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“Lumea şi a ei mărire
Sunt numai o nălucire
Amăgiri, deşertăciune
Când vine moartea,
Ea apune.”
CONSTANTIN
ADRIAN DANCOGLU,
BELA NAGY.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu sufletele răscolite
de durere, cu lacrimi în ochi ne
luăm rămas bun de la cel care a
fost fiul nostru drag
HORAŢIU TULE.
Înmormântarea are loc azi,
17 mai 2017, ora 14.00, în satul
Drăgeşti, judeţul Bihor. Mama
Felicia şi tatăl Lazăr Viorel.
(3753)

V

Cu adâncă durere în
suflet mă despart de fratele meu
HORAŢIU TULE,
plecat prea devreme dintre
noi. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Slujba de înmormântare are loc azi, 17 mai 2017, ora
14.00, în satul Drăgeşti, judeţul
Bihor. Te voi purta mereu în sufletul meu! Tule Raul. (3754)

V

Suntem alături de voi,
Lazăr, Felicia şi Raul, la dureroasa despărţire de iubitul vostru fiu şi frate,
HORAŢIU TULE.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Fam. Purda Traian şi Lelia. (3804)

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 naşul nostru,
IOAN MUDURA.
Odihnă veşnică! Marcu Florin, Patricia, Sophia şi Markus.
(3772)

V

Cu durere în suflet şi
multă tristeţe ne despărţim de
naşul nostru
IOAN MUDURA.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace! Familia
Marcu Florian şi Maria. (3773)

V

Un gând de mângâiere şi alinare pentru Ica Mudura şi familia, acum când se despart de dragul lor soţ, tată, cel
care a fost,
NELU MUDURA,
un om deosebit, un soţ şi tată
iubitor. Dumnezeu să-i lumineze calea în veşnicie, să-l odihnească în pace! Familia col. rezervă Corneliu Ursache. (3802)

V

Suntem alături de colegii noştri, Dan şi Marcela Mudura, în aceste momente dureroase când se despart
pentru totdeauna de tatăl şi socrul drag. Sincere condoleanţe!
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Colectivul Kinetoterapie
a Sp. Cl. Municipal Dr. „Gavril
Curteanu”. (3617)

V

Transmitem sincere
condoleanţe colegilor noştri,
Dan şi Marcela Mudura, la marea durere pricinuită de moartea tatălui şi socrului drag. Colectivul Fizioterapie Ambulator
a Sp. Cl. Municipal Dr. „Gavril
Curteanu”. (3618)

V

Un ultim omagiu celui care a fost un eminent specialist şi un cadru didactic
excepțional,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU.
Comunitatea bihoreană pierde un mare Om, un medic de
renume, un bun profesor, dar şi
un redutabil jurnalist. Dumnezeu să-i dăruiască pace, liniște
şi odihnă veșnică. Sincere
condoleanțe familiei îndoliate.
Ioan Micula, preşedintele
Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor.

V

A plecat dintre noi,
spre eternitate un mare și bun
prieten,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUȚIU,
iubind cu respect familia,
valorile românești, cultura și
știința psihiatrică. A trecut în
lumea mai dreaptă a veșniciei
impunând stima urmașilor. Nu
îți vom uita perseverența în
viață și în calitatea actului medical. Dumnezeu să îți ofere
odihnă și liniște binecuvântată.
Adresăm sincere condoleanțe
familiei îndurerate. Ileana și
Decebal Colceriu. (437)

V

Transmitem sincere
condoleanțe și un gând de alinare familiei
prof. dr.
GAVRIL CORNUȚIU.
Regretăm mult trecerea lui
la cele veșnice. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Familia
Dumitru Petruș. (442)

V In memoriam
prof. univ. dr. Gavril Cornuţiu
Cu multă tristeţe ne despărţim de profesorul univ. dr.
Gavril Cornuţiu. Eminent specialist, un cadru didactic excepţional şi respectat al Facultăţii
de Medicină din Oradea, profesorul Cornuţiu a fost şi un ilustru colaborator al cotidianului
CRIŞANA, unde a publicat
sute de articole pe parcursul a
aproape două decenii.
Gavril Cornuțiu s-a născut la
2 decembrie 1948 în localitatea
Margine, județul Bihor. A absolvit în comuna natală școala generală și a făcut apoi Liceul Teoretic
din Marghita. În 1966 a început
Facultatea de Medicină Generală din București, iar între 1974 și

V

O mare pierdere pentru
psihiatrie prin dispariția prematură a celui care a fost
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUȚIU,
eminent profesionist și cadru didactic, bun coleg și prieten. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să mângâie familia
îndurerată. Fam. dr. Octavian
Laza. (438)

V

Gânduri de alinare și
sincere condoleanțe familiei
distinsului medic,
prof. dr.
GAVRIL CORNUȚIU,
personalitate de vază a psihiatriei românești, un Seneca
a timpurilor noastre pe teme
de etică și psihologie socială.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Psiholog Nicu Vandici.
(439)

V

Suntem alături și-i
transmitem sincere condoleanțe
familiei greu încercate a celui
care a plecat dintre noi,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUȚIU.
Familia Paraschiv. (441)

V

Evenimentele memorabile din viață sunt atrase de
fibra noastră lăuntrică. În anii
studenției am cunoscut un OM,
pe
dr. GAVRIL CORNUȚIU.
În numele tandrei prietenii ce
ne-a unit câțiva ani ai tinereții,
implor Pronia Cerească să-l
oblăduiască, să reverse asuprai multă lumină. Cu regrete profunde, Doina Beleanu. (443)

1977 s-a specializat în psihiatrie
la Clinica de Psihiatrie din ClujNapoca. Între 1978 și 1992 a fost
mai întâi medic specialist psihiatru și apoi medic primar psihiatru
la IMF București. Din 1980 a ocupat mai multe funcții la Spitalul
de Neurologie și Psihiatrie Oradea. În 1997 și-a început cariera
universitară predând la Catedra
de Psihiatrie a Universității din
Oradea, unde a urcat toate treptele până la cea de profesor universitar și conducător de doctorat.
În cei 69 de ani, Gavril Cornuțiu
a publicat 152 de lucrări, dintre care 21 în limbi de circulație
internațională.
A scris la cotidianul CRIŞANA
articole de opinie, editoriale, în

V

M-a îndurerat profund trecerea surprinzătoare în
neființă a colegului și bunului
meu prieten,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUȚIU.
“Să te lipsești de-un prieten bun e cum te-ai despărți de
viață chiar”. Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-i răsplătească modelul exemplar de viață
omenească pe care-l lasă în
urmă. Prof. univ. dr. Paul Magheru. (444)

V

Un gând de mângâiere, compasiune și sincere condoleanțe pentru dr.
Cornuțiu Rodica și familia sale,
în aceste momente de grea încercare și durere pricinuite de
plecarea în veșnicie a soțului,
tatălui și bunicului drag,
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUȚIU,
medic dedicat profesiei, un
OM deosebit. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Fam. ing.
Maxim Gheorghe și Rodica,
fam. ing. Țucudean-Șușman
Ioan și Angela, prof. ȘandruȘușman Lucia. (445)

V

Cu durere am aflat despre dispariția neașteptată din
viață a
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUȚIU,
membru și candidat de senator al partidului nostru în alegerile parlamentare din anul trecut. Universitar și profesionist
de primă mână, patriot român
de deosebită moralitate, comunitatea orădeană a pierdut o personalitate de prim rang. Transmitem sincere condoleanțe
familiei. Dumnezeu să te odihnească PROFESORE. Birourile Oradea și Bihor a Partidului România Unită. (446)

care a „diagnosticat” cu realism şi
obiectivitate problemele grave ale
societăţii româneşti. Pe lângă un
eminent specialist în medicină,
comunitatea bihoreană a pierdut
şi un redutabil jurnalist. La fel
ca lumea universitară şi medicală orădeană, şi presa bihoreană
este în doliu, pentru că a pierdut
un condei de nădejde. Dumnezeu
să-l odihnească în pace! Sincere
condoleanţe familiei.
CRIŞANA

V

În aceste momente grele suntem alături de tine, Rodica, când destinul nemilos l-a
răpit de lângă familia voastră
pe cel care a fost admirabilul
OM și eminentul profesor,
dr. GAVRIL CORNUȚIU.
Să-i fie veșnicia ușoară și
Dumnezeu să-l odihnească între cei aleși. Lucian și Rodica
Scurtu. (447)

V

Am primit vestea tristă că un om, un medic bun,
dar mai presus de orice un bun
creştin ne-a părăsit. Acela se
numeşte
dr. GAVRIL CORNUŢIU.
A fost un moment în care am
spus: Nu se poate! Atât de timpuriu! Întrebare fără răspuns.
Ne despărţim cu jale şi dor de
cel care ne-a fost sprijin la nevoie. Dumnezeu să-l ierte şi
să-l odihnească, iar celor rămaşi mângâiere. Familia Rozin.

V

M-a rămas doar amintirea acelui om,
dr. GAVRIL CORNUŢIU,
care în vreme de cumpănă
pentru orice pacient a fost alinare sufletească şi trupească. A
plecat dintre noi fără ca cineva
să-i poată salva viaţa. Promitem neuitarea, facerea de bine
şi ruga la bunul Dumnezeu să-l
ierte în lumea drepţilor, iar celor rămaşi mângâiere. Cumnata
Maria Pop.

V

La trecerea în nefiinţă
a domnului
prof. univ. dr.
GAVRIL CORNUŢIU
transmitem familiei îndoliate sincere condoleanţe. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Asociaţia Pro România Europeană.

