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A murit Elvira Lerințiu

Artista s-a stins din viață la vârsta de 72 de ani
Îndrăgita cântăreaţă de muzică populară Elvira Lerințiu a încetat din viață
miercuri, 4 ianuarie, la vârsta de 72 de
ani, în urma unei boli nemiloase. În topul interpreţilor de muzică populară bihoreană, artista era o prezenţă discretă,
dar remarcabilă.

S-a născut în 27 august 1944, în comuna
Tulca, iar peste 18 ani, avea să-şi înceapă
o carieră muzicală de excepţie. Vocea a
moştenit-o, în special, de la tatăl său, Ioan,
care, deşi era grădinar, avea o voce clară de
bariton. Destinul său muzical a fost hotărât
în urma unui anunţ în cotidianul Crişana,
din anul 1963, care publica un anunţ pentru
ocuparea unor posturi de solişti de muzică
populară la Filarmonica de Stat din Oradea.
Pe ascuns, a venit la Oradea, a participat
la audiţie, dar nu a fost selectată, neavând
încă 18 ani împliniţi. În schimb, din comisie

S

decese

V Cu nesfârşită durere ne despărţim

de prietena şi vecina noastră,
ELVIRA LERINŢIU.
Îţi vom păstra veşnic vie amintirea în
sufletele noastre. Familia Florea Nicolae
cu fiicele Alina şi Teodora. (71)

V Neputincioşi în faţa morţii şi a

destinului, suntem afectaţi de trecerea la
cele veşnice a bunei noastre prietene,
ELVIRA LERINŢIU.
În aceste momente de profundă durere
sufletească şi adâncă tristeţe ne alăturăm
cu gânduri de mângâiere soţului ei Lică.
Nouă ne-ai cântat mult pe acest pământ,
iar de acum vei cânta cu corul îngerilor.
Dumnezeu să te odihnească în pace. Familia Stokker. (74)

făcea parte Silvia Pop de Popa, directorul
Şcolii Populare de Artă, care i-a recomandat Elvirei Lerinţiu să urmeze cursurile
acestei instituţii. Prima apariţie TV a fost
la televiziunea naţională, în ajunul Crăciunului din anul 1966. În 1977, a urmat prima
înregistrare la Radio România a primelor
cântece. Din 1963, începe colaborarea cu
Filarmonica din Oradea, apoi din 1970 până
în 1978 este angajata acestei instituţii, după
care până în 1989 va deveni din nou colaborator. Totodată, va menţine colaborări şi cu
Ansamblul „Nuntaşii Bihorului” şi Aşezămintele de pe lângă Casa de Creaţie. De-a
lungul celor cinci decenii de activitate, artista bihoreană s-a preocupat să-şi realizeze
un repertoriu propriu, care să-i poarte amprenta unică.
De-a lungul vieţii a fost recompensată
cu distincţii speciale. În 1969, împreună cu
Ansamblul „Nuntaşii Bihorului” a obţinut

V Suntem alături de familia prof.
dr. Gheorghe Bumbu, în aceste clipe
grele când se despart de iubitul lor tată,
socru şi bunic. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Fam. Gherle Dana, Dănuţ şi
Bogdan.

V Sincere condoleanţe şi întrea-

pentru tine, dragă Lică, la despărţirea de
scumpa ta soţie,
ELVIRA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică.
Familia Popovici. (75)

V Cu sufletul plin de durere şi ochii

orghe Bumbu la ceas de grea încercare
când se despart de socrul, tatăl şi bunicul lor drag. Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească în pace. Colectivul Clinicii
de Urologie Oradea.

V Sincere condoleanțe și alese mângâieri distinsei familii Nicu și Eugenia
Tarța, acum când se despart pentru totdeauna de iubita și draga lor măicuță
MARIA BLAGA.
ze sufletul ei bun și iubitor întru odihna
sa cea veșnică, acolo unde nu mai este
durere, nici întristare, nici suspin, ci viață veșnică. Fam. preot Dan Lele. (9)

V Un gând pios în amintirea profesorului meu
GHEORGHE DĂRĂBAN,

plini de lacrimi ne despărţim de draga
noastră vecină,
ELVIRA FLESCHIN.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familia Urs Dumitru. (76)

doleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu

V Cu multă tristeţe şi mare durere

V Suntem alături de prietena noas-

în suflete ne despărţim de draga noastră
vecină şi prietenă,
ELVIRA FLESCHIN.
Sincere condoleanţe întregii familii.
Asociaţia de Proprietari „Nucet” 427.
(77)

V

Vestea trecerii la cele veşnice a
fostului nostru fotbalist
GHEORGHE DĂRĂBAN,
ne-a umplut inimile de tristeţe. Regretăm dispariţia unui om minunat şi a unui
prieten de nădejde. Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe familiei îndurerate. Conducerea şi Colectivul CS Bihorul Beiuş.

V

Personalul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana“ Bihor
își exprimă profundul regret și este alături de colectivul Instituției Prefectului
județului Bihor la trecerea spre cele veșnice a celui care a fost un colaborator și
un profesionist desăvârșit, domnul
ing. FLORIN BĂRAN,
șef Serviciu Coordonare Instituțională. Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

ga noastră compasiune fam. prof. Ghe-

Bunul și Milostivul Dumnezeu să așe-

V Gânduri de alinare şi mângâiere

medalia de aur la a XI-a ediţie a Festivalului
naţional din Republica Democrată Germană, iar în 1973 obţine medalia Meritul Cultural clasa I. Totodată, prin grija lui Mircea
Bradu, pe atunci directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu
Cultural Bihor, Ministerul de Cultură îi
acordă Elvirei Lerinţiu şi o Diplomă de Excelenţă.
Menționăm că în urmă cu doi ani, pentru a marca cele cinci decenii de activitate,
dar şi împlinirea a 70 de ani de viaţă, chiar
pe 27 august, în cinstea marii artiste, Rock
Filarmonica Oradea a organizat, la Casa de
Cultură a Sindicatelor, un spectacol aniversar, ocazie cu care artista a fost înconjurată
şi celebrată atât de artiştii bihoreni, cât şi de
cei din ţară. Elvira Lerinţiu era una din cele
mai bune cântăreţe de romanţe din România. Dumnezeu s-o ierte și s-o odihnească!
n L. IONAȘ

la trecerea în eternitate. Sincere consă-l odihnească în pace. Marcel Pușcaș.
(7)

tră Lidia și copiii săi, la dureroasa despărțire de soțul și tatăl drag,
GICĂ DĂRĂBAN.
Sincere condoleanțe. Familia Maria
Haiduc. (8)

V Sincere condoleanțe colegului

nostru Pascar Dumitru, la marea durere
pricinuită de pierderea mamei sale dragi,
ANA PASCAR,
în vârstă de 85 de ani. Înmormântarea
are loc azi, 5 ianuarie 2017, ora 13.00, în
loc. Tomnatic. Colegii de serviciu din cadrul Primăria Municipiului Oradea. (6)

V Sincere condoleanțe colegei noas-

V

În aceste momente de durere, deplângem cu toţii, alături de familia greu
încercată, trecerea prematură în eternitate a domnului
ing. FLORIN BĂRAN,
şef Serviciu Coordonare Instituţională în cadrul instituţiei Prefectului Bihor.
Transmitem familiei profunda noastră
compasiune, solidaritate şi sincere condoleanţe. Dumnezeu să îl ierte şi să îi dea
odihna veşnică în Împărăţia Sa. Ccnducerea Inspectoratului de Poliţie Judeţean
Bihor.

tre Daniela Băran, la pierderea soțului
drag
FLORIN BĂRAN.
Dumnezeu să-l ierte și să-i dea odihnă veșnică. Colegii de la Filarmonica de
Stat Oradea. (5)

V Îți suntem alături, dragul nostru

prieten, Marian Filip, acum când te desparți pentru totdeauna de mama dragă,
VICTORIA FILIP.
Să se odihnească în lumină! Fam. Repciuc Vivi, Pentie Radu și Dacin Liviu.
(10)

V Îmi iau rămas bun de la colega

mea

ELVIRA LERINȚIU,
un om deosebit, de care mă leagă multe amintiri frumoase. Dumnezeu s-o
odihnească în pace, iar pe cei rămași să-i
mângâie. Maria Haiduc și familia.

comemorări

V

Se împlinesc 11 ani de când a plecat de lângă noi scumpul meu soț
dr. GRIGORE LUȚAI.
Odihnește-te în pace! Soția Elza. (11)

V

Se împlinesc 6 săptămâni de gol
fără de margini şi tristeţe sfâşietoare în
sufletele noastre, de când ne-a părăsit cel
care a fost dragul şi iubitul nostru soţ,
tată şi bunic minunat,
MIHAI GORGAN.
Te vom iubi şi plânge tot restul vieţii
noastre. Dumnezeu să-i dăruiască iertare, linişte şi odihnă veşnică. Parastasul
de pomenire va avea loc sâmbătă, 7 ianuarie, ora 12.00, la Biserica Sf. Gheorghe,
colţ cu str. Magheru. Soţia Florica Victoria cu familia. (13)

