
CASE

l V]nd cas[ cu etaj. (
0769.689.844

APARTAMENTE 2 CAME

l V]nd apartament dou[
camere, etaj I, pe strada
Principal[ `n localitatea
P[ule;ti, l]ng[ Ro;u
Company. ( 0741.630.932

V]nd apartament cu dou[
camere `n Micro 17. (
0745.079.889

APARTAMENTE 3 CAM

l V]nd apartament Satu
Mare. ( 0722.237.904
l V]nd apartament 3
camere, Carpa\i II, etaj 4/4,
cu acoperi; nou. (

0740.880.665, 0732.129.017

APARTAMENTE 4 CAM

l V]nd apartament 4
camere, etaj I, Micro 17. (
0747.657.804
l V]nd 4 camere Calea
Traian, 55.000 euro. (

0723.095.862

CUMP{R{RI AUTO ST

l Cump[r autoturisme
avariate. ( 0757.747.469

V}NZ{RI DIVERSE

l Rezervoare 1000 litri
(IBC) ( 0745.143.143

V]nd p[linc[ de prune. (
0742.555.749

l V]nd p[linc[ de prune.
( 0741.928.211

V}NZ{RI MOBIL{

l V]nd mobil[. (

0769.689.844

V}NZ{RI ANIMALE

l V]nd porci `ntre 150-200
kg, 12 lei/kg negociabil, `n
Decebal. ( 0745.562.554
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 porci de carne 100-
120 kg. ( 0741.508.303
l V]nd porci 100-130 kg,
pre\ 10 ron/kg. (

0728.093.521
l V]nd purcei, ;oldani. (
0754.315.010
l V]nd porci 120-180 kg,
Culciu Mare. (

0740.321.158

V]nd porci 120-200 kg. (
0723.166.510

l V]nd porci, 100-200 kg.
( 0757.715.268
l V]nd porci `n SM. (
0742.920.563
l V]nd porci `n Culci,
aproximativ 150-170 kg.
Detalii ( 0746.173.970
l V]nd porci Ambud. (
0740.972.552
l V]nd doi porci de 150 kg.
( 0743.090.444,
0743.157.212
l V]nd porci ;i purcei 120-
240, SM. ( 0788.949.409
l V]nd porci gra;i, purcei.
( 0744.172.736
l V]nd porci de carne
aproximativ 90-100 kg ;i
`nc[ unul de 180-200 kg. (
0745.484.124
l V]nd porci ;i purcei. (
0755.702.310, 0747.558.758
l V]nd porci 130-150 kg.
( 0742.323.115

V]nd porci 150-170 kg. (
0751.654.901, 0741.390.138

l V]nd porci 120-150 kg,
Moinu Mic, cu posibilitate
de t[iere. ( 0741.040.718

V]nd porc 100-150 kg. (
0749.815.436

l V]nd porci 100 kg. (
0740.595.897

V]nd porc `ntre 180-200 kg.
( 0749.323.667

V]nd porci de carne cu
pu\in[ sl[nin[ (ofer
garan\ie) ;i ;oldani. (

0769.668.859

CHIRII

l D[m `n chirie hal[ zona
:oimo;eni, suprafa\[ 250
mp. ( 0734.880.878
l ~nchiriez apartament 2
camere. ( 0751.874.377
l Garsonier[ mobilat[. (
0740.0045.582
l 2 camere, M17. (

0740.177.986

CUMP{R{RI

l Cump[r pene 100. (
0757.285.992
l Cump[r garsonier[ la
Burdea. ( 0745.121.488

l Cump[r pene. (

0753.500.698

MATRIMONIALE

l T]n[r[ caut prieten
pentru rela\ie serioas[. (
0721.295.366

~MPRUMUTURI

l ~mprumuturi rapide ;i
avantajoase pentru salaria\i
;i pensionari p]n[ la 75 ani.
Acum ;i cu dob]nd[ zero !
( 0261.758.785,
0729.998.447

PREST{RI SERVICII

l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer
calitate. ( 0746.623.401
l 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 interioare-
exterioare. ( 0753.653.304
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CUMP{R FieR VeCHi, 
CUPRU, aLUMiniU,

aLaM{, 
PVC - TeRMOPan, 

aCUMULaTORi aUTO. 
Transport gratuit-

plata 
pe loc. 0261-989, 

0755-283431, 
0753-836274

TRANSPORT TURISM

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

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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ITV
7.00 :tirile s[pt[m]nii 8.00
Via\a la |ar[ cu Ioan Ani\a;, in-
vitat invitat Nicolae Dumu\a (r)
9.00 Taina Credin\ei cu Mi-
haela Ghi\[ (r) 12.00 Socond -
O comun[ cu viitor 13.00 ~n slu-
jba comunit[\ii realizator Mihai
S[lceanu, invitat[ dr. Roxana
Pop, ;efa laborator COVID
14.00 Zone folclorice, realizator
Bianca Cionca, invitat Bogdan
Bota  19.00 :tirile S[pt[m]nii
20.00 ~n slujba comunit[\ii re-
alizator Mihai S[lceanu, invitat
dr. invitat[ dr. Roxana Pop, ;efa
laborator COVID (r) 21.00
Zone folclorice realizator Bian-
ca Cionca, invitat Bogdan Bota
(r) 

ANTENA 1
9.00 Casa Zurlii 10.00 Neatza
de weekend 13.00 Observator
13.30 Cooking Show< Hello
Chef 14.30 Asia Express – Dru-
mul Împăraților (r) 19.00 Ob-
servator - Sport/ Meteo 20.00
iUmor  22.00 mai mult iUmor
22.15 Misiune< Imposibilă. Nați-
unea secretă 0.45 Familie de-a
gata (R) 3.00  Observator 4.00
Singur acas[ (r)  6.00 Observator 

PRO TV
7.00 :tirile Pro Tv  10.00 Doctor
de bine 10.30 Arena buc[tarilor
11.00 Angry Birds - Filmul
13.00 Apropo Tv 14.00 Legile
atracției 15.45 Jaf... la turnul
mare 18.00 Rom]nia, te iubesc!
19.00 :tirile ProTv  20.00
Marele Zid 22.00 Stuber< Detec-
tiv de nevoie 0.00 Zodiacul
Chinezesc 2.00 Apropo Tv (R)
3.00 Jaf... la turnul mare (r) 5.00
Ce spun rom]nii 6.00 :tirile Pro
Tv

PRO CINEMA
8.15 Dragoste și onoare 10.00

La bloc 12.15 Buletin de Bu-
curești (r) 14.00 A 19-a soție
15.45 Am cumpărat o grădină
zoologică 18.15 La bloc 20.30
12 încercări< Izolarea 22.15
Hacker 0.45 12 încercări< Izo-
larea (r) 2.30 La M[ru\[ 4.00 La
bloc (r) 5.30 La M[ru\[

TVR 1
7.00 Univerul credin\ei  9.00
M.A.I aproape de tine 9.30 Pro
patria  10.00 ~n gr[dina Danei
10.35 Via\a satului 11.50 Min-
utul de agricultur[ 12.00 Viața
satului 13.00 Tezaur folcloric
14.00 Telejurnal 14.30 Politic[
;i delicate\uri  15.30 Cele patru
diamante 17.10 Exclusiv `n
Rom]nia 17.55 2 x 65 18.00
Dosar România  19.00 Omul şi
timpul 19.35 Zi de zi 19.39
Sport/Meteo  20.00 Telejurnal
20.50 Loteria de vaccinare 21.00
Vedeta populară 23.00 Garantat
100% 0.00  Replay 1.00 An-
chetele comisarului Antonescu
(R) 2.00  Lumea lui Po (R) 3.30
Sport 3.50 Meteo (R) 3.55 Uni-
versul credin\ei 5.35 ~n gr[dina
Danei 6.00 Imnul Rom]niei
6.05 Ai luat plas[ (r)

TVR 2
7.00 Teleshopping 7.30
Rom]nia... `n bucate  8.00
Repere sacre   9.00 Ferma  10.00
Pescar hoinar 10.30 Natur[ ;i
aventur[ 11.00 Destine ca-n
filme 11.55 2 x 65 (R) 12.00 Fra\i
de vi\[ 12.30 S[n[tate cu de toate
13.10 Gustul și culoarea fericirii
14.45 Filler (R) 15.00 Drag de
Rom]nia mea! 17.00 D’ale lu’
Mitic[ 18.00 Re\eaua de idoli
18.53 Sport  19.10 Glasul inimii
20.10 Vânătoarea de vulpi 22.10
Cvartet 0.00 MotorVlog (r)  0.35
Gustul și culoarea fericirii (R)
2.05 Ora de ;tiri 2.55 E vremea
ta! 3.15 Rom]nia ̀ n bucate 4.10

Desc[leca\i `n Carpa\i 
4.40 Generaţia Fit (R) 5.10 Fer-
ma  6.10 Teleshopping 6.55 Im-
nul Rom]niei 

M 1
6.55 Azi dimineața 10.18 Azi
înainte de masă 13.01 Jurnal de
prânz 13.50 Jurnalul celor din
V4 13.55 Azi după masa 14.35
Expres carpatin 15.35 Familia
‘21 16.35 Lumea 17.35 Vârsta
18.55 Astă seară 20.05 Ești
acasă 20.30 Jurnal 22.30 Jurnal
mondial 22.51 Azi noapte 1.02
Jurnal de închidere

RTL CLUB
7.50 Clubul de puști 11.50 TV
Muzical 12.45 Dădaca – ser.
am. 13.15 Secolul XXI -  legen-
dele trăiesc cu noi 14.25
Atenție, nu ne supărați! – ser.
am. 16.25 Norocoșii – film am.
19.00 Jurnal RTL 20.00 Bărbați
în negru – film am. 22.30 Cer-
cul de foc – film am. 2.05 Paci-
ficatorul - film am.

DUNA
7.00 Jurnal 9.00 Emisiuni și
transmisiuni religioase 13.01
Jurnal 13.50 Muzică de prânz
14.25 Hanuka 15.25 Căminul
liniștit – film magh.  18.25
Cartea de bucate a lui Borbás
Marcsi 20.45 Diamantele negre
– film magh. 22.05 Jocuri, po-
turi și focuri de armă – film am.
24.00 Dark City – film engl.  

TV2
7.00 Smurfii – ser. am. 7.55
Basme populare maghiare 9.05
Povești despre regele Matei
12.10 SuperCar – pt. șoferi
14.40 Frizeria 3 – film am.
17.10 Păpușa falsă – film magh.
21.55 Nevastă de împrumut –
film am. 0.30 Riddick, cronica
întunericului – film am

ITV
7.00 :tiri 7.30 Audien\e `n di-
rect cu Victor Constantinovici
(r) 9.00 Spiridu; Ghidu; (r)
12.00 :tiri 16.00 Info Studio,
realizator Ioan Ani\a; (r) 17.00
La psiholog ,  cu Ioana
Vladimirescu (r) 18.00 Lansare
de carte “Constantin Lucaciu-
O figur[ istoric[ necunoscut[“
19.00 :tirile S[pt[m]nii 20.00
Via\a la |ar[ cu Ioan Ani\a;,
invitat Nicolae Dumu\a 21.00
Socond - O comun[ cu viitor

ANTENA 1
9.30 Medicool 10.15 Adela
13.00 Observator 13.30
Mireasa 15.45 Chefi la cuțite
19.00 Observator - Sport/ Me-
teo  20.00 Singur acas[  22.00
Familie de-a gata 0.30 Indiana
Jones și Ultima cruciadă 3.00
Observator 4.00 Medicool 5.00
Cooking Show< Hello Chef
6.00 Observator - Sport/Meteo 

PRO TV
7.00 Ştirile Pro Tv 10.00 I Like
IT 10.30 Superspeed la Pro Tv
(r)  11.00 Hotel Transilvania 3<
Monştrii în Vacanţă 13.00 Mi-
rajul Dansului 3 15.00 Fără
rețineri 17.00 Masked Singer
România 19.00 Ştirile Pro Tv
20.00 Las fierbinți 22.15 Greu
de ucis 1.00 Vlad (r) 3.00 I
Like IT (r) 3.30 Superspeed la
Pro TV (R) 4.00 Fără rețineri
6.00 Ştirile Pro Tv (r) 

PRO CINEMA
8.45 Formidabilul (r) 10.30 La
bloc (r) 12.45 Spirit tânăr (r)
14.45 Dragoste și onoare 16.30
Buletin de București 18.15 La
bloc 20.30 Remușcare 23.00
Frankenstein  1.30 Remușcare
(r) 4.00 La M[ru\[ 5.45 La
bloc  6.15 Ce spun rom]nii (r) 

TVR 1
7.00 Tezaur folcloric (R) 8.00
Strop şi balonaş 9.00 1, 2, 3 şi
afli tot ce vrei! 9.35 Vreau să
fiu sănătos 10.30 Poicioşi, la
cratiţă! 11.00 Europa mea
11.30 Lumea azi 12.00 Ai luat
plasă! 13.00 Exclusiv în
România (R) 13.50 2 x 65
14.00 Telejurnal 14.30 Ora
regelui 15.30 Lumea lui Po
17.00 Vedeta populară (R)
17.55 Vedeta populară (R)
18.50 Teleenciclopedia 19.45
Zi de zi 19.49 Sport 19.55
Meteo 20.00 Telejurnal 20.57
Sănătate, Romania! (R) 21.10
Pentru patrie - Partea a II-a
23.00 Profesioniştii... cu Euge-
nia Vodă 0.00 Dosar România
(R) 1.00 Teleenciclopedia (R)
1.55 Meteo (R) 2.00 Pentru
patrie (R) - Partea a II-a 3.40
Sport (R) 3.50 Viaţa satului
(R) 5.05 Viaţa satului (R) 5.55
Imnul României 6.00
Teleshopping 

TVR 2
7.00 Teleshopping  7.30
Rom]nia... `n bucate  8.00
Genera\ia Fit 8.30 Euromaxx
9.00 MotorVlog  9.30 F[r[
prejudec[\i  10.00 Mic dejun
cu un campion 10.55 2 x 65 (r)
11.00 Handbal masculin, Liga
Zimbrilor< Dobrogea Sud -
CSM Bucureşti 12.30 Cap
compas 13.00 Gala Umorului
15.00 Femei de 10, bărbați de
10 17.00 Fra\i de vi\[ 17.30
Distrac\iile lui Cazacu  18.00
Ora de sport 18.55 E vremea
ta! 19.10 Glasul inimii 19.35 E
vremea ta! 20.10 Casanova
22.10 Chip de înger 0.15 Dis-
trac\iile lui Cazacu 0.45 Drag
de Romania mea! (r)  2.35  Ora
de ;tiri (r) 3.20 E vremea ta!
3.35 România…în bucate (r)

4.00 Chip de înger (r)  6.00
MotorVlog 6.25 Teleshopping
6.55 Imnul Rom]niei 

M 1
6.55 Azi dimineața 10.18 Azi
înainte de masă 13.01 Jurnal
de prânz 13.50 Jurnalul celor
din V4 14.35 Suma 15.35 Bis-
erica vie 16.35 Șansa 17.35
Lumea 18.33 Ești acasă 19.00
Jurnal 21.33 Astă-seară 22.30
Jurnal mondial 22.51 Astă
noapte  1.02 Jurnal de
închidere

RTL CLUB
7.45 Clubul de puști 11.35
Teleshop 13.00 Autogram –
pt. șoferi 13.35 Dădaca – ser.
am. 14.10 Cobra 11 – ser.
germ. 16.40 Superpolițiștii –
film it..  19.00 Jurnal  RTL
21.00 X-Faktor  0.30 Tammy
– film am. 2.45 Cerere de pri-
etenie – film germ. 

DUNA
7.00 Jurnal 7.55 Cronica
maghiară 9.30 Prietenii lui
Noe 10.35 Comorile patrimo-
niului mondial 13.02 Jurnal
13.55 Păzitorii gusturilor
14.25 Moarte în Paradis – ser.
engl. 16.25 Satisfăcător la
căsătorie – film magh. 20.40
Bâlciul deșertăciunilor – film
engl. 23.05 Transsiberian –
film engl-germ-span-lit. 

TV2
7.00 Smurfii – ser. am. 7.55
Basme populare maghiare
11.55 Bagajul – mag. turistic
13.50 Masca lui Zorro– film
engl-germ. 16.50 Columbo –
ser. am.  21.00 Invincibilii –
film fr. 23.30 Trafic în stil
american – film am. 1.55
Sânge de gangster – film ceh 

PROGRAM TV PENTRU 04.12.2021 PROGRAM TV PENTRU 05.12.2021

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

AUTO STR{INE

VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI MOBIL{

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

CUMP{R{RI

MATRIMONIALE

~MPRUMUTURI

PREST{RI SERVICII



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 consiliere
psihologic[. (

0720.171.207

l Ra;chetez, pun parchet
masiv, laminat, ma;in[ cu
aspirator ( 0742.397.265
l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein ;i rapid. (
0758.528.653
l Execut ;ap[, tencuieli
mecanizate, izola\ii, fa\ade,
pavaj, etc. ( 0755.874.412
l Execut instala\ii `nc[lzire,
electrice, sanitare, repara\ii.
( 0752.684.901

Tapi\ez canapele. (

0747.410.304

Repar TV. ( 0745.464.289

l Interven\ii ap[-canal. (
0749.497.442
l Electrician. (

0741.457.079

TRANSPORT TURISM

l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-18
mc. ( 0745.203.220

Marf[-mut[ri, iein. (

0745.049.715

OFERTE SERVICIU

l Restaurant angajeaz[
buc[tar ;i ajutor buc[tar. (
0740.872.122
l Angaj[m muncitori
construc\ii. (

0725.031.222

Pitrans angajeaz[ ;ofer tir
tur-retur sau comunitate.
( 0733.972.147

Locuri de munc[ `n Cehia
pentru femei, b[rba\i ;i
cupluri cu salarii `ncep]nd
de la 4000 lei p]n[ la 8000
lei. ( 0770.755.396

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

Angajez v]nz[toare la
magazin de p]ine. (

0747.932.137

l Angaj[m desenator
tehnic `n sistem Autocad,
salariu net 3200 lei. (
0731.010.988
l Caut meseria;i pentru
gresie ;i faian\[. (

0754.609.906
l Sp[l[tor auto angajez. (
0742.217.763
l Angajez ;ofer taxi. (
0740.794.370
l Angajez t]mplar la
ma;ini ;i manual. (

0744.546.399
l Angajez ;ofer 3.5 tone,
tur-retur. ( 0745.247.599

Caut barman[ Micro 16,
orice v]rst[. (

0742.920.536

SC Fany Prest[ri Servicii
SRL angajeaz[ ;oferi
profesioni;ti, categoria D,
cu experien\[ pentru
transport persoane. Detalii
( 0758.116.734

l Angajez ajutor la ad[post
de animale, Carei. (

0721.448.830
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BerBec. Îi se oferă ocazia să stai
de vorbă astăzi cu multă lume in-
teresantă. Cu fiecare om ai altceva
de discutat, pe diverse planuri de
activitate, așadar, va trebui să-ți
adaptezi modul de comunicare la
stilul fiecăruia, însă, pentru tine
asta nu este o problemă. 

taur. Scapi de o emoție negativă
care te-a ținut captiv câteva zile
sau săptămâni, ceea ce te face să
te simți mult mai relaxat. Se pare
că ai tot așteptat un răspuns, sau
o indicație necesară pentru re-
zolvarea unei probleme și când
apare, te eliberezi de stres.

Gemeni. În acest week-end se
pare că va ieși soarele și pe strada
ta. Tu ai vrea să obții un succes
colectiv, dar reușita va fi predom-
inant a ta, personală, iar prin acest
gest vei reuși să câștigi admirația
unei persoane, pe care până acum
o simpatizai în secret.

rac. Ai putea ajunge undeva, de-
parte de casă, într-un loc unde te
simți excelent și ai vrea să mai
zăbovești puțin pe acolo. Poate fii
doar o călătorie imaginară, citind
o carte, sau urmărind un film, dar
te transpui într-o lume din care
nu ai mai vrea să revii. 

leu. Ai suficienți bani și ai din ce
face un acte de caritate, pentru că
te cuprinde spiritul generos al săr-
bătorilor. Ești de părere că dacă
ție ți-a mers relativ bine în acest
an, prin acest gest ai putea să-ți
exprimi și tu recunoștinta pentru
ceea ce ți-a oferit soarta.

FecioarĂ. O zi de week-end
este tocmai binevenită pentru a te
detașa un pic de miezul unor
evenimente și să poți înțelege mai
bine ce se petrece. Îți poți face
puțin timp să stai pe gânduri, să
te consulți și cu alte persoane, să
cauți toate informațiile necesare. 

BalanȚĂ. Nicicum nu îți ies
treburile așa cum ai fi vrut tu,
pentru că se pare că ești excesiv de
critic cu tine însuți. Nimic nu-ți
place din ceea ce realizezi, cu
toate că ceilalți sunt încântați, dar
dacă ai fi puțin mai maleabil, e
foarte sigur că ți-ar plăcea și ție. 

scorpion. Se naște în mintea ta
un nou vis și, dăcă te-ai și apuca
de treabă, ți-ai putea atinge foarte
repede țelul propus. Prinzi un val
ascendent care te ridică, dar totul
ține de spontaneitate, pentru că
dacă stai prea mult pe gânduri,
alții se pot băga înaintea ta.

sĂGetĂtor. Vei
munci mai mult
ca oricând, dar
nu vei simți
deloc oboseala.
Ba chiar, la
sfârșitul zilei vei
mai avea și chef de
distracție, căci vei reuși
să finalizezi tot ce ți-ai propus
pentru azi, chiar dacă nici tu în-
suți, nu ai crezut că vei reuși să-i
dai de capăt. 

capricorn. Privești spre pe-
rioada următoare cu deosebit in-
teres și emoții cât încape, pentru
că începi să pregătești niște eveni-
mente care te vor face să te simți
în al nouălea cer. Poate ai stabilit
deja programul de sărbători, iar
acum faci tot ce poți să iasă bine. 

vĂrsĂtor. Ieși învingător
dintr-o situație conflictuală în
care fiecare încearcă să-și susțină
poziția. Nici tu nu te lași mai pre-
jos și devii deosebit de convingă-
tor, dar tu nu te sperii și niciodată
te lași intimidat de o exprimare
mai dură sau de un ton mai ridi-
cat.

peȘti. Este agitație mare în jurul
tău, dar veștile bune vor veni de
departe, stând de vorbă cu niște
persoane dragi de pe alte me-
leaguri. Poate, vreo rudă te invită
să mergi la el în perioada ce vine
și pui tot sufletul în fiecare detaliu
legat de momentul revederii.

HOROSCOP

DECESE

Cu inimile pline de
triste\e anun\[m
`ncetarea din via\[ a
dragei noastre LU|A:
ELISABETA, mam[,
bunic[ ;i str[bunic[.
~nmorm]ntarea are loc
azi< s]mb[t[, 04
decembrie ora 14<00 la
cimitirul reformat de
l]ng[ gar[.
Familia 

CONDOLEAN|E

~n aceste momente triste
suntem al[turi de
prietenul nostru Cristea
Radu, acum c]nd `;i
conduce mama pe
ultimul drum. Sincere
condolean\e.
Familia Bogdan Marin ;i
Lotica 

Familiilor Cristea Radu,
Cristea Alin ;i Cristea
Gheorghe din Valea
Vinului. C]nd pierdem
prin moarte o fiin\[ mult
iubit[ pe MAMA, putem
g[si consolare `n
promisiunea pe care o
face m]ntuitorul Isus
Hristos, c[ desp[r\irea e
doar temporar[ ;i c[
revederea este iminent[
la `nvierea cea de apoi.
V[ transmitem sincere
condolean\e ;i v[
asigur[m c[ suntem
al[turi de voi.
Preot Bonea Ioan cu
familia, Consiliul Parohial
;i credincio;ii de la
Parohia Ortodox[ Valea
Vinului ___________

Suntem al[turi de
doamna dr. One\

Margareta ;i regret[m
trecerea `n nefiin\[ a
so\ului drag.
Conducerea ;i colegii
Casei Jude\ene de Pensii

COMEMOR{RI

Nu sunt cuvinte s[
descriem triste\ea
nem[rginit[ din sufletele
noastre acum c]nd se
`mpline;te un an de c]nd
dragul nostru tat[ ;i
bunic VEKONY
NICOLAE, ne-a p[r[sit.

Nu te vom uita niciodat[.
Vei r[m]ne ve;nic `n
inimile noastre.
Copiii Nicolae,
Alexandru, Attila

0786 515 291

= COMEMOR{RI =

Din tot ce a fost frumos
pe acest p[m]nt, a r[mas un
g]nd, un dor, o amintire.
Amintirea unui om deosebit
care a plecat `n eternitate
acum 1 an, l[s]ndu-ne cu
inimile fr]nte. Dumnezeu
s[-\i dea odihn[ ve;nic[ `n
~mp[r[\ia Cerului dragul
nostru 

t{m{:an dumitru

Nu te vom uita niciodat[.
Familia `ndurerat[ 

= CONDOLEAN|E =

Suntem al[turi de colega
noastr[ Nagy Bianca `n aceste
momente dificile de pierderea
mamei dragi. 

Sincere condolean\e! 
Dumnezeu s[ o odihneasc[ 

`n pace!
Colectivul sec\iei 
Medicin[ Intern[ 

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

Azi se împlinesc trei ani de când
ne-a părăsit scumpa noastră mamă,
soacră, bunică 

mariana Țiproc
Te purtăm mereu în suflet!
Vom ridica paos azi, de la ora

18.00, la biserica Greco-Catolică din
Carpați 1, Satu Mare.

Familia îndoliată

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