14 In memoriam

Marți, 14 martie 2017

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

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 martie 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.

S

decese

V

„Nu plângeţi: n-a murit
ci doarme.” (Luca 8,52)
ANA VLĂDUŢ,
ANDREI BRENCUŞ,
FLOAREA SOTOC,
MIKLOS PALFI,
MIKLOS NAGY,
GYULA DUDAS.
Sincere condoleanţe familiilor
îndoliate. Ildiko Mavrodoglu,
Servicii Funerare Non-Stop „La
Capătul Drumului” S.R.L.

V

Profund îndureraţi ne
despărţim de bunul nostru
cumnat şi unchi,
AUREL GROZE.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească. Văduva Faur Ana,
nepoata Faur Gabriela şi Cosmin. (2117)

V

Regret profund trecerea la cele veşnice a cumnatului meu,
AUREL GROZE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Cumnata Precup Maria. (2118)

V Pe 12 martie 2017 s-a

stins din viaţă draga noastră
mamă, bunică şi soacră,
VIORICA TRIFA.
Înmormântarea are loc azi,
14 martie 2017, ora 13.00, în satul Cheriu. O vom iubi mereu
şi va rămâne veşnic în sufletele noastre. Familia îndurerată.
(2106)

V În aceste clipe de mare

durere transmitem întreaga
noastră compasiune domnului
Traian Ganea şi familiei sale la
despărțirea de cea care le-a fost
soţie şi mamă iubitoare,
FELICIA GANEA.
Părintele Ceresc să-i rânduiască odihna veșnică în
Împărăția Sa. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Popa
Augustin cu familia. (248)

V Sincere mulţumiri celor

care au fost alături de noi prin
prezenţă, flori şi condoleanţe, la
marea durere pricinuită de plecarea la cele veşnice a dragului
nostru soţ, tată, bunic şi străbunic iubitor
prof. AUREL CRIŞAN.
Îndureraţi: soţia, fiul Gelu şi
familia. (2112)

V

Suntem alături de colegul nostru Sârb Gheorghe,
la marea durere pricinuită de
moartea mamei sale,
VIORICA.
Sincere condoleanţe. Colegii
de la Termoficare Oradea S.A.
Zona IV. (2113)

V

Gânduri de alinare şi
mângâiere sufletească transmitem vecinilor noştri Irina Urs şi
Carol Pop, acum când se despart de soţul şi unchiul lor,
FRANCISC URS.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe din partea vecinilor de scară, str. Transilvaniei, nr. 22, Bl.
K2, sc. B. (2111)

V O inimă bună a încetat

să mai bată, un suflet bun s-a ridicat la cer, aproape de Dumnezeu, iar noi ne luăm rămas bun
de la cea care a fost
MARIA ŞARBA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace şi s-o primească în Împărăţia Sa. Înmormântarea va
avea loc în 15 martie 2017, ora
13.00, din Capela Haşaş. Fiica
Camelia, fiul Daniel, nora Luciana, nepoţii Daria şi Lucas.
(2114)

V Sunt alături de Camelia

Şarba şi Daria Ungur, la marea
durere pricinuită de plecarea la
cele veşnice a mamei şi bunicii
dragi,
MARIA ŞARBA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Sincere condoleanţe. Ungur Dan şi Puşa. (2115)

V Un gând de mângâiere

şi sincere condoleanţe colegei
noastre Camelia Şarba, la marea durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a celei care
i-a fost mamă,
MARIA ŞARBA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Conducerea şi colectivul
Direcţiei Judeţene pentru Sport
şi Tineret Bihor.

V

Cu adâncă durere în suflet anunţ trecerea în nefiinţă a
dragului meu soţ,
NICOLAE PALEI,
de 81 ani. Înmormântarea are
loc azi, 14 martie 2017, la ora
11.00, din Capela Steinberger.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Soţia îndurerată, Veturia.

V Cu sufletele sfâşiate de

durere şi ochii plini de lacrimi
ne despărţim de dragul nostru
tată şi bunic,
NICOLAE PALEI,
de 81 ani. Dumnezeu să-i aşeze sufletul în Împărăţia Sa! Fiica Ana-Maria, ginerele Laszlo
şi nepotul Norbert.

V

Cu adâncă durere în suflete ne despărţim de dragul
nostru tată şi bunic,
NICOLAE PALEI,
în vârstă de 81 ani. Dumnezeu să-l odihnească în linişte şi
pace. Cu inimile îndurerate, fiica Rita, ginerele Şandor şi nepotul Alex.

V Cu tristeţe şi durere ne

despărţim de dragul nostru tată
şi bunic,
NICOLAE PALEI,
în vârstă de 81 ani. Îl vom
păstra mereu în amintirea noastră. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fiica Gabriela, ginerele Vasile, nepoţii Cristina şi
George.

V

Un suflet bun s-a înălţat
la cer, în lumea celor drepţi, aşa
cum a fost şi pe pământ. Rămas
bun de la cel care a fost un prieten adevărat, încă din copilărie, maistru în meşteşugul prelucrării metalelor,
MIHAI (MIŞI) BOROŞ.
Cu amintiri dragi, împietrite cu durere, ne alăturăm suferinţei cumplite a familiei. Bunul Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Fam. Simo Iosif, Beiuş.

V

Profund îndureraţi ne
luăm rămas bun de la dragul
nostru unchi,
AUREL GROZE.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Fam. Miclău Florian şi
Viorica. (2119)

V

Suntem alături de dragii
noștri Sanda și Radu în aceste momente grele cu gânduri
de alinare și compasiune acum
când se despart de tatăl lor și
nașul nostru
AUREL GROZE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Finii Nicolae și Rodica
Petroi cu familia. (244)

V

Cu sufletele pline de
tristețe, suntem alături de
voi Camelia și Dani și familiile voastre, acum când vă
despărțiți de mama și bunica
voastră
MARIA ȘARBA.
Bunul Dumnezeu să-i dea
odihnă veșnică în Împărăția Sa.
Nașii Petru și Eugenia Galea,
Tudor Galea și familia, Carmen
Bîrsan și familia. (246)

V

Cu tristețe și mare durere în suflet îmi iau rămas bun
de la unicul și bunul meu frate
FRANCISC URS
(FERIKE),
trecut la cele veșnice după
o scurtă și grea suferință pe
care a înfruntat-o cu mult optimism. Dumnezeu să-l ierte și
să-l odihnească în pace. Întreaga noastră compasiune cumnatei Irina. Fratele Nelu și soția
Ana Ursu. (249)

V Suntem alături de fami-

lia prietenilor noștri la marea
durere pricinuită de trecerea în
neființă a celei care a fost soție,
mamă și soacră
Felicia Ganea,
din Beiuș. Odihnească-se în
pace! Fam. Toda Silvia, Silviu
și Cătălin, din Căbești.

V

Cu mare durere în suflet îmi iau rămas bun de la unchiul meu
FRANCISC URS.
Dumnezeu să-l ierte și
să-l
odihnească.
Sincere
condoleanțe mătușii Irina. Nepoata Diana, Michele și Piero.
(250)

comemorări

V

Se împlinesc 4 ani de la
trecerea în nefiinţă a scumpei
noastre mame, soacre şi bunici,
MARIOARA DRUGAŞ.
Odihnească-se în pace! Familia. (2105)

V

O clipă de aducere
aminte, un gând pios şi o lacrimă fierbinte acum, la împlinirea celor 6 ani, de când ne-a
părăsit pentru totdeauna draga
noastră fiică,
ADRIAN OPREAN
(ADI). Amintirea ei va rămâne veşnic în inimile noastre. Dumnezeu s-o odihnească
în linişte şi pace. Familia îndurerată: tata, fratele, cumnata şi
nepotul. (2116)

V

A trecut un an de lacrimi şi durere de când un suflet bun şi blând s-a înălţat fulgerător la cer, draga mea soţie
VIORICA TOMA.
Pentru dragostea, bunătatea
şi înţelepciunea cu care m-ai
înconjurat îţi voi păstra chipul
blând în inima mea. Soţul Gheorghe. (2123)

V

A plecat în lumea umbrelor cu 13 ani în urmă, în primăvara veşniciei iubitul nostru
soţ, tată, socru, bunic şi străbunic,
lt.col. (r.)
FLORIAN CHIRILA.
Lacrimi amare, dor nestins,
vor păstra amintirea unui suflet
minunat. Odihnă veşnică, suflet bun! Familia. (2120)

