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Suntem al[turi de Iudith ;i
Ionci Berceni `n marea
durere pricinuit[ de moartea
fratelui, cumnatului drag.
dumnezeu s[-l odihneasc[.
Carmen ;i George Dan

___________

Suntem al[turi de na;ii
nostri Iudith ;i Ionci
Bereni `n marea durere
pricinuit[ de moartea
fratelui, cumnatului drag.
dumnezeu s[-l
odihneasc[.
Simona ;i Cristian Stelli

___________

Regrete ;i compasiune la
trecerea `n nefiin\[ a
cumnatului SIlaGHI
GHEORGHE.
Transmitem sincere
condolean\e familiei greu
`ncercate. dumnezeu s[-l
odihneasc[.
Fam. Nica

___________

Cu sufletele pline de
durere ;i ochii plini de
lacrimi ne lu[m un ultim
r[mas bun de la cel care a
fost frate ;i unchi iubitor
SIlaGHI GHEORGHE.
dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n pace.
Familiei sincere
condolean\e ;i alinare.
Fratele Silaghi Ioan ;i
nepoatele Delia ;i Alina cu
familia

COMEMOR{RI

Cuvintele sunt prea pu\ine
;i f[r[ esen\[ pentru a
putea cuprinde
nem[rginita durere la
`mplinirea a 2 ani de la
trecerea `n lumea celor
drep\i a celei care a fost
mam[, mam[-soacr[ ;i

bunic[ deosebit[
S{l{GEan VIORICa
din St]na. lacrimile vor
p[stra curat drumul

amintirilor, iar florile vor
aminti mereu de noble\ea
sufletului t[u. dumnezeu
s[-\i dea odihn[ ve;nic[ ;i
lumin[ f[r[ sf]r;it!
Copiii, nurorile ;i nepo\ii 

___________

Cu profund[ durere le
amintim celor care l-au
cunoscut c[ se `mplinesc
24 ani de c]nd iubitul
nostru tat[, socru, bunic
PEREnYI GHEORGHE a
plecat de l]ng[ noi. azi nu

mai e;ti unde erai, dar vei
fi acolo `ntotdeauna unde
vom fi ;i noi. dumnezeu
s[ te aib[ la dreapta Sa ;i
ve;nica pomenire `n vecii
vecilor amin!
So\ia Agneta, fiul Lucian ;i
nora Katalin
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Smerenie şi modestie

“Tot ce am este de la
dumnezeu. dar eu mă
consider cel mai mic”

– arhiereul Justinian Chira

Ce dovadă de smerenie! De
fapt, toată viaţa
Înaltpreasfinţitului Justinian
Chira al Maramureşului şi al
Sătmarului a fost trăită sub
spectrul smereniei, cu toate că ea
a fost presărată şi cu luări
vehemente de poziţie atunci când
situaţia o impunea. 

Modelul de vieţuire al
ierarhului nostru nu a fost altul
decât Arhiereul Veşnic, Domnul
Iisus Hristos, pe Care L-a urmat
îndeaproape prin pilda vieţii sale.
Am avut dese discuţii cu ÎPS
Justinian şi de fiecare dată
simţeam că mă găsesc în afara
timpului; în prezenţa sa, timpul
trecea pe negândite şi uitam de
mâncare şi de odihnă. Era ceva
nemaipomenit. Este vorba despre
o stare de smerenie, despre o
bucurie şi o linişte pe care
Înaltpreasfinţia Sa le transmitea
cu o uşurinţă nebănuită< “Voi nu
ştiţi ce probleme frumoase şi
importante vorbesc cu fiecare.
Vine omul gol şi se duce total
altfel. Sunt foarte importante
discuţiile. Tot ce-i pozitiv este
lucrarea lui Dumnezeu; de aceea
nu putem să fim mândri
niciodată. Eventual, putem fi
mulţumiţi”. 

Întreaga noastră viaţă este
darul lui Dumnezeu, trebuind să
oglindească iubirea divină.
Întemeierea unei familii
reprezintă revărsarea
binecuvântării dumnezeieşti
asupra acelei comuniuni stabilită
între un bărbat şi o femeie, care se
va extinde prin naşterea copiilor
şi consolidarea unui cămin
familial: “Mama, tata şi pruncul
alcătuiesc o Sfântă Treime peste
care Se odihneşte Dumnezeu,
scria ÎPS Justinian. Atunci când o
familie este credincioasă, întreagă
şi curată, peste casa creştină
pluteşte Duhul lui Dumnezeu
ziua şi noaptea, dacă slujitorul lui
Dumnezeu (preotul) o
binecuvintează şi o sfinţeşte cu
rugăciunile lui”. 

Remarcăm cât de importantă
este conexiunea care trebuie să
existe între familie şi Biserică. De
altfel, fiecare familie poate să
devină o mică biserică în clipa în
care acolo domnesc iubirea,
credinţa, rugăciunea, pacea şi
într-ajutorarea. Într-o astfel de
familie este prezent Însuşi
Dumnezeu. Este esenţial ca
fiecare familie creştină să cheme
acasă preotul spre a săvârşi
rânduiala “Sfeştaniei”, rugându-se
fierbinte pentru propăşirea în
bine a locuitorilor casei

respective. În cadrul acelei slujbe
minunate, preotul sfinţeşte apa şi
stropeşte apoi cu ea fiecare
încăpere, semn că binecuvântarea
Domnului pătrunde în acea casă.
De asemenea, preotul pecetluieşte
pereţii casei cu semnul Sfintei
Cruci, aşezând familia sub
ocrotirea Crucii şi cerându-I
Domnului s-o ajute să se ferească
de rău, să facă binele şi să rămână
în pacea divină. Orice activitate se
impune a fi începută, susţinută şi
încheiată cu Dumnezeu,
aducându-I mulţumire pentru
toate, fiindcă tot ce avem provine
de la El. Însă, dacă am dobândit
cele dorite prin darul lui
Dumnezeu şi munca proprie, se
impune să fim extrem de atenţi ca
nu cumva să cădem în mândrie.
Mândria ne “ajută” să pierdem tot
ceea ce am agonisit. Ca atare,
dragii mei, să ne păstrăm întru
smerenie, considerându-ne
întodeauna, aşa cum ne învaţă
arhiereul Justinian, “cei mai mici”.
Acesta este, zic eu, secretul vieţii:
să rămâi modest în pofida tuturor
succeselor pe care le înregistrezi
de-a lungul efemerei existenţe
pământeşti. A fi smerit nu ajunge
doar să recunoşti că eşti păcătos,
spune Sfântul Ioan Gură de Aur,
ci să te consideri chiar nevrednic
de darurile primite de la
Dumnezeu. Putem face acest
lucru atât prin rugăciune, în
intimitate, cât şi prin felul nostru
de a fi, ştiind că pilda vieţii poate
construi, dar poate şi distruge. În
tot ceea ce întreprindem, ar fi bine
să ajungem la acel nivel la care să
simţim o intensă mulţumire
sufletească generată de
sentimentul datoriei împlinite. Ne
le putem realiza perfect pe toate,
dar cele făcute trebuie să poarte
amprenta unor activităţi reuşite şi
folositoare celor din jur. 

Smerenia nu exclude
încercările. Şi un om smerit poate
să sufere anumite încercări.
Acestea au chiar menirea de a-i
testa cu adevărat statornicia în

credinţă, stăruinţa în rugăciune,
dar şi puterea voinţei, acea
persoană putând deveni un
exemplu concret pentru ceilalţi.
Discutam într-o zi cu un tânăr a
cărui mamă trecuse la cele veşnice
la vârsta de cincizeci de ani. Era
foarte trist, dezamăgit, îndurerat
şi revoltat, luându-L la rost pe
Dumnezeu pentru suferinţa
abătută asupra lui, motivând că
mama sa fusese o persoană
credincioasă şi, în special, plină de
smerenie. 

Am încercat să-l liniştesc,
vorbindu-i despre frumuseţea
vieţii de după moarte şi ajutându-
l să înţeleagă faptul că mama sa va
fi mereu un înger păzitor pentru
el. Continuând discuţia, am aflat
că acea femeie dusese o viaţă grea
alături de soţul ei, care căzuse în
patima beţiei şi a jocurilor de
noroc, risipind bunurile casei.
Tocmai comportamentul violent
al soţului ei, la care se adăuga şi
neascultarea copiilor, au
determinat-o să se îmbolnăvească
grav şi, în final, să treacă în
veşnicie, luând cununa biruinţei. 

Auzind aceste lucruri, i-am
spus<“Dragul meu prieten, să ştii
că Dumnezeu nu a făcut nicio
nedreptate. Tu te întrebi obsesiv<
de ce Dumnezeu îi ia pe cei buni
şi nu pe cei răi? Fiindcă numai cei
buni pot ajunge în Împărăţia lui
Dumnezeu. Prin modul în care
voi, copiii, v-aţi comportat cu
mama şi tatăl vostru cu soţia lui
(mama voastră), aţi dovedit că nu
aveţi nevoie de ea. Dumnezeu a
avut nevoie de ea, aşa că a
chemat-o la Sine; i-a curmat
suferinţa şi a trecut-o în fericire.
Însă, mama v-a iertat şi de acolo
va continua să se roage pentru voi
şi să vă ocrotească. 

Pe pământ a fost mică, dar în
Rai este mare, deoarece se scaldă
în iubirea şi lumina lui
Dumnezeu. Roagă-te şi tu toată
viaţa pentru sufletul ei blând şi
smerit!” Drumul spre biruinţă
trece şi prin suferinţă, iar

Dumnezeu face întodeauna
dreptate. Rânduiala Lui nu poate
fi contestată. După ce trece un
timp de la durerea pe care am
avut-o şi analizăm mai atent ceea
ce s-a întâmplat, realizăm că într-
adevăr aşa trebuia să decurgă
totul spre binele nostru. 

Dialogul pe care l-am amintit,
l-a ajutat pe acel tânăr să
conştietizeze mai profund sensul
vieţii trăită cu Dumnezeu şi că
doar mândria de care suferea l-a
împins să se eschiveze înaintea
Domnului în loc să ceară ajutorul
Său pentru a traversa mai uşor
încercarea. Acel dialog i-a dat de
gândit în ceea ce priveşte
atitudinea pe care o va adopta faţă
de viitoarea lui soţie şi educaţia pe
care le-o va acorda copiilor cu
care îl va binecuvânta Dumnezeu. 

Există multe modalităţi prin
care ne putem păstra întru
smerenie. Una dintre ele
presupune a iniţia şi a menţine
legătura cu Dumnezeu prin
rugăciune. Un om smerit îşi
transformă viaţa într-un altar de
rugăciune pentru semeni şi
pentru sine, pledând pentru
iubire în detrimentul egoismului. 

Când ne rugăm şi lăcrimăm
sincer, Dumnezeu ne ascultă în
tăcere şi ne răsplăteşte la vedere,
la timpul potrivit; ştie El când
suntem pregătiţi să primim ceea
ce cerem. Să avem răbdare şi să
fugim de deznădejde! 

Maica Domnului şi Sfinţii se
vor ruga neîncetat cu noi şi
pentru noi< “În momentul în care
ne rugăm, Sfinţii sunt lângă noi,
numai că sunt ca şi după un
paravan de sticlă opacă şi de aceea
nu-i vedem. 

Dar ei ne aud!... Tot ce am este
de la Dumnezeu. Dar eu mă
consider cel mai mic!”, exclama cu
atâta smerenie, modestie şi
siguranţă în glas scumpul nostru
arhiereu, Justinian Chira. 

Preot dr. Cristian Boloş

Pe urmele arhiereului Justinian Chira. M[rturisiri = COMEMOR{RI =

a plecat ca o clipit[ pe drumul
f[r[ `ntoarcere acum 1 an draga
mea mam[, soacr[, bunic[ 

SOMOGYI ROZALIA
l[s]nd `n inimile noastre un gol
imens. dumnezeu s[-\i dea
odihn[ ve;nic[.

Fiul Tibi cu so\ia Dia 
;i nepo\ica Alexandra

= COndOlEan|E =

= COMEMOR{RI =

==== ==

Prefectul Radu Bud
alături de subprefecții
Altfatter Tamas și Cosmin
Bota și șefii structurilor
M.A.I. a participat ieri la o
ședință în sistem
videoconferință organizată
de conducerea Ministerului
Afacerilor Interne, având ca
temă combaterea COVID-
19. 

Având în vedere creșterea,
la nivel național, a numărului
de persoane infectate cu noul
Coronavirus din ultima
perioadă, începând de astăzi
vor fi intensificate
controalele la nivelul
județului în zonele cu risc
ridicat de răspândire a
virusului SARS-CoV-2. 

În vederea îndeplinirii
acestor controale, la nivelul
fiecărei Prefecturi s-a
constituit un Grup de

coordonare a acțiunii.
Începând de ieri au fost

constituite echipe de control
mixte alcătuite din polițiști,
jandarmi, pompieri, polițiști
de frontieră, polițiști locali,
angajați din cadrul Direcției
de Sănătate Publică, Direcției
Sanitar-Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor,
Inspectoratului Teritorial de
Muncă, Comisariatului pentru
Protecția Consumatorilor,
Autorității Rutiere Române și
Inspectoratului de Stat pentru
Controlul în Transportul
Rutier. 

Pentru a preveni și limita
infecția cu COVID-19,
echipele mixte vor verifica
respectarea normelor stabilite
de către autorități, a măsurilor
de igienă, de distanțare fizică
și de protecție individuală în
perioada stării de alertă în

zonele aglomerate, terase,
centre comerciale, piețe
agroalimentare, târguri,
hypermarket-uri și
supermarket-uri, zone de
agrement, piscine, transport
de persoane, controale în
trafic etc. 

Membrii echipelor mixte
vor verifica începând de
vineri, timp de două
săptămâni, respectarea
măsurilor de prevenire a
răspândirii cu COVID-19 la
nivelul județului Satu Mare și
vor dispune potrivit
competențelor instituției pe
care o reprezintă. Constatările
și măsurile dispuse vor fi
comunicate zilnic Centrului
Județean de Conducere și
Coordonare a Intervenției
Satu Mare.

Prefectura anun\[ controale stricte pentru verificarea distan\[rii sociale

Ieri, la Prefectură a avut loc o videoconferință cu conducerea MAI

Statuia Înaltpreasfinţitului Justinian Chira, ridicată în curtea catedralei din Baia Mare



CaSE

l V]nd cas[ cu teren ;i
gr[din[ `n Hrip, comuna
P[ule;ti, la 12 km de Satu
Mare. Informa\ii la (

0745.366.713, 0720.690.810
l Cas[ ;i teren mare `n
comuna Apa. (

0745.634.314
l Vindem `n T[t[re;ti cas[,
anexe ;i 37 ari gr[din[. (
0729.273.342
l Cas[ de vacan\[ Bercu
Ro;u + 7 ari teren. (

0745.600.790
l V]nd cas[ \[r[neasc[,
anexe, 10 ari, Unim[t, 9000
euro. ( 0770.690.297

aPaRTaMnTE 2 

Proprietar, v]nd
apartamente 2-3 camere,
bloc nou, strada Gellert
Sandor. ( 0772.262.117,
www.skyfallconstruct.ro 

l V]nd apartament 2
camere, Carpa\i II. (

0749.247.469
l V]nd / `nchiriez
apartament 2 camere,
central. ( 0752.450.991
l V]nd apartament 2
camere. ( 0736.785.949
l Vindem apartament cu 2
camere Micro 14. (

0742.647.776, 0744.975.507
l V]nd apartament. (

0753.852.861
l V]nd apartament 2
camere Micro 16. (

0751.082.798 dup[ ora 16<00
l V]nd apartament cu 2
camere 14 Mai. (

0748.577.053

aPaRTaMEnTE 3 

l V]nd apartament 3
camere, aleea Prahova,
Micro 15, izolat, termopane,
aer cond. pre\ 36.000 euro,
negociabil. ( 0752.935.477
l V]nd apartament 3
camere, c[r[mid[, b-dul
Iuliu Maniu, Militari,
Bucure;ti. ( 0787.717.945

aPaRTaMEnTE 4 

l V]nd apartament Micro
17, etaj 3, 4 camere. (
0752.793.512
l V]nd apartament central
4 camere, etaj II, termopane,
clim[, parchet. (

0740.693.265
l V]nd ap. 122 mp, etaj II.
( 0754.943.600
l V]nd ap. 4 camere,
Centru Nou. (

0043.699.109.024.59
l Apartament 4 camere 116
mp, etaj III, str. F[g[ra;ului,
pre\ negociabil. (

0753.518.443

TEREnURI 

l 1 ha teren intravilan,
Pot[u, curent + ap[. (
0745.600.790
l Teren intravilan 15 ari,
centru Ardud> calorifere
diferite Germania, s]rm[
gard. ( 0748.233.778
l V]nd teren `n Bercu Ro;u.
( 0361.808.708

V}nZ{RI GaRSOnIERE

l V]nd garsonier[ pe
Ostrovului, bloc 2, etaj III,
complet mobilat[, pre\
13.000 euro. (

0753.709.071

V}nZ{RI aUTO  

l Tiguan, 2012. (

0754.546.425
l Mercedes Vito. (

0745.312.597
l V]nd Citroen diesel 1,5>
2001. ( 0770.615.015

CuMP{R{RI AutO
StR{Ine 

l Cump[r autoturisme
avariate. ( 0745.607.517
l Cump[r autoturisme
avariate Rabla. (

0757.747.469
l Cump[r auto pentru
programul Rabla. (

0757.812.423

~nChIRIeRI AutO
StR{Ine 

l Autoturisme. (

0743.450.946
l ~nchiriez ma;ini. (

0740.794.370

V}nZ{RI dIVERSE

l V]nd lemne de foc ;i
rumegu;. ( 0745.143.143 
l V]nd lemne, de;euri,
rumegu;. ( 0745.569.712
l V]nd lemne foc, fag,
carpen, transport gratuit,
180 m. ( 0742.948.254
l Rezervoare 1000 litri,
butoaie 200 litri. (

0745.143.143 
l Lemne foc. (

0740.559.739
l V]nd lemne boci. (
0752.805.639
l V]nd aparat fitness
Shaper. ( 0745.689.289

V]nd scule pentru foraj
pu\uri< ma;in[ foraj, pompe,
furtuni, grup electrogen ;i
toate accesoriile necesare
lucr[rii. ( 0722.817.385

SPa|II COMERCIalE

l Chirie spa\iu ultracentral
strada Petofi 14, 84 sau 53
mp. ( 0742.318.209

~nchiriem< - 3000 mp spa\ii
de depozitare, de diferite
dimensiuni, pretabile ;i
pentru produc\ie, av]nd
toate utilit[\ile (curent, ap[,
gaz). Magazin bar
Transilvania, magazin
T[;nad, magazin Carpa\i I.
( 0744.785.267

aGRICOlE

l V]nd piese combine
agricole. ( 0742.792.827
l V]nd tractor Belarus 80
cai putere, `n stare foarte
bun[. ( 0757.383.106
l V]nd triticale, orz,
porumb. ( 0747.830.823

anIMalE 

l V]nd porci gra;i. (

0741.919.243
l Iepuri\e gestante, (

0754.546.425

l V]nd pui zbura\i ro;ii,
pestri\i, albi, g]t gola;, Botiz.
( 0743.935.003
l V]nd porci 260-280 kg
SM. ( 0788.949.409
l V]nd vi\ea. (

0741.630.876

CHIRII

l Ofer spre `nchiriere ap. 3
camere, complet mobilat sau
`nchiriez pentru birouri. (
0726.143.607
l Spa\ii 50 - 1000 mp. (
0744.578.910
l Dau `n chirie apartament
Micro 16, complet mobilat
pe termen lung. (

0741.129.268
l Chirie. ( 0740.362.877
l Dau `n chirie spa\iu birou
63 mp ultracentral. (

0758.572.406
l ~nchiriez ap. 2 camere, etaj
5/10 zona Lidl, strada
Careiului, complet mobilat,
minim 3 luni, 350 euro/lun[.
( 0746.160.003
l Ap. de `nchiriat 2 camere
Carpa\i II. ( 0741.471.911
l Chirie ap. 2 camere
Solidarit[\ii. (

0754.791.625
l Dau `n chirie apartament
2 camere, Carpa\i I. (

0742.529.085

CUMP{R{RI

Cump[r fier vechi ;i
neferoase, acumulatoare
auto, transport gratuit, plata
pe loc. ( 0730.444.660

l Cump[r ma;ini pentru
programul Rabla. Asigur
radierea. ( 0757.649.685 
l Cump[r auto programul
Rabla. ( 0731.638.084
l Cump[r[m pene vechi,
noi. ( 0753.500.698
l Colec\ionar din
str[in[tate cump[r< antice,
picturi, argint[rie, penduli,
c[r\i ;i ilustrate dinainte de
1945. ( 0741.986.855
l Cump[r/`nchiriez spa\iu<
camer[, buc[t[rie, baie. (
0770.912.887
l Cump[r `n Valea Vinului
sau C[r[;eu cas[ cu gr[din[
minim 50 ari, 8000 euro. (
0731.322.766

~MPRUMUTURI 

l Credite, refinan\[ri,
Rodica Pop. ( 0744.368.057
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Cump[r[m la cele mai avantajoase
pre\uri de;euri  metalice feroase ;i

neferoase, acumulatori, cutii de
carton, ambalaje.

SC FEROMETal SRl
str. Magnolia, nr. 40, nr. 53 

negre;ti-Oa;, str. victoriei, nr. 3 d
Tel.< 0744.777.340, 0754.250.539,

0757.162.033

CUMP{R FieR VeCHi, 
CUPRU, aLUMiniU, aLaM{, 

PVC - TeRMOPan, 
aCUMULaTORi aUTO. 

Transport gratuit-plata 
pe loc. 0261-989, 

0755-283431, 0753-836274

CUMP{R{RI

TRANSPORT TURISM

Daniseb curse regulate satu Mare - Carei, 0744/580126.

Mulți s-au gândit ce va fi
după COVID 19. Au apărut
anchete. S-au emis păreri.
Interesante. Optimiste.
Constructive. Speranța era că va
trece ca o gripă.
Un singur răspuns nu s-a dat. Și
anume că, după COVID 19, va
urma COVID 19 – bis. Asta spre
bucuria parlamentarilor care în
aceste circumstanțe își
prelungesc perioada de
beteșuguri și simbrii super…

Nici nu era o deducție foarte
grea, având în vedere
combinația dintre populiști și
partea obraznică a populației
(după cercetări serioase, 40%
sunt analfabeți funcționali – o
realitate dură, supărătoare, dar
greu de eludat – un segment care
permite apariția tuturor
ciudaților cu ciudățeniile lor
„drăgălașe”). În acest timp,
partidul ciurdarului celor doi
elefanți fugăriți de Președinte,
lipsit de credibilitate, dar plin de
ură, bățos, neserios și dedat
tuturor ticăloșiilor, a putut
genera o realitate pe măsură.
Semnalul a fost dat: oameni
buni, nu e nimic real, e o fantezie
a guvernului pentru a vă pune
botnița, e G5, e o conspirație
mondială pentru a-i umili
(numai!) pe români...
Politicianul fără scrupule a găsit
o oportunitate: „Vom scoate și
din Covid 19 o găletușă de
voturi pentru a perpetua
nestingheriți coșmarul celor trei
guverne. Că dacă ei ne-au băgat
bețe în roate, noi le furăm
roțile…”

Majoritarii, care taie și
spânzură, aspect vizibil și pentru
bebeluși, nu au priceput că e
suficient un semnal (un rânjet
ironic tip D. Zamfir, o geană
hlizită tip Leocadia…) și
indisciplina se instaurează
automat. Ce să mai spui dacă și
televiziunea națională practică
manipularea în locul informării
și educării poporului…

Efectul este o întoarcere în
timp… Cine nu crede, să
citească un scurt fragment dintr-
o postare a unui martor ocular la
o întâmplare cu români în
Cehia. (Adina Petcu,
Mediafax.ro, 18.06.2020). O
reproduc integral deoarece are
un dramatism narativ demn de
atenție:

„Benzinărie pe o autostradă
din Cehia. Oprește un autocar
românesc (…) din care coboară
20 de persoane, toți fără mască,
și intră în benzinărie, mergând
la toalete. Vânzătoarea începe să
țipe că trebuie să intre cu măști,
românii râd, înjură continuând
să intre. Personalul ,benzinăriei
blochează ușile și cheamă poliția
care a ajuns în zece minute.
Rezultatul: fiecăruia din cei care
erau înăuntru li s-a dat câte o
mască și o amendă. Nu a scăpat
unul! Benzinăria a fost
redeschisă după dezinfecție.
DIFERENȚA DINTRE NOI ȘI
EUROPA.” Cuvintele cu
majusculă erau în plus, dar utile
celor 40%...

Îmi amintesc că în primele
luni de restricție, teama de
amenzi i-a oprit pe nesocotiți și
i-a silit să mai stea oleacă pe
gânduri. Au scăpat, deși ne
puneau în pericol sănătatea. I-a
scăpat, din ură de partid, o
doamnă inimoasă și milostivă
cu călcătorii de lege. Au fost și
excese, erori, dar acelea puteau fi
reparate. Au fost băgați în
aceeași oală bunii și nebunii. Aș
fi adăugat și bunele cu nebunele,
întrucât în limba română
acordurile sunt stabilite în sensul
că masculinul „bate” femininul,
dar, având în vedere trendul, nu
se știe cât timp. Nu spunem
„politicienii și politicienele sunt
înțelepți și înțelepte”, ci, din
economie de vorbe, „politicienii
noștri sunt înțelepți”. După

moda contestațiilor turbulente și
violente, spre care se îndreaptă
lumea, unor feministe vigilente
le va veni și ideea de a nu face
diferențe de acest fel. Tot așa, va
veni vremea când din dicționare
se va scoate adjectivul „negru”
deoarece, conform polisemiei,
are și conotația de „negroid”,
ceea ce incumbă o ponegrire a
diferențelor rasiale. 
Explozia de violență din ultimele
luni, la întrecere cu pandemia, a
avut cauze. Dar a avut și un fitil.
Cineva l-a aprins…

A pornit de la moartea
tragică a lui George Floyd strivit
de genunchiul unui polițist. O
singură întrebare nu s-a pus: ce
căuta acel cetățean sub
genunchiul unui polițist? De ce
nu s-a găsit acolo un miner, un
fotbalist, o divă sau un actor de
la Hollywood? Tocmai el s-a
nimerit să se afle acolo, la
întâlnirea cu moartea
colaterală… Dacă e să analizăm
profund cazul, e bine să ne
întrebăm. Poate vom vedea și de
ce niște bătăuși din Țăndărei și
alte zone au ajuns, tocmai ei, în
spitalele profilate pe COVID 19. 
O întrebare vine în mod firesc:
A meritat tot ce a urmat,
babilonia, răzbunarea, cu tot
haosul, cu devastarea orașelor,
cu morți, cu arestați? Ba chiar și
cu dărâmarea unor statui…
Forța brută a brutei. Or, dacă nu
tu ai ridicat statuia aceea, cum îți
permiți să o dărâmi, fără un
sondaj de opinie, fără
referendum? 

Cauza cauzelor e la
îndemână. Ca într-o familie.
Cultura, informația, instrucția și
educația fac posibilă armonia și
rezolvarea pașnică a tuturor
conflictelor. Lipsa lor duce la
conflicte…

Din nefericire, încă de pe
băncile școlii, își iau nasul la
purtare impertinenții, leneșii,
șmecherii, insolenții,
nerușinații… Procent foarte
mic, dar vocal. Și dacă nu li se
limitează la timp acel „drept”
asumat de ei de a nedreptăți pe
alții, se poate ajunge la
confruntări ireparabile. Ba chiar
se poate întâmpla ca respectivii
să ajungă în Parlament, într-un
partid populist, pentru a legifera
tocmai încălcarea legii. 

Erorile vin din lipsa
informației, din carențele de
instruire și educație, din
formația unilaterală a
caracterului în timpul
adolescenței. 

În lumea divizată ca
niciodată, e greu de găsit lideri
politici cu o gândire limpede,
vizionară. E descurajator.
Președintele Donald Trump și-a
subminat singur autoritatea și a
afectat prestigiul SUA în lume.
Cultul libertății totale, așa cum
l-a cocoloșit el, nu e bun. Cultul
autoritaristului cu steluță roșie
în frunte nu e bun. Cultul
dictaturii de la Beijing nu e bun.
Rămâne democrația Europeană,
superioară și viabilă prin simțul
deplin al evoluției și al
autoperfecționării. 

Necazul cel mare apare când
o idee încolțită în tărtăcuța unui
individ tinde să fie impusă în

numele dreptului tuturor
ciudaților de a se impune printr-
un vacarm înălțat până la cer.
Cum se pot stabili niște limite?
Greu. Libertatea iresponsabililor
fascinează mai mult decât
firescul.

Recent și-a făcut apariția o
doamnă, mamă a unei fetițe,
care milita pentru educația de
gen. Evident, nu i-am înțeles în
profunzime sistemul de valori, e
lucru greu, dar mă străduiesc să
o înțeleg. Spunea mămica
respectivă că fetița ei, până în
clasa a VIII-a era fetiță și brusc
a dat semne că se simte băiat. Nu
ne-a spus ce a făcut, doar că fata,
pardon, băiatul a învățat mai
bine și e bine-mersi, undeva prin
Japonia.

Mi-aș fi dorit s-o întreb, dar
nu se putea. Moderatorul,
timorat, și-a sorbit singur
întrebările.

Mămica respectivă, normală
după toate aparențele, putea să-
și cheme fetița deoparte să-i
spună cam așa ceva: „Vai, draga
luʼ mămica, ești liberă,
imaginează-ți tot de vrei, că ești
Statu-Palmă-Barbă-Cot sau
Baba-Cloanța, că ești Făt-
Frumos, dar numai așa, pentru
câteva momente, apoi gata! Lasă
prostiile! Că în lumea asta este o
rânduială, de demult, și nu se
cuvine ca tocmai tu să o
smintești. Tu nu știi, că erai
mică, dar odată a apărut o
cântăreață care zicea că e fată,
dar avea o barbă neagră de-o
palmă, de ți se făcea pielea de
găină, bine că s-a ascuns pe
undeva… Ce s-ar fi întâmplat cu
strămoașa noastră Eva dacă l-ar
fi bătut la cap pe Adam că ea nu-
i fată, ci băiat? Nu știi tu că vine
vremea, când mamele așteptă ca
fetele lor să le aducă nepoți, că tu
nu știi, dar copiii care-și iubesc
părinții ar trebui să știe că
părinții dobândesc tinerețe fără
bătrânețe numai când schimbă
pamperșii nepoților. Dar așa, ce
vei face, săraca de mine, când va
veni vremea să-ți crească țâțele
ca oricărei adolescente, nu te vei
rușina că băieții nu au? Dar la
pisoar ce-o să faci? Băieții au
barbă, înjură urât, nu toți, dar
destui și tu ce vei face? Așa că
faci cum vrei, că ești liberă, dar
mie-mi vine să plâng și o să-mi
fie rușine în fața mamei mele. Și
apoi ce va zice tăticul tău care va
dori să trăiască cea mai
frumoasă experiență de tată,
anume emoția unică de a te duce
la altar? Ce zici?”

Evident, doamna respectivă
are dreptul să spună, să facă tot
ce o taie capul, dar dacă vrea să
facă prozeliți, pardon!
Moderatorul părea că e plecat
din studio, vai! În timp ce
datoria mass-mediei e să
deschidă ochii poporului la tipul
potrivit. 

Fără reguli, o societate nu
poate exista în parametri
normali. Catârul are tot dreptul
să fie catâr, dar când începe să
dea cu copita, e firesc să i se
pună căpăstrul. Ba chiar și
zăbala. 

Iar educația nu e un lux.
Chiar și prințesele pot fi învățate
să încalțe condurul stâng în
piciorul stâng, și cel drept în
dreptul. Dacă un copil nu va
accepta că îngurgitarea
nelimitată a ciocolatei e
dăunătoare, se va convinge
singur de ce are necazuri la
oliță… Deprinderile rele pot fi
îndreptate. Proverbul îndelung
cizelat de înțelepciunea populară
conține un adevăr util< „Tot
învățul are și dezvăț”. 

Cum adică, noi, majoritatea
respectăm sensibilitățile tuturor,
iar ei ne irită fără reținere și intră
în timpul nostru, în istoria și
miturile noastre ca buruiana în
grâu? 

Ioan nistor

Ce va fi după…
(câteva păreri subiective)

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI TERENURI

VÂNZ{RI GARSONIERE

AUTO STR{INE

VÂNZ{RI DIVERSE

SPA|II COMERCIALE

VÂNZ{RI AGRICOLE

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

~MPRUMUTURI



PIERdERI

l Pierdut acte personale pe
numele Todea Viorica. (
0721.191.825

MaTRIMOnIalE

l Caut doamn[ ;i de la \ar[.
( 0745.285.335

PREST{RI SERVICII

l Forez f]nt]ni. (

0742.235.813
l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. ( 0746.623.401
l Execut[m cabane lemn,
terase, foi;oare. (

0751.242.990
l Repar frigidere, ma;ini
sp[lat la domiciliu. Ofer
garan\ie. ( 0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l Ra;chetez ;i pun parchet
masiv ;i laminat, cu ma;in[
cu aspirator. (

0742.397.265
l “Pufosul” - cur[\[torie
perne, plapume, lenjerii. (
0757.335.648, 0742.235.813
l :coal[ pentru permis de
conducere categoria BE. (
0740.794.370
l S[p[m manual, funda\ii,
canaliz[ri, orice construim

garduri, consolid[m funda\ii,
case, demol[m. (

0731.753.800
l Cur[\im, ad]ncim f]nt]ni.
( 0731.753.800
l Finisaje, gresie-faian\[,
parchet, montat u;i. (

0754.609.906
l Renov[ri apartamente-
case de la A-Z. (

0754.513.544
l Garduri, fa\ade, ;ape,
tencuieli, finisaje, betoane.
( 0749.453.599
l Case, acoperi;uri,
proiecte, izola\ii. (

0752.836.339
l Firm[ execut[ case cu
materiale proprii, P+M, 200
mp, 43.000 euro + lucr[ri `n
construc\ii A/Z. (

0747.683.513, 0753.886.891
l Instala\ii electrice -
sanitare. ( 0752.836.339
l Electrician. (

0743.419.968

Execut acoperi;uri orice tip
de tabl[, dulgherie, repara\ii
urgente, reducere 20%. (
0743.438.208

l Execut lucr[ri `n
construc\ii. ( 0757.655.698
Vasile 

Repar TV. ( 0745.464.289

Firm[ cu experien\[
execut[m renov[ri,
modific[ri interior - exterior,
izola\ii, acoperi;uri, etc, pre\
avantajos. ( 0759.388.010

l Execut[m lucr[ri cosit,
defri;[ri, cur[\enie. (

0742.978.284
l Gresie, faian\[, finis[ri. (
0747.485.876
l Recondi\ionez van[. (
0757.996.630
l Izola\ii, gresie, zugr[veli.
( 0740.911.817

TRanSPORT TURISM

l Transport balastru, nisip,
moloz, lemne foc. (

0743.488.272

Balastru 150 ron. (

0747.372.280

l Transport persoane
interna\ional `n Germania,
Belgia, plec[ri s[pt[m]nal,
vineri, de la adres[ la adres[.
( 0749.376.797
l Transport locuri `nguste
3-7 mc nisip, balast, p[m]nt,
moloz. ( 0755.671.938
l Transport persoane
Austria. ( 0740.794.370
l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-10-
20 mc. ( 0745.203.220

CERERI SERVICIU

l ~ngrijesc copii, `n Austria
sau Germania. (

0752.073.488

OFERTE SERVICIU

l Angaj[m urgent feliator
p]ine. Cei interesa\i sunt
a;tepta\i zilnic `ntre orele
10.00 - 16.00 pe strada
Toamnei nr. 16
l Angajez meseria;i `n
construc\ii, finisaje
interioare-exterioare, etc, A-
Z. ( 0740.385.153
l Angajez barman[. (

0759.571.418

Restaurant angajeaz[ buc[tar
;i ajutor buc[tar. (

0740.872.122

l Caut personal pentru
cur[\enie hotel Germania ;i
un zugrav, f[r[ intermediar.
( 0049.176.412.525.49 ;i
whatsapp 
l SC angajez ;oferi cat. B+E,
D+E pentru transport
persoane, interna\ional. (
0747.834.381
l SC angajeaz[ ;ofer cat.
B+E, D+E pentru transport
extern. ( 0748.476.094
l Hanul lui Gic[ angajeaz[
osp[tar/[ cu experien\[ `n

domeniu. ( 0744.813.632
l Angajez muncitori
construc\ii. ( 0764.382.210
l Pitrans angajeaz[ ;ofer pe
comunitate sau tur-retur. (
0733.972.147
l C[ut[m femei ;i b[rba\i
pentru cur[\enie ;i sp[lat
vase `n Germania, pe
perioad[ de 3 - 6 luni, salariu
1740 euro brut. Se ofer[
cazare, mas[ ;i transport. (
0049.172.255.9878,
0049.159.013.917.14
l Angaj[m muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii. ( 0753.653.304
l Gp Sofa Interna\ional
angajeaz[ confec\ionere,
salariu foarte atractiv, tichete
mas[ ;i decontarea
transportului, locul de
munc[ str. Oituz, nr. 4, Satu
Mare. ( 0732143063 

Angaj[m buldoexcavatorist
pe JCB3CX, salariu atractiv.
( 0753.653.304

l Restaurant central
angajeaz[< barman([) cu
experien\[, osp[tari, pizzeri,
ajutor buc[tari. (

0744.504.456
l SC Comexmar SRL
angajeaz[ manipulant marf[.
Informa\ii ( 0758.429.052

Angaj[m personal pentru
`ngrijire b[tr]ni `n Austria,
limba german[ necesar. (
0723.588.187

l Angajez doi sp[l[tori auto
la Negre;ti Oa; pentru lunile
iulie ;i august sau cu durat[
nedeterminat[, ofer cazare
( 0745.594.323
l Angajez personal feminin
pentru magazin alimentar,
rog seriozitate. (

0742.465.300
l Societate comercial[
angajeaz[ stivuitorist,
l[c[tu;, conduc[tor de
schimb ;i operator prese. Nr
( 0742.262.250
l Angajez ;ofer taxi. (
0735.500.135
l Angajez sudor. (

0748.054.727
l SC Alpin 57 Lux SA
produc[tor na\ional de
`nghe\at[ ;i patiserie
angajeaz[ agen\i de v]nz[ri.
( 0746.832.483

Angaj[m electrotehnist.
Oferim un pachet salarial
atractiv la un program de
lucru flexibil. Se solicit[
cuno;tin\e tehnice `n
domeniu, permis de
conducere cat. B. (

0747.652.097

l C[ut[m `ngrijitoare
pentru o persoan[ `n v]rst[.
( 0744.586.987
l Societate comercial[
angajeaz[ urgent sudor, Satu
Mare, 1 schimb. (

0744.268.238
l Caut manichiurist[,
frizeri\[, maseuz[. (

0771.041.148
l Angaj[m barman[ cu
salariu atractiv. (

0740.137.152
l Caut menajer[ 3 ore pe zi.
( 0723.010.193
l Angajez ;ofer profesionist
cu experien\[ cat.
BCE+atestat pe rura
Rom]nia-Polonia, condi\ii ;i
salariu atractiv, weekendurile
acas[. ( 0746.266.994
l Angajez casier la o
benzin[rie `n Satu Mare,
drumul Careiului. Oferim
salariu motivant, program
flexibil. ( 0728.078.340
l SC Angaj[m t]mplari
pensionari cu specialitate `n
domeniul mobilei la
comand[. ( 0744.804.324
l SC Angaj[m t]mplari cu

experien\[ `n domeniul
mobilei la comand[. (

0755.769.574
l Angajez barman[ zona
Soarelui la Drink Bar. (
0744.821.206

Angajez ;ofer, atestat
profesional C+E, transport
marf[ proprie plan local pe o
raz[ de maxim 100 km. (
0724.245.369

l Angajez barman([),
salariu motivant. (

0745.450.550
l No Pardon Delivery fast
food, angajeaz[ ;ofer livrator
pizza (pe autoturism sau
scuter). ( 0744.839.220

Angajez ;ofer profesionist,
salariu atractiv ;i sigur,
Fran\a-Rom]nia. (

0745.050.367

l Angajăm controlor tehnic
de calitate (CTC-ist) la
Croitorie, B-dul Clo;ca. (
0744.545.305

MEdICalE

l Tratez, ameliorez dureri de
spate, cap, stress, oboseal[
cronic[, dezechilibre
hormonale, emo\ionale,
chisturi, fibroame, probleme
ale tiroidei. Programare (
0742.816.588
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Sud o ku Sud o ku - un joc pentru inteligen\i 
         Scopul acestui puzzle este de a introduce un num[r de
la 1 la 9 ̀ n fiecare celul[ a tablei. Tabla 9x9 este format[ din
9 table de dimensiuni 3x3, numite regiuni, care con\in deja
anumite cifre fixate de la `nceputul jocului. Fiecare rând,
coloan[ ;i regiune trebuie s[ con\in[ maxim o instan\[ a
fiec[rei cifre. Solu\ia o ve\i g[si `n num[rul urm[tor.
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Firm[ prosper[ angajeaz[ `n
condi\ii foarte bune 

tineri talenta\i `n v]nz[ri 
de acoperi;uri, dornici 

de afirmare ca<
Agen\i sau director de v]nz[ri

Mobil< 0744784096
e-mail< vekban@yahoo.com

Angaj[m `ngrijitor
gospodărie!

Se ofer[ cazare, 
telefon de serviciu ;i

salariu negociabil 
`n func\ie de aptitudini.

Informa\ii la 0745360268

Magazinele de unde se poate
cump[ra ziarul Informa\ia Zilei
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