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Marți, 2 iulie 2019

Muzeul Oraşului Oradea.
Invitaţie la expoziţii
Muzeul Oraşului Oradea –
Complex Cultural, invită orădenii la o serie de expoziţii temporare şi permanente, de marți
până duminică, între orele
10.00–18.00.
Expozițiile temporare care
vor putea ﬁ admirate sunt următoarele: „Privind spre granițe”,
expoziția Societății Fotograﬁce
din Japonia (vernisaj 2 iulie a.c.,
ora 17.00); „Îngeri și Demoni”,
expoziția pictorului și restauratorului Ioan Muntean din Sibiu
(vernisaj 4 iulie a.c, ora 16.00);
expoziție Orth Istvan; expoziţia
foto „100 de ani de la vizita Familiei Regale la Oradea”; expoziţia
„Regina Maria, un veac de inspiraţie”, cărţi rare, cărţi poştale, fotograﬁi, vestimentaţie şi accesorii
din epocă, piese de design, piese
ţărăneşti sec. XIX-XX, realizate
de artiştii Aurel Tar - artist vizual; Paul Hitter - pictor; Mircea
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Domnul Dumnezeu să

aşeze suﬂetele lor unde drepţii
se odihnesc”.

Nechita - graﬁcian; Ciprian Istrate
- pictor; Mirela Trăistaru - artist
vizual; designerii Raluca Elena
Coşăreanu şi Andreea Ciortea
- NoHai!Design; Iulia Neagoe Luviane Atelier de Parfumerie;
Alina Popa - Ostara; Ana Istodorescu - Nita Sao, colecţionarul Iulia Gorneanu; „Capriciile modei”,
piese şi accesorii vestimentare
din anii 1850-1950, imagini după
fotograﬁi de epocă, piese de artă
decorativă: cristal, porţelan, metal, mobilier, artă plastică (până în
23 august); „Pânza de păianjen”,
tablouri realizate din pânză de
păianjen de artistul Emil Mureşan
(din patrimoniul Muzeului Municipiului Mediaş); „Arta cositorului transilvănean (sec. XVI-XIX).
Funcţie şi iconograﬁe”, piese din
colecţia de cositoare de la Muzeul
Naţional de Istorie a Transilvaniei, piese laice, religioase, obiecte
de uz casnic, liturgic, decorative;
„Intersectarea paralelelor. Memo-



Sunt alături de priete-



ria ceramicii populare maghiare în
două colecţii particulare” (până în
7 septembrie); expoziţia „Zestrea
Minerală a Maramureşului”, 61
de eşantioane minerale din minele
din jurul oraşului Baia Mare (până
în 20 august); expoziţia „Peceţi
identitare bihorene. Biserici ortodoxe construite în Oradea şi Bihor
între 1918-2018”; „Decenii de indiferenţă. Cetatea Oradea din pragul colapsului la măreţia de odinioară”, etapele reabilitării Palatului
Princiar; lucrările de Atestat ale
absolvenților Liceului de Arte
Oradea; „Zmeie”, expoziția lui Tiberiu Zsold; „Postcontemporan”,
autor Ilie Mitrea; expoziția „Sentimente în culori” a artistei Liliana
Tocuțiu. Prețul unui bilet este 5 lei
adulți și 3 lei pentru copii, elevi,
studenți, pensionari. Taxa de ghidaj este 5 lei pentru grupuri de minimum 10 persoane. 



Îmi iau rămas bun de la

na şi vecina mea, Cornelia şi de

cel care mi-a fost soţ 50 de ani,

ﬁul Săndel, în aceste clipe gre-

cu care am împărţit bune şi rele

le, când îl conduc pe ultimul

GHEORGHE HĂDĂRIG.

drum pe prietenul meu drag şi

Dumnezeu să-l odihneas-

bun,

că în pace. Înmormântarea are

ALEXANDRU ZLIBUŢ.

loc azi, 2 iulie, ora 13.00, de la

Dumnezeu să-l odihnească

Capela Haşaş. Soţia veşnic în-

JANOS COZAC,

în pace! Prietenul văd. Paşca

durerată Hădărig Paraschiva

EUGEN-ATTILA

Ioan. (1123)

(Piri). (1131)

ALEXANDRU ZLIBUŢ.
KLARA DARAI,

KADAR,
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.



Suntem alături de dra-

Suntem alături de co-

legul nostru, Gheorghe Osvat,
la marea durere pricinuită de
trecerea în neﬁință a scumpei

bun de la cel care ne-a fost mai

de ﬁul ei, Săndel, la pierderea

mult ca un bunic

ALEXANDRU ZLIBUŢ.

re condoleanţe familiei! Colegii
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Adina şi Cosmina. (1124)

tă. Nepoţii Alexandru şi Maria.
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Un suﬂet drag s-a înăl-

ciodată dragul nostru naş
Suntem alături de fa-
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GHEORGHE HĂDĂRIG.
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s-o odihnească în pace! Since-

Astăzi ne luăm rămas

ga noastră vecină, Cornelia şi
soţului şi tatălui drag şi bun,





ALEXANDRU ZLIBUŢ.



Suntem alături de fa-

milia îndoliată la marea durere
pricinuită de decesul celui care

milia Osvat Diana şi Gheorghe,

Suntem alături de naşa noas-

la despărţirea de mama lor dra-

tră dragă Cornelia şi de ﬁul ei

GHEORGHE HĂDĂRIG.

Sandu. Dumnezeu să-l aşeze în

Bunul Dumnezeu să-l ierte

dreapta Sa. Finii Ghiţă şi Dori-

şi să-l odihnească în pace. Co-

că în pace! Echipa Osvadent.

na Mahalcea, Cristi şi Ovidiu
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cu familia. (1133)

Sulﬁnei nr. 115. (1129)

gă,
MARIA OSVAT.
Dumnezeu să o odihneas-

a fost

Cuvintele nu pot exprima imensa durere ce a cuprins
familia noastră prin plecarea în
eternitate a mamei şi a ﬁicei,
MONICA-ALINA ONICA,
la 44 de ani. Înmormântarea
are loc azi, 2 iulie, ora 13.00, în
satul Valea de Jos, comuna Rieni. Bunul Dumnezeu să aşeze suﬂetul ei blând de-a dreapta Sa. Fiul Alexandru şi mama
Martiţa. (1134)



Împărtășim durerea
cumnatei Ciurdaru Florica la
pierderea prematură a ﬁicei,
Dr. MIRELA CHIRTEȘ,
născută Ciurdaru. Sincere
condoleanțe soțului Chirteș Ionel, copiilor Tudor și Andrei,
surorii dr. Durgheu Rodica, nepoatei Adela Cacuci și soțului
Bogdan. Unchiul Cirdaru Dumitru, Mia și Gabriela. (2334)



Plecarea ta spre stele
mi-a lăsat un gol imens în suﬂet pe care nu-l voi umple privind spre cer şi vorbind cu tine
ca altădată. Nu te voi uita niciodată
MONI
dragă! Bunul Dumnezeu săţi aşeze suﬂetul blând în ceata
îngerilor. Sincere condoleanţe familiei. A ta prietenă Moni
Cândea. (1135)



Cu adâncă durere în
suﬂet anunţăm trecerea în neﬁinţă a celei care a fost sora,
cumnata şi mătuşa
ELISABETA DELEANU,
de 89 ani. Înmormântarea are
loc azi, 2 iulie 2019, ora 11.00,
de la Capela Haşaş. Dumnezeu
s-o odihnească în pace. Sora
Veronica June, cumnata Maria,
nepoţii şi nepoatele. (1137)



Cu durere în suﬂet, ne
luăm rămas bun de la nepotul
nostru
MIRCEA,
unic ﬁu, soţ şi tătic deosebit. Suntem alături de voi Victoria şi Dana cu familiile voastre. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Sabina Maxim cu familia. (1141)



Suntem cutremurați
până în adâncul suﬂetului de
vestea cumplită a plecării la
cele veșnice a colegei noastre,
MONICA ONICA,
un om cu adevărat special și prețios pentru noi, care a
lăsat în urmă un gol imens în
suﬂetele noastre și în sistemul
educațional în care a profesat
cu atâta dăruire și devotament.
Sincere condoleanțe ﬁului său
și familiei mult încercate și îndurerate. Dumnezeu să te odihnească în pace, draga noastră
MONICA ONICA.
Cu durere, colegii de la
CJRAE Bihor. (2329)

comemorări



Amintiri dragi, lacrimi
şi un dor nestins de când în
urmă cu 3 ani, un suﬂet minunat şi plin de dragoste s-a înălţat la cer. Astăzi, ai ﬁ împlinit
75 de ani draga şi scumpa mea
soruţă, soţie, mamă şi bunică
AURICA FARKAS.
Vei rămâne veşnic în suﬂetele noastre, iar pentru tot ce ai
făcut pentru noi îţi datorăm neuitarea. Rugăm pe Tatăl Ceresc
să binecuvânteze suﬂetul tău în
Grădina Raiului! Toni, Potyi,
Toti şi Rozica-sora ta, pe veci
îndoliaţi. (1095)



Păstrăm
neştearsă amintirea, aducem un pios
omagiu de preţuire, dragoste şi
recunoştinţă veşnică, la împlinirea a 10 ani de la moartea soţului şi tatălui drag
CRĂCIUN ERDELI
şi a părinţilor, respectiv bunicilor noştri dragi
FLOARE BLAGA
şi
GHEORGHE BLAGA.
Dumnezeu să-i odihnească în pace. În veci nemângâiată văd. Erdeli Lucreţia cu familia. (1101)



Azi, 2 iulie se împlineşte un an de când a plecat în
veşnicie soţia, mama, mamasoacră, bunica şi străbunica,
VERONICA DAN,
din Mihai-Bravu. Pentru noi
vei ﬁ întotdeauna nemuritoare şi prezentă zi de zi în gândurile, inimile şi suﬂetele noastre.
Dumnezeu să-ţi răsplătească
bunătatea şi să-ţi ﬁe alături în
veşnicie. Familia, veşnic îndurerată. (1126)

