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V

„Moartea nimiceşte totul, în afară de adevăr ”. (Anonim)
GHEORGHE POP,
VICTOR BORNEMISZA,
KLARA IVAN,
TEODOR TIRLA,
DUMITRU STAN,
VIOREL PAŞCALĂU,
FLAVIU CEZAR IEDERAN,
PIROSKA SZABO.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Sincere condoleanțe
vecinei noastre Ani Drugaș și
fiilor Călin și Olimpiu la pierderea soțului iubit și tatălui drag!
Ani și Florin Tonca, Nadia și
Cipri Balaș din Timișoara.

V

Cu neţărmurită durere
anunţăm dispariţia fulgerătoare a iubitului nostru soţ, tată şi
ginere,
FLAVIU IEDERAN.
Cuvintele sunt prea sărace pentru suferinţa rămasă în
urma lui. Dumnezeu să îl odihnească în pace pentru sufletul
lui bun. Daniela, Alexandru şi
Mariana. (8383)

V

Cu nespusă durere suntem alături de dragii noştri, Daniela, Alexandru şi Mariana, în
marea suferinţă pricinuită de
dispariţia dragului nostru nepot şi văr,
FLAVIU IEDERAN.
Dumnezeu să îl odihnească.
Fam. Trifa. (8384)

V

Sincere condoleanţe
familiei prof. Daniela Iederan,
la dureroasa despărţire de iubitul lor soţ şi părinte. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Familia Chifor Valentin. (8382)

V

În aceste momente de
grea încercare, transmitem sincere condoleanţe colegei noastre Daniela Iederan şi familiei
sale, la despărţirea de soţul şi
tatăl drag,
FLAVIU IEDERAN,
plecat prematur dintre noi.
Odihnească-se în pace. Conducerea şi colegii de la Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”.
(8386)

V

Suntem alături cu tot
sufletul de colega noastră, Daniela Iederan, în aceste momente de imensă durere, pricinuită
de pierderea soţului drag,
FLAVIU IEDERAN,
care s-a stins mult prea devreme dintre noi, lăsând un
gol imens în inima tuturor celor dragi. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să aducă
alinare familiei îndurerate! Catedra de limba şi literatura română de la C.N. „Emanuil Gojdu”. (8385)

V

Suntem alături de Daniela şi Andi, în aceste momente de durere copleşitoare. S-a
stins
FLAVIU,
un om, un suflet, un tată, un
soţ şi un prieten, care a oferit celor dragi atâta iubire...Ne
va lipsi enorm! Corina şi Adi.
(8387)

V

Suntem alături de draga noastră profesoară şi colegă, doamna Iederan Daniela,
în adânca durere pricinuită de
plecarea în veşnicie a iubitului
ei soţ,
FLAVIU IEDERAN.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească. Sincere condoleanţe familiei. Elevii clasei a
XI- a G, de la C.N. „Emanuil
Gojdu” şi diriginta prof. Mircea
Livia. (8393)

V

În aceste momente de grea încercare, transmitem alese şi sincere sentimente
de compasiune şi condoleanţe
doamnei prof. Iederan Daniela,
la durerea pricinuită de pierderea soţului său. Colectivul clasei XII C, promoţia 2018, diriginte prof. Ţic Lăcrimioara.
(8394)

V

Suntem cu gândul și
cu sufletul alături de îndrăgita
doamnă profesoară Daniela Iederan în această grea încercare a vieții, trecerea în neființă
a soțului,
FLAVIU IEDERAN.
Sincere condoleanțe, comitetul de părinți al clasei a V-a A diriginte prof. Dora Anderson,
C. N. „E. Gojdu”. (8396)

V

Suntem alături de diriginta noastră, prof. Daniela Iederan, la trecerea în nefiinţă a
soţului iubit
FLAVIU IEDERAN.
Ne rugăm ca bunul Dumnezeu să mângâie sufletele familiei îndurerate. Sincere condoleanţe. Colectivul clasei a XII-a
B, promoţia 2011. (8398)

V

Suntem alături de colega noastră, prof. Daniela Iederan, şi de familia domniei sale,
în aceste grele momente ale
despărţirii de soţul,
FLAVIU IEDERAN.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace şi să aline suferinţa familiei. Catedra de Informatică-Colegiul Naţional „Emanuil Gojdu”. (8402)

V

Gânduri de alinare şi mângâiere pentru familia
doamnei prof. Daniela Iederan,
la despărţirea de soţul şi tatăl
FLAVIU IEDERAN.
Dumnezeu să vă întărească, să vă ajute să treceţi peste
aceste momente, pentru a-i păstra o vie amintire. Sincere condoleanţe. Prof. Maria şi Adrian
Niţă. (8403)

V

Colectivul clasei a
V-a C, diriginte - prof. Liliana Sonea, de la Colegiul Naţional “Emanuil Gojdu”, şi părinţii elevilor împărtăşesc durerea
nemărginită pe care doamna prof. Daniela Iederan o încearcă la despărţirea de dragul ei soţ, nedrept de timpuriu,
trecut la cele veşnice. Părintele Ceresc să-i rânduiască odihna veşnică între cei bine plăcuţi
Lui, iar asupra familiei îndoliate să reverse mângâiere şi alinare.

V

În aceste momente de
mare tristeţe suntem alături de
doamna profesor Daniela Iederan, la dureroasa despărţire de
soţul său drag. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Sincere
condoleanţe! Fam. Gabriel, Corina şi Ştefan Moisa.

V

Suntem alături de d-na
prof. Daniela Iederan în aceste momente triste și dureroase când se desparte mult prea
devreme de soțul dumneaei.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. Șchiop Adrian.

V

Deplângem trecerea la
cele veșnice a colegului și prietenului nostru,
dr. FLORIAN COSTRUȚ,
medic veterinar. Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică.
Condoleanțe familiei îndurerate! Fam. Octavian Oros. (2097)

V

Împărtășesc răscolitoarea durere a Danielei – exemplara elevă de odinioară, căreia
am avut privilegiul de a-i fi profesoară – la despărțirea de
FLAVIU IEDERAN.
Fin intelectual, om delicat
și sensibil, ades expus vitregiei vieții, și-a iubit - cu adorație
– soția și fiul până la moarte.
Dumnezeu să-l aibă în paza Sa!
Lui Tupi, Andi, Marianei, sincere condoleanțe! Violeta Ardelean. (2096)

V

Suntem alături de
doamna dirigintă, Daniela Iederan, în aceste momente triste și dureroase pricinuite de trecerea în neființă a soțului drag.
Dumnezeu să-l odihnească în
Împărăția Sa veșnică. Sincere condoleanțe! Colectivul de
elevi și părinți al clasei a X-a C
de la Colegiul Național E. Gojdu. (2098)

V

Cu adâncă durere în
suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a iubitului nostru soţ,
tată,
GHEORGHE DRUGAŞ.
Înmormântarea va avea loc
joi, 14 februarie, ora 14.00, din
Capela Haşaş, Cimitirul Municipal Oradea. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Soţia Ana
şi fiii Călin şi Olimpiu. (8395)

V

Flori și lacrimi, odihnă veșnică în ceruri pentru profesoara
AURICA SĂRĂCUȚ.
Alinare soțului și copiilor
cu familia. Nașa Tina Avram.
(2085)

V

Consiliul şi Comitetul
Parohial, preoţii slujitori şi enoriaşii Bisericii Ortodoxe Sf. M.
Mc Gheorghe din Oradea, sunt
alături de familia celui care a
fost
GHEORGHE DRUGAŞ,
consilier al bisericii noastre,
acum la trecerea la cele veşnice. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe
familiei îndoliate. (8390)

V

Regretăm plecarea dintre noi, a unui prieten drag, discret şi săritor, om corect de
mare omenie,
GHEORGHE DRUGAŞ.
Ştim că nu există cuvinte
care să aline durerea familiei în
aceste momente de grea încercare, dar inimile noastre sunt
alături de ei şi dorim ca bunul
Dumnezeu să le dea alinare, iar
lui
GHIŢĂ,
să-i pregătească drum lin pe
calea veşniciei. Sincere condoleanţe. Mariana Codău cu familia, Maria Huluban, Ileana
Ghergheleş cu familia, Mariana Morgovan, Florica Galea cu
familia. (8380)

V

Suntem alături şi împărtăşim durerea prietenei
noastre, Ramona Toma şi a familiei sale, la marea durere pricinuită de trecerea în veşnicie a
tatălui său drag,
REMUS TOMA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Fam. Vasile Ierina şi familiile Uivaroşan: Nelu, Dorel
şi Dănuţ. (8388)

V

Cu durere în suflete ne
luăm rămas bun de la dragul
nostru tată, socru, bunic şi străbunic,
RUDOLF LAKATOS,
de 76 ani. Amintirea ta va rămâne vie în sufletele noastre.
Înmormântarea va avea loc în
Husasău de Criş, joi, 14 februarie 2019, ora 13.00, la capelă.
Mergi în pace suflet blând. Fiica Maria, ginerele Ionică, nepoata Ioana Maria Florentina
cu soţul Marius şi strănepoata
Sofia Maria. (8391)

