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V

„Să nu uiţi că orice aşteptare e provizorie, chiar dacă durează toată viaţa”. (Octavian Paler)
FLOARE DAVID,
JULIANNA CSEROS,
SANDOR BUGYI.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Suntem profund îndureraţi de trecerea la cele veşnice a celui mai iubit unchi, cel
care a fost
ing. MARIUS
TÎRNĂVEANU-(BUBU).
Te-am iubit şi te vom iubi
mereu. Dumnezeu să te aşeze
în locul pe care-l meriţi. Sincere condoleanţe familiei. Carla,
Amelita şi Gusti. (4771)

V

Regretăm profund dispariţia bunului nostru prieten
MARIUS-EMIL
TÂRNĂVEANU-(BUBU).
Dumnezeu să-l aibă în paza
Lui. Fam. Micula Eva şi Virgil.
(4776)

V

Suntem alături de colegul nostru Cristian Bara, la
durerea pricinuită de trecerea în nefiinţă a mamei dragi.
Dumnzeu s-o odihnească. Conducerea A.J.F.P. Bihor. (4772)

V

Suntem alături de familia Bara Cristian şi Ioana, la
marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a celei care
a fost mamă, soacră şi bunică
MARIA BARA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix.
(4775)

V

Cu sufletele îndurerate,
suntem alături de naşii noştri,
Cristian şi Ioana Bara, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a scumpei
lor mame,
MARIA BARA,
un om plin de bunătate şi
blândeţe, un om pe care nu trebuia să-l întâlneşti decât o singură dată ca să-ţi rămână în
suflet pentru toată viaţa. Dumnezeu să-i aşeze sufletul alături
de drepţii Săi. Finii Ionu, Alina
cu copiii Radu şi Daria. (4779)

V

Un gând de mângâiere şi alinare pentru Cristian şi
Ioana Bara, la marea durere
pricinuită de pierderea mamei
dragi. Dumnezeu s-o odihnească în pace. Fam. Horgiu Miron.
(4778)

V

Suntem alături de familia Bara Cristian şi Ioana,
acum când se despart de draga
lor mamă
MARIA BARA.
Dumnezeu s-o odihnească.
Colectivul Băncii Cooperatiste
Izvoru Ştei. (4777)

V

Breasla profesorilor de
istorie din Oradea şi Bihor aduce un pios omagiu distinsei colege şi prietene, plecată în eternitate,
prof. MARIA BARA,
pensionară. A format numeroase generaţii de elevi în spiritul dragostei de neam şi ţară,
a iubit ŞCOALA, FAMILIA
şi BISERICA. Dumnezeu s-o
odihnească în pace! Familiei
profund îndurerate toată compasiunea şi sincere condoleanţe. Familia prof. Ciortin Augustin. (4780)

V

Mulţumim tuturor rudeniilor, prietenilor, colegilor,
vecinilor şi cunoştinţelor care
prin prezenţă şi cu gândul au
fost alături de noi la marea durere pricinuită de trecerea la
cele veşnice a dragului nostru
VIRGIL CREŢU.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Soţia Maria cu familia. (4786)

V

Acum în Postul Adormirii Maicii Domnului, sufletul
nobil al dragei noastre prietene,
fine, naşe,
ERICA
a ales să se înalţe spre cer,
lăsând în urmă multă durere.
Chipul tău blând va rămâne în
imaginea noastră ca model de
bunătate. Bunul Dumnezeu să
te aşeze între aleşii Săi. Sincere condoleanţe familiei Florian.
Familia Demian. (4787)

V

Rămas bun dragul meu

soţ

DUMITRU CLUCIU.
Îţi mulţumesc pentru viaţa
noastră împreună, pentru cei
doi copii minunaţi, pentru bunătatea şi generozitatea ta nemăsurată. Fie ca toate puterile
cereşti să te vegheze şi pe noul
tău drum. Înmormântarea va
avea loc marţi, 14 august 2018,
ora 13.00, la Cimitirul Ortodox
Beiuş. Soţia Florica. (4788)

V

Să ai drum în lumină

dragul nostru tată
DUMITRU CLUCIU.
Rămâi pentru noi un reper de
cinste, bunătate şi blândeţe. Fie
ca bunul Dumnezeu să te învrednicească să străbaţi câmpuri înverzite şi pajişti cu flori
aşa cum ţi-a plăcut mereu. Florin şi Gabriela Cluciu. (4789)

V

A trecut în nefiinţă cel

mai frumos şi mai bun om pe
care l-am cunoscut vreodată,
Tatăl meu,
DUMITRU CLUCIU.
Paşii lui trecători prin această lume au lăsat urme ce nu pot
fi şterse. Bunătatea, omenia,
cinstea, dăruirea sunt doar un
pic din ce a avut şi ne-a dăruit. A iubit oamenii, vieţuitoarele şi natura în egală măsură. A
colindat la pas toţi munţii României, cu o pasiune rar întâlnită. Pentru mai mult de treizeci de ani, datorită carierei, a
colindat Apusenii, în lung şi în
lat, înregistrând cu precizie fiece distanţă, fiece loc deosebit,
fiece potecă, fiece izvor cu apă
rece, fiecare schimbare a vremii, adunând totul în jurnale şi
însemnări, iar mai târziu într-o

V

Un sincer gând de alinare şi mângâiere pentru cumnata Florica Cluciu şi copiii Florin şi Adrian cu familiile
lor, la trecerea în veşnicie a soţului şi tatălui drag
DUMITRU CLUCIU.
Dumnezeu să-l odihnească
în Împărăţia Sa. Cumnata Maria Hercuţ. (4790)

V

Cu adâncă durere în suflete ne luăm rămas bun de la
unchiul
MITICĂ
şi suntem alături de familia
îndoliată, mătuşa Florica şi verii Florin, Gabriela, Adrian şi
Gina. Sincere condoleanţe. Familiile Corina şi Călin, Răzvan
şi Iulia, Horea şi Georgiana Pituţiu. (4791)

V

Un ultim omagiu celui
care a fost dragul nostru
DUMITRU CLUCIU.
Sincere condoleanţe familiei. Simona şi Marius Furtoş.
(4793)

Cu profundă tristeţe şi
durere în suflete, anunţăm despărţirea de scumpa noastră bunică şi soacră
FLORICA DAVID.
Ne vom aminti mereu de iubirea şi mângâierea necondiţionată pe care am primit-o din
partea ei. Înmormântarea are
loc azi, 13 august 2018, ora
13.00, de la Capela din Nojorid.
Te vom iubi mereu: Katy, Lorena, Natasha şi Bogdan. (4793)

V

Un gând de mângâiere
şi întreaga noastră compasiune
pentru finii noştri Katy, Lorena, Natasha şi Bogdan la ceas
de despărţire de cea care le-a
fost soacră şi bunică
FLORICA DAVID.
Dormi în pace suflet bun.
Fam. Balaş şi Costaş. (4794)

mâna tipografilor. Cu plecarea

comemorări

lui dintre noi, lumea a rămas un
loc mai gol, în suflete ne-a răpoate ostoi. Orice pisc de munte, orice apă repede curgătoare,
orice pădure fremătătoare ne
vor aminti mereu de tine. Rămas bun, Tată drag, să-ţi fie potecile bătătorite, cetinele să îţi
aline dogoarea, izvoare limpezi
să-ţi ostoiască setea. Nu te vom
uita niciodată, Dumnezeu să te
odihnească în pace. Adrian şi
Gina. (4792)

Au trecut 10 ani de când
iubita noastră soţie şi mamă
prof. ELENA CHIVARI
a plecat pe tărâmul de odihnă şi pace veşnică, lăsând în
urmă durere adâncă şi dor nestins. Amintirea Omului minunat, onest şi demn, vesel şi generos, atât de devotat familiei
şi profesiei, e mereu vie în inimile noastre. Veşnicie liniştită,
suflet ales! Plecăm frunţile spre
a-ţi cinsti memoria, soţul Ioan,
fiica Elena, nepotul Ionuţ şi ginerele Cristian.

V

carte ce înca n-a trecut pe sub

mas doar durerea ce nimic nu o

V

V

Timpul trece dar durerea din sufletele noastre a rămas aceeaşi ca în urmă cu trei
ani când a plecat dintre noi draga noastră soţie şi mamă
ZORIŢA MARTA (ŢUCA).
Bunul Dumnezeu să îţi dea
odihnă veşnică. Mulţumim celor care-i vor dărui o clipă de
aducere aminte. Nu te vom
uita niciodată. Soţul Ioan şi fiul
Doru. (4739)

V

Chiar dacă au trecut
9 ani de când iubita noastră
mamă, bunică şi străbunică,
ANA CHIVARI,
a plecat pe drumul fără întoarcere, păstrăm în suflete
icoana unică a frumuseţii, dăruirii, onestităţii şi bunătăţii cu
care ne-a înconjurat. Odihneşte-te în pace! Copiii Ioan, Elena, Floriţa şi Mărioara cu familiile lor.

V

Se împlineşte un an de
când dragului nostru fiu şi nepot
EDUARD ANDREI,
de 11 ani, s-a dus în lumea îngerilor, unde cu glasul lui minunat v-a cânta în corul îngerilor. Tuturor ne este nespus
de dor de tine şi îţi mulţumim
pentru dragostea şi bunătatea
cu care ne-ai înconjurat. Nu te
vom uita niciodată! Familia îndurerată. (4770)

