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Misiuni ale pompierilor la sfârşit de săptămână

Incendii stinse, animal salvat
Pompierii bihoreni au
fost solicitaţi să intervină,
la sfârşit de săptămână, la
două incendii dar şi pentru salvarea unui câine
căzut în Pârâul Paris din
Oradea.

În noaptea de vineri spre
sâmbătă, în jurul orei 02.25,
forțele de intervenție ale
Detașamentului de Pompieri Salonta au fost alertate
pentru stingerea unui incendiu produs pe strada Roman
Ciorogariu din localitate. În
momentul sosirii echipajelor la adresa indicată, ﬂăcările se manifestau violent

S

în interiorul unei locuințe și
la acoperișul acesteia, precum și la acoperișul casei
învecinate. Cei zece pompieri militari mobilizați la
fața locului au intervenit cu
două autospeciale de lucru
cu apă, acționând simultan
pentru stingerea focarelor
de incendiu și protecția camerelor locuinței învecinate. Operațiunea de stingere
și de îndepărtare a efectelor
negative ale evenimentului
a fost ﬁnalizată în jurul orei
05.10, pompierii militari
reușind să salveze încăperile casei la acoperișul căreia
se propagaseră ﬂăcările.

decese



Evenimentul, a cărui cauză probabilă a constituit-o
utilizarea focului deschis
în spații închise, s-a soldat
cu pagube constând în două
ferestre, două uși și aproximativ 40 de metri pătrați
din acoperișul casei la care
s-a produs incendiul, ﬂăcările afectând de asemenea,
acoperișul casei alăturate,
pe o suprafață de circa 150
metri pătrați. Din fericire,
nu au existat persoane rănite. În cursul aceleiași nopți,
în jurul orei 03.20, două
echipaje ale Stației de Pompieri Aleșd au intervenit
pe DN 1, pe raza localității

familiei Vidican Dorina şi Marius acum când o conduc pe ultimul drum pe iubita lor mamă



şi soacră. Sincere condoleanţe!
Pe atât pe cât este dove-

dită Învierea Lui Isus Hristos,
pe atât este de sigură a noastră.
MIRCEA ŢAŢU,
EVA TODOR.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

Fam. Oanţă.



Un suﬂet minunat, plin

de dragoste, speranţă şi bunătate s-a ridicat la cer, lăsând în
urmă multe lacrimi şi un gol
imens. Îndureraţi ne luăm rămas bun de la scumpa noastră
ANIŞOARA LEUCEA.
Împărtăşim durerea verişo-

de durere anunţăm trecerea în
neﬁinţă a unui suﬂet bun, generos şi iubitor. Mama, soacra şi
bunica noastră dragă,
OLIMPIA DEMIAN,
totdeauna,

lăsându-ne

Mulţumim respectuos

s-o odihnească în pace. Fam.
Ciuciu, Balaj şi Preda. (3099)

de noi când am condus-o pe ultimul drum pe iubita noastră
soţie, mamă, soacră, bunică şi



ţi vegheze liniştea de veci. În-

FLOARE BUNGĂU,
din Hidişelul de Jos. Dumnezeu s-o ierte şi s-o odihnească în pace. Familia îndoliată.
(3104)

13.04.2017, de la ora 12.00, la
Cimitirul Rulikowski, Cape-

Regretăm profund dis-

re, cel care a fost

la Haşaş. Familia Gligor; ﬁica
Adriana, ginerele Nicolae, nepoţii George şi Nicoleta.



Cu suﬂetele îndurerate



Un suﬂet bun, o inimă
curată şi plină de iubire ne-a
părăsit în urmă cu 13 ani, adorata noastră ﬁică, soră şi cumnată

GEORGESCU,

Mihaela cu soţul Mircea şi stră-

distinsă personalitate a vie-

ec. RAMONALIVIA MICULA,
lăsându-ne doar amintiri
dragi, lacrimi şi durere. Alături
de ea îşi doarme somnul veşniciei de 10 ani şi 10 luni dragul
nostru soţ, tată,

Dumnezeu să-ţi vegheze su-

nepoţii Ionuţ şi Maria.

ţii medicale orădene, model de
acribie în profesie, iubit şi respectat, dispus să sară oricând

vărat jurământul lui Hipocrate.
Dumnezeu să-i dea odihna bi-



Cu inimile întristate

anunţăm încetarea din viaţă a
mamei, soacrei şi bunicii noastre
OLIMPIA DEMIAN,

nemeritată, iar familiei mul-

de 86 de ani. Înmormântarea

tă putere pentru a trece pes-

va avea loc joi, 13 aprilie, ora

te această pierdere. Sincere

12.00, la Cimitirul Rulikowski,

ei mamă. Sincere condoleanţe

condoleanţe familiei îndolia-

Capela Haşaş. Familia Drula,

întregii familii îndoliate! Fam.

te. Fam. Chear Ion şi Sabina.

ﬁica Olimpia, ginerele Mircea

Pojoca Virgil şi Lucia.

(3105)

şi nepotul Răzvan.

ce pe ultimul drum pe scumpa

căzut în Pârâul Paris. 

OLIMPIA DEMIAN.
ﬂetul în Împărăţia Sa. Nepoata

tre oameni, respectând cu ade-

te momente grele când o condu-

dotare, au salvat un câine

nică şi stăbunică,

dr. ALEXANDRU

ie, fără a face o diferenţă în-

etena noastră, Dorina, în aces-

mentele și accesoriile din



Ieri, 11 aprilie, s-au împlinit 21 de ani de la plecarea în
veşnicie a celui care a fost soţ
şi tată
IOAN KOSZEGI.
Odihnă veşnică! Soţia şi copiii. (3022)

deauna de la draga noastră bu-

în ajutorul celui aﬂat la nevo-

Suntem alături de pri-

unde, acționând cu echipa-

mormântarea va avea loc joi,

pariţia unui mare OM de valoa-

străbunică

zii Șanțului din municipiu,

comemorări

şi îndureraţi. Dumnezeu să-

ne luăm rămas bun pentru tot-

ţă, ﬂori, cuvinte frumoase şi activităţi speciﬁce, au fost alături



Suntem alături de prietenii noştri Dorina şi Marius
Vidican, în aceste momente dureroase. Dumnezeu să o odihnească în pace pe mama şi soacra voastră dragă. Mariana şi
Mircea Balaj. (3102)

au intervenit pe raza stră-

trişti

George şi Lucian. Dumnezeu

tuturor celor care, prin prezen-



Cu inimile împietrite

lui. De asemenea, sâmbătă, 08 aprilie a.c., în jurul
orei 18.50, în urma unui
apel primit prin Sistemul
Unic de Urgență 112, pompierii militari din cadrul
Detașamentului 2 Oradea

ne-a părăsit pentru pentru

rului nostru Emil şi copiilor





Sincere condoleanţe

Borod, pentru stingerea
unui incendiu izbucnit la
un autotren încărcat cu 20
de tone de carne congelată.
Pompierii militari au localizat și lichidat incendiul
în aproximativ 15 minute,
reușind să salveze cea mai
mare parte din autovehicul
și aproximativ 14 tone din
marfa transportată.
În urma evenimentului,
au ars circa 6 tone de marfă, 6 anvelope și aproximativ 15% din container.
Cercetările efectuate la fața
locului au indicat faptul
că, evenimentul a fost generat, cel mai probabil, de
o defecțiune la sistemul de
transmisie al containeru-



Lacrimi, tristeţe şi mult
dor s-au adunat în cei trei ani
de când a trecut la cele veşnice scumpa şi iubita noastră ﬁică
MIHAELA MORGOVAN,
la doar 38 ani, lăsând în urma
ei pe ﬁica ei Maia, de doar 4
ani, care acum o pomeneşte mereu cu durere pe mama
ei. Familia Cearnău îndurerată, mama, Dănuţ, Felicia şi Florin. (3101)

maior (r.) LIVIUEUGEN MICULA.
Ne lipsiţi foarte mult, dar sunteţi mereu prezenţi în gândurile
şi suﬂetele noastre. Dumnezeu
să vă odihnească în cel mai frumos loc din Împărăţia Sa. Recunoştinţă celor care le vor dărui o clipă de aducere aminte.
Familia îndurerată. (3012)

