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Campania debutează
astăzi în Oradea

Donează sânge!
Fii erou!
Studenții voluntari ai Asociaţiei Studenţilor Mediciniști din
Oradea (ASMO) organizează
în perioada 3-7 decembrie 2018
a şasea ediţie locală a proiectului naţional „Donează sânge!
Fii erou!”. Pe lângă Oradea,
campania se desfășoară și în
alte 10 centre universitare din
ţară şi anume: București, Cluj,
Iași, Craiova, Brașov, Sibiu,
Constanţa, Timișoara, TârguMureș și Galați.
Proiectul “Donează sânge! Fii
erou!“ își propune să promoveze
spiritul civic al comunităţii noastre, al adevăratelor valori, prin organizarea unor activităţi de suflet.
Prin acest proiect se urmărește
învingerea crizei de sânge cu care
se confruntă spitalele românești,
prin organizarea unei campanii de donare de sânge care se
desfășoară pe parcursul a cinci
zile la nivel naţional. Se doreşte,
prin această campanie, informarea şi sensibilizarea comunităţii
cu privire la actul donării și mobilizarea a cât mai mulţi oameni
pentru ca aceştia să vină să doneze sânge, să vină în sprijinul celor
care au nevoie de transfuzii sangvine pentru a putea supraviețui,
atât pe timpul desfășurării campaniei, cât și în afara acesteia.
Voluntarii ASMO lucrează
împreună cu voluntarii asociaţiilor partenere pentru a transmite
mesajul cât mai multor oameni
și pentru a invita cât mai multă
lume să se alăture cauzei noastre, să devină eroi ! Asociațiile
partenere implicate sunt : Crucea
Roșie Oradea, Beard Brothers
Oradea, SSCR Oradea, Uniunea
studenților din Oradea, ASEO
(asociația studenților economiști
din Oradea), ASIO (asociația
studenților Ingineri din Oradea), ASFO (asociația studenților
farmaciști din Oradea), ELSA
(The European Law students’
association Oradea), ALUMNI,
ASUO.
„Avem nevoie de susţinerea
tuturor pentru succesul acestui
proiect. Dorim să vă avem alături într-un număr cât mai mare
în atingerea obiectivelor noastre: de a modela comunitatea, de
a promova valorile sociale prin
susţinerea şi salvarea vieţilor
omenești. O unitate de sânge donată salvează trei vieți ! Salvează trei oameni care au nevoie de
transfuzii de sânge pentru a putea
supraviețui”, transmit voluntarii.
Orădenii care vor să doneze
sânge în cadrul acestei campanii sunt aşteptaţi la Centrul de
Transfuzie Sanguină din Oradea,
strada Louis Pasteur, nr. 30, în perioada 3-7 decembrie 2018, între
orele 7:30-11:30.
n A.C.

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

O fiinţă dragă nouă a

luat calea spre cer. Îndureraţi
ne despărţim de scumpa noas-

str. Primăriei nr. 62,

tră bunică şi străbunică

tel. 0259/41-07-70
0766/52-00-46

www.lacapatuldrumului.ro

V

VERONICA DOBAI.
(2285)

Dormi în pace suflet bun!
Dumnezeu să-ţi dea odihnă
veşnică. Nepotul Alin cu familia. (7078)

S

decese

V

Un suflet drag nouă s-a

înălţat la ceruri. Durerea este

V

nemărginită scumpa noastră
„Dumnezeu nu ne cere

minuni. Acelea le face El”. (Arsenie Boca)
MARIA HATALA,
RAFILA FILIMON,
SIMION BUNGĂU,
MARIA MICLĂUŞ,
CRĂCIUN FILIP,
VERONICA DOBAI,

bunică
VERONICA DOBAI.
Te vom păstra veşnic în inimile noastre. Nepoata Claudia
cu soţul Laurenţiu. (7079)

V

Suntem alături de fa-

milia Sonea Gheorghe şi Maria
la marea durere pricinuită de

EUGEN MORAR,

moartea celei care a fost mamă,

MIRCEA DUDAŞ,

soacră, bunică şi străbunică,

ROZALIA MĂR-

VERONICA DOBAI.

CULESCU,
LAUREAN AVRAM,

Sincere condoleanţe. Familia
Torge Ionel şi Carolina. (7074)

DANIEL-CONSTANTIN ZECHERIU,
MARIA-CORNELIA POPOVICI,
GHEORGHE LAZĂR,
ETELKA KISS,
ISTVAN BOGNAR,

V

Împărtăşim durerea

colegei noastre Sonea Maria şi
ne exprimăm profunda noastră
compasiune în aceste momente
de grea suferinţă când se desparte de iubita ei mamă

JOZSEF PLEINER.

VERONICA DOBAI.

Sincere condoleanţe fami-

Dumnezeu să o odihnească

liilor îndoliate! Ildiko Mavro-

în pace. Conducerea şi colecti-

doglu, Servicii Funerare Non-

vul U.J.C.A.R. Bihor. (7073)

Stop „La Capătul Drumului”

V

S.R.L.

Generalul de poliţie în

retragere, Lucian Teodor Vâl-

V

can, din Bucureşti, regretă treCu inimile cernite de

cerea în nefiinţă a colegului său

durere, anunţăm încetarea din

col. (rez.) VASILE ANTON

viaţă a iubitei noastre mame şi

şi transmite condoleanţe fa-

soacre
VERONICA DOBAI.
Bunătatea cu care ne-a în-

miliei. (7076)

V

Suntem alături de cole-

conjurat, vor rămâne vii în su-

ga noastră Anca Jimborean în

fletele noastre. Înmormântarea

aceste clipe grele când se des-

are loc azi, 3 decembrie 2018,
ora 13.00, de la capela din localitatea Cheresig. Fiicele Ma-

parte de scumpa ei mamă,
ROZALIA
MARCULESCU.
Dumnezeu s-o odihnească în

rioara şi Aurora cu familiile lor.

pace. Conducerea şi colectivul

(7077)

Lps Bihorul Oradea.

V

Aducem un pios omagiu celui care a fost
JANOS IRIMIAS
şi transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Conducerea Plastor SA.

V

Ai avut zeci de meciuri
cu elevii tăi, pe care le-ai câştigat, dar ai pierdut cel mai important meci pentru tine cu viaţa. Prea devreme, prea te-ai
grăbit, lăsând în urma ta pe cei
dragi ţie. Nu vom uita niciodată blândeţea şi bunătatea ta draga noastră
VIRGI.
Dumnezeu să primească sufletul tău bun şi iubitor între cei
drepţi. Vă împărtăşim durerea
dragii noştri Dan, Anca, Radu,
Dan, Diana şi nepoţii Mara şi
Rareş. Familia Ferenţ Grigore
şi familia Ilisoi Eugen. (7070)

V

Cu adâncă durere în
suflet anunţăm trecerea la cele
veşnice a iubitului nostru tată,
socru, bunic, străbunic şi unchi,
CRĂCIUN FILIP,
de 90 ani. Înmormântarea are
loc azi, 3 decembrie, ora 12.00,
de la Capela Haşaş. Dumnezeu
să îl odihnească în pace. Familia îndurerată.

V

Cu nemărginită durere în suflet anunţăm trecerea în
nefiinţă a iubitului nostru tată,
bunic, unchi,
EUGEN MORAR,
de 89 ani. Înmormântarea va
avea loc marţi, 4 decembrie,
ora 12.00, de la Capela Frenţiu.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace. Nu te vom uita niciodată.
Familia îndurerată.

V

Cu durere în suflet ne
despărţim de vecinul nostru
ALEXANDRU
MAGEREANU,
care la venerabila vârstă de
94 ani a plecat pe drumul fără
întoarcere, lăsând în urmă un
gol în scara noastră după 50 ani
de convieţuire. Sincere condoleanţe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Vecinii din scara B, Splaiul
Crişanei nr. 2.

comemorări

V

Păstrându-i vie amintirea aducem un pios omagiu de
dragoste, cinstire şi recunoştinţă în memoria iubitului nostru
soţ, tată şi bunic,
IOAN HAVA,
din Brusturi, la împlinire a
6 luni de la plecarea sa pe drumul veşniciei. Rugăm pe bunul Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa! Soţia
Mina, fiica Mărioara, ginerele Ghiţă şi nepotul Ionuţ. (6673)

V

Au trecut 32 de ani de
când am condus-o pe ultimul
drum pe draga noastră mamă,
bunică şi străbunică,
ECATERINA POPA,
din Brusturi. Vocea ei blândă
şi sfaturile înţelepte ne vor călăuzi mereu. Bunul Dumnezeu
să-i dea odihnă veşnică în Împărăţia Sa! Fiicele Mina şi Anuţa, nepoţii şi strănepoţii cu familiile lor. (6672)

V

Pe data de 2 decembrie
s-au împlinit 2 ani de când a
plecat dintre noi, scumpa noastră mamă și soacră
MARIA FILIMON,
din Orvișele. Nu te vom uita
niciodată. Fiica Mariana și ginerele Vasile.

V

Pios omagiu de cinstire şi recunostință la împlinirea a 3 ani de la trecerea la cele
veșnice a dragului nostru soț,
tată, socru și bunic,
ALEXANDRU BICA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veșnică. Soția Maria, fiul Sandu cu nora Dorina, fiica Marinela, nepoții dragi Alexandru și
Mădălina.
Anunţurile de comemorări
şi decese se preiau:
r la ghişeul de pe Aleea Gojdu nr.
3, luni-joi între orele 8.00-18.00, vineri, între orele 08.00-16.00, duminică, între orele 12.00-16.00
r la ghişeul de pe str. Patrioţilor
nr. 2 (lângă Teatrul de stat) luni-vineri, între orele 9.00-16.00, duminică,
16.00-18.00.

