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

pentru tine, dragă Mărioara,
familiile lor, acum când vă des-

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

S

Un gând de alinare

prietena noastră şi copiii tăi cu

str. Primăriei nr. 62,

www.lacapatuldrumului.ro

V

părţiţi de cel care a fost soţ, tată
(2285)

şi bunic,
DUMITRU OROS

decese

V

„Ţine minte! Sfârşitul
nu-i aici” (Pasărea Colibri)
MARIA GHEIŢI,
OCTAVIAN PUIE,
KRISZTINA KACSO,
NICOLAE HOLHOŞ,
MAGDOLNA BALASKO,
MARIA MAGDOLNA
PAUR.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu nemărginită durere
în suflete ne despărţim de cel
mai drag soţ, tată, bunic, cel
care a fost
DUMITRU OROS,
de 75 ani. Înmormântarea are loc azi, 15 martie, ora
12.00, din Capela Haşaş. Odihnă veşnică! Îndurerata familie:
soţia Mărioara şi copiii Daniela, Dacian, Geta, Mitruţ cu familiile lor. (8979)

V

Adresăm sincere condoleanţe Mărioarei Oros şi familiei sale, la despărţirea de iubitul lor soţ, tată şi bunic,
MITICĂ OROS.
Dumnezeu să-l odihnească
cu cei buni ai Săi. Floarea Costruţ cu toată familia. (9005)

(MITICĂ).
Sincere condoleanţe. Pogana Florian şi Iuliana cu familia. (9016)

V

V

V

Regretăm profund trecerea la cele veşnice a fostului
nostru coleg,
DUMITRU OROS.
Sincere condoleanţe din
partea Colectivului Centrului Multifuncţional Persoane
Vârstnice „Nufărul”. (9012)

S-a stins sub privirile noastre neputincioase, draga noastră
LIVIA RĂCEAN.
O inimă bună a încetat să mai
bată, un suflet generos s-a ridicat la cer, iar noi copiii tăi Daniela, Alin, Elena şi Ramona,
nora, ginerii şi nepoţii, ne luăm
rămas bun. Nu te vom uita niciodată. (9010)

V

Sincere

condolean-

ţe pentru Daniela, Octavian şi
Alexandra, la pierderea celui
care a fost tată şi bunic,
DUMITRU OROS.
Dumnezeu să-l odihnească.

Scurgerea timpului nu
va şterge niciodată durerea şi
tristeţea din sufletele noastre:
a fiului Răcean Alin şi Anca, a
nepoatelor Roxana şi Alexia, la
despărţirea de draga noastră,
LIVIA RĂCEAN.
Nu te vom uita niciodată.
(9011)

Fam. Igna Aurel, Sanda, Alexandra şi Mihăiţă. (9024)

V

Formația Corală „Ge-

neral Traian Moșoiu” anunță
cu regret dispariția celui care
a fost
DUMITRU OROS,

V

Suntem alături de
domnul Mitran Mircea, la marea durere pricinuită de moartea fratelui său drag. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate. Familiile Sime Liviu şi Bogdan Emil.
(9009)

membru de bază al corului nostru. Transmitem sincere
condoleanțe familiei îndurerate. Rămas bun dragă
„MITICĂ”!
(9030)

V

Un om drag nouă ne-a

părăsit plecând într-o lume mai
bună. Cu durere și regret ne exprimăm condoleanțele noastre
verișoarei Mărioara și familiei

V

Ne alăturăm cu toată compasiunea durerii familiei colegului nostru, plt. adj. (r),
Emeric Gall, acum când o conduc la cele veşnice pe cea care
a fost soţie, mamă, soacră şi bunică iubitoare
IREN GALL.
Dumnezeu să aşeze sufletul
ei bun în rândul celor drepţi.
Sincere condoleanţe familiei
îndurerate! Pensionarii militari
din Beiuş.

rămase îndurerate. Odihneștete în pace dragul nostru

Suntem alături de verişoara Mărioara şi copiii cu familiile lor, la durerea pricinuită de trecerea în nefiinţă a celui
care a fost soţ, tată, socru şi bunic,
DUMITRU OROS.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Gheorghe şi Stela
Golpoian şi copiii cu familiile. (9006)

V

DUMITRU OROS,
om frumos cu suflet bun. Îţi
spune ADIO familia Irina și
Mitică Abrudan, Mia Drăgan
cu familia, din Arad. (2165)

V

Cu regret nespus, îm-

părtăşim durerea doamnei Ma-

V

Cu durere în suflete ne
despărţim de dragul nostru fiu,
soţ, tată, frate şi unchi,
AUREL PANDOR,
de 68 ani, trecut la cele veşnice. Înmormântarea are loc
azi, 15 martie, ora 15.00, din
Capela Haşaş. Dumnezeu să-l
odihnească în pace. Mama, soţia, fiicele, sora şi nepoatele din
America. (9014)

ria Oros şi a familiei acesteia,
în aceste momente tragice,
când se despart pentru totdeauna de bunul lor soţ, tată şi bunic,
DUMITRU OROS.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace! Liana Mohan şi Mihai
Mohan.

V

Suntem alături de colega noastră, Benţan Elena, acum
când se desparte de mama ei iubită. Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Sincere condoleanţe.
Colectivul Colegiului Economic „Partenie Cosma” Oradea.
(9018)

V

Cu durere în suflet am
aflat că ne-a părăsit colegul,
dr. ADALBERT FOLDES.
Rămân cu amintirile minunate ale unei colaborări de un
sfert de veac. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Dr.
Angelica Mihalache. (9021)

V

Suntem alături de colega noastră, Ursz Mariana,
la marea durere pricinuită de
moartea mamei sale dragi. Sincere condoleanţe. Colectivul
Secţiei de Nou Născuţi Maternitatea Oradea. (9031)

V

Regret dispariţia domnului farmacist,
ISTVAN BUDAHAZY.
Corul îngerilor să-l însoţească pe drumul veşniciei. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Dr. Mihalache Angelica.
(9020)

V

Cu inimile întristate ne
despărţim de draga noastră mătuşă,
dr. LUCIA BODOR,
plecată dintre noi, după o
lungă şi grea suferinţă. Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Familia. (9022)

V

Un gând de alinare pentru prietenul şi colegul
meu, Vasile Hilgert, acum când
se desparte de draga sa soţie.
Dumnezeu să o odihnească în
pace! Daniel Iova.

V

Ne alăturăm cu toată
compasiunea durerii copiilor
Cosmin, Sanda şi Paul, greu încercaţi, acum când o conduc pe
ultimul drum, pe mama,
IRINA MĂLAN,
din Alparea, care îşi va dormi somnul de veci, alături de
soţul său,
PAVEL.
Odihnă veşnică. Familia Ionel şi Rodica Ungur. (9025)

V

Suntem alături de prietenul nostru, Paul, la marea
durere pricinuită de trecerea în
nefiinţă a iubitei mame. Familia
Oros. (9026)

V

Transmitem sincere
condoleanţe fam. ing. Gal Tiberiu, la despărţirea de mama sa.
Dumnezeu să o ierte şi să-i dea
odihnă veşnică. Fam. Gavrilă
Ioan şi Gavrilă Cătălin. (9028)

V

Suntem alături de vărul nostru, Aurel Gheiţi şi familia, acum când se desparte
de scumpa lui mamă,
MARIA.
Dumnezeu să o odihnească
în pace. Sincere condoleanţe.
Cristi şi Alina Popovici. (9029)

comemorări

V

Se împlinesc 40 de zile
de la trecerea în nefiinţă a celui
care a fost
PETRU FRIGATOR.
Mulţumim tuturor celor ce-i
vor păstra un moment de aducere aminte. Parastasul va avea
loc la Biserica „Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel” din Piaţa Ghioceilor, sâmbătă, 16 martie 2019,
la ora 9.00. Sora Sabina cu familia. (8975)

V

Trecerea timpului nu
aduce uitare, nici alinare, ci
adânceşte tristeţea, dorul şi
durerea din sufletele noastre,
acum când se împlinesc 6 luni
de la trecerea la cele veşnice a
celei care a fost soţie, mamă,
soacră şi bunică,
MARIA BANDICI,
din Văşad. Dumnezeu săţi dea odihnă veşnică şi lumina fără de sfârşit să-ţi strălucească, iar sufletul tău blând
şi bun să vegheze asupra noastră. Nu te vom uita niciodată!
Te vom iubi mereu draga noastră! Familia, în veci nemângâiată. (8987)

V

Cu durere în suflete şi
mult dor anunţăm că a trecut un
an de când a plecat dintre noi,
draga noastră mătuşă,
ELISAVETA MOCAN,
din Păuleşti. Dumnezeu să o
odihnească! Nepoata Viorica
Vlaicu, cu familia. (8997)

V

Cu aceeaşi tristeţe, durere şi dor ne reamintim că se
împlinesc 8 ani şi respectiv 24
ani, de când dragii noştri fraţi,
ŞTEFAN SILAGHI
şi
DAVID SILAGHI,
au plecat pe drumul fără întoarcere. Îl rugăm pe bunul
Dumnezeu să le dea odihnă
veşnică în Împărăţia Sa! Fratele Dinu şi surorile cu familiile
lor. (8984)

