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Praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir

Şi-a cumpărat permis de conducere

Hramul bisericii
din centrul Beiuşului
La mijlocul săptămânii
trecute, creștinii ortodocși
i-au prăznuit pe cei doi
sﬁnți cu numele Dimitrie,
miercuri, 26 octombrie,
pe Sfântul Mare Mucenic
Dimitrie Izvorâtorul de
Mir, iar joi, 27 octombrie,
pe Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul
Bucureștilor. Și pentru
ortodocșii beiușeni praznicul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de
Mir are o semniﬁcație deosebită, acesta ﬁind hramul
bisericii din centrul urbei.

Parohul locului, părintele Ioan Hinsu, a organizat o
serie de manifestări spiritualculturale dedicate praznicului Sfântului Mare Mucenic
Dimitrie Izvorâtorul de Mir.
Acestea au început chiar de
marți, 25 octombrie, când
a fost săvârșită Vecernia
cu Litie. Ziua de miercuri,
26 octombrie, a început cu

S

Utrenia, după care, de la ora
10.00, a avut loc slujba religioasă, săvârșită de un sobor
format din părintele Nicolae
Pop, vicar eparhial la Episcopia Ortodoxă a Oradiei, protopopul ortodox al Beiușului,
Seghiștei și Șteiului, părintele Marian-Vasile Popa,
parohul locului Ioan Hinsu
și preotul Cosmin Facă-Balint. După terminarea ceremonialului religios, au rostit
cuvânt de învățătură vicarul
eparhial Nicolae Pop și parohul Ioan Hinsu, cele două
fețe bisericești vorbind despre viața și martiriul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie
Izvorâtorul de Mir, precum
și despre actualitatea pildei
acestuia.
De la ora 16.00, a fost oﬁciat Acatistul Sfântului Mare
Mucenic Dimitrie, urmat de
un concert de muzică sacră
oferit de corurile „Armonia”
al Bisericii Ortodoxe Sfântul
Dimitrie din Beiuș și „D’all

decese

 Suntem alături de colega noastră,
Gligor Rodica, în aceste momente grele
pricinuite de moartea tatălui. Dumnezeu

Segno” al Facultății de Arte
– Departamentul Muzică din
cadrul Universității Oradea
și de soliștii Vlad David, Sebastian Vaida, Mălina Petruse, Ema Sferle, Adela Manea,
Delia Ciotea, Florina și Florin Mariș-Hinsu. La concert,
au asistat, printre alți, depu-

 Cu adâncă durere în suﬂete anun-

ţăm trecerea la cele veşnice a ﬁului, fratelui şi unchiului nostru drag,
CĂLIN CULDA,
de 44 ani. Înmormântarea va avea loc
miercuri, 2 noiembrie, ora 12.00, în satul Stracoş. Dumnezeu să-l odihnească
în pace. Mama Maria, sora Carmen, nepoata Ariana. (2192)

să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe. Colectivul Şcolii Gimnaziale nr.
16. (2188)

 Suntem alături de colega noastră, Emilia Butnaru, în momentele grele pricinuite de trecerea în neﬁinţă a tatălui drag. Dumnezeu să îl odihnească în
pace. Catedra de ﬁzică-chimie-biologie
a C.E. „Partenie Cosma” Oradea. (2189)

 Sunt alături de colega şi prietena
mea, doamna profesoară Butnaru Emilia, în aceste clipe grele în care se desparte pentru totdeauna de iubitul ei tată.
Dumnezeu să-l odihnească în pace. Sincere condoleanţe întregii familii. Prof.
Dorina Morariu. (2191)



O inimă bună a încetat să mai
bată, după lungi suferinţe. Dumnezeu a
luat-o la Ceruri pe cea care a fost
VALENTINA TINCĂU.
Să-i ﬁe ţărâna uşoară şi condoleanţe
soţului şi familiei îndurerate. Mimi Pop.
(2194)

 Deplângem trecerea la cele veşni-

ce a jurnalistului sportiv
SZANTO SANDOR.
Dumnezeu să-i dea odihna veşnică.
Sincere condoleanţe familiei îndoliate.
Conducerea şi colectivul CS Crişul Oradea.

 Vestea trecerii în neﬁinţă a bunu-

lui nostru coleg de breaslă
SZANTO SANDOR,
ziarist sportiv la Bihari Naplo, ne-a întristat profund. Sincere condoleanţe ﬁului Zoli şi întregii familii în această grea
încercare. Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Horia Buz şi Sorin Ilisie.

L-a costat 70 de euro
Poliţiştii de frontieră bihoreni au depistat un
cetăţean român care conducea un autoturism în
baza unui permis de conducere fals, deoarece
documentul original era reţinut pentru infracţiunea de refuz şi sustragere de la recoltare probe
biologice.

tatul Gheorghe Costin, Petru
Mlendea-Căluș,
primarul
municipiului Beiuș și viceprimarul Ovidiu Dăescu. În
ultima parte a zilei, au avut
loc procesiunea înconjurării
bisericii și Taina Sfântului
Maslu de obște.
 Dan ISPAS

La Punctul de Trecere a Frontierei Salonta, s-a
prezentat, în noaptea de duminică spre luni, pentru
efectuarea formalităţilor de frontieră, cetăţeanul
român Nicolae S., în vârstă de 50 de ani, la volanul
unui autoturism marca Saab, înmatriculat în Franţa.
Cu ocazia controlului de frontieră, bărbatului i s-a
solicitat să prezinte, pe lângă documentele de identitate, şi permisul de conducere. Poliţiştii de frontieră au avut suspiciuni cu privire la autenticitatea
documentului prezentat, motiv pentru care au fost
efectuate cercetări, în urma cărora s-a constatat că
permisul de conducere este fals.
În urma veriﬁcărilor în baza de date, s-a stabilit
că cetăţeanul român deţine dreptul de a conduce un
autovehicul pe drumurile publice, însă avea permisul de conducere original reţinut pentru infracţiunea
de refuz şi sustragere recoltare probe biologice. Faţă
de cele constatate, acesta a declarat că a cumpărat
documentul în schimbul sumei de 70 de euro de la
un cetăţean de origine chineză, pe teritoriul Franţei.
Poliţiştii de frontieră au întocmit în cauză acte de urmărire penală pentru săvârşirea infracţiunii de uz de
fals şi au aplicat o sancţiune contravenţională pentru
conducerea pe drumurile publice a unui vehicul de
către o persoană căreia exercitarea dreptului de a
conduce i-a fost suspendată. La ﬁnalizarea cercetărilor vor ﬁ dispuse măsurile legale care se impun. 

 Doamne cât îmi era de greu să

comemorări

te știu atât de bolnav și neputincios, săți văd tristețea de pe chipul tău, dar îmi
este și mai greu când știu că pleci pe ultimul tău drum. Nădăjduiesc că bunul
Dumnezeu o să te așeze în Împărăția Sa,
TINU,
fratele meu drag. Vei ﬁ mereu în gândul și în rugăciunile mele. Sora Ani Filip, cumnatul Liviu, nepoții Cristian și
Adina cu soțul Bogdan. (6081)



Sincere condoleanțe colegu-

lui și prietenului nostru, Ioan Tincău, la
despărțirea de iubita lui soție,
VALI TINCĂU.
Dumnezeu s-o odihnească în pace. Familiile Glăjaru și Cigan. (6082)

 Un gând de alinare și sincere condoleanțe prietenului nostru, Ioan
Tincău, în aceste momente grele când se
desparte de draga lui soție,
VALI TINCĂU.
Dumnezeu s-o odihnească în pace.
Fam. Gheorghe Gligor. (6087)



Tristețea s-a abătut în suﬂetele
noastre în urmă cu 38 ani, de la plecarea la cele veșnice a iubitului nostru soț,
tată, bunic,
FLORIAN BULEA.
Odihnească-se în pace. Bulea Florian
și familia. (6088)



Zi de tristă și aducere aminte de
când distinsul meu profesor
DUMITRU PELE,
și colegul, prietenul
MIHAI BRATA,
de la Școala Pedagogică, au urcat la
ceruri. Dumnezeu să-i odihnească. Înv.
Bulea Florian, din Sititelec. (6089)



La umbra singurătăţii ne simţim
un depozit de nesfârşită iubire şi recunoştinţă pentru părinţii, bunici şi fratele nostru dragi
AURICA BOBELICĂ,
IOSIF CULICI,
VELENTIN CULICI.
Aprindem candela, ne rugăm şi suspinăm ducând mai departe povara inexistenţei lor, ascunse sub veşnica lor pomenire. Luminiţa şi Daniel. (2019)



Aducem un adânc omagiu mamei, bunicii şi străbunicii noastre
VALENTINA MÂRZA,
la 2 ani de la trecerea în neﬁinţă. Odihnă veşnică. Livia, Mircea, Mirciulică,
Marie şi Emi. (2156)

