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V

„Viaţa este un vis, dar
a visa nu înseamnă a trăi”
FLOARE IAS,
TIBERIU
PETRU MARTA,
MARIA ONIŢA.
Sincere condoleanţe familiilor îndoliate. Ildiko Mavrodoglu, Servicii Funerare NonStop „La Capătul Drumului”
S.R.L.

V

Cu adâncă durere în suflete anunțăm trecerea la cele
veșnice a dragii noastre mame
și soacre,
IULIANA
ECATERINA POTIOC,
în vârstă de 81 ani, din Sîntelec. Îți mulțumim pentru bunătatea și iubirea cu care ne-ai
înconjurat până în ultima clipă
a vieții. Înmormântarea va avea
loc sâmbătă, 9 iunie, ora 14.00,
în loc. Sîntelec. Dumnezeu să
te odihnească în pace! Fiul
Ghiță cu soția Rodica.

V

Un ultim și pios omagiu de prețuire și un gând de
veșnică aducere aminte, pentru bunica și străbunica noastră dragă,
IULIANA
ECATERINA POTIOC,
trecută la cele veșnice. Bunul Dumnezeu să-i dea odihnă veșnică în Împărăția Sa!
Nepotul Ghiță cu soția Cami,
strănepoții George și Alex.

V

Regretăm trecerea în
eternitate a dragii noastre bunici și străbunici,
IULIANA
ECATERINA POTIOC,
din Sîntelec. O vom pomeni
mereu în rugăciunile noastre
rugându-l pe bunul Dumnezeu să o odihnească în pace, în
Împărăția Sa Cerescă. Nepoata
Moni cu soțul Dan, strănepoatele Lori și Romina.

V

Un suflet plin de dragoste și bunătate s-a ridicat la
cer, iar noi cu ochii înlăcrimați
anunțăm trecerea la cele
veșnice a dragei noastre mame,
soacre și bunici,
IULIANA
ECATERINA POTIOC.
Amintirea ei va rămâne veșnic în sufletele noastre.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace! Fiica Florica cu soțul Matei și nepoata Sanda.

V

Cu nemărginită durere
și tristețe în suflet mă despart
de draga mea mamă,
IULIANA
ECATERINA POTIOC.
Îl rog pe bunul Dumnezeu
să-i așeze sufletul nobil între
aleșii Săi spre veșnică odihnă.
Fiul Dorel.

V

Cu inimile îndurerate
ne despărţim de scumpa noastră verişoară,
MARIA ONIŢA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Verişorul Puşcău Ioan cu
familia. (3561)

V

Cu adâncă tristeţe şi
durere în suflete ne luăm rămas
bun de la scumpa noastră verişoară,
MARIA ONIŢA.
Fie-i ţărâna uşoară. Verişorul
Puşcău Pavel cu familia. (3562)

V

Suntem alături de colegul nostru, consilier Oniţa
Gheorghe, la pierderea prematură a soţiei
MARIA ONIŢA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Colectivul Primăriei
Oşorhei. (3581)

V

Sincere condoleanţe familiei îndurerate la pierderea
soţiei
MARIA ONIŢA.
Dumnezeu s-o odihnească în
pace. Familia Pop Ioan. (3582)

V

Sincere condoleanţe familiei îndurerate la pierderea
soţiei
MARIA ONIŢA.
Dumnezeu s-o odihnească
în pace. Familia Gligor Ioan.
(3583)
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V

Cu durere în suflete
anunţăm moartea fulgerătoare
a soţului şi tatălui nostru
LAZĂR FLORE.
Dumnezeu să te odihnească
în pace. Slujba de înmormântare are loc la ora 12.00, azi, 8
iunie 2018, la Biserica Ortodoxă din localitatea Petid. Soţia
Mina şi fiul Lazăr. (3563)

V

Cu profundă tristeţe şi
durere în suflete ne luăm rămas
bun de la iubitul nostru tată, socru şi bunic,
LAZĂR FLORE.
Nu te vom uita niciodată.
Dumnezeu să te odihnească în
pace. Fiul Pavel, nora Mirela,
nepoata Bogdana cu logodnicul
Mircea. (3564)

V

La ceas de grea încercare, suntem alături de sora Mina,
nepoţii Păvălaş şi Lăzărică cu
familia, la despărţirea de soţul,
tatăl şi bunicul lor minunat,
LAZĂR FLORE.
Dumnezeu să-l odihnească
în pace, iar pe cei rămaşi să-i
mângâie. Fratele Nicu Vidican cu familia, din Bucureşti.
(3570)

V

În aceste momente triste, suntem alături de sora şi
cumnata noastră Mina, de nepoţii Păvălaş cu familia şi Lăzărică, la pierderea fulgerătoare a minunatului soţ, tată şi
bunic,
LAZĂR FLORE.
Ai fost un adevărat frate pentru noi, un om minunat, un suflet bun. Nu te vom uita niciodată dragă cumnate. Dumnezeu
să te aşeze la dreapta Sa, iar pe
cei rămaşi să-i mângâie. Cu
multă durere în suflete, fratele
Aron Tripe Vidican şi cumnata
Florica. (3571)

V

În aceste momente de
adâncă durere sufletească suntem alături de tuşa Mina, verişorii Păvălaş cu familia şi
Lăzărică, la despărţirea neaşteptată de soţul, tatăl şi bunicul lor,
LAZĂR FLORE.
Dumnezeu să-l ierte şi să-l
odihnească, iar celor rămaşi să
le aline marea durere. Nepotul
Călin Tripe Vidican cu familia.
(3572)

V

Împărtăşim marea durere a surorii şi cumnatei noastre Mina cu familia, la dispariţia neaşteptată a soţului, tatălui
şi bunicului lor, cumnatul nostru
LAZĂR FLORE.
Dumnezeu să-l ierte şi să-i
dea odihnă veşnică. Cu multă
durere fratele Costică Vidican
cu familia. (3573)

V

Cu lacrimi în ochi şi sufletele sfâşiate de durere ne despărţim de cumnatul şi unchiul
nostru
LAZĂR FLORE,
plecat fulgerător dintre noi.
Condoleanţe surorii noastre
Mina şi familiei. Dumnezeu
să-l ierte şi să-l odihnească în
pace. Fratele Nuţu Vidican şi
familia. (3575)

V

Nu se poate înţelege cât
de grea este despărţirea, decât
atunci când o fiinţă dragă pleacă dintre noi. Suntem alături de
sora noastră Mina, nepoţii Păvălaş cu familia şi Lăzărică, în
aceste clipe grele, la despărţirea de bunul şi dragul lor soţ,
tată şi bunic,
LAZĂR FLORE,
din Petid. Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească şi să-l primească în Împărăţia Sa. Fratele
Dole Vidican şi cumnata Mariana. (3574)

V

În aceste momente de
grea încercare, suntem alături
de tuşa Mina şi verişorii Păvălaş cu familia şi Lăzărică, la
despărţirea de unchiul nostru
drag,
LAZĂR FLORE,
soţ, tată şi bunic minunat.
Dumnezeu să-l primească în
Împărăţia Sa, iar pe cei rămaşi
să-i mângâie. Cu multă durere din partea nepoatei Cosmina Vidican Lupuţ cu familia.
(3476)

V

Cu adâncă durere în suflete anunţăm trecerea în nefiinţă a iubitului nostru soţ şi
tată,
TIBERIU
PETRU MARTA,
după o grea şi nedreaptă suferinţă, la doar 49 de ani. A fost
lumina noastră şi sprijinul nostru, iubit de familie şi de prieteni, iar acum doar amintirile mai pot umple golul imens
pe care l-a lăsat. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 9 iunie
2018, ora 13.00, în loc. Vintere.
Soţia Ioana şi fiul Toni, veşnic
nemângâiaţi. (3568)

V

Cu inimile frânte de
durere ne despărţim de dragul
nostru frate,
TIBERIU MARTA,
dispărut prea devreme dintre
noi. Ne-ai fost mereu aproape,
chiar dacă viaţa te-a purtat prin
alte ţări, ne-ai încurajat şi susţinut în momente grele. Ne vor
lipsi optimismul, bunătatea şi
veselia ta, dragostea cu care neai înconjurat, frate drag. Dragilor noştri Ioana şi Toni, împărtăşim durerea voastră şi rugăm
pe bunul Dumnezeu să vă dea
putere şi alinare. Te vom purta mereu în sufletele noastre!
Ela, Tinu, Laviniu, Gabriela şi
Radu. (3567)

V

Cu profundă durere şi
tristeţe, cu ochii plini de lacrimi, ne alăturăm nepoţilor
noştri, Ela, Tinu, Laviniu, Gabriela şi Radu, la trecerea prematură în nefiinţă a unui suflet
deosebit, fratele lor, nepotul şi
verişorul nostru,
TIBERIU MARTA.
Dumnezeu să-ţi odihnească
sufletul tău bun şi generos în
ceruri. Tuşa Viorica şi unchiul
Marian cu familiile. (3566)

V

Ne este greu să găsim
cuvinte potrivite acum, când
ne despărţim de verişorul nostru drag,
TIBERIU MARTA.
Dumnezeu să-i dea odihnă veşnică. Sincere condoleanţe familiei. Fam. Liviu Superar.
(3568)

V

Un gând de alinare şi
mângâiere în aceste momente
grele când ne despărţim de dragul nostru verişor,
TIBERIU MARTA.
Dumnezeu să-l ierte. Fam.
Superar Marcel. (3569)

comemorări

V

Azi, 8 iunie, se
împlinește un an de la decesul
lui
EMERIC PIKO,
din Tămașda. Lacrimi și durere nemărginită. Îți mulțumesc
pentru cei 42 ani petrecuți împreună. Soția Otilia, veșnic îndurerată. Odihnește-te în pace
suflet bun.

