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O caut şi nu o găsesc, o
strig şi nu mai răspunde, o aştept şi nu mai vine, îmi rămâne
doar amintirea şi un dor nestins
în inimă. Cu lacrimi în ochi şi
suﬂetul sfâşiat de durere anunţ
încetarea din viaţă a ﬁicei mele,
DANA FLORICA
BODOGAI,
de 29 ani. Înmormântarea are
loc azi, 3 ianuarie, ora 14.00,
din Capela Haşaş. Dumnezeu
să te odihnească în lumea celor
drepţi! În veci îndurerată, a ta
mamă Silvia, care nu te va uita
niciodată. (3)



„Şi cerul anceput să plângă
Şi totul s-a întunecat
Din ziua în care ai plecat,
Şi ploi de lacrimi au căzut,
Din clipa în care team pierdut”.
Cu adâncă durere în suﬂete
anunţăm trecerea la cele veşnice a scumpei noastre surori şi
cumnate,
DANA FLORICA
BODOGAI,
de 29 ani. Bunul Dumnezeu
să-i dăruiască odihnă veşnică şi
să-i aşeze suﬂetul în lumea celor drepţi! Nu te vom uita niciodată. Fratele Dan şi soţia Roxana. (4)

În atenţia cititorilor
din Salonta!

Miercuri, 3 ianuarie 2018



Suntem alături de cuscra Silvia şi de ginerele nostru
Dan, în aceste momente de grea
încercare şi mare durere pricinuită de trecerea la cele veşnice a scumpei sale ﬁice şi surori,
DANA FLORICA
BODOGAI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa cerească. Cuscrii Viorel şi Rodica Dacin. (5)



Cu inimile zdrobite de

durere ne luăm rămas bun pentru totdeauna de la draga noastră ﬁică duhovnicească,
DANA BODOGAI,
al cărui suﬂet bun şi curat se
îndreaptă spre cer, spre lumea
îngerilor şi a celor bineplăcuţi
Lui Dumnezeu. Aripile ei s-au
frânt prea devreme, ﬁlele din
cartea vieţii ei s-au închis pe
neaşteptate, idealurile ei s-au



Un sincer gând de alinare şi mângâiere pentru sora
mea Silvia şi nepotul meu Dan,
la despărţirea de cea care a fost
scumpa mea nepoată,
DANA FLORICA
BODOGAI.
Dumnezeu să te odihnească în pace! Mătuşa Florica, unchiul Marcel şi verişoara Mădălina. (6)

spulberat când nu ne aşteptam,
visul ei de a se face bine s-a risipit ca fumul. Faptele bune pe
care le-a săvârşit în scurta ei
călătorie, dragostea sinceră, pe
care a arătat-o tuturor, chipul ei
luminos lipsit de orice umbră
de răutate, nu le vom uita niciodată. Te-ai grăbit să mergi ca
mireasă, iar cerul să-ţi ﬁe mire,
un crin alb şi frumos cum ţi-a



fost suﬂetul, departe de toa-

Suntem alături de
cumnata noastră Silvia Bodogai, acum când se desparte de
iubita ei ﬁică,
DANA FLORICA
BODOGAI,
de numai 29 ani. Bunul Dumnezeu să o ierte şi să-i dea odihnă veşnică. Condoleanţe familiei. Cumnatul Ioan Bodogai
cu familia, din Valea lui Mihai. (14)

te răutăţile şi şicanele acestei
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 Pierdut certiﬁcat de înregis-

 Achiziţionez tablouri, bibe-

trare (C.U.I.) şi certiﬁcate con-

lumi nedrepte. Bunul Dumnezeu să-ţi dăruiască somn lin şi
veşnic în Împărăţia Sa cea cerească, acolo unde nu mai este
durere, nici întristare, nici suspin. Sincere mângâieri mamei,
mult prea greu încercată şi fratelui cu familia. Fam. pr. Lele
Dan. (11)

statatoare pentru sediul social

louri, aparate foto, ceramică

şi terţi ale TEHNING PROD

ţărănească,

VÂNZĂRI CASE ÎN ORADEA

în Podgoria cu utilităţi, curent,

 Casă mare, central, imediat ocupabilă, 210/475 mp. Tel.
0788/07-02-53. (tv.)

euro/mp). Tel. 0732/15-96-02.

4003450. Le declarăm nule. (2)

 Vând aragaz pentru voiaj cu

 Repar rolete, recondiţionez,

kg, rucsac, 10 ari de grădină
fântână, apă de la oraş (20
(1063)

VÂNZĂRI TERENURI
 Vând 15 ari loc casă pe str.
Făcliei. Tel. 0774/62-91-45,
0770/12-34-60. (tv.)

VÂNZARE AUTO
 Vând Fiat Grande Punto,
fabricaţie 2005, stare perfectă, negociabil, 0753/35-47-92.
(T.9105)
 Vând Dacia Break (1994),
în stare bună de funcţionare. Preţ 1900 lei. Telefon:
0723/225.328.

Un gând de mângâiere şi alinare pentru dragul nostru coleg, Dan Bodogai, acum
la ceasul despărţirii de cea care
a fost scumpa lui soră,
DANA BODOGAI
şi transmitem condoleanţe
întregii familii. Dumnezeu să o
primească în Împărăţia Lui, iar
pe cei rămaşi să-i întărească să
treacă peste această suferinţă.
Colectivul S.C. Merişor Const
S.R.L. Sînmartin. (1)

Durerea şi suferinţa
din suﬂetele noastre este nemărginită, acum la despărţirea
şi trecerea la cele veşnice a celei care a fost
VIORICA HUSERAŞ,
o mamă, bunică, soţie şi soacră deosebită, care ne-a iubit
nespus de mult pe toţi. Amintirea, bunătatea, iubirea ei nemărginită o vom păstra veşnic
în inimile noastre. Mulţumim,
ICA,
noastră dragă şi iubită! Dumnezeu să te odihnească în pace!
Înmormântarea are loc la Capela Cimitirului din Băile Felix,
azi, 3 ianuarie 2018, ora 14.00.
Fiicele Marcela şi Liana, nepoţii Alexandra, Florina, David şi
Ionuţ, soţul Dumitru şi ginerii
Florian şi Octavian. (8)

0743/75-81-64. (7330)

PRESTĂRI SERVICII

două arzătoare, butelie de 5





altele.

VÂNZĂRI DIVERSE

VÂNZĂRI CASE JUDEŢ
 Vând casă în Tinca, lângă Criş. Tel. 0748/61-07-37.
(T.951)

ceasuri,



Suntem alături în aceste momente de grea încercare
de colega noastră, Silvia Bodogai, care se desparte pentru totdeauna de iubita şi scumpa ei
ﬁică,
DANA BODOGAI.
Îl rugăm pe Părintele Ceresc
să-i dăruiască odihnă veşnică între aleşii Săi! Sincere condoleanţe. Colectivul Patiseriei
Katerina. (12)



Ai fost un suﬂet bun şi
mare pe pământ, care a avut puterea să lupte din greu cu viaţa asta cruntă! Un exemplu pentru noi toţi! Acum, Dumnezeu
a avut nevoie de tine să veghezi
asupra celor dragi. Nu te vom
uita niciodată şi mereu vei ﬁ în
inimile noastre,
DANA BODOGAI.
Dumnezeu să te odihnească
în pace! Colegii de la Penitenciarul Oradea. (7)

Vă aşteptăm şi în centru!

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 Întreprindere Individuală, de pe strada
Republicii nr. 27-29, lângă CEC
Salonta. Anunţurile vor apărea în
ediţia de a doua zi.

S.R.L., J5/1868/1993, C.U.I.



Anunţăm cu durere decesul iubitei noastre verişoare
DANA FLORICA
BODOGAI,
la vârsta de numai 29 ani.
Chipul ei blând şi drag vă rămâne veşnic în suﬂetele noastre. Sincere condoleanţe familiei greu încercate. Fam. Bodea
Nicolae şi Sabina. (13)

modiﬁc jaluzele, plase. Tel.
0745/57-73-90. (T.8973)
 Tund şi stropesc pomi. Tel.
0744/17-53-38. (8825)

Anunţurile de publicitate pot ﬁ depuse şi achitate şi
la Punctul de preluare deschis lângă Teatrul de Stat
din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până
vineri, între orele 9.00-18.00, şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

CRIŞANA are UN ANUNŢ IMPORTANT pentru tine:

Cu 15 lei, plăteşti unul, primeşti patru!

Decupează Talonul cu anunţul tău şi vino la casierie, unde, cu
Completează datele personale în Talonul de mai jos şi textul unui
anunţ de maxim 10 cuvinte (vânzări, cumpărări, închirieri, angajări, 15 lei, plăteşti o apariţie, iar noi ţi-l publicăm de patru ori în zilele pe
prestări servicii, matrimoniale, împrumuturi etc.) pe care doreşti să-l care tu le alegi.
publici în luna ianuarie în cotidianul „Crişana”.


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.

