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LA CAPĂTUL
Interes crescut pentru DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
carnea de ovine,
NON-STOP!!!
caprine și păsări
str. Primăriei nr. 62,

Românii s-au orientat tot
mai mult spre carnea de la ovine, caprine și păsări, comparativ cu cea de bovine și porcine,
în ultimul an, deși s-a produs o
ușoară inversare pe final de an,
arată cele mai recente date de
la Institutul Național de Statistică (INS).
În noiembrie 2018 față de noiembrie 2017, numărul de bovine sacrificate a scăzut cu 15,4%,
iar greutatea în carcasă s-a redus
cu 12,7%, potrivit datelor INS.
În schimb, la aceeași dată, numărul a crescut cu 4,5% la porcine, 13,9% la ovine și caprine,
precum și cu 10,7% la păsări, iar
greutatea în carcasă a crescut cu
10,7% la porcine, 14,5% la ovine
și caprine, precum și cu 10% păsări. Important de reținut este că,
în cazul porcinelor, Statistica nu
menționează dacă a inclus datele despre sacrificările făcute din
cauza pestei porcine africane,
care a afectat puternic fermierii
din acest domeniu, începând cu
iunie 2018.
Rezultatele sunt inverse față
de luna octombrie 2018. Numărul sacrificărilor a crescut, în
noiembrie 2018 față de octombrie 2018, cu 7,8% la bovine, dar
a scăzut cu 6,7% la porcine, cu
12,2% la ovine și caprine, precum și cu 3,7% la păsări. De
asemenea, greutatea în carcasă a
crescut, față de octombrie 2018,
cu 9,2% la bovine, dar a scăzut
cu 4,2% la porcine, cu 15,2% la
ovine și caprine, precum și cu
5,7% la păsări.
În abatoare, în noiembrie 2018
față de noiembrie 2017, numărul
de animale sacrificate a scăzut
cu 14,3% pentru bovine și cu
1,1% pentru porcine, dar a crescut cu 42,9% pentru ovine și caprine, precum și cu 11,9% pentru
păsări. În plus, față de octombrie
2018, acest număr a crescut cu
4,3% pentru bovine, dar a scăzut cu 1,4% pentru porcine, cu
13,6% pentru ovine și caprine,
precum și cu 4,7% pentru păsări.
De asemenea, greutatea în carcasă obținută de abatoare a fost,
în noiembrie 2018 față de noiembrie 2017, cu 18% mai redusă
pentru bovine, dar cu 2,4% mai
mare pentru porcine, cu 36,5%
pentru ovine și caprine, precum și cu 11,4% pentru păsări.
În schimb, față de octombrie
2018, aceeași greutate a crescut
cu 3,5% pentru bovine, cu 1%
pentru porcine, dar a scăzut cu
11,9% pentru pentru ovine și caprine și cu 6,4% pentru păsări. n
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Ţi-am fost alături cu

credinţă
Te-ai dus şi ne-ai lăsat pustii
Pustiu e totul fără tine
Pustiu e sufletul din mine.
FLOAREA NEMETH,
MARIA BUDIURI,
MARIA NAGY,
ANA TANCA,
GYORGYARPAD ANDERKO,
PIROSKA SABĂU,
ELENA SABĂU,
CORNEL-SORIN CHIŞ,
TEODOR ROŞU,
AURINA POPESCU,
IOAN TARNIŢA,
ISTVAN SZABO,
IONEL SILAGHI,
AURORA TRIFA,
EMMA TARNOK.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.
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Cu adâncă durere în

suflete anunţăm încetarea din

V

Plini de durere în suflete, ne despărțim de scumpa
noastră mamă, bunică și străbunică,
ELENA SABĂU,
în vârstă de 86 de ani, născută în Ateaș. Chipul ei blând și
bunătatea cu care ne-a înconjurat vor rămâne mereu vii în inimile noastre. Aprindem câte o
lumânare și spunem o rugăciune, pentru ca bunul Dumnezeu
să te odihnească în Împărăția
Sa. Slujba de înmormântare are
loc azi, 14 ianuarie, ora 13.00,
la Capela Hașaș. Drum lin spre
ceruri! Fiicele Viorica Gligor și
Mărioara Stan, împreună cu familiile.

V

Un ultim omagiu de
neuitare și prețuire pentru sora
și mătușa noastră dragă,
ELENA SABĂU.
Lumina
veșnică
să-i
însoțească sufletul, iar Dumnezeu să o primească în Împărăția
Sa. Odihnește-te în pace, suflet bun! Sora Viorica și nepotul Dumitru Negrău cu familia.

V

Sunt alături de nepoata mea, Aliana şi de nepoţii Lili
cu familia şi Marius cu familia,
la marea durere pricinuită de
trecerea în nefiinţă a soţului şi
tatălui drag
IOAN TARNIŢĂ.
Când vântul va deschide
poarta, voi şti că eşti cu mine.
Dormi în pace, suflet drag! Mătuşa Paulina.

viaţă a scumpei noastre mame,
soacre şi bunici
MARIA BUDIURI.
Înmormântarea are loc azi,
14 ianuarie, ora 14.00, din Capela Haşaş. Dumnezeu s-o
odihnească în pace! Familia îndurerată. (7713)

V

După o lungă şi grea

suferinţă, anunţăm încetarea
din viaţă a dragei noastre surori, cumnate şi mătuşi,
MARIOARA BUDIURI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! Suntem alături de nepotul şi verişorul nostru, Marius şi familia lui. Fratele Nelu,
cumnata Gabi, nepoţii Vlad şi
Alexandra. (7714)

V

Suntem alături de verişoara Aliana şi verişorii Lili
cu familia şi Marius cu familia,
în marea durere pricinuită de
moartea soţului şi tatălui drag
IOAN TARNIŢĂ.
Dormi în pace! Bianca, Andrei şi Anca Marincean.

V

Suntem alături de verişoara noastră, Aliana şi de nepoţii Lili cu familia şi Marius
cu familia, la marea durere pricinuită de moartea soţului şi tatălui drag
IOAN TARNIŢĂ.
Odihnă veşnică, verişorul
nostru drag! Lucreţia şi Constantin Marincean.
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Un gând de alinare şi
mângâiere pentru Ana şi Laura,
în aceste momente grele când se
despart de mama lor dragă,
MARGARETA
MANGHIUC.
Sincere condoleanţe! Fam. Bărbulescu Radu şi Cornelia. (7721)
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A plecat prea devreme
de lângă noi inima şi sufletul
familiei noastre, iubitul meu soţ
IONEL SILAGHI.
Dumnezeu să-i ierte sufletul
şi să-l odihnească în pace. Înmormântarea are loc azi, 14 ianuarie, ora 15.00, în Cimitirul
Municipal, de la Capela Orăşenească. Soţia îndurerată Silaghi
Doina.

S-a înălţat la ceruri un

MARGARETA
MANGHIUC.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Colectivul Agenţiei Tarom Oradea. (7723)

V

În aceste momente de
mare tristeţe suntem alături de
familia Stoia, la marea durere
pricinuită de moartea soacrei şi
bunicii iubitoare. Dumnezeu să
o odihnească în pace, iar pe cei
rămaşi să îi mângâie. Familia
Madar Adrian şi Adina. (7726)
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Transmitem sincere
condoleanţe şi întreaga noastră compasiune colegei noastre,
Stoia Dana, în aceste momente de tristeţe şi durere pricinuite de pierderea mamei-soacre.
Colectivul Camerei de Conturi
Bihor. (7725)
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Cu sufletul frânt de
durere şi ochii plini de lacrimi
mă despart de tatăl meu drag
IONEL SILAGHI.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Nu te voi uita niciodată.
Înmormântarea are loc azi, 14
ianuarie, în Cimitirul Municipal, de la Capela Orăşenească.
Fiul îndurerat Silaghi Olimpiu.
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Cu adâncă durere în
inimi şi nepusă tristeţe în suflete ne despărţim de dragul nostru tată şi socru
IONEL SILAGHI.
Dumnezeu să-i ierte sufletul
şi să-l odihnească în pace. Nu
te vom uita niciodată. Fiul iubit Cristian şi nora Gabriella Silaghi.

comemorări

Scumpa noastră mamă,
MARCELA REDAI,
plecată mult prea devreme
dintre noi, va avea parte de
slujba de înmormântare marţi,
15 ianuarie 2019, ora 13.00, la
Capela Steinberger, în Cimitirul Rulikowski, Oradea. Drum
lin către lumină, scumpa noastră mamă. Claudia şi Radu Redai, Mirela Kurtuj.
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Cu multă durere în
suflet anunţăm plecarea din
această lume a dragii noastre
mame şi bunici
VALERIA BRÎNZAŞ.
Ne-a oferit sprijin şi ocrotire în viaţă, lucruri pentru care
îi vom fi mereu recunoscători.
Dumnezeu să o odihnească în
pace. Slujba de înmormântare
va avea loc marţi, 15 ianuarie,
ora 12.00, la Biserica Ortodoxă
din localitatea Şumugiu. Fiul
Dumitru Brînzaş cu nora Maria, fetele Ioana şi Alina şi fiica
Silvia cu ginerele Mihai Vere,
nepoţii Mircea Călin, Ioana şi
strănepotul Ionuţ.

V

Cu deosebită tristeţe în
suflete ne despărţim de bunul
nostru cuscru
IONEL SILAGHI.
Dumnezeu să-i ierte sufletul
şi să-l odihnească în pace. Cuscrii Szakacs Eugen şi Ana.

V

Timpul trece, dar durerea din sufletele noastre şi lacrimile din ochii noştri au rămas aceleaşi ca în urmă cu 2
ani, când dragul nostru soţ şi
tată,
AUREL FAUR,
a plecat dintre noi la bunul
Dumnezeu. Ai rămas în inimile noastre şi îţi vom păstra vie
amintirea chipului tău drag.
Soţia Livia, copiii Sebi cu soţia
Bianca şi Gabi. (7731)

V

Tristă aducere aminte,
acum când se împlinesc 23 de
ani de la trecerea în nefiinţă a
iubitei noastre fiice şi surori,
FLORINA ANDREI,
plecată prea devreme dintre
noi. Dumnezeu să o odihnească
în pace! Familia veşnic îndurerată. (7716)

