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TRANSPORT TURISM

Program
Mica Publicitate
str. Micu Klein nr. 2
zilnic 9.00-18.00
sâmb[t[ - duminic[< ~NCHIS
CASEVÂNZ{RI CASE
V]nd cas[ nou[ Cionche;ti.
( 0751.399.982

De v]nzare dou[
apartamente cu c]te 3
camere, parter plus etaj
plus garaj, strada Gavril
Laz[r de Purc[re\i
nr.1/A. ( 0742925744

l V]nd cas[ `n Odoreu. (
0753.336.722
l
Vil[
lux
Lucian
Blaga>www.imo-vest.ro> (
0743.284.965
l Cas[ `n Veti;, dou[
camere, buc[t[rie, baie, hol,
25 ari teren, fa\ad[ 25 ml cu
gaz, curent, ap[, pre\ 48.300
euro. ( 0741.749.069,
0740.493.412
l V]nd cas[, anexe, 9 ari,
Unim[t, 10.000 euro. (
0770.690.297

l
Penthouse
central>www.imo-vest.ro>
( 0743.284.965

APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 22CAM.

V}NZ{RI
GARSONIERE
VÂNZ{RI GARSONIERE

l
Micro
16-39.000
euro>www.imo-vest.ro> (
0743.284.965
l V]nd apartament dou[
camere, etaj I, pe strada
Principal[ `n localitatea
P[ule;ti,
l]ng[
Ro;u
Company. ( 0741.630.932
l Carpa\i II, etaj IV,
(
complet
renovat.
0735.309.142
l V]nd apartament cu
dou[ camere `n Micro 17.
( 0745.079.889

l
Soarelui
18.900
euro>www.imo-vest.ro> (
0743.284.965
l V]nd garsonier[ Clo;ca.
( 0746.869.400

APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 3 3CAM.
l V]nd apartament Satu
Mare. ( 0722.237.904
l Micro 16 - 63.000
euro>www.imo-vest.ro> (
0743.284.965
l 3 camere, 70 mp, Micro
15. ( 0743.692.073

APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 44CAM.
l
Penthouse
cu
teras[>www.imo-vest.ro> (
0743.284.965
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 55CAM.

VÂNZ{RITERENURI
TERENURI
V}NZ{RI
l
M[rtine;ti
6.5
ari>www.imo-vest.ro> (
0743.284.965
l V]nd teren 58 ari
Cionche;ti. ( 0751.399.982
l V]nd teren extravilan,
zona Auchan, 21 ari. (
0754.836.318
l 15 hectare zon[
(
industrial[.
0753.689.105
l 10 ari intravilan M16. (
0746.110.736
V}NZ{RI AUTO
STR{INE

*Duminic[ prelu[m anun\uri urgente
pentru ziarul de luni< decese,
condolean\e, comemor[ri la sediul
de pe strada Mircea cel B[tr]n, nr. 15,
`n intervalul orar< 12.00-19.00.
Informa\ii la telefon< 0261.767.303
V[ mul\umim pentru `n\elegere!
l V]nd VW Polo 1.4
benzin[, 2003 `n stare
perfect[. ( 0742.932.292
CUMP{R{RI AUTO
STR{INE

DIVERSE
V}NZ{RI
VÂNZ{RI
DIVERSE
l Rezervoare 1000 litri
(IBC) ( 0745.143.143
(
l
Lemn
foc.
0727.538.530
(
l
V]nd
sob[.
0755.570.984
l V]nd cazan inox 160 litri.
( 0741.926.343
l V]nd miez de nuc[. 30
Lei/kg ( 0744.383.830
VÂNZ{RI
ELECTROCASNICE
ELECTROCASNICE
l V]nd ma;in[ de sp[lat
Whirpool, iein[. (
0742.932.292
VÂNZ{RI
MOBIL{
V}NZ{RI
MOBIL{
(

V}NZ{RI
VÂNZ{RIAGRICOLE
AGRICOLE

V]nd struguri
de Vrancea,
toate soiurile!
(

l V]nd polen crud. (
0770.558.835
l V]nd monturi pentru
\uic[ ( 0744.383.830
V}NZ{RI
ANIMALE
VÂNZ{RIANIMALE

l Cump[r autoturisme
avariate. ( 0757.747.469

l V]nd mobilier.
0745.312.597

0741 731 859

l V]nd porci `ntre 150-200
kg, 12 lei/kg negociabil, `n
Decebal. ( 0745.562.554
l V]nd porci SM. (
0742.920.563
l V]nd porci de la 160-200
kg. ( 0741.684.598
l V]nd porci de carne `ntre
150-200 kg. Ofer condi\ii de
t[iere. ( 0751.840.952
l Porc. ( 0775.615.614
l V]nd porci 80, 90, 180
kg, cu posibilitate de t[iere,
aparat de muls, Corod. (
0757.671.547
l V]nd t[ura; Belgian. (
0749.021.994
l V]nd purcei Duroc, 9
s[pt[m]ni, Culciu Mare. (
0740.253.387
l V]nd porci 130-160 kg.
( 0742.323.115
l V]nd porci 150-170 kg.
( 0741.390.138
l V]nd porc Ambud. (
0740.972.552
CHIRII CHIRII
l ~nchiriez garsonier[
Micro 17. ( 0741.702.746
l ~nchiriez apartament 2
camere. ( 0751.874.377
l Garsonier[ Burdea 130
euro>www.imo-vest.ro> (
0743.284.965
l ~nchiriez garsonier[
Clo;ca. ( 0746.869.400

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i

Jocul nr. 3556
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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.

Solu\ia la jocul nr. 3555

5

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

CUMP{R{RI
CUMP{R{RI

CUMP{R FieR VeCHi,
CUPRU, aLUMiniU,
aLaM{,
PVC - TeRMOPan,
aCUMULaTORi aUTO.
Transport gratuitplata
pe loc. 0261-989,
0755-283431,
0753-836274
l Cump[r[m pene. (
0753.500.698
Cump[r pene 100. (
0757.285.992
Cump[r autoturism pentru
programul
Rabla.
(
0748.055.158
l Cump[r garsonier[ la
Burdea. ( 0745.121.488
PIERDERI
PIERDERI
l SC Robert Grup, RO
1416387 pierdut certiﬁcat
de `nregistrare ;i certiﬁcat
constatator. Se declar[ nule
MATRIMONIALE
MATRIMONIALE
l Caut femeie pentru
prietenie, c[s[torie p]n[ `n
60 ani. ( 0746.033.819
PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII
l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. ( 0746.623.401
Execut[m
renov[ri
apartamente,
construim
case,
blocuri, izola\ii,
zugr[vim sc[ri de bloc,
mont[m/scoatem
u;i,
geamuri, repara\ii-demol[ri.
( 0758.777.849
l Firm[ serioas[ execut[m
case, blocuri, izola\ii,
renov[ri
interioareexterioare. ( 0753.653.304

0786 515 291

Execut[m orice tip de
acoperi;uri/repara\ii
urgente, \igl[ metalic[ceramic[,
repara\ii
dulgherie/acoperi;uri,
hidroizola\ii
carton,
jgheaburi, burlane, repara\ii
urgente, pensionari 25%
reducere. ( 0751.753.936,
0733.309.472
l Renov[m apartamente,
execut[m case (A-Z). (
0754.609.906
Psiholog ofer
psihologic[.
0720.171.207

consiliere
(

Execut[m lucr[ri< \igl[
metalic[> orice tip de
acoperi;>
hidroizola\ii>
repara\ii urgente> jgheaburi>
burlane>
pensionari
(
reducere
20%
0727.632.327 Marian
l Ra;chetez, pun parchet
masiv, laminat, ma;in[ cu
aspirator ( 0742.397.265
l Execut ;ap[, tencuieli
mecanizate, izola\ii, fa\ade,
pavaj, etc. ( 0755.874.412
l Repar frigidere/ma;ini
sp[lat. ( 0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
Execut[m acoperi;uri din
dulgherie, mansarde, \igl[
metalic[,
jgheaburi,
repara\ii la acoperi;, etc,
(
reducere
10%.
0757.580.901
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= CONDOLEAN|E =

G]nduri de m]ng]iere ;i sincere
condolean\e copiilor no;tri Marcel,
Simona, Valentin, Anja, `n aceste clipe
`ndurerate provocate de trecerea `n neﬁin\[
a cuscrului nostru

= DECESE =

VASILE NICHITA

Ne este greu s[ g[sim
cuvinte potrivite, acum c]nd
desp[r\im
pentru
ne
totdeauna de fiin\a drag[
nou[, tat[l, socrul ;i bunicul
drag

Dumnezeu s[-l odihneasc[ `n pace.
Nu\a; Traian ;i Ileana
vie amintirea ta `n suﬂetele
noastre. Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace.
Fratele Bota Nicolae cu so\ia
Lucia ;i copiii Daniel ;i Diana
___________
Bunul Dumnezeu s[-\i dea
odihn[ ve;nic[ `n ~mp[r[\ia
Sa, s[-\i deschid[ larg por\ile
Raiului ;i s[ te primeasc[ `n
cel mai minunat loc
m]ng]indu-\i suﬂetul dragul
meu frate BOTA ADRIAN.
Sora Emilia Domu\a ;i copiii
Loredana ;i Cosmin

VASILE NICHITA
Dumnezeu a hot[r]t s[
pun[ cap[t unui drum
pres[rat cu dragoste ;i
d[ruire. Vei fi `n sufletele
noastre pentru totdeauna.
Priveghiul are loc azi< joi,
25.11.2021 ora 17<00 iar
`nmorm]ntarea va avea loc
vineri< 26.11.2021 ora 14<00 la
cimitirul greco catolic de
l]ng[ gar[.
Familia `ndoliat[
DECESE
= DECESE

=

Dup[ o lung[ lupt[ cu boala,
te-ai stins din via\[, prieten
drag VASILE NICHITA.
Dumnezeu s[ te aib[ `n grija
Lui!
O;an Ana
___________
Cu inima fr]nt[ de durere
anun\ `ncetarea din via\[ a
celui care a fost so\ul meu
iubit BOTA ADRIAN `n
v]rst[ de 82 ani. Te voi p[stra
ve;nic `n suﬂet ;i `n amintire.
Priveghiul va avea loc vineri<
26.11.2021 ora 17<00 iar
`nmorm]ntarea va avea loc

l
Repar
TV.
(
0745.464.289
l Execut[m cet]rne,
burlane, acoperi;uri cu tabl[
lindab, repar[m acoperi;uri.
( 0747.799.467
l :coala de ;oferi cat. B, B1,
BE. ( 0740.794.370
l Electrician/repara\ii. (
0745.232.981
l Execut gleturi, zugr[veli,
gresie, faian\[, etc. (
0759.588.068
l Tapi\ez canapele. (
0747.410.304
l
Electrician.
(
0741.457.079
TRANSPORT
TRANSPORTTURISM
TURISM
l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-18
mc. ( 0745.203.220
l Transport, mut[ri (
0740.172.331
l Marf[-mut[ri, iein. (
0745.049.715
OFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU
l Angaj[m muncitori
caliﬁca\i ;i necaliﬁca\i `n
construc\ii,
salariu
motivant. ( 0753.653.304
l Restaurant angajeaz[
buc[tar ;i ajutor buc[tar. (
0740.872.122
l Angaj[m fochist, salariu
net 2000 lei. Informa\ii la (
0731.010.988
l Angaj[m muncitori
necaliﬁca\i `n produc\ie de
canapele. Salariu net 1850
lei. ( 0731.010.988
l
Depozit
materiale
instala\ii
angajeaz[
manipulant.
(
0729.440.173

s]mb[t[ 27.11.2021 ora 13<00
la cimitirul ortodox din
Livada.
~ndurerata so\ie Jutka
___________
Cu o inim[ oprit[ am pierdut
un suﬂet mare, nu sunt
cuvinte pentru a exprima
durerea la trecerea la cele
ve;nice a celui care a fost tat[l
nostru BOTA ADRIAN. Nu
te vom uita niciodat[. S[-\i ﬁe
\[r]na u;oar[.
Carmen ;i Adi;or
___________
Ne lu[m r[mas bun de la tine
dragul nostru frate BOTA
ADRIAN. Vom p[stra ve;nic

IMPRO, WETTERBEST
|IGL{ METALIC{, TABL{
CUTAT{,
JGHEABURI :I BURLANE,
FERESTRE DE MANSARD{
TOATE LE G{SE:TI NUMAI LA

VeKban s.R.L.
~N SATU MARE, STR. ENERGIEI, 5.

12 ANI DE EXPERIEN|{
:I PROFESIONALISM.
PLAT{ :I ~N 6 RATE!
0723-522.010> 0744-545.296.
E-mail< vekban@yahoo.com
Angaj[m AGEN|I V}NZ{RI

l Pitrans angajeaz[ ;ofer tir
tur-retur sau comunitate. (
0733.972.147
Abo Mix SA Satu Mare
angajeaz[< - l[c[tu; mecanic
de `ntre\inere, electrician de
`ntre\inere,
manipulant
marf[. Pentru informa\ii
suplimentare suna\i la (
0747.297.851.
A;tept[m
CV-urile
pe
jobro@abomix.com sau la
sediul ﬁrmei loc. Satu Mare,
strada Depozitelor nr. 31
l Angaj[m c[lc[tor ﬁnal ;i
interfazic. ( 0744.628.911
Angaj[m patiser[ ;i ajutor
patiser. ( 0744.785.254
l Angaj[m t]mplar. (
0728.131.640
Angajez v]nz[toare la
magazin de p]ine. (
0747.932.137
l Angaj[m 2 agen\i de
paz[. ( 0744.513.541
l Angaj[m v]nz[toare
pentru
magazin.
(
0744.513.541

CONDOLEAN|E
= CONDOLEAN|E

=

G]nduri de alinare ;i
m]ng]iere veri;orilor Marcel
;i D[nu\ Nichita cu familiile
lor, acum la desp[r\irea
pentru totdeauna de tat[l,
socrul ;i bunicul lor drag
VASILE NICHITA. R[mas
bun dragule unchi VASILE!
Dumnezeu s[ te aib[ `n grija
Lui!
Fodor Nelu, Mariana ;i Adi cu
familia
___________
Un ultim omagiu unchiului
nostru VASILE NICHITA.

Sincere condolean\e ﬁnilor ;i
veri;orilor Marcel ;i D[nu\ cu
familiile lor.
Puiu ;i Pu;a Fodor
___________
~n aceste clipe de suferin\[ ;i
triste\e `ncerc[m s[ aducem
alinare
;i
m]ng]iere
prietenilor no;tri Marcel,
Simona ;i Valentin la trecerea
`n neﬁin\[ a dragului lor tat[
;i bunic VASILE NICHITA.
~ngerii s[ `i vegheze drumul
lin c[tre cer.
Buci, Mari ;i Roxana
___________
Transmitem
sincere
condolean\e colegului nostru
dr. NICHITA MARCEL cu

familia `n aceste momente
grele pricinuite de decesul
tat[lui drag. Dumnezeu s[-i
dea odihn[ ve;nic[.
Fam. Ardelean Liviu ;i
Lumini\a

S.C AURORA S.A
angajeaz[
→“Director de hotel”
Condi\ii< - absolvent de studii superioare de comer\, turism,
hoteluri, marketing sau management>
- cunosc[tor a 2 limbi str[ine de circula\ie interna\ional[
- cuno;tin\e de operare calculator, experien\[ de operare
a programelor de gestiune hotelier[
- abilit[\i de negociere, comunicare, prezentare ;i organizare
- disponibilitate la program prelungit
- prezint[ avantaje experien\a `n domeniul hotelier.

→ ,,Operator introducere, validare ;i prelucrare date”
Condiții< - cuno;tințe de contabilitate primară.
Cererile se depun la secretariatul societ[\ii `n P-\a. Libert[\ii,
nr. 11, Satu Mare.
Informa\ii la tel. 0730.713.557

SOCIET{|I
SOCIET{|I
l
Olti
Agoston
~ntreprindere Individual[,
cu sediul `n loc. Siculeni, nr.
602, com Siculeni, jud.
Harghita, anun\[ publicul
interesat asupra depunerii
solicit[rii de emitere a
acordului de mediu, pentru
proiect< Construire hal[ de
`ngr[;are ;i FNC `n
localitatea C[ua;, jude\ul
Satu Mare, propus a ﬁ
amplasat `n loc. C[ua;, f.n.
CF nr. 101404, nr. cad.
101404, com. C[ua;, jud.
Satu Mare. Informa\iile
privind proiectul propus pot
ﬁ consultate la sediul
Agen\iei pentru Protec\ia
Mediului Satu Mare, strada
Mircea cel B[tr]n nr. 8/B ;i

la domiciliul titularului, Olti
Agoston
~ntreprindere
Individual[, loc. Siculeni, nr.
602, com. Siculeni, jud.
Harghita, `n zilele de lunijoi `ntre orele 08<00-16<30,
vineri `ntre orele 08<0014<00
Observa\iile
publicului se primesc zilnic
la sediul Agen\iei pentru
Protec\ia Mediului Satu
Mare
CONTACTE
INTIME
CONTACTE
INTIME
l Blond[. ( 0744.534.766
SPA|II
COMERCIALE
SPA|II
COMERCIALE
l Hal[ Veti; 4000
mp>www.imo-vest.ro> (
0743.284.965

Cite;te zilnic ;tirile de m]ine pe

www.informatia-zilei.ro
Comenteaz[ articole pentru ziarul de m]ine

Rămas bun,

TÜNDE LÖCHLI!
În mod sigur, Cel de Sus s-a confruntat
cu o problemă de nerezolvat atunci când,
sâmbătă, a chemat-o la El pe reprezentanta
sa pământească pentru acțiuni caritabile,
Tünde Löchli, sau Tündér (Zâna), așa cum
o cunoșteam mulți dintre noi, cea care de
zeci de ani își împlinea misiunea
binecuvântată. Se dovedește, astfel încă o
dată, că Dumnezeu mereu îi cheamă la El pe cei mai buni.
În momentul în care se scriu aceste rânduri, înmormântarea
lui Tünde are loc în cimitirul cartierului Kalász din Miercura
Ciuc. Deși pe hârtie nu ne-a fost colegă, considerăm că am
pierdut pe cineva de-al nostru, ținând cont că am lucrat
împreună aproape 20 de ani, încercând să reparăm defecțiunile,
mai mici sau mai mari, din angrenajul social. Împreună am
alergat maratoane, am aprins milioane de stele, am desenat
felicitări de Crăciun, iar uneori am și adunat împreună plăci de
bază de la calculatoare. Niciodată nu a contat culoarea sau tipul
proiectului, cel mai important era țelul caritabil pentru care
trebuiau create resurse, într-un mod sau altul.
Tünde a fost mereu un creator model pentru fiecare dintre
noi, era omul pe care trebuia să îl crezi, omul care trebuia urmat.
Datorită activităților comune, ne-am găsit și noi liniștea
sufletească, în mijlocul haosului cotidian. Rămâne prezentă în
noi imaginea cu Tünde la noi în recepție, asteptând să intre la
ședința programată. Ședea în fotoliu, cu mâinile împreunate
odihnindu-se pe genunchi, mereu modestă și deschisă.
Întotdeauna cu spatele drept, având în jurul gâtului un elegant
șal din mătase, care spărgea puțin din discreția costumului deuxpiece. Saluta zâmbitoare și politicoasă pe toată lumea. Pentru
ea, fiecare om era la fel de valoros și demn de iubire, nu era
ghidată de clișee de ierarhie și de comportamentele care derivau
din acestea. Avea aceeași atitudine iubitoare, plină de respect și
modestie și față de directori de companie, dar și față de oamenii
cu care soarta nu a fost darnică.
Acum, trebuie să avem mare grijă de moștenirea pe care
Tünde ne-a lăsat-o. Este de o valoare inestimabilă. Am primit o
lecție de omenie, perseverență, credință, grijă, dragoste activă,
mentorat. Prin Tünde, am devenit și noi oameni mai buni, iar
golul pe care dispariția sa l-a lăsat va fi foarte greu de umplut.
Cu toate acestea, suntem siguri că Tünde a ajuns într-un loc
bun și, ca un ambasador al nostru, ne zâmbește și ne încurajează
să construim pe baza solidă pe care o avem, să continuăm harnici
munca în speranța unei lumi mai bune.
Odihnească-se în pace!
Echipa Autonet Import, profesorii și elevii claselor
de învățământ dual.
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