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

Bitter Taina Maramuresului
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Program
Mica Publicitate
str. Micu Klein nr. 2
zilnic 9.00-18.00
sâmb[t[ - duminic[<
~NCHIS

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!

Căutăm coleg pentru sortare
;i ambalare haine
Dacă îți plac hainele și vrei să faci parte dintr-o echipă
tânără și dinamică, atunci te așteptăm să devii colegul
nostru la depozitul nostru din Dorolț<
◆ cu începere imediată,
◆ cu salar atractiv și competetiv,
◆ cu bonusuri de haine și premii,
◆ cu transport la muncă asigurat sau plătit,
◆ cu program de lucru pe un singur schimb,
◆ cu contract nedeteminată

Descrierea job-ului<
◆ sortarea, ambalarea si depozitarea corespunzător
a hainelor ;i încălțămintelor

Cerin\e<
◆ capacitate ﬁzică bună, agilitate , rapiditate
◆ spirit bun de echipă
◆ caliﬁcare nu trebuie
◆ min. 10 clase
◆ este recomandat ptr. bărbați.
◆ cunoașterea limbii maghiare constituie un
avantaj
Infomații `ntre orele< 8-17
la nr tel< 0754 070 194
și prin email< info@secondtex.ro
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S u d o k u - un joc pentru inteligen\i
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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.

2 9
9

6
6 7
5
2

8

9 4
8

1

4 3

5

Solu\ia la jocul nr. 3691

1

Jocul nr. 3692
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Taina
Bitter
Maramuresului este un
extract
natural
hidroalcoolic, obținut din
40 de plante medicinale cu
proprietăți fitoterapeutice
deosebite.
Acesta este o concepție
originală, fiind cea mai
complexă și holistă formulă
din gama de bittere de la
Hypericum. La fel ca și în
cazul
celorlalte
bittere
Hypericum,
Taina
Maramureșului este preparat
aproape în integralitate din
plante medicinale existente în
flora României, majoritatea
fiind culese chiar din flora
spontană. Ne-am orientat
după principiul legăturii
dintre om, natură și credința
că Dumnezeu, când a creat
omul, a creat și mijloacele sale
de subzistență și viață
sănătoasă în spațiul său vital.
Astfel,
folosindu-ne
de
experiența acumulată de-a
lungul a aproape 25 de ani de
când am ales să aducem
natura în ajutorul sănătății, a
luat naștere Bitterul „Taina
Maramureșului” care am
considerat că surprinde cel
mai bine spiritul unic al
plaiurilor
magice
Maramureșene.
Asocierea de plante din
formula de față este gândită
astfel încât să facă din acest
produs un tonic și stimulent
general al organismului, un
reglator al funcțiilor vitale și al
stării de spirit. Este un
adevărat „elixir al vieții” prin
multiplele
acțiuni
binefăcătoare asupra sănătății
și stării generale a corpului.
Acesta ameliorează un număr
variat de simptome, și ajută la
reducerea durerii.
Înlătură oboseala și stresul
conferind bună-dispoziție și
putere de muncă prin
conținutul bogat în substanțe
active valoroase.
Întărește
imunitatea
organismului în mod natural
prin creșterea puterii de
apărare în fața agenților
patogeni, fiind indicat în:
viroze, gripe, infecții cu
stafilococi,
streptococi,
micoze.
Imunitatea crescută ajută
organismul în lupta cu factorii
cancerigeni, producători de
tumori benigne sau maligne.
Scade colesterolul din sânge și
combate
statusul
proinflamator (inflamația din
organism), reducând riscul
apariției arteriosclerozei și,
prin aceasta, a producerii
accidentelor cerebrale și
cardiace.
Detoxifică
organismul,
stimulând
eliminarea
toxinelor pe cale renală,
digestivă și sudorifică. Ajută
digestia (digestiv, stomahic),
diminuează
durerile
abdominale
și
elimină
balonările (spasmolitic și
carminativ),
iar
prin
caracterul coleretic-colagog
(drenarea bilei), calmează

crizele de colecist. Fiind ușor
laxativ, este indicat în curele
de
slăbire,
tratamentul
antihemoroidal
și
în
constipațiile
cronice.
Ameliorează
durerile
reumatismale prin efectul
analgezic și antiinflamator,
calmează durerile de cap de
natură nervoasă, reumatică
sau biliară, prin administrarea
pe cale internă și aplicații
externe pe locul dureros.
Folosit sub formă de frecție,
îmbunătățește
circulația
periferică defectuoasă în
afecțiuni ale arterelor sau
venelor și reduce simptomele
răcelii și gripei. Întârzie
procesul de îmbătrânire prin
reglarea
funcțiilor
organismului și datorită
compușilor
antioxidanți,
ușurează traversarea etapei de
menopauză la femei, amână
instalarea
osteoporozei
(datorită
proprietăților
antiinflamatoare), calmează
durerile articulare, întărește
vederea. Poate fi folosit și în
gastritele hiperacide și în ulcer
gastro-duodenal
datorită
ingredientelor active care scad
sau neutralizează acidul
gastric în exces și limitează
supradezvoltarea
bacteriei
Helicobacter
pylori
(considerată responsabilă de
cauzarea ulcerelor gastrice),
împiedicând prin aceasta
apariția esofagitei de reflux.
În concluzie, Bitterul
„Taina Maramureșului” este
un produs deosebit, obținut
din ingrediente de calitate,
atent selecționate ce au fost
prelucrate cu ajutorul unor
instalații de top, în vederea
valorificării
principiilor
biologic-active și a creării unei
arome deosebite. Acesta
reușește să îmbine armonios
un gust unic, plăcut, cu
proprietăți
sanogene
de
excepție, putându-se dovedi
indispensabil la mesele festive,
grele, însă este și o opțiune
naturală și sănătoasă de a
stimula pofta de mâncare. Prin
sinergia compușilor biologicactivi din cele 30 de plante
medicinale, Bitterul „Taina
Maramureșului” acționează ca
un reglator al tuturor
funcțiilor vitale. Acesta poate
fi considerat un adevărat
„elixir al vieții” datorită
multiplelor acțiuni benefice
asupra sănătății și a stării
generale a organismului,
indiferent de vârstă.

Produsele se g[sesc la cele două magazine
Hypericum din municipiul Satu Mare<
Drumul Careiului, nr. 4-5 / Tel< 0261.740 121
Str. :tefan cel Mare, nr. 7 / Tel< 0261.716 450

Produc[tor< HYPERICUM IMPEX S.R.L.
Sediu< Baia Sprie, str. Gutinului, nr. 3A, Maramure;, Rom]nia Tel/fax<
0262.271.338 > 0262.372.695
Tel. comenzi< 0262.263 048

E-mail<
office@hypericum-plant.ro sau hypericumimpex@yahoo.com

Pentru mai multe informa\ii cu privire
la produsele noastre ;i pentru oferte
v[ rug[m s[ accesați site-ul<
www.hypericum-plant.ro
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= CoMEMoR{RI =
CoMEMoR{RI
Azi se `mplinesc 10 ani de
c]nd ai plecat dintre noi

BUNTYE FRANCISC
so\, tat[, bunic. Te vom
p[stra ve;nic `n inimile
noastre.
Familia

hELVEI IOAN (JANCSI)
A plecat dintre noi un
om minunat, un suflet
frumos ;i nobil.
~\i mul\umim pentru
tot ce ai f[cut pentru
familia ta drag[ ;i ne
rug[m
Domnului
Dumnezeu
s[-\i
dea
odihn[ ve;nic[. Nu te vom
uita niciodat[!
So\ia, fiii, nurorile ;i
nepo\elul Matei
CASEVÂNZ{RI CASE
l V]nd cas[ Odoreu. (
0753.336.722
l V]nd cas[ `n Satu Mare,
strada Andrei Mure;anu, nr.
4/A, 50.000 euro. (
0743.917.957
V]nd cas[ spa\ioas[ loc.
Decebal. ( 0754.315.010
l V]nd cas[ `n Boghi;, jud.
Satu Mare, 38.000 euro
negociabil. ( 0742.804.917
l
~n
aten\ia
antreprenorilor< v[ oferim la
v]nzare o cas[ mic[ cu teren
mare, cu deschidere pe dou[
str[zi
diferite,
zona
Titulescu. ( 0754.485.626
l Cas[ P+M 8 ari
(
semicentral.
0751.802.268
l V]nd cas[ `n Viile Satu
Mare, 35.000 euro. (
0747.910.439
APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 22CAM.
l V]nd apartament 2
camere, Satu-Mare, strada
Botizului. ( 0770.723.727
l V]nd apartament cu
dou[ camere+beci, M17. (
0747.910.439

=
= =
pentru programul Rabla. (
0745.143.143
l Cump[r autoturism
pentru programul Rabla. (
0726.222.209
VÂNZ{RI
DIVERSE
V}NZ{RI
DIVERSE
l Rezervoare 1000 litri
(IBC) ( 0745.143.143
(
l
Lemn
foc.
0727.538.530
l V]nd policarbonat nou,
grinzi. ( 0754.485.626
VÂNZ{RIAGRICoLE
AGRICOLE
V}NZ{RI
l V]nd tractor 45 cai. (
0744.963.984

CUMP{R{RI AUTO
STR{INE
l Cump[r autoturisme
(
avariate,
rabla.
0757.747.469
l Dezmembr[ri auto
cump[r[
autoturisme

Achizitionăm materiale
feroase și neferoase.
Satu Mare, str.
Șoimoșeni nr.26
Tel. 0744.777.340,
0725.935.210

Tund
iarb[.
0755.812.286

(

l Analiz[ ﬁnanciar[. (
0774.647.840

l Firm[ execut[ case,
renov[ri apartamente (AZ), garduri, fa\ade, izola\ii,
;ape, tencuieli, pavaj.
Oferim
garan\ie
;i
seriozitate. ( 0753.593.085

CHIRII CHIRII

l Marf[-mut[ri, iein. (
0745.049.715
l Balastru-p[m]nt. (
0754.813.461
l Transport nisip, balast,
piatr[, p[m]nt, moloz 6-18
mc. ( 0745.203.220
Trimit la comand[ ma;ini
(
din
Germania.
0049.177.909.45.59,
004.0748.233.778
CERERI
SERVICIU
CERERI
SERVICIU
l Inﬁrmier[ caut loc de
munc[. ( 0361.410.524
oFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU

l Curci, ra\e, pui. (
0744.961.898
l V]nd pui ro;ii, albi ;i
pestri\. ( 0743.935.003
l V]nd c[\ei ciob[nesc
(
belgian
malinois.
0752.601.766
l V]nd albine. (
0745.334.705

Forez
f]nt]ni.
0742.773.887

(

l Ra;chetez ;i pun parchet
cu utilaj profesional, ofer

l ~nchiriez garsonier[. (
0746.869.400

l Cump[r autoturisme
avariate,
rabla.
(
0757.747.469
l Cump[r pene. (
0753.500.698
l Cump[r apartament. (
0755.570.598
l Cump[r autoturism
pentru programul Rabla. (
0748.055.158

l ~nchirieri< trailere,
platforme ;i remorci auto.
( 0746.351.883

Yan Cris Recycling

PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII

l
V]nd
garsonier[
usc[torie, mobilat[, Carpa\i
II. ( 0744.170.637
l V]nd garsonier[. (
0746.869.400

~NCHIRIERI
~NCHIRIERIREMoRCI
REMORCI

CUMP{R FIER VECHI,
CUPRU, ALUMINIU, ALAM{,
PVC - TERMOPAN,
ACUMULATORI AUTO.
Transport gratuit-plata
pe loc. 0261-989,
0755-283431, 0753-836274

V}NZ{RI
VÂNZ{RIANIMALE
ANIMALE

CUMP{R{RI
CUMP{R{RI

l V]nd teren intravilan
M[rtine;ti. ( 0745.250.539
l 15 hectare zon[
(
industrial[.
0753.689.105

l Repar frigidere/ma;ini
sp[lat. ( 0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l Acoperi;uri> case. (
0752.836.339
l Execut zugr[veli, gresie,
faian\[, iein ;i rapid. (
0758.528.653

TRANSPoRT
TRANSPORTTURISM
TURISM

VÂNZ{RI GARSONIERE
V}NZ{RI
GARSoNIERE

V}NZ{RI
VÂNZ{RITERENURI
TERENURI

calitate. ( 0746.623.401
l Execut gletuiri, zugr[veli,
gresie, faian\[, etc. (
0759.588.068
renov[m
Avantajos
apartamente, gresie, faian\[,
zugr[veli, mont[m/scoatem
u;i, zugr[vim, izol[m sc[ri
de bloc. ( 0754.609.906

= CoMEMoR{RI =
Au trecut 9 ani de c]nd
a `ncetat fulger[tor s[ mai
bat[ inima dragului nostru
so\, tat[, socru ;i bunic
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l Angaj[m muncitori
caliﬁca\i ;i necaliﬁca\i `n
construc\ii.
Salariu
motivant ;i la timp. (
0753.653.304
l
Sp[l[torie
covoare
automatizat[
angajeaz[
personal. ( 0770.151.236
l Angaj[m muncitori `n
construc\ii.
(
0785.031.222
SC Vonhaz angajeaz[
l[c[tu;, zidar ;i excavatorist.
( 0722.394.052
l Angajez t]mplar sau
necaliﬁcat la preg[tire. (
0744.546.399

0786 515 291

Restaurant `n Germania
caut[ pentru sezon `ntre 3 5 luni femeie la cur[\enie ;i
sp[lat de vase. Se ofer[
cazare, mas[ ;i transport
gratuit. Salariu net 1200
euro.
Rela\ii
la
(
0049.159.013.91.714,
0049.172.255.98.78

l Angaj[m t]mplari pentru
montaj, preg[tire ;i ﬁnisaj.
( 0744.511.161
Restaurant angajez barman
;i osp[tari. ( 0745.893.114
l Restaurant angajez
femeie la sp[lat de vase. (
0745.893.114
l Angaj[m strungar,
l[c[tu;. ( 0745.643.278
l
Angajez
barman/barman[.
(
0744.965.591
l City Bistro angajeaz[
buc[tar, ajutor buc[tar,
burgherist, sp[l[tor vase,
osp[tar, ajutor osp[tar. (
0748.885.258
Angaj[m
muncitor
necaliﬁcat pentru diverse
s[p[turi. ( 0361.884.814
l Angajez barman[ Micro
16. ( 0745.465.044
l Angajez meseria;i `n
construc\ii<
ﬁnisaje,
zugr[veli,
interioare,
exterioare etc, A-Z. (
0740.385.153
l Mode Prima angajeaz[
confec\ionere ;i o persoan[
la CTC (control ﬁnal) cu
experien\[.
Decont[m
transportul, bonuri de mas[.
( 0740.609.339, Marsilia
26.
l Societate comercial[
angajeaz[
inginer
construc\ii, zidar, l[c[tu;,
muncitor necaliﬁcat ;i
(
excavatorist.
0722.394.052
l Angaj[m electriciani cu
permis
cat.
B.
(
0756.103.453
l Angaj[m ;ofer cat. B,
pentru distribu\ie produse
lactate. ( 0733.072.710
l Angaj[m agent de
securitate. ( 0740.692.951
l Angaj[m agent de
securitate `n Halmeu. (
0740.692.951, 075.892.548
l Angaj[m ;ofer cat. C+E.
( 0786.085.853
Firma
de
transport
persoane Fany angajeaz[<
;oferi cat. D cu atestat pe
(
rute
na\ionale.
0758.116.734
l Angaj[m excavatori;ti cu
experien\[ pentru ;antiere
de
drumuri.
(
0741.030.139
SC
Citycomfort
SRL
angajeaz[< ;ofer pentru
camionet[ ;i ;ofer de tir pe
ruta Rom]nia. Oferim
salariu foarte atractiv. (
0731.090.988

HoRoSCoP
BERBEC. Unde apari tu totul se
va desfășura după niște reguli bine
deﬁnite, concrete, din care toată
lumea va avea numai de câștigat.
Dacă în anumite medii patronează
haosul sau voia întâmplării, intervii tu și una - două, totul se va
așeza pe un făgaș stabil.
TAUR. Afacerile tale cunosc acum
o ascensiune și vei avea succes la
nivel mai larg, pentru că se va auzi
de tine și peste hotarele sferei tale
de activități. Puțină publicitate nu
strică nimănui, deci caută o cale să
poți vorbi cumva lumii despre
ceea ce știi tu mai bine să faci.
GEMENI. Visezi
să ﬁ acceptat
într-un anturaj
pe care tu îl
consideri deosebit, sau să
urci pe o treaptă
irtarhică
mult
râvnită. Poate este un departament special al ﬁrmei la care lucrezi, poate e elita aleasă după
anumite considerente, dar visul
tău e să ajungi printre ei.
RAC. Tu nu îi privești pe cei care
îți sunt superiori nici cu invidie și
nici cu simț critic, ci consideri că
au calități prin care au ajuns acolo
și ai ceva de învățat de la ei. Dacă
ei nu-și folosesc supremanța pentru a-i domina pe subalterni, merită și ei să ﬁe respectați.
LEU. Muncești de un timp alături
de un grup de amici, poate chiar
online, iar eforturile depuse încep
să-și arate rezultatele. Aﬂi vești
bune care vă privesc pe toți în
egală măsură, deci, dacă ați tras la
aceeași căruță, tot împreună veți
culege și roadele acțiunii.
FECIOARĂ. Evită mediile unde
se discută despre boli sau despre
neajunsuri, pentru că ești predispus să te molipsești de atmosfera
din anturaj. Dacă ai alături niște
persoane vesele, optimiste, puse
pe glume, așa te vei comporta și
tu, iar puțină distracție nu-ți
strică.
BALANȚĂ. Lucrurile bune nu se
întâmplă doar în spații speciale, ci
poți găsi fericirea chiar și în cele
mai banale locuri. Dacă te aﬂi în
locul respectiv exact la momentul
potrivit, fără să cauți cu înverșunare, ai putea avea parte de
un norcoc cum nici nu ai visat.
SCORPION. Bați astăzi la ușa
potrivită pentru a rezolva repede
și bine o problemă importantă în
cariera ta. Găsești persoana care
poate să-ți ofere o soluție, și cum
aceasta este demnă de toată încrederea, merită să pui imediat în
aplicare sfaturile pe care ți le oferă.
SĂGETĂTOR. Dacă nu ești destul
de atent și nu acționezi prompt, ai
putea rata o șansă excelentă care ți
se oferă doar azi. Nu ar ﬁ bine să
stai prea mult pe gânduri, nici să
amâni decizia, căci norocul bate la
ușa ta doar acum și pleacă, nu
vine mâine să vadă ce ai decis.
CAPRICORN. Fii foarte atent
astăzi la bani și la obiectele valoroase pe care le ai, pentru că
cineva și-a pus ochii pe bunurile
tale. Nu lăsa nimic tentant la
vedere, iar cu puțină băgare de
seamă poți evita neplăcerile, ba
chiar mai mult, ai putea depista și
răuvoitorul.
VĂRSĂTOR. Iubirea cere puțină
îndrăzneală din partea ta, altfel nu
te va remarca cel care te-a cucerit.
Ți-au căzut ochii pe o persoană
nouă din anturaj, simpatică și vrei
să o cucerești cu orice preț, însă,
de data aceasta cu modestia ta nu
vei obține rezultatul dorit.
PEȘTI. Graba și neatenția pot
strica multe astăzi, deci ﬁi cumpătat când vine vorba să acționezi
sau să alegi prompt. Dacă te
grăbești, nu e sigur că vei rezolva
mai bine sau mai repede problemele, dimpotrivă, așa ai putea
scăpa din vedere anumite detalii
importante.

