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Corul „Giocoso” al Liceului de Arte

Pe scenă cu ,,Madrigalul”
Opera Comică pentru
Copii din București a găzduit pe 12 decembrie un
eveniment deosebit la care
a participat și Corul claselor gimnaziale al Liceului
de Arte Oradea „Giocoso”,
dirijat de profesoara Nicoleta Țâmpu. Este vorba
despre Gala „Nici o școală
fără cor” din cadrul Festivalului Corurilor Școlare.

Timp de 90 de minute,
copiii din peste 15 coruri
din București și din Brăila,
Buzău, Focșani, Galați și
Oradea au încântat audiența
cu unele dintre cele mai fruElevii au cântat în fața a peste 400 de spectatori
moase colinde românești și
Pentru copiii din Corul
cântece tradiționale de iarnă. celebrele colinde „Moș Crăciun”, „Bună dimineața la „Giocoso” al Liceului de
Cu multă emoție și bucurie,
Moș Ajun” sau „O, ce veste Arte a fost o experiență decopiii și tinerii și-au așteptat minunată!”. La final, unite osebită atât prin întâlnirea cu
rândul pentru a intra pe sce- sub îndrumarea Annei Un- copii din alte coruri, din alte
nă. Odată ajunși în fața celor gureanu, dirijorul Corului județe, cât mai ales prin șansa
peste 400 de spectatori, sub Național de Cameră „Madri- de a se afla pe aceeași scenă
gal - Marin Constantin”, gla- cu Corul Madrigal și chiar de
îndrumarea profesorilor lor,
surile celor peste 450 de co- a cânta împerună. Atmosfera
ei au interpretat melodii din pii participanți s-au împletit de sărbătoare, grija față de
programele proprii, dar și armonios cu vocile membri- copii, tradiție, cântec au făcântece din repertoriul co- lor Corului Madrigal, într-un cut din acest eveniment unul
care, cu siguranță, va rămâne
mun Cantus Mundi, precum moment cu totul special.

În atenţia cititorilor
din Salonta!

l Vând casă văioagă, Leş,
4.900 mp, 26.000 euro. Tel.
0722/80-16-34. (T. 3582)

Persoanele care doresc să dea
anunţuri de mică publicitate
sau mare publicitate în CRIŞANA o pot face chiar în oraşul lor.
Pentru aceasta trebuie să se adreseze către SZABO L. MARIA
Intreprindere Individuală, de pe
strada Republicii nr. 27-29, lângă CEC Salonta. Anunţurile vor
aparea în ediţia de a doua zi.

VÂNZĂRI TERENURI

MULŢUMIRI
l Mulţumim din suflet doamnei dr. LUIZA DEMIAN, pentru
profesionalismul şi dăruirea cu
care ne-a fost alături în cele
mai grele momente, la suferinţa soţului şi tatălui nostru drag.
Bunul Dumnezeu să-i răsplătească omenia şi devotamentul
cu care îşi tratează pacienţii zi
de zi. Florica Paina cu familia.

l Vând 15 ari loc de casă în
Podgoria şi 15 ari loc de casă,
pe str. Făcliei, 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)
l Vând teren Paleu, 1.547
mp total (3 parcele una lângă alta), extravilan, cuutilităţi
în zonă, posibilităţi de trecere
în intravilan, zonă construcţii
noi.0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren intravilan, în Tăşad, Bihor, la 20 km de Oradea, cu fundaţie casă şiutilităţi,
suprafaţă teren 1980 mp, ideal
pentru construcţie pensiune.
0720/19-35-82. (tv.)
l Vând teren 2,5 ha la 20 km
de Oradea. Tel. 0755/81-4060. (T. 3534)

SCHIMBURI
l Schimb garsonieră confort I,
cu apartament 2 camere, Ioşia.
Tel. 0744/27-42-58. (3525)

VÂNZĂRI CASE ÎN JUDEŢ
l Vând casă în Tinca, aproape de Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.6243)

V

Chiar dacă se împlinesc 6 săptămâni de
când nu ai vrut să ne mai “clipeşti“ suntem cu inimile zdrobite de durere şi cu sufletele în veci nemângâiate de iubirea, bunătatea şi căldura ta, cea care ai
fost soţie, mamă şi bunică
ELISABETA TUDUCE
un om de aleasa omenie, cald, blând şi vesel –
BETY a noastră şi a tuturor celor care te-au cunoscut. Vei rămâne mereu prezentă în gândurile şi
inimile noastre, te-am iubit şi te vom iubi până la
sfârşitul vieţii noastre. Nimeni şi nimic nu o să poată
face să nu ne mai gândim la tine, chiar dacă se spune că timpul vindecă orice, TU vei fi mereu cu noi,
ne vei ocroti şi ne vei păzi din ceruri la fel cum ai făcut-o aici pe pământ, iar noi vom fi aşa cum ai fi vrut
tu să fim UNIŢI şi ne vom ruga pentru sufletul tău
bun şi-ţi vom păstra amintirea curată. Dumnezeu să
te aibă în paza Sa, să te ierte şi să te odihnească în linişte şi pace. În veci cu inimile îndurerate: soţul Aurel, fiicele Ana şi Elena, ginerele Robert şi nepoţii
Cezar şi Beatrice. (3501)

V

Păstrându-i neştearsă amintirea aducem un
pios omagiu de preţuire, dragoste şi neuitare, la împlinirea a şase ani de când a trecut la cele veşnice
dragul nostru soţ şi cumnat,
FLORIN MOGA.
Ne gândim la tine şi te avem în amintiri, cu dragoste în inimi. Soţia Lidia şi cumnatul Petrică cu familia. (3458)

l Vând teren intravilan 4.320

l Vând maşină de cusut Ber-

mp, în satul Sărand, 15 km de

nina Favorit 840, elveţiană. Tel.

Oradea, toate utilităţile. Tel.

0774/43-45-00. (T.6241)

0745/82-66-35. (tv.)

VÂNZĂRI ANIMALE
l Vând 2 porci graşi, 150-200
kg. Tel. 0259/43-09-40. (2789)

VÂNZĂRI AUTO
l Vând W. Cady din 2008, stare excelentă. Tel. 0755/81-4060. (T. 3536)

VÂNZĂRI DIVERSE
l Vând fân în Bratca. Tel.
0259/47-35-13. (T. 3583)

CUMPĂR DIVERSE
l Achiziţionez tablouri (poţelanuri,

mobilier),

ceasuri.

0743/75-81-64. (3337)

Angajăm difuzori
de presă în zona Ioşia
şi Nufărul. Relaţii la
telefon 0259 411 590.
l Rapid curăţăm-vopsim blănuri (irhă), haine piele, cojoace.
Str. Republicii 47. (T. 3507)

PRESTĂRI SERVICII
l Hornar-coşar curăţ teracote,
centrale, reparaţii, zugrăveli,
montări

uşi.

0747/91-21-87.

MATRIMONIALE
l Discretă ofer companie
la domni peste 50 ani. Tel.
0753/56-60-84. (T. 3167)

(T.5202)
l Instalator autorizat, sanitareîncălzire şi lucrări prin sudură.
Tel. 0770/10-21-60, 0359/4372-84. (T.3008)

l Vând mulgătoare, baloţi fân,

l Repar rolete, execut jaluzele,

gunoi grajd. Tel. 0755/81-40-

plase de ţânţari. 0745/57-73-

60. (T. 3535)

90. (T.3471)

CITAŢII
l Se citează la Judecătoria Marghita, în dos. 2117/255/2016,
pe data de 12.01.2017, pârâţii
Fechete V. Iosif şi Fechete Gabriela, cu ultimul domiciliu în
Parhida nr. 160, jud. Bihor, în
proces cu Electrica Furnizare
S.A. (3601)

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

VÂNZĂRI AP. 2 CAMERE
l Vând apartament 2 camere,
Rezidenţial Prima Nufărul, bloc
nou, s.u. 61 mp, mobilat complet, 48.500 euro. 0752/19-3582. (tv.)

pentru mult timp în memoria
și sufletele copiilor.
Evenimentul, aflat sub Înaltul Patronaj al Președintelui
României, a fost organizat de
echipa Programului Național
Cantus Mundi și membrii
Corului Național de Cameră
„Madrigal-Marin Constantin”, în parteneriat cu Teatrul
Excelsior și Primăria Municipiului București.
n Vasilică ICHIM

comemorări

Cu 10 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 decembrie în cotidianul „Crişana”.


Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
10 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.

