilor şi lucrărilor de construcţii.
„Investiţiile au surprins cu
o contribuţie pozitivă la
creştere în condiţiile în care activitatea de construcţii a fost, în
mare parte, neafectată de măsurile de izolare”, susţine Executivul comunitar.

TRANSPORT TURISM

capricorn. Orice ți-ai propus
să faci azi, va avea sorți de
izbândă, pentru că este o zi deosebit de dinamică pentru tine, în
care vei putea rezolva totul, cât se
poate de eﬁcient. Vei ﬁnaliza o
mulțime de sarcini și îți va mai
rămâne timp și energie și de distracție.
vĂrsĂtor. Răbdarea ta este pe
terminate și nu-ți găsești locul
până când visul tău cel mare nu va
deveni realitate. Eşti o ﬁre grăbită
și nu prea știi să înaintezi mai
încetişor, dar de data aceasta nu ai
încotro. Totuși, eşti pe drumul cel
bun și doar asta contează.
peȘti. Lucrurile bune pot să
apară și în cele mai banale locuri,
deci nu te aștepta să dai de surprize plăcute doar în împrejurări
cine știe cât de speciale. Poți avea
parte de bucurie, sau poți primi
vești bune chiar și legate de cel
mai simplu detaliu din viața ta.

Daniseb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.

cAsE
VÂNZ{RI CASE
l Cas[, 3 camere - 60.500
( 0770.469.741
l Cas[ de vacan\[ + 7 ari
teren, Bercu Ro;u. (
0745.600.790
l V]nd cas[, sat Hrip,
P[ule;ti.
comuna
(
0745.366.713, 0720.690.810
l V]nd `n T[t[re;ti cas[,
anexe ;i gr[din[, 37 ari. (
0729.273.342
l V]nd cas[ Viile Satu
Mare, 450 mp, se poate
transforma `n agroturism
cu fonduri europene, teren
6000 mp. ( 0770.445.190
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 2 2CAM.
Proprietar,
v]nd
apartamente 2-3 camere,
bloc nou, strada Gellert
Sandor. ( 0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro
l Apartament 2 camere,
Central, etaj I, 38.500 euro.
( 0751.802.268
l V]nd apartament 2
camere, zona pia\a Micro
17, etaj IV, mobilat / utilat.
( 0757.191.530
l V]nd apartament urgent.
( 0747.937.057
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 33CAM.
l Apartament 3 camere,
decomandat,
parter,
c[r[mid[, zona pia\a
(
Some;,
Mall.
0746.872.378
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 4 4CAM.
l Apartament 4 camere,
116 mp, etaj III, strada
F[g[ra;ului, pre\ negociabil.
( 0753.518.443
V}NZ{RI
GARsoNIERE
VÂNZ{RI GARSONIERE
l V]nd garsonier[ confort,
str. Ostrovului 11, etaj I,
suprafa\[ 24 mp, mobilat[ /
utilat[. ( 0757.191.530
TERENURI
VÂNZ{RI TERENURI
l Teren intravilan 1 ha,
curent + ap[, Pot[u. (
0745.600.790
l Teren P[ule;ti. (
0745.312.597
V]nd teren Viile SM, 40 ari
parcelabil, loc frumos. (
0770.445.190
AUTOAUTo
STR{INE
V}NZ{RI
l V]nd Passat, an 2000,
motorin[> Opel Agila, an
(
2004,
benzin[.
0759.672.003
cUmp{r{ri aUto
str{ine
l Cump[r autoturisme
avariate. ( 0757.747.469

ABO MIX S.A.
Achiziţionează
PORUMB
recoltă 2020 la preţ
avantajos
tel 0747029600
~ncHirieri aUto
str{ine
(
l
Autoturisme.
0743.450.946
l ~nchiriez ma;ini. (
0740.744.370
DIVERSE
VÂNZ{RI
DIVERsE
V}NZ{RI
l V]nd lemne, rumegu;,
gunoi, transport gratuit. (
0745.569.712
l V]nd lemne, fag, gunoi.
( 0741.427.544
l V]nd lemne de foc. (
0745.221.243
l V]nd lemn foc, fag, cer,
carpen, asigur transport. (
0744.479.787
l |igl[ din demol[ri. (
0748.854.019
l V]nd portbagaj Logan
( 0741.073.618
l Vând televizor Samsung
107 cm – 500 lei, Combină
frigoriﬁcă Arctic 362 L 1300 lei, chitară rece - 180
lei, chitară electrică - 350
lei, procesor chitară - 250
lei, combo - 250 lei. (
0735.174.006.
V}NZ{RI
VÂNZ{RIAGRIcoLE
AGRICOLE
l V]nd porumb boabe
uscat. ( 0747.830.823.
VÂNZ{RI ANIMALE
ANIMALE
l V]nd purcei. (
0758.727.294
l V]nd porci 80-150 kg,
SM, cu posibilitate de t[iere.
( 0753.027.230
l V]nd purcei ras[ de
carne. ( 0748.857.441
l V]nd porci gra;i. (
0752.696.080
l V]nd purcei de 8 ;i 12
s[pt[m]ni. ( 0741.212.965
l V]nd porci. (
0755.897.688
V]nd porc de carne 120 140 kg, la 11 Ron /kg. (
0746.060.880, 0770.144.280
l V]nd 1 porc. (
0742.920.563
l V]nd porci gra;i ;i 12
buc ;oldani `ntre 30 ;i 40
kg. ( 0746.382.020
l V]nd g];te, iepuri. (
0757.757.390
cITA|IICITA|II
l Subsemnata Sab[u
Mariana chem `n instan\[ la
data de 11.01.2021, sala 6, la
Judec[toria Satu Mare pe
numitul Sab[u Iosif `n
calitate de p]r]t, `n dosar
nr. 2246/296/2020
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cu suﬂetele `ndurerate ;i
ochii plini de lacrimi ne
lu[m r[mas bun de la cea
care a fost draga noastr[

cu profund[ triste\e ;i dor
`n suﬂet amintim c[
s]mb[t[ 21 noiembrie
2020 se `mplinesc 6 luni de
la desp[r\irea dureroas[
de iubitul nostru tat[

zilnic 9.00-18.00
sâmb[t[ ~NcHIs
duminic[ 12.00-17.00

cHIRII CHIRII

PREST{RI
SERVICII
sERVIcII
PREsT{RI

l Dau `n chirie apartament
lux, 2 camere, ultracentral,
etaj I, pe termen lung. (
0742.318.209
l ~nchiriez ap. 2 camere,
etaj II. ( 0751.874.377

l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. ( 0746.623.401
l “Pufosul” - cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii. (
0757.335.648, 0742.235.813
l :coal[ pentru permis de
conducere categoria BE. (
0740.794.370
l Ra;chetez ;i pun parchet
masiv ;i laminat, cu ma;in[
aspirator.
cu
(
0742.397.265
l Firm[ execut[ case cu
materiale proprii P+M, 200
mp, 43.000 euro + lucr[ri `n
construc\ii A/Z, plata ;i `n
2-3 rate. ( 0747.683.513,
0753.886.891
l Repar frigidere, ma;ini
sp[lat (domiciliu+garan\ie).
(
0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l
Execut[m
lucr[ri,
acoperi;uri, dulgherie, orice
tip de tabl[, mici repara\ii,
30% reducere pentru
pensionari. ( 0747.470.745
l Execut[m case, izola\ii,
rigips, ;ape, garduri, fa\ade,
tencuieli, betoane. (
0754.609.906
l Amenaj[ri interioare
(gresie, faian\[, parchet, u;i,
etc)> repara\ii construc\ii,
demol[ri, garduri. (
0744.923.211
l Execut[m apartamente,
repara\ii, demol[ri, montat
mobil[, garduri, ﬁnisaje. (
0754.513.544
l Execut[m acoperi;uri,
dulgherie, \igl[, jgheaburi,
burlane, orice repara\ii. (
0757.580.901 :tefan

Dau `n chirie ap. 3 camere,
semimobilat, Micro 17,
aleea Independen\ei. (
0743.801.913, 0361.882.300
~nchiriez garsonier[ utilat[.
( 0741.509.336
l ~nchiriez birouri, spa\ii
comerciale, depozite. (
0744.523.156
cUMP{R{RI
CUMP{R{RI

CUMP{R FieR VeCHi,
CUPRU, aLUMiniU, aLaM{,
PVC - TeRMOPan,
aCUMULaTORi aUTO.
Transport gratuit-plata
pe loc. 0261-989,
0755-283431, 0753-836274
cump[r[m la cele mai avantajoase
pre\uri de;euri metalice feroase ;i
neferoase, acumulatori, cutii de
cartoane, ambalaje.

sc FERoMETAL sRL
str. magnolia, nr. 40, nr. 53
negre;ti-oa;, str. victoriei, nr. 3 d
Tel.< 0744.777.340, 0754.250.539,
0757.522.410

Cump[r ﬁer vechi ;i
neferoase, acumulatoare
auto, transport gratuit, plata
pe loc. ( 0730.444.660
l Cump[r pene vechi-noi.
( 0753.500.698
l Cump[r pene. (
0754.525.199
~MPRUMUTURI
~MPRUMUTURI
l Credite, reﬁnan\[ri.
(
Rodica
Pop.
0744.368.057
MATRIMONIALE
MATRIMoNIALE
l Pensionar[ (64) caut un
partener de via\[ din Satu
Mare pentru ajutorare
reciproc[. ( 0749.759.968

Execut[m
acoperi;uri,
mansarde, dulgherie, izola\ii
termice, jgheaburi/burlane,
repara\ii urgente, la cel mai
mic pre\ + reducere 35%
pensionari. ( 0722.968.059
l Execut[m gipscarton,
gresie, zugr[veli A-Z. (
0757.246.977
l Execut[m lucr[ri< \igl[
metalic[, orice tip de
acoperi;,
hidroizola\ii,
repara\ii urgente, jgheaburi,
burlane, pensionari 35%. (
0758.568.418
l Execut[m acoperi;uri,
repara\ii. ( 0757.246.977

so\ie, mam[, soacr[ ;i
bunic[ :ERE: ANA.
s[-i
dea
Dumnezeu
odihn[ ve;nic[!
So\ul Vasile, ﬁica Mirela,
ginerele Vasile ;i nepo\ii
Denisa ;i Denis

= coNDoLEAN|E
coNDoLEAN|E

l ~ngrijesc persoane
bolnave la domiciliu. (
0758.356.530
l Execut[m lucr[ri de
(
construc\ii.
0757.503.528
l Execut[m s[p[turi
manuale, planta\ii pomi. (
0731.753.800
l Execut lucr[ri interioare(
exterioare
etc.
0758.299.932
l Electrician zugr[veli,
gresie, faian\[, iein ;i
rapid. ( 0758.528.653
l Ferestre / u;i PVC la
comand[, str. Cuza Vod[,
nr. 10. ( 0746.987.480
l Interven\ii canal `nc[lzire. ( 0759.356.214
(
l
Electrician.
0759.656.290
l ~ngrijesc o persoan[ `n
v]rst[ non stop, nemobilizat
`n pat. ( 0749.759.968
TRANSPORTTURIsM
TURISM
TRANsPoRT
l Transport persoane
Austria. ( 0740.794.370
l Transport balastru, nisip,
moloz, lemne foc. (
0743.488.272
l Transport locuri `nguste
3-7 mc nisip, balast,
p[m]nt,
moloz.
(
0755.671.938

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i

Jocul nr. 3367

4 9 7 3
2
2 8
9 1 7
1

2 7

9

7

8

9

3 6 2

5 1

3 2 1
2

1

8

4 8

9 6 3 7
5
4 3

scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r de
la 1 la 9 `n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din
9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in deja
anumite cifre fixate de la `nceputul jocului. Fiecare rând,
coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ a
fiec[rei cifre. solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.

Solu\ia la jocul nr. 3366

4 7

1

l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-1020 mc. ( 0745.203.220
l Transport persoane
Germania - Olanda. (
0745.241.118
Marf[ - mut[ri.
0753.807.001

(

l Transport auto, colete,
utilaje agricole Rom]nia Ungaria - Austria (
Germania.
0040.755.821.614
l Execut[m transport
marf[. Inf ( 0746.380.153
l Transport nisip, balastru,
moloz. ( 0741.077.706
OFERTE
SERVICIU
oFERTE
sERVIcIU
l
Angaj[m
;oferi
distribuitori produse de
paniﬁca\ie. ( 0730.083.213
l Angajez ;oferi taxi. (
0740.794.370
l Angajez meseria;i `n
construc\ii,
ﬁnisaje,
interioare-exterioare etc, AZ. ( 0740.385.153
l Angajez ;ofer tir, curse
tur-retur,
Rom]niaSlovacia. ( 0745.600.790
l Angajez muncitor `n
construc\ii, dulgher, ﬁerar,
ﬁnisor. ( 0743.333.872
l Caut femeie `ngrijire
bolnav la domiciliu. (
0261.721.835
l Caut femeie `ngrijire
bolnav. ( 0748.116.350
Angajez ;ofer distribu\ie cat.
B ;i croitoreas[. (
0745.849.985
Angaj[m ;ofer camion cu
macara. ( 0747.037.508
l Societate comercial[
angajeaz[ op. CNC, frezori,
prelucr[tori prin a;chiere.
( 0745.099.177
l Angajez secretară pentru
o companie mare! Inf.
telefon (0766.540.000

=

plecat
IRINA.
Ai
Dumnezeu s[ te aib[ `n
grij[, iar ﬁului t[u Nelu
chifor ;i familiei sincere
condolean\e!
Fam. Sab[u I. ;i Antonescu
___________
suntem al[turi de vecina
noastr[ Rak Elisabeta ;i
familia `n aceste momente
grea
`ncercare,
de
pricinuite de trecerea `n
neﬁin\[ a ﬁicei sale
EMEsE.
sincere
condolean\e
familiei
`ndurerate. Dumnezeu s-o
odihneasc[ `n pace!
Familia Petrovai Dan ;i
Maria
___________
Vom păstra mereu vie
amintirea fostei noastre
vecine VIoRIcA sUcIU.
Un gând de alinare și
mângâiere pentru cristina
și cristian cu familia.
Dumnezeu s-o aibă în
paza sa!
Florica Oșan și fam. Mihai
Sălceanu

= coMEMoR{RI
coMEMoR{RI

=

P[str]ndu-i
amintirea
ne;tears[ `i aducem
omagiu
de
nespus[
dragoste
;i
pre\uire
scumpului nostru so\,
tat[, socru, bunic AcHIM
NIcoLAE, la `mplinirea a
1 an de c]nd a plecat
dintre noi. Rug[m pe
Bunul Dumnezeu s[-i dea
odihn[ ve;nic[!
Familia

PETRU.
o
NYIKI
rug[ciune ;i un g]nd pios
suﬂetul
lui.
pentru
s[
`l
Dumnezeu
odihneasc[ `n pace! Vei
r[m]ne mereu `n inimile
noastre!
Fiii Marin ;i Marcel Nyiki
cu familiile lor
___________
Dorul ;i durerea din
suﬂetele noastre sunt f[r[
alinare la `mplinirea a 6
luni de c]nd dragul meu
so\ NYIKI PETRU a plecat
`ntr-o lume mai bun[.
suﬂetul lui de o bun[tate

rar[ ;i caracterul deosebit
sunt amintiri ce nu pot ﬁ
;terse
din
suﬂetele
noastre. F[r[ el lumea nu
mai este aceea;i, lacrimile
nu alin[ dorul iar durerea
;i triste\ea din suﬂetele
noastre nu vor trece
niciodat[!
So\ia Veronica Nyiki
___________
Au trecut ;ase ani de c]nd
ne-ai p[r[sit scumpa mea
mam[
HAVRINcEA
LENU|A. Te vom pl]nge
ne`ncetat rug]ndu-l pe
Dumnezeu
s[
te
odihneasc[ `n pace, suﬂet
drag!
Fiul Marcel ;i nepotul
Adrian
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