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Trişti şi îndureraţi îţi
spunem: „ADIO,
CRĂCIUN PARASCA,
coleg bun şi profesionist de
prim rang, personalitate marcantă în lumea culturii bihorene şi nu numai. Bunul Dumnezeu să-ţi rânduiască odihna
veşnică, alături de Aleşii Săi,
iar familiei alinare şi binecuvântare cerească. Colegii de la
Centrul de Conservare a Tradiţiei Bihor.
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„Nimica după
moarte nu rămâne,
Ci aici toate le
lăsăm și orice plăcere
O pierdem... ah ce durere!”
JULIANNA SZAKACS,
SUHAJDA BIATOVSZKY
INGRID IREN PELLE,
AURELIA TUDORAN,
ISTVAN AGOSTON,
VASILE PODILA,
SILVIA HADADE,
ANA ERDELI,
ERZSEBET JOVAN,
CORNEL-GHEORGHE
SABO,
GEORGE RADA,
CORNELIU CLINTOC,
DUMITRU COSTA,
GHEORGHE COȘUȚIU,
LASZLO GYERKO,
GHEORGHE PODILA,
CRĂCIUN JURCUȚ,
ROZALIA-OLGA TOTH,
IREN KOVACS,
IULIANA FEKETE,
JOZSEF SZEL,
DUMITRU POPA,
RODICA ROZALIA
ANDRUS,
IBOLYA ERZSEBET
SZEGEDI,
DĂNUȚ MIRCEA
VEREȘ,
MARIA BRADEA,
MARIA BULZAN,
IOAN BRADEA,
RENATA ARON,
FERENC HAGEN,
ELISABETA GYENGE,
MARIA COCA,
VASILE CHIRA,
FERENC ORELT,
VALERIU BARBU,
CORNEL LIPOVAN,
VASILE OCTAVIAN
PANTEA,
IRINA AGNETA SZABO,
PIROSKA BIRO,
ANA GUI,
IRINA KERTESZ,
DUMITRU FLORUȚA,
TEODOR CIULE,
RUDOLF RAAB.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate! Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

Miercuri, 2 decembrie 2020
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În vremea colindelor
şi-n prag de mare Praznic Împărătesc, cerurile şi-au deschis
larg porţile pentru a întâmpina
sufletul celui care şi-a început
lin călătoria spre stele şi veşnicie,
prof. CRĂCIUN
PARASCA.
A plecat la doar 75 ani, dar
ne-a lăsat drept moştenire repere valoroase: dragostea, generozitatea, dăruirea, onestitatea,
iertarea, spiritul de sacrificiu.
Şi-a închinat viaţa familiei şi
mai ales studiului şi promovării tradiţiilor bihorene şi satului românesc, care au făcut din
cel mai iubitor tată, soţ, bunic
şi socru un pom roditor şi mereu în floare. Rugăm pe Bunul
Dumnezeu să-l ierte şi să-i dăruiască odihna cea veşnică.
Slujba de înmormântare a avut
loc ieri, 1 decembrie 2020, începând cu ora 13.00, la Capela Cimitirului din localitatea
Sânmartin. Soţia Tania, fiica
Ianatana şi fiul Radu. (6312)
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Cu mare durere în suflete membrii Ansamblului
„BIHORUL” deplâng trecerea
la cele veşnice a domnului
CRĂCIUN PARASCA,
care a susţinut permanent
evoluţia Ansamblului Folcloric „BIHORUL” dovedind remarcabile calităţi intelectuale
şi un profesionalism de înaltă
clasă. Pentru noi a fost un etalon, un specialist în păstrarea
tradiţiilor şi obiceiurilor bihorene. Domnul
PARASCA
a fost mentorul meu, care
mi-a îndrumat paşii spre calea succesului. Prin dispariţia
sa a lăsat un gol imens, pe care
nu-l va umple nimeni niciodată.
Transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!
Ioan Silaghi şi membrii Ansamblului BIHORUL”. (6309)
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Suntem alături de cei
îndoliați, în aceste clipe grele
pricinuite de plecarea spre cele
veșnice a celui care a fost
prof. CRĂCIUN
PARASCA,
care a slujit cultura bihoreană cu dragoste și pasiune. A
iubit din suflet SATUL ROMÂNESC cu obiceiurile și
tradițiile, care pentru etnograful PARASCA, au fost sfinte,
le-a cules cu grijă și le-a transpus în Culegerile lui de Datini
și folclor, a colindelor originale.
CRĂCIUNE,
te vom colinda de Nașterea
Domnului Isus. Dumnezeu
să te ierte, să te odihnească
în pace și să te așeze în ceata
drepților. Fam. ing. Ianc Teodor. (6334)
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Suntem alături de familia Parasca, în această grea
încercare, pierderea tatălui, soţului iubit. A fost o persoană
deosebită, un vecin care ne-a
fost alături la multe greutăţi.
Dumnezeu să îl odihnească.
Familia Marinescu.
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Suntem alături de colega noastră, prof. Parasca-Marc
Ianatana și de familia sa, în
aceste momente grele pricinuite de pierderea tatălui drag,
CRĂCIUN PARASCA,
om de cultură, iubitor al folclorului și scriitor. Sincere
condoleanțe! Colectivul Școlii
Gimnaziale “Puiu Sever”, Ineu.
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Cu tristeţe şi durere ne
despărţim de cel care a fost iubitul nostru tată şi socru,
NICOLAIE BĂLICA.
Dumnezeu să-i dea odihnă
veşnică! În veci nemângâiaţi,
fiica Gabriela şi ginerele Emil.
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Cu tristeţe ne despărţim de vecinul nostru,
NICOLAIE BĂLICA.
Dumnezeu să-l odihnească în
pace! Sincere condoleanţe familiei. Locatarii din blocul G5,
sc. B, Aleea Sulfinei.
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Suntem alături de cumnatul și unchiul Aurel Toda, cât
și de verișoara noastră, Anca,
cu familia, în aceste momente
de cumpănă pricinuită de pierderea soției și mamei dragi,
RODICA TODA.
Ne despărțim cu nemărginită durere de tine, cumnată și
mătușă dragă! Dumnezeu să îți
dea odihnă și să aibă grijă de
sufletul tău, să-l așeze printre
aleșii Săi, în ceruri, alături de
dragul tău frate,
NELU BELEJAN,
care atât de mult te-a iubit și
de la a cărui dispariție se împlinesc 7 ani. Binecuvântată să îți
fie memoria și veșnică pomenirea! Cumnata Zeina Belejan cu
fiul Marius, nora Camelia și nepotul Darius. (6304)
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Împărtășim durerea

nașei noastre, Cornelia Botez,
în aceste momente de tristețe și
suferință, când se desparte de
tatăl drag. Sincere condoleanțe
familiei. Dumnezeu să-l odihnească în pace! George, Gelu și
Adina. (6301)

V

Un gând de mîngâiere

și întreaga noastră compasiune pentru prietena noastră dragă, prof. Alina Popa, la ceas de
grea încercare când se desparte
de iubita sa mamă,
MARIA PETREHUȘ.
Dumnezeu s-o odihnească în
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Cu tristețe în suflete
ne luăm rămas bun de la draga
noastră fină și prietenă,
RODICA TODA.
Sincere condoleanțe familiei greu încercate! Dumnezeu să
o odihnească în Împărăția Sa!
Rodica și Petrică Lezeu. (6309)

pace! Sincere condoleanțe familiei adânc îndurerate! Domnica și Mircea Cordoș.
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Împărtășim

dure-

rea Sandei Ardelean și suntem
alături de întreaga familie, la
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Un gând de mângâiere și alinare prietenului nostru
Aurel Toda la trecerea la cele
veșnice a iubitei sale soții,
RODICA,
cea care i-a fost reazem în încercările și bucuriile vieții. Părintele Ceresc să-i odihnească sufletul între cei bine plăcuți
Lui! Fam. Ioan Laza.
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Suntem alături de domnul Toda Aurel și fiica Anca, cu
familia, la marea durere pricinuită de trecerea în neființă a
soției și mamei dragi. Dumnezeu să o odihnească în pace! Cu
toată compasiunea: fam. Bogdan Emil și fam. Sime Liviu.

despărțirea de tatăl drag,
IOAN MEDREA.
Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincerele noastre
condoleanțe! Fam. dr. Pop Mircea. (6305)
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Suntem alături de cole-

ga noastră, Sanda Ardelean, în
marea durere pe care o trăiește,
la despărțirea bruscă de tatăl ei
drag,
IOAN MEDREA.
Sincerele noastre condoleanțe
le adresăm întregii familii! Colectivul Laboratorului de Recuperare Medicală, Spital Clinic
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Vestea trecerii la cele
veșnice a celei care ne-a fost director și coleg,
RODICA TODA,
ne-a produs o imensă tristețe.
Bunul Dumnezeu să o așeze
de-a dreapta Măririi Sale!
Condoleanțe familiei îndoliate! Colectivul C.S.E.I. ”Cristal”
Oradea, Grupe Integrate G.P.P.
nr. 20. (6303)
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Împărtășim durerea
părintelui Ionică Codorean cu
familia, acum, când se desparte
de cumnatul drag,
FLORIN VIDICAN.
Odihnă veșnică! Sincere
condoleanțe familiei! Fam. Podila și Mureșan. (6302)

Municipal ”Gavril Curteanu”
Oradea. (6306)
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Trecerea

la

cele

veșnice a colegului și prietenului nostru,
VASILE PASC,
ne-a

produs

o

profundă

tristețe, am pierdut un om de
mare omenie, cu suflet minunat, plin de dragoste și bunătate, fapt pentru care îi vom
păstra

o

nepătată

aminti-

re. Dumnezeu să-l odihnească în pace, iar familiei sincere
condoleanțe! Colectivul Valvery Com S.R.L. (6307)

