14 In memoriam
Vă aşteptăm
şi în centru!
Anunţurile de publicitate
pot fi depuse şi achitate şi la

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 februarie în cotidianul „Crişana”.

TALON ANUNŢ

lângă Teatrul de Stat din

lor nr. 4, de luni până vineri,
între orele 9.00-18.00,
şi duminica, între orele
16.00-18.00.

LA CAPĂTUL
DRUMULUI
S.R.L.
SERVICII FUNERARE
NON-STOP!!!

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 Cu adâncă durere în suflete ne despărţim de iubita

V Cu durere în suflete şi

comemorări

noastră mamă, soacră, bunică

str. Primăriei nr. 62,

tel. 0259/41-07-70, 0766/52-00-46
www.lacapatuldrumului.ro
(2285)

S

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.



Punctul de preluare deschis

Oradea, pe strada Patrioţi-

Luni, 20 februarie 2017

decese

cu multă tristeţe ne amintim de

şi străbunică,

draga noastră mamă,

VALERIA SELEŞ,

GABRIELA ANTALFFY,

în vârstă de 83 ani. Bunul Dumnezeu să-i odihneas-

la comemorarea de şapte ani

că sufletul blând alături de cei

de la moartea ei. Slujba pentru

drepţi. Înmormântarea are loc

sufletul ei, are loc azi, 20 fe-

azi, 20 februarie, ora 13.00, de

bruarie, la ora 17.00, la Biseri-

la capela din cimitirul de pe str.

ca Catolică de pe str. Republi-

Înfrăţirii din Diosig. Veşnic în-

V „Tot ce naşte vine-n lume
Cu timp trece şi apune
Toate-s visuri trecătoare
Amăgiri înşelătoare”.
CONSTANŢA PARASCA,
VASILE PLATON,
VIORICA SABĂU,
NATALIA KOGLER,
NICOLAE VINTER,
ELISABETA PUSTA,
PAVEL DRUGAŞ,
FLORIANA ABRUDAN,
TEODOR POPA,
SANDOR LUDASZ,
FERENC MOLNAR,
IREN KOVACS,
ILONA GUDOR,
ERZSEBET MIKNYA,
KORNELIA ASZTALOS,

soţia Leontina, nepotul Vladin

V Astăzi, 20 februarie, se

cii, „Baratok Temploma”, lângă

cu Nicoleta şi strănepoata So-

împlinesc 4 ani de copleşitoa-

odihnească în pace. Fiica Sipos

fia şi nepoata Luana cu Ovidiu.

re singurătate şi durere sufle-

Maria şi ginerele Sipos Tibor.

tească de când ai plecat de lân-

(1343)

dureraţi fiul Seleş Gheorghe cu

(1486)

V Un gând de mângâiere,
compasiune şi sincere condoleanţe. Suntem alături de prietenii noştri Gigi, Tina, Luana, Vladin, Nicoleta şi Sofia
în aceste clipe de grea încercare şi durere pricinuită de trecerea în nefiinţă a celei care a fost
mamă, soacră, bunică şi străbunică

V Cu aceeaşi nemărgini-

tă durere în suflete anunţăm că
se împlinesc opt ani de când regretatul şi iubitul nostru soţ,
tată şi bunic,
IOAN PĂTCAŞ,
a plecat la cele veşnice, lăsând un gol imens în sufletele noastre. Dumnezeu să-ţi dea
odihnă veşnică în Împărăţia Sa.
Nu te vom uita niciodată. Familia: Oli, Steluţa, Gheorghe şi
Sabrina. (1481)

VALERIA SELEŞ.
Dumnezeu s-o odihnească.
Familia Ghilea Gavrilă. (1487)

gă noi, dragul nostru soţ, tată,
socru şi bunic,
IOAN POP.
Ai fost un suflet bun, blând
şi înţelegător. Te vom păstra
pururea în suflet. Îţi dăruim o
floare, o lumânare şi o veşni-

enorm. (1479)

amintirea. Soţia Carmen şi dragii tăi copii Raluca şi Dragoş.

Stop „La Capătul Drumului

de mare ne-au fost alături în

plinesc doi ani de când a trecut

S.R.L.”

cele mai grele clipe ale despăr-

în nefiinţă
DUMITRU DUMA,

ţirii de bunul şi iubitul nostru

la Domnul a mamei, bunicii şi

soţ, tată şi fiu

străbunicii lor

din Josani. Dumnezeu să te

IOAN BARABAS.

JANCSIKA
să-l odihnească în pace ală-

VALERIA SELEŞ.

turi de îngeri. Veşnic îndureraţi

Dumnezeu s-o ierte şi s-o

şi nemângâiaţi soţia Erika, fiul

odihnească. Angela Negreanu

Alex, mama Kicsi şi tata Jancsi

cu familia.

Barabas. (1491)

DAN BUTARU (DINU).

lor drepţi. Îţi vom păstra în veci

turor celor care în număr atât

teze pe toţi, iar pe dragul nostru

tru soţ şi tată

tul Răzvan, pe care l-ai iubit

doglu, Servicii Funerare Non-

durerea pricinuită de trecerea

a plecat dintre noi dragul nos-

să-i aşeze sufletul în rândul ce-

V Azi, 20 februarie, se îm-

Dumnezeu să vă binecuvân-

rie, se împlinesc 7 ani de când

Codruţ, nora Iulianna şi nepo-

V Mulţumim din suflet tu-

şi Horaţiu cu familiile lor, la

flete anunţăm că azi, 20 februa-

Îl rugăm pe bunul Dumnezeu

liilor îndoliate. Ildiko Mavro-

V Suntem alături de Gigi

V Cu aceeaşi durere în su-

că amintire. Soţia Elena, fiul

IOLAN KALMAR.
Sincere condoleanţe fami-

Spitalul Militar. Dumnezeu s-o

V Pios omagiu la împlini-

rea celor 4 ani de la plecarea ta
la cele veşnice, iubitul nostru
soţ, tată, socru, bunic,
ing. MARŢIAN
BERINDEA.
Te vom păstra veşnic în inimile noastre. Familia. (1393)

odihnească în pace! Nu te vom
uita niciodată! Soţia Maria, fiica Liana, fiul Liviu, ginerele Ionel, nora Amalia, nepoţii Mario-Tudor, Rareş şi Ştefania,
cuscra Veronica de la Căbeşti şi
cuscrii de la Belejeni.

(1490)

Anunţurile de

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

