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CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

decese

V „Aici toţi vom odihni

Pân-atunci când va veni
Dulcele mântuitor
Să-nvie pe muritor.”
AUREL ELENES,
FLOARE VERCHE,
MARIA TRIPON BRÂNDUŞAN,
MARGIT BALOG,
MARIA NAGY,
ODON SZABO.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului
S.R.L.”

V

Cu sufletele cuprinse de
durere ne despărţim de dragul
nostru cumnat, ginere, unchi şi
naş
IOAN TAU.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
aşeze în Împărăţia Sa. Condoleanţe familiei îndurerate din
partea fam. pr. Botez, Rada,
Petre-Botez şi Oneţ. (1514)

V

Suntem alături de naşii
noştri, fam. Baneş, acum când
se despart de bunul lor tată, socru şi bunic
IOAN TAU
de 65 ani. Dumnezeu să-i
aşeze sufletul în pace şi linişte.
Dumnezeu să-l ierte! Condoleanţe din partea fam. Petre-Botez. (1515)

V

Suntem alături de colegul nostru Gigi Seleş şi de familia sa, în aceste momente grele când se despart de cea
care le-a fost mamă, soacră şi
bunică,
VALERIA SELEŞ.
Sincere condoleanţe. Biroul
Vamal Aeroport Oradea. (1495)

V

Cu adâncă durere în suflete anunţăm trecerea în nefiinţă a dragii noastre soţii,
mame, bunici, străbunici,
FLOARE VERCHE,
de 85 ani. O vom conduce
pe ultimul drum, miercuri, 22
februarie 2017, ora 14.00, din
Capela Haşaş. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Soţul Petru, copiii Dorel şi Petru cu familiile, nepoţii Rodica, Doru,
Doina, Loredana cu familiile,
strănepoatele Rada, Alexandra,
Sonia.

V Regretăm trecerea la

cele veşnice a bunului nostru
prieten,
IOAN VULPE,
din Tileagd şi exprimăm familiei sincere condoleanţe. Vasile şi Aurelia Muţ. (1510)

Marţi, 21 februarie 2017

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări,
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l
publici în luna februarie în cotidianul „Crişana”.

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
15 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
care tu le alegi.



TALON ANUNŢ
Numele şi prenumele____________________________________________Telefon______________________________
_______

TEXT ANUNŢ (max. 10 cuvinte) __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________Zile apariție___________________________


Pentru anunţuri care conţin mai mult de 10 cuvinte se poate utiliza un număr corespunzător de taloane.



Anunţurile funerare (decese, comemorări) nu fac obiectul acestui talon.

V Suntem alături de fami-

lia Verche Petru, Dorel şi Petrişor, la trecerea în eternitate a
celei care a fost
FLOARE VERCHE.
Sincere condoleanţe întregii familii. Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace.
Fam. Porumb Silvia cu Viorica
şi Ghiţă. (1497)

lega noastră, Lemnian Gheorghina, la marea durere pricinuită de pierderea tatălui drag.
Transmitem sincere condoleanţe familiei îndoliate. Colectivul Şcolii Gimnaziale „Octavian Goga” Oradea. (1513)

V Un gând de mângâiere

noastră, Elisabeta Popa, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a fratelui
drag
TEODOR,
din Mierlău. Dumnezeu să-l
odihnească în pace! Finii Dumitru, Măriuţa şi Ciprian Ardelean. (1517)

şi sincere condoleanţe domnişoarei Verche Rodica-grefier, la
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice
a bunicii dragi. Dumnezeu s-o
odihnească în pace. Colectivul
Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. (1499)

V Suntem alături de naşa

comemorări

V Cu sufletul plin de dure-

re anunţăm încetarea din viaţă
a celei care a fost mamă şi bunică,
MARIA TRIPON
BRÂNDUŞAN.
Înmormântarea are loc azi,
21 februarie 2017, ora 15.00,
din Capela Haşaş. Tica, Aurora, ginerele Ghiţă, nepotul
Adrian cu soţia Mihaela.

V

Un ultim omagiu celei
care a fost,
MARIA TRIPON.
Nepoatele Lucica şi Mihaela
cu familiile.

V Mulţumim tuturor ru-

delor, prietenilor, colegilor, cunoştinţelor şi vecinilor care
prin prezenţă, cuvinte, lacrimi
şi flori au fost alături de noi, la
durerea pricinuită de trecerea
în nefiinţă a iubitului nostru,
AUREL CIUPA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Geta, Anca şi Ioana.
(1508)

V

V Suntem alături de co-

V

Timpul se scurge ca o
adiere de vânt, lăsând în urma
lui un strigăt de regret, o mare
durere şi un gol imens. Nimic
nu este mai frumos în viaţă decât iubirea şi înţelegerea, dar
nimic mai dureros ca despărţirea. Durerea din sufletele noastre şi lacrimile din ochii noştri
au rămas aceleaşi ca în urmă cu
6 ani, când l-am condus pe ultimul drum pe dragul nostru fiu,
soţ şi tată
FLORIN MICLĂU.
Chipul său va rămâne veşnic
în inimile noastre. Familia îndurerată.

V Amintirea chipului tău

blând, a bucuriei cu care însufleţeai orice loc şi a mărinimiei
tale, ne fac să îţi ducem dorul în
fiecare zi. În urmă cu 17 ani, iubita noastră soţie şi mamă,
VIORICA ŢIGAN,
a plecat. Ne rugăm bunului
Dumnezeu să aibă grijă de tine,
iar noi te vom iubi mereu. Familia. (1494)

V

S-au scurs 4 luni de când
un suflet drag și bun s-a ridicat
la cer, iubita noastră soră, cumnată și mătușă,
ILONA FABIAN.
A plecat din aceasă lume să
se alăture fiului ei drag
ZSIGMOND
FABIAN – ZSIGA,
plecat în urmă cu doi ani. Părintele Ceresc să-i odihnească în pace și liniște. Noi nu vă
vom uita niciodată. Sora Piri
Negrean cu soțul Nistor, copiii Nicu și Nicki și nepoții George și Flavia. (178)

Pios omagiu de dragoste, recunoștință și neuitare la
împlinirea a șapte ani, respectiv zece ani și jumătate de la
trecerea în eternitate a iubiților
noștri părinți, socri, bunici și
străbunici,
ANȚINA
și
IOAN PUȘTEA.
Mereu prezenți fiind în gândurile noastre, îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă vegheze
sufletul și odihna în Împărăția
Sa cea Cerească. Fiica Luci, ginerele Ionică, nepoții Anca, Titi
și strănepotul Cristian. (176)

V

La 24 februarie 2017 comemorăm 26 de ani de la trecerea în neființă a celui care a
fost modelul nostru de viață, al
fiilor, nepoților și strănepoților
săi, care l-au respectat și iubit
ALEXANDRU PINTEA,
înalt funcționar de stat, fiu
credincios al statului român,
Cavaler al Ordinului „Coroana României”, care prin modestia, credința, cinstea și profesionalismul său a atras respectul
și admirația celor care l-au cunoscut. În 20 februarie 2017, se
împlinesc 6 luni de la dispariția
fratelui meu drag, soț și tată de
excepție, pescar și vânător împătimit
TITUS-ALEXANDRU
PINTEA.
Dumnezeu să-i odihnească
în pace! Nu-i voi uita niciodată!
Fiu și frate, Pintea Victor. (177)

Anunţurile de

V Cu aceeaşi durere în su-

flete anunţăm că s-au împlinit
29 ani de la plecarea la cele veşnice a dragului nostru tată, bunic şi străbunic,
MOISE LUPU.
Lacrimile noastre vor păstra curat drumul amintirilor.
Odihnă veşnică să-ţi dea bunul
Dumnezeu în Împărăţia Sa. Fiii
Mircea şi Victor Lupu cu familiile. (1503)

comemorări şi decese
se preiau:

r la ghişeul de pe Aleea
Gojdu nr. 3, luni-vineri între
orele 9.00-18.00, duminică, între orele 12.00-16.00
r la ghişeul de
pe str. Patrioţilor
nr. 4 (lângă Teatrul
de stat) luni-vineri,
între orele 9.0018.00, duminică,
16.00-18.00

