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V „Omul bun îi vede pe

toţi oamenii buni, iar cel rău şi
viclean învinuieşte, osândeşte şi vorbeşte nu numai pe cei
ce merg strâmb, ci şi pe cei ce
merg drept”. (Pr. A. Boca)
EDMUND SILAGHI,
MARIA PIRTEA,
ERZSEBET GABOR,
MARIAN CORNACIU,
ZOLTAN ISTVAN SZILAGYI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare Non
Stop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

A plecat de lângă noi,
cea mai bună bunică din lume,
MARIA GHERDAN.
Nimeni nu poate înţelege
cât de grea e despărţirea, decât atunci când o fiinţă dragă
pleacă de lângă noi. Ne rămâne doar amintirea şi un dor nestins în inimă a dragei noastre
bunici. Dumnezeu să te odihnească în pace iubita mea bunică. Nepoata Rodica. (8207)

V

Cu sufletele pline de durere ne despărţim de străbunica
noastră dragă,
MARIA GHERDAN.
Dormi în pace suflet blând.
Dumnezeu să-ţi dea odihnă
veşnică. Nu te vom uita niciodată. Strănepoţii Alex şi Mihaela. (8208)

V

Sunt alături de sora
mea, Viorica Negruţiu şi nepoţii Amalia şi Ciprian, la despărţirea de soţul şi tatăl lor drag,
FLORIN NEGRUŢIU.
Dumnezeu să vă mângâie.
Sincere condoleanţe. Maria Caraba. (8203)

V

V

O inimă bună a încetat să mai bată, un suflet mare
s-a ridicat la cer ca să fie mai
aproape de Dumnezeu, iar eu
cu adâncă durere în suflet mă
despart de draga mea mamă,
MARIA GHERDAN,
din satul Chişirid, în vârstă
de 96 ani. Vei rămâne pentru
totdeauna în inima mea. Înmormântarea va avea loc în data de
5 noiembrie 2017, ora 13.00, în
satul Chişirid, de la nr. 68. Fiica Viorica. (8205)

V

Cu adâncă durere în suflete anunţăm trecerea în veşnicie a mult iubitei noastre bunici,
MARIA GHERDAN.
Draga noastră bunică, Dumnezeu să te odihnească în Împărăţia Sa Cerească. Chipul tău
drag va rămâne veşnic în inimile noastre. Nepoata Mihaela,
soţul Vasile, nepoţii Bogdan şi
Dragoş. (8206)

V

O inimă bună a încetat
să mai bată, un suflet bun s-a
ridicat la cer. Cu multă durere
ne despărţim de draga noastră
străbunică,
MARIA GHERDAN.
Odihneşte-te în pace suflet
drag. Strănepoţii Flavius şi Teodora. (8209)

Cu lacrimi în ochi şi durere în suflet mă despart de soţul meu drag,
FLORIAN MUDURA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Înmormântarea va
avea loc luni, 6 noiembrie 2017,
ora 13.00, din capela Haşaş.
Dormi în pace suflet blând. Soţia Cornelia. (8217)

V

S-a scris ultima filă în
cartea vieţii a scumpului nostru
tată, socru şi bunic,
FLORIAN MUDURA,
de 70 ani. Fie ca sufletul lui
bun să călătorească în lumină.
Fiica Luminiţa, ginerele Iustian şi nepotul Bogdan, nu te vor
uita niciodată. (8218)

V Cu tristeţe şi durere în

suflete ne luăm rămas bun de la
cumnatul şi unchiul nostru,
FLORIAN MUDURA.
Odihnească-se în pace. Cumnata Reghina, nepoatele Rodica
şi Mariana cu familiile. (8219)

V Un suflet minunat şi plin

de bunătate, credincios şi devotat celor din jurul lui,
FLORIAN MUDURA,
a plecat pentru vecie lăsându-ne cu sufletele împietrite şi
neputincioşi în faţa destinului.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Cumnatele Maria, Doina,
Viorica, nepoţii Remus, Otilia,
Cristina. (8195)
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V

Suntem alături de familia greu încercată în aceste momente de durere pricinuită de
despărţirea fulgerătoare a celui
care a fost,
FLORIAN MUDURA.
Bunul Dumnezeu să-l ierte şi
să-i dea odihnă veşnică. Sincere condoleanţe. Cumnata Mudura Viorica şi nepoţii Gabriela
şi Cristi. (8204)

V

Cu durere în suflete şi
ochii plini de lacrimi ne despărţim de fratele şi cumnatul
nostru,
FLORIAN MUDURA,
plecat prea devreme dintre
noi. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică, iar pentru cumnata Neli, un gând de mângâiere.
Sora Ileana şi cumnatul Ioan
Filip. (8212)

V

Suntem alături de voi,
tuşa Neli, Luminiţa, Iustin şi
Bogdan, acum când îl conduceţi pe ultimul drum pe soţul,
tatăl, socrul şi bunicul,
FLORIAN MUDURA,
pe ultimul drum. Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică, iar
vouă un gând de alinare. Verişorii Ciprian, Ioana şi Narcisa
cu familiile. (8211)

V

Un gând de mângâiere şi
compasiune pentru nora noastră Amalia, fiului nostru Mugurel şi nepotului Darius Man, la
pierderea tatălui, socrului, bunicului drag,
MARIAN CORNACIU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Man Ioan şi Florica. (8197)

V

Suntem alături de cuscra noastră Eleonora Cornaciu,
în aceste momente grele la pierderea soţului drag,
MARIAN CORNACIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Cuscrii familia Man Ioan
şi Floarea. (8198)

V

Suntem alături de cumnaţii Amalia, Mugurel şi nepotul Darius Man, la pierderea tatălui, socrului şi bunicului lor
drag,
MARIAN CORNACIU.
Odihnă veşnică. Sincere condoleanţe. Nicoleta, Ştefan şi nepotul Mihai Man. (8199)

V

Cu durere în suflete suntem alături de Cornaciu Eleonora cu întreaga ei familie,
acum când se despart de soţul,
tatăl, bunicul şi socrul
lt. col. (r.) MARIAN
CORNACIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
Împărăţia Lui cea cerească. Iercan Teodor şi Ileana cu familia.
(8222)

V

Exprimăm
întreaga noastră compasiune colegei noastre Amalia Man, acum
când se desparte de tată l ei
drag. Dumnezeu să-l odihnească. Colegii din cadrul OJP. Bihor.

V

Sincere condoleanţe nepoţilor Amalia, Mugurel, Darius Man, la greaua pierdere a
tatălui, socrului şi bunicului,
MARIAN CORNACIU.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Col. (r) Bochiş Nicolae
şi familia, din SUA. (8200)

V

Cu adâncă durere în suflete ne luăm rămas bun de la
prietenul şi vecinul nostru drag,
col. (rez) MARIAN
CORNACIU.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace, iar familiei sincere condoleanţe. Fam.
Bibarţ Dumitru şi fam. Bibarţ
Cosmin. (8215)

V

Cu adâncă durere în suflete anunţăm trecerea la cele
veşnice a vecinului nostru
col. (rez) MARIAN
CORNACIU.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei. Vecinii din Asociaţia de
Proprietari „Adona 4” str. Leonardo da Vinci. (8214)

V

Cu adâncă durere în suflete anunţăm decesul minunatei noastre fiice
DANIELA LĂZĂU,
de 47 ani, în urma unui tragic accident. Înmormântarea va
avea loc marţi, 7 noiembrie, ora
13.00, de la Capela Haşaş. Vei
rămâne veşnic în sufletul nostru. Părinţii Mihai şi Tiţa.

V

Cu adâncă durere în suflete anunţăm decesul surorii
mele
DANIELA LĂZĂU,
de 47 ani. Rămânem veşnic
îndureraţi. Sora Crina, cumnatul Nelu, nepoţica Ioana şi Paul.
Ai fost o soră minunată!

V

Suntem alături de unchii
şi verişorii noştri, acum când se
despart de cea care a fost
DANIELA LĂZĂU,
fiică, soră şi mătuşă minunată. Vei rămâne veşnic în inimile noastre ca o verişoară specială. Familia Bitea.

V

Un ultim omagiu prietenei noastre dragi,
DANIELA LĂZĂU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Cu durere în suflete, Viorel, Luigi şi Mihaela Muta,
transmite condoleanţe sincere
familiei îndoliate. (8196)

V

În pustiul acestor zile
mohorâte de toamnă, mă despart cu mult regret și durere de
iubitul meu tată,
VIOREL COPOS.
Lacrimile și florile cernite
nu vor șterge amintirea părintelui și bunicului dedicat ce a
fost. Cuvintele n-au măsura luminii și bunătății lui sufletești,
iar celor dragi lui le vor lipsi prezența, ajutorul, dragostea necondiționată pe care le-a
purtat-o. Tată drag, Dumnezeu să te aibă în paza Lui, săți așeze sufletul bun și generos
în Împărăția Sa. Fiica Mihaela,
ginerele Nicolae și nepoții Mălina și Bogdan.

V

Cu sufletul îndurerat și
cu ochii plini de lacrimi, anunț
încetarea fulgerătoare din viață
a soțului meu drag,
VIOREL COPOS,
din Aleșd , la 71 de ani. Nimic nu este mai frumos în viață
decât iubirea și înțelegerea,
dar nimic mai dureros ca
despărțirea. Pentru bunătatea
și afecțiunea cu care m-a înconjurat îi datorez neuitarea și iubirea veșnică. Înmormântarea
va avea loc duminică, 5 noiembrie 2017, ora 13.00, la Capela
orășenească din Aleșd. Dumnezeu să-ți dea pacea și odihna veșnică. Soția Maria Copos.

V

Un ultim şi pios omagiu
pentru cea care a fost prietena
noastră
DANIELA LĂZĂU.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dorina Gligor,
Dana Gavriş, Viorica, Florin
Vanda. (8202)

V Împărtăşim durerea co-

legei noastre Chiş NicoletaMaria, şi ne exprimăm profunda compasiune în aceste
momente de tristeţe şi suferinţă, când se desparte de iubita
ei mamă. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Conducerea şi
colegii de la Spitalul Clinic C.F.
Oradea. (8201)

V

Suntem alături de Viorica, Rodica și Mihaela cu familiile, la greaua încercare pricinuită de pierderea mamei,
bunicii și străbunicii dragi,
MARIA GHERDAN.
Sincere condoleanțe! Familiile Mudura Aurel și Teodor și
pr. Erdei Miron. (922)

