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Într-o singură zi

Peste o sută de şoferi amendaţi
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor, marţi, 134
de participanți la traﬁc care nu
au respectat legislația rutieră au
fost sancționați de polițiști.

Poliţiştii bihoreni au acţionat din
nou în traﬁc, pentru combaterea
conducerii autovehiculelor de către
persoane aﬂate sub inﬂuenţa băuturilor alcoolice sau a drogurilor,
conducerea cu viteză excesivă şi
depăşirea limitelor legale de vite-

S

decese

ză. Ca urmare a abaterilor constatate în traﬁc marţi, au fost aplicate
134 de sancţiuni contravenţionale,
cu amenzi în valoare de 48.960 lei.
Totodată, ca măsură complementară, pentru comiterea unor fapte
care atrag suspendarea exercitării
dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut nouă permise de
conducere. De asemenea, au fost
reţinute patru certiﬁcate de înmatriculare și au fost constatate patru



O inimă a încetat să mai

bată, un suﬂet nobil s-a ridicat
la ceruri, lăsând în urmă durere
şi lacrimi. Chipul blând şi căldura suﬂetească cu care ne-a



Suntem alături de familia îndurerată la despărţirea de
soţul, tatăl şi bunicul
GHEORGHE
DERECICHEI.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică. Sincere condoleanţe.
Fam. Erdei Ioan. (1269)



Cu adâncă durere în suﬂet am aﬂat de încetarea din
viață a cuscrei noastre
ELISABETA MARCU.
Odihnească-se în pace! Condoleanțe întregii familii. Cuscrii Traian și Ana Bondar.



Cu profundă tristeţe şi adâncă durere în suﬂete
ne luăm rămas bun pentru totdeauna de la mama, bunica şi
străbunica noastră
MARIA COITA,
care a plecat dintre noi la frumoasa vârstă de 90 de ani, demn
şi liniştit, alături de cei dragi ei.
A fost îngerul nostru păzitor pe
pământ, iar de acum înainte ne
va veghea destinul din ceruri.
Înmormântarea va avea loc vineri, 23 februarie, ora 13.00, la
capela cimitirului de pe str. Horea, din Diosig. Dumnezeu să o
odihnească-n pace! Fiica Irina,
nepoatele Dana şi Crina, strănepoata Daiana. (1271)



Cu ochii plini de lacrimi şi cu durere în suﬂete
anunţăm trecerea la cele veşnice a mamei noastre
MARIA ŢOLDAN,
în vârstă de 85 ani. Mă rog bunului Dumnezeu să-i aşeze suﬂetul în ceata drepţilor. Înmormântarea va avea loc vineri, 23
februarie 2018, ora 13.00, de la
Capela Haşaş, Oradea. Fiicele
Maria şi Stela. (1273)

înconjurat vor rămâne veşnic
în amintirea noastră. Dumnezeu să-i aşeze suﬂetul la dreapta Sa, mamei, soacrei şi bunicii
MARIA ŢOLDAN,
de 85 ani, din Oradea. Fiicele Maria şi Stela, ginerii Cornel şi Florian, nepoţii Cristian
şi Ramona. (1274)



Cu suﬂetele împietrite

de durere şi ochii scăldaţi în lacrimi, anunţăm trecerea în veşnicie a celei mai iubite mămici
şi soacre, învăţătoare şi preoteasă,
ELEONORA LAZĂR,
din localitatea Săcădat. Chipul ei drag, grija şi dragostea pe
care ne-a purtat-o le vom păstra
în inimile noastre. Slujba de înmormântare va avea loc vineri,
23 februarie 2018, la ora 13.00,
la Biserica Ortodoxă din Săcădat. Te vom iubi mereu, mămica noastră şi odihneşte-te în
pace! Îndureraţi, ﬁica Adina şi
ginerele Viorel Bala, din Drăgeşti. (1275)



S-a stins asemeni unei

lumânări ﬁinţa care mi-a oferit
iubirea şi sprijinul ei necondiţionat, vreme de 37 de ani, iubita
mea bunică, învăţătoare şi preoteasă
ELEONORA LAZĂR,
din Săcădat. Draga mea,
mama LOLA,
vei rămâne icoana de preţ a
suﬂetului meu şi mă voi ruga
ca Dumnezeu să-ţi dăruiască odihnă veşnică. Îmi vei lipsi mereu. Nepoata Adina cu soţul Lucian Goman. (1276)

tamponări. 42 de sancțiuni au fost
aplicate pentru depășirea limitelor
legale de viteză, 15 participanţi la
traﬁc au fost sancţionaţi pentru
nerespectarea prevederilor legale
privind portul centurii de siguranţă, 10 pentru punerea în circulație
a unor autovehicule care prezentau
defecțiuni tehnice, iar 67 pentru
alte abateri de la regimul circulaţiei
rutiere. Spre exemplu, în localitatea bihoreană Husasău de Tinca a
fost depistat în traﬁc un bărbat de



Sincere condoleanţe
cuscrilor noştri, familia prof.
Bala Adina şi Viorel, la dureroasa despărţire de mama şi
soacra dragă
înv. ELEONORA LAZĂR.
Odihnească-se în pace! Cuscrii Florica şi Dumitru Chirilă.
(1277)



În momentele grele ale
despărţirii de draga lor
ELEONORA LAZĂR,
suntem alături de Adina şi
Amalia împreună cu familiile lor, transmiţându-le întreaga
noastră compasiune. Ana Corb,
împreună cu ﬁicele Miuţa şi
Florica. (1281)



Cu nemărginită durere în suﬂete anunţăm trecerea
la cele veşnice a fratelui nostru
TEODOR PATER,
din Oradea, de 68 ani. Înmormântarea va avea loc vineri, 23 februarie, ora 14.00,
din Capela Haşaş. Dumnezeu
să-l ierte şi să-i dea binecuvântată şi binemeritată odihnă. Surorile Mărioara Erdeli şi Florica Flueraş. (1286)



O inimă bună a încetat
să mai bată, un suﬂet bun s-a ridicat la cer, aproape de Dumnezeu, iar noi ne luăm rămas bun
de la cel care ne-a fost unchi,
TEODOR PATER.
Dumnezeu să îi aşeze suﬂetul în Împărăţia Sa! Nepoata
Mirela, cu familia. (1287)



Suntem alături de surorile Maria şi Florica şi îl rugăm
pe bunul Dumnezeu să-l ierte
pe unchiul
TODERAŞ.
Fam. Ungureanu Vasile şi
Rozalia. (1292)



Despărţirea de unchiul

nostru,
TODERAŞ PATER,
pildă vie de profesionalism,
dragoste, dăruire, trudă neobosită reprezintă pentru noi o
mare pierdere. Nu te vom uita
niciodată! Nepotul Marius, cu
familia. (1293)

48 de ani, din municipiul Oradea,
în timp ce conducea un autoturism
cu viteza de 101 km/h, înregistrată
radar. Conducătorul auto care a depăşit limita legală de viteză cu pes-

te 50 km/h a fost sancţionat contravenţional cu 9 – 20 puncte amendă
şi cu suspendarea dreptului de a
conduce autovehicule pe drumurile publice pentru 90 de zile.



Prin cuvinte care picurau lacrimi, cu suﬂetul sfâşiat
de durere, dragul nostru unchi,
generos, darnic, bun, om de
omenie,
TODERAŞ PATER,
ai plecat spre veşnicie. Te
vom iubi mereu şi mereu. Nepotul Petrişor cu familia, din
Timişoara. (1294)



Cu profundă tristeţe şi adâncă durere în suﬂete
ne luăm rămas bun pentru totdeauna de la dragul nostru verişor,
TEODOR PATER.
Sperăm ca bunul Dumnezeu
să te aşeze la dreapta Lui, pentru dragostea şi bunătatea ta.
Verişoara Pater Elena, Viorica
şi Viorel. (1295)



Au trecut 28 de ani de

când, în 22 februarie 1990, a
plecat dintre noi pentru totdeauna ﬁul şi fratele nostru,
student CRISTIAN PAT,
la vârsta de numai 19 ani.
Deşi a trecut atât de mult timp,
noi nu l-am uitat şi l-am păstrat
viu în inimile noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Familia. (1264)



Suntem alături de familia greu încercată prin pierderea celui care a fost
TEODOR PATER
(TODERAŞ), fost angajat la
CET Oradea. Dumnezeu să-l
ierte şi să-l odihnească în pace.
Condoleanţe familiei. Un fost
coleg şi bun prieten, Făşie Ioan
cu familia. (1281)


comemorări



S-au scurs 40 de zile de
când suﬂetul nobil al dragului
nostru ﬁu, tată și frate,
DORIN
MIHĂIȚĂ CALMAN,
s-a înălțat la cer. Dumnezeu
să-i vegheze suﬂetul, dându-i
liniște în Împărăția Sa! Amintirea lui va rămâne veșnic în inimile noastre. Parastasul de pomenire va avea loc sâmbătă, 24
februarie 2018, ora 9.30, la Biserica „Sf. Arhangheli Mihail
și Pavel” din Velența. Familia
îndurerată.

Amintiri dragi, împleti-

te cu lacrimi este ceea ce simțim și acum, la trecerea timpului de 14 ani. Mereu prezent în
inimile noastre, ca soț, tată, bunic și străbunic, devotat familiei veșnic,
ing. NICOLAE ȘUȘU
îți aducem un omagiu de dragoste și prețuire cu care ne-ai
înconjurat întotdeauna. Se va
oﬁcia parastasul pe data de 24
februarie 2018, ora 9.00, la Biserica Sﬁnții Trei Ierarhi Rogerius, str. Șelimbărului. Dumnezeu să-l odihnească în pace.
Familia Viorica, Cătălin și Carmen cu familiile. (1198)

