
CASE

l V]nd cas[ Odoreu. (
0753.336.722
l V]nd cas[ `n Boghi;,
jud. Satu Mare, 38.000
euro negociabil. (

0742.804.917
lV]nd cas[ cu teren 14
ari, comuna Lazuri. (
0742.620.634

APARTAMENTE 3 

l V]nd apartament Satu-
Mare. ( 0722.237.904

V}NZ{RI
GARSONIERE

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

0744.170.637

V}NZ{RI TERENURI

l V]nd 17 ari teren
`ngr[dit la Noroieni. (
0743.389.096

v}nz{ri auto
str{ine

l V]nd VW Passat B8 an
2017, motor 2000 TDI,
3700 km, pre\ 18.000 euro.
( 0749.228.089

~NCHIRIERI REMORCI

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

cuMp{r{ri auto
str{ine

l Cump[r autoturisme
avariate, rabla. (

0757.747.469

l Dezmembr[ri auto
cump[r[ autoturisme
pentru programul Rabla.
( 0745.143.143

V}NZ{RI DIVERSE

l Rezervoare 1000 litri
(IBC) ( 0745.143.143
l V]nd 45 metri plas[
gard, `n[l\ime 1.5 metri.
( 0740.068.902
l V]nd butelie aragaz. (
0771.404.154

V}NZ{RI AGRICOLE
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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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7
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4 2

7

2

3 8

6

2 5

8 1

→ 1948< Printr-un decret al
guvernului Petru Groza, Regelui
Mihai și membrilor familiei
regale li s-a retras cetățenia
română.
→ 1999< La Milano, Italia, după
22 de ani de lucrări de restaurare,
capodopera lui Leonardo da
Vinci, Cina cea de Taină este
expusă publicului din nou>
vizitatorii au obligația de a privi
de departe pânza și pot sta doar
pentru 15 minute. (foto)

→ 1937< Este fondată fabrica
germană de automobile
Volkswagen (VW).
→ 1975< Cincisprezece țări din
Africa de Vest semnează Tratatul
de la Lagos, crearea Comunității
Economice a Statelor din Africa
de Vest.
→ 1977< A fost inaugurat
Muzeul Tropaeum Traiani și
replica monumentului triumfal
roman de la Adamclisi, restaurat
de un grup de specialiști români.

28 mai...`n istorie

1868< Asasinarea la Belgrad a
prințului Serbiei, Mihailo
Obrenović al III-lea.
1917< John F. Kennedy (foto),
cel de-al treizeci și cincilea
președinte al Statelor Unite
ale Americii,  în Brookline
(Boston). Ambii săi părinți
erau descendenți ai
imigranților irlandezi. 
1919< Eclipsa de Soare din 29
mai 1919 a fost fotografiată
pentru a se verifica
experimental relativitatea
generală a lui Albert Einstein.

29 mai...`n istorie

ITV
7.00 :tirile s[pt[m]nii 8.00
Via\a la |ar[ cu Ioan Ani\a;, in-
vitat invitat Virgil Dragoș, (r)
11.00 Taina Credin\ei cu Mi-
haela Ghi\[ (r) 13.00 În Slujba
Comunității cu Mihai Sălceanu,
invitat<  avocat Vasile Moi; 14.00
Zone folclorice, realizator Bian-
ca Cionca, invitat Petric[
Mure;an 15.00 EduStudio, real-
izator Mirela Filimon, invitată<
Alexandra Sima, Liviu Marta
16.20 Taina Credinței cu Mi-
haela Ghiță, invitat< preot Gabriel
Gorgan 19.00 :tirile S[pt[m]nii
20.00 În Slujba Comunității cu
Mihai Sălceanu, invitat< avocat
Vasile Moi; (r) 21.00 Zone fol-
clorice realizator Bianca Cionca

ANTENA 1
7.00 Observator 9.00 Neatza de
weekend 13.00 Observator
14.00 Cooking Show< Hello
Chef 15.00 Te cunosc de undeva
(R) 19.00 Observator -
Sport/Meteo 20.00 Divertis-
ment  23.30 Temptation Island
- Insula iubirii (R) 3.00 Obser-
vator (R)   4.00 Rocky Balboa
6.00 Observator - Sport/Meteo 

PRO TV
7.00 :tirile Pro TV 10.00 Doc-
tor de bine 10.30 Umami< al 5-
lea gust 11.00 Larry, cablistu'
(R)  12.50 Ştirile Pro Tv 13.00
Apropo Tv 14.00 Masterchef
(R) 16.00 Imperiul leilor 18.00
România, te iubesc! 19.00 :tirile
Pro TV 20.00 Survivor Româ-
nia 23.00 Seria Divergent< Al-
legiant 1.45 Apropo Tv (R) 2.45
Ce-şi doresc bărbaţii (R)   5.00
Ce spun românii (R)  6.00 :tirile
Pro Tv (R) 

PRO CINEMA
7.30 Prăjituri nevinovate (R)
9.15 La bloc (r) 11.30 Actorul
și sălbaticii (R)  14.45 Formida-

bilul 2 16.30 Marșul nupțial 5<
Iubitul meu s-a întors 18.15 La
bloc 20.30 Scor final  23.00 Res-
ident Evil< Viața de apoi  1.00
Scor final (R)  3.30 Apropo Tv
4.30 La bloc (R) 6.45 La M[ru\[

TVR 1
7.00 Universul credinţei 9.30
M.A.I. aproape de tine 10.00
Pro patria 10.35 Via\a satului
11.50 Minutul de agricultură
12.00 Viața satului 13.00
Tezaur folcloric 14.00 Telejur-
nal 14.30 Arta crimei 15.30
Handbal feminin, Liga Florilor
MOL< SCM Râmnicu Vâlcea –
CS Rapid Bucureşti  17.00 Ex-
clusiv în România 17.55 Mo-
mentart 18.00 Dosar România
19.00 Istorii ascunse 19.35 Zi
de zi 19.40 Sport/Meteo 20.00
Telejurnal 20.56 Meteo 21.00
Vedeta popular[ 23.00 Garan-
tat 100% 23.50 Replay 1.00
Omul şi timpul (R) 2.00 Arta
crimei (R) 2.40 Universul cred-
inţei (R) 4.50 Teleenciclopedia
(R) 5.40 Imnul României 5.45
Dong Yi, concubina regelui (R) 

TVR 2
7.00 Teleshopping 7.30 Româ-
nia…în bucate (R) 8.00 Repere
sacre 9.00 Ferma 10.00 Pescar
hoinar 10.30 Natur[ ;i aventur[
11.00 Destine ca-n filme (R)
12.00 Sănătate cu de toate  12.30
Aniversare Răzvan Popescu
13.10 Noro 14.45 Primăvara
amintirilor  15.30 Handbal fem-
inin, Liga Florilor< CSM Bu-
cureşti - CS Minaur Baia  17.00
D'ale lu' Mitică 18.00 Ora de
ştiri 18.55 E vremea ta! 19.10
Comisarul Rex  20.10 Război în
bucătărie  21.35 Prim[vara am-
intirilor 22.10 Departe de oa-
meni 0.00 MotorVlog (R) 0.35
Noro (R)  2.05 Ora de ştiri (R)
2.55 E vremea ta! (R) 3.10
România…în bucate (R) 4.20

Cap compas 4.50 Genera\ia Fit
5.10 Ferma (R) 6.10 Teleshop-
ping 6.55 Imnul României

M1
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
‘22.35 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 Klub
7.40 Clubul de puști 10.05
Teleshop 12.05 Secolul XXI. –
legendele trăiesc cu noi  13.15
Aquaman – film am. 16.30 Last
Vegas – film am. 19.00 Jurnal
RTL 20.00 Sluga poporului –
ser. ucr. 21.00 Wonder Woman
– film am. 0.05 Juliet, goală –
film am.

Duna TV
7.00 Jurnal 9.30 Emisiuni și
transmisiuni religioase 13.01
Jurnal 13.55 Muzică de prânz
14.30 Păzitorii gusturilor 15.20
Condimente și delicatețe – film
magh. 18.25 Cartea de bucate a
lui Borbás Marcsi 19.45 În cer-
cul familiei 20.45 Ungaria,
teiubesc – show. 22.25 Fără
panică – film magh
.
Tv2
7.30 Garfield și prietenii 9.00
Smurfii 10.35 Tocul – mag. pt.
femei 11.50 SuperCar – pt.
șoferi 14.20 Mr Bones – film
am. 16.30 Jaf în stil italian –
film am-fr-engl. 21.00 Invinci-
bilii – film fr. 23.45 Nuntă săl-
batică – film am. 1.50
Uimitorul Om Păianjen – film
am.

ITV
7.00 :tiri 7.30 Audien\e ̀ n direct
cu Victor Constantinovici (r)
9.00 Spiridu; Ghidu; (r)  12.00
:tiri 16.00 Info Studio, realiza-
tor Ioan Ani\a; (r) 17.00 La psi-
holog, cu Ioana Vladimirescu
(r) 18.00 Taina Credinței cu Mi-
haela Ghiță 19.00 :tirile
S[pt[m]nii  20.00 Via\a la |ar[
cu Ioan Ani\a;, invitat Virgil
Dragoş directorul APIA Satu
Mare 21.00 EduStudio, realiza-
tor Mirela Filimon, invita\i<
Alexandra Sima, Liviu Marta

ANTENA 1
9.00 Adela (R) 12.00 Medicool
13.00 Observator 13.30
Mireasa 15.30 Rom]nia are
roast (R) 19.00 Observator -
Sport/ Meteo 20.00 Te cunosc
de undeva  0.00 Insula Iubirii
2.00 Observator (R) 4.00
Unde vei fi poimâine? (R) 

PRO TV
7.00 :tirile Pro TV 10.00 I Like
IT 10.30 Superspeed 11.00
Brigada Pestriță  12.50 Ştirile
Pro Tv 13.00 Larry, cablistu'
14.45 Românii au talent (R)
19.00 :tirile Pro TV 20.00
Parteneri neobișnuiți 22.00
Pumni de oțel  0.30 Un cuplu
mortal (R)  2.30 Las fierbinți
(R) 4.15 Brigada Pestriță (R)
6.00 Lecţii de viaţă (R) 

PRO CINEMA
7.00 Câinele extraterestru (R)
8.45 La bloc (r) 11.00 Matușa
Madea în acțiune (R) 13.15 Ac-
torul și sălbaticii  16.30 Prăji-
turi nevinovate  18.15 La bloc
20.30 Lucy printre stele 23.00
Bun venit în Zombieland 0.45
Lucy printre stele (R)  3.15
Apropo Tv 4.15 La bloc (R)

5.30 Ce spun românii (R) 

TVR 1
7.00 Cu capu-n zori 10.00
Strop şi balonaş 10.35 Ferma
lui Jimmy 11.30 #Creativ
12.00 Rugby, Liga Naţională<
CS Năvodari – R.C. Bârlad
14.00 Telejurnal 14.30 Ora
regelui 15.30 Leul din Teba
17.00 Vedeta popular[  18.50
Teleenciclopedia 19.40 Zi de zi
19.45 Sport 20.00 Telejurnal
20.57 Meteo 21.10 Operați-
unea Monstrul  23.10 Victime
de război 0.50 Profesioniştii...
cu Eugenia Vodă 1.50 Oper-
ațiunea Monstrul (R) 3.25
Victime de război (R)  5.00
Vorbeşte corect! (R) 5.05
Ferma lui Jimmy (R) 5.55
Imnul României 6.00
Teleshopping 

TVR 2
7.00 Teleshopping 7.30
Rom]nia...`n bucate 8.00 Eu-
romaxx 8.30 MotorVlog  9.00
Genera\ia Fit 9.30 F[r[
prejudec[\i 10.00 Mic dejun cu
un campion 11.00 D'ale lu'
Mitică (R) 12.00 Fraţi de viţă
12.30 Cap compas 13.00 Gala
Umorului (R) 15.00 Femei de
10, bărbați de 10 17.00 Levintza
prezint[ 17.30 Prietenii neo-
bişnuite 18.00 Ora de ştiri
18.55 E vremea ta! 19.10
Comisarul Rex 20.10 Până
unde mă vor duce picioarele
22.20 Săgeata neagră 0.00 Drag
de Romania mea! (R) 1.55 Ora
de ştiri (R) 2.40 E vremea ta!
(R) 2.50 Până unde mă vor
duce picioarele (R)  4.50 Săgea-
ta neagră (R)  (R) 6.25
Teleshopping 6.55 Imnul
României 

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 Klub
7.35 Clubul de puști 10.25
Teleshop 11.55 Dădaca – ser.
am. 13.15 Cineva acolo sus –
ser. am. 14.25 Doctor Murphy
– ser. am 16.50 – Apocalipsa -
film am-germ. 19.00 Jurnal
RTL 21.00 Micul nostru sat -
ser. magh. 22.05 Subsituire cu
bucluc – film it. 0.35 Fără băr-
bați… sau nu – film am.

Duna TV
7.00 Jurnal 7.50 Cronica
maghiară 9.30 Prietenii lui
Noe 10.50 Călătorii peinsulele
Scoției 12.25 Lumea e o masă
plină 13.02 Jurnal 14.45 Capo-
ralul și ceilalți - film
magh.16.30 Cetatea fără nume
– ser. magh. 20.40 Chestie de
karma – film am. 22.15
Geamănul – film fr.  2.20 Zoo
– ser. slovac

Tv2
7.30 Garfield și prietenii 7.55
Basme populare maghiare
10.25 Smurfii 13.30 Bagajul –
mag. turistic 14.35 Jaf… la tur-
nul mare – film am. 16.45
Columbo – ser. am. 21.00
Marele jaf 2 – film am-fr. 23.35
James Bond - GoldenEye –
film am. 2.50 Cernobâl – film
ucr.

PROGRAM TV PENTRU 28.05.2022 PROGRAM TV PENTRU 29.05.2022

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI TERENURI

VÂNZ{RI 
GARSONIERE

~NCHIRIERI REMORCI VÂNZ{RI DIVERSE

VÂNZ{RI AGRICOLE



CONDOLEAN|E

Sincere condolean\e
Elenitei, copiilor ;i `ntregii
familii la trecerea la cele
ve;nice a omului C{LIN
DURLA. Dumnezeu s[-l
ierte ;i s[-l primeasc[ `n

~mp[r[\ia Sa ve;nic[!
Familia Ilie ;i Luci
Munteanu 

l V]nd tractor Stayer 60
C.P. ( 0755.637.808

V}NZ{RI ANIMALE

l Curci, ra\e, pui. (

0744.961.898
l V]nd pui ro;ii, albi ;i
pestri\. ( 0743.935.003 
l V]nd pui carne, g[ini de
cas[. ( 0754.315.010
l V]nd porci, ;oldani,
r[\u;te mute. (

0747.558.758
l V]nd purcei. (

0757.588.820

CHIRII

l Spa\ii 20-400 mp. (
0744.578.910
l Dau garsonier[ `n chirie.
( 0748.014.686
l Dau `n chirie garsonier[.
( 0740.478.535

CUMP{R{RI

l Cump[r autoturisme
avariate, rabla. (

0757.747.469
l Cump[r pene. (

0753.500.698
l Cump[r apartament. (
0755.570.598

MATRIMONIALE

l Domn 67 ani, 170/70
v[duv, singur, caut
doamn[ singur[ f[r[
obliga\ii, v]rst[ apropiat[.
( 0744.702.331

PREST{RI SERVICII

l Firm[ execut[ case,
renov[ri apartamente (A-
Z), garduri, fa\ade, izola\ii,

;ape, tencuieli, pavaj.
Oferim garan\ie ;i
seriozitate. (

0753.593.085

Forez f]nt]ni. (

0742.773.887

l Ra;chetez ;i pun
parchet cu utilaj
profesional, ofer calitate.
( 0746.623.401
l Execut gletuiri,
zugr[veli, gresie, faian\[,
etc. ( 0759.588.068
l Avantajos renov[m
apartamente, gresie,
faian\[, zugr[veli,
mont[m/scoatem u;i,
zugr[vim, izol[m sc[ri de
bloc. ( 0754.609.906
l Execut[m orice tipuri de
acoperi;e, \igl[ metalic[-
ceramic[, jgheaburi,
burlane, hidroizola\ii,
pensionari 20% reducere.
( 0758.568.418
l Firma noastr[ execut[
acoperi;e, mansard[ri,
orice model de tabl[,
jgheaburi, hidroizola\ii,
repara\ii urgente. (

0723.013.614
l Execut[m lucr[ri<
acoperi;e, jgheaburi,
burlane, repara\ii ;i izola\ii
cu carton. ( 0752.774.923
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
l Tund iarb[. (

0755.812.286
l Execut[m s[p[turi
manuale, construim
garduri, consolid[m
funda\ii, demol[ri,
cur[\[m-ad]ncim f]nt]ni.
( 0731.753.800
l Echip[ prelu[m munc[
necalificat[. (

0743.862.523

TRANSPORT TURISM

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

OFERTE SERVICIU

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

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 Angajez
barman/barman[. (

0744.965.591
l Angajez meseria;i `n
construc\ii< finisaje,
zugr[veli, interioare,
exterioare etc, A-Z. (

0740.385.153
l Societate comercial[
angajeaz[ inginer
construc\ii, zidar, l[c[tu;,
muncitor necalificat ;i
excavatorist. (

0722.394.052
l Design For Life-
produc[tor de mobilier
tapi\at angajeaz[
confec\ioneri, tapi\eri,
ambalatori. Informa\ii
strada Uzinei nr. 6-8, `n
incinta fostei Textila
Ardeleana. (

0261.839.664,
0732.331.794
l Angaj[m electriciani cu
permis cat. B. (

0756.103.453

Laborator cofet[rie
angajeaz[ personal. (

0261.710.025

l Angaj[m recep\ioner[.
( 0745.299.883
l Depozit materiale de
construc\ii angajeaz[
stivuitorist cu atestat.
Detalii ( 0755.470.155
l Fitofarmacia Gr[dina
Verde angajeaz[ lucr[tor
comercial. Cerin\e<
absolvent liceu biologie-

chimie, sau superioare<
agronomie, horticultur[.
CV-urile dvs<
monica.bilanici@nordicsm
.ro ( 0746.566.561
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
l Angajez t]mplar sau
necalificat la preg[tire. (
0744.546.399
l Sal[ de nun\i angajeaz[
femeie pentru cur[\enie.
( 0722.774.643
l Angaj[m ajutor buc[tar
;i `ngrijitor baz[ sportiv[.
( 0740.149.172
l Angajez barman[ ;i f[r[
experien\[ pe strada
Botizului. Ofer cazare. (
0757.178.421
l Angaj[m camerist[ Vila
Leon. ( 0747.709.907
dup[ ora 16<00
l SC Iron Company SRL,
angajeaz[< montator
module cablaje electrice.
Cerin\e< studii medii,
seriozitate,
responsabilitate, aten\ie la

detalii. Beneficii< contract
de munc[ pe perioad[
nedeterminat[> program
de lucru pe perioad[
nedeterminat[, program
de 8 ore / zi `ntr-un singur
schimb> tichete de mas[,
decontarea transportului.
Persoanele interesate, ne
pot contacta telefonic, la
num[rul ( 0261.839.725
l City Bistro caut[ colegi
pentru urm[toarele
posturi< buc[tar, ajutor
buc[tar, osp[tar, ajutor
osp[tar, burgherist,
livrator. ( 0748.885.258

Societate comercial[
angajeaz[ mnuncitori
califica\i ;i necalifica\i
pentru `nvelitori
reziden\iale, structuri ;i
`nchideri lucr[ri
industriale. Se ofer[
salarizare motivant[. (
0745.616.881

l Caut cioban. (

0751.912.152
l Angajez femeie la
cofet[rie, preparare aluat ;i
cl[tite. ( 0746.369.565
l Austria femeie de
serviciu, legal. (

0743.862.523
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BerBec. Lași deoparte toate
problemele pe care le-ai avut în
timpul săptămânii și îți propui ca
astăzi să te ocupi de lucrurile fru-
moase ale vieții. Vei avea un week-
end în care să poți citi o carte, poți
viziona un film, sau vei ieși un-
deva, să te delectezi în aer liber.

taur. Te simți învingător, pentru
că poți să dovedești că ai avut
dreptate. Un verdict în instanţă, o
cerere oficială care a fost aprobată
sau un proiect finalizat cu succes,
sunt doar câteva din reuşitele cu
tentă legală de care ai putea avea
parte pe parcursul acestei zile. 

geMeni. Sănătatea, sau poate
doar starea ta
morală nu se află
tocmai la cote
maxime astăzi.
Spre miezul
zilei apare însă
ceva ce te face să
zâmbești, să te
simți bine și să-ți dai
seama că problemele pe care le-ai
avut înainte, de fapt, sunt doar
neajunsuri imaginare. 

rac. Unii caută să te provoace,
fiind convinși că dacă îți pierzi
cumpătul, nu mai poți gândi
rațional și logic. Pe tine însă, este
destul de greu să te scoată cineva
din răbdări încât să ripostezi, ești
o fire mult prea calculată, care nu
se lasă influențată de provocări. 

leu. Nu acorda prea multă im-
portanță unor declarații de
dragoste sau propuneri de priete-
nie care ți se adresează azi, căci
este posibil ca ele să nu fie tocmai
reale. Dacă te lași păcălit de vor-
bele frumoase și lingușeli, ai putea
visa la lucruri ireale sau imposi-
bile.

FecioarĂ. Treci printr-un
impas financiar, dar asta nu
înseamnă neapărat că nu ai niciun
ban sau că te confrunți cu o sărăcie
lucie. Ori nu dispui de fondul
necesar pentru a face o investiție,
ori ți-ai cheltuit toți banii și acum
trebuie să suporți consecințele.  

BalanȚĂ. Stai de vorbă prin mi-
jloace de comunicare cu prieteni
dragi pe care nu i-ai mai întâlnit de
multă vreme. Discuțiile curg, iar
schimbul de idei vă stimulează pe
toți să colaborați într-un interes
comun și să stabiliți și o întâlnire
în viitorul foarte apropiat.

scorpion. Ești plin de elan în
fața unui drum nou. Ceea ce se de-
schide în fața ta este mai mult
decât promițător, iar când se arată
un astfel de câștig material ori
moral este și normal să faci tot ce-
ți stă în putință să ajungi cât poți
mai repede la rezultatele scontate. 

sĂgetĂtor. Gândirea ta e stim-
ulată de niște informații noi care te
motivează să îți faci planuri cura-
joase. Ești sigur că atunci când vrei
ceva cu adevărat, acel ceva se va și
îndeplini, dar ca să poți ajunge la
destinație vei avea nevoie de
enorm de multă răbdare. 

capricorn. Partenerul tău de
suflet îți este cel mai bun prieten
din toate punctele de vedere. El
simte mereu când tu ai nevoie de
un ajutor, de susținere morală și de
un amic de nădejde pe care să te
poți baza oricând și care este
mereu lângă tine, necondiționat.

vĂrsĂtor. Cu puțină prudență
ai putea evita o situație jenantă.
Reputația ta ar putea avea de
suferit din cauza unei gafe
copilăroase, dar primești avertizări
pe diverse căi să lași lucrurile să
meargă de la sine, pentru că inter-
venția ta nu ar fi chiar potrivită
acum.

peȘti. Ai la dispoziție o zi de odi-
hnă când nimeni și nimic nu te va
deranja. Orice activitate pasivă,
calmă, menită să te relaxeze se
potrivește perfect cu atmosfera ti-
hnită, plăcută a acestei zile, ca
atare, permite-ți și tu, în sfârșit, să
stai puțin și degeaba, fără re-
mușcări.

HOROSCOP

Yan cris recycling 
Achizitionăm materiale

feroase și neferoase.
Satu Mare, str.

Șoimoșeni nr.26
Tel. 0744.777.340,

0725.935.210

CUMP{R FIER VECHI, 
CUPRU, ALUMINIU, ALAM{, 

PVC - TERMOPAN, 
ACUMULATORI AUTO. 

Transport gratuit-plata 
pe loc. 0261-989, 

0755-283431, 0753-836274

0786 515 291= COMEMOR{RI =

= COMEMOR{RI =

Comemor[m 6 luni de la
trecerea `n nefiin\[ a
familiei 

avraMescu ion ;i
veroana

`ntr-un absurd accident.
Timpul nu vindec[ r[nile ;i
nici nu alin[ durerea.
Dumnezeu s[-i odihneasc[. Slujba de pomenire va avea loc
duminic[, 29.05.2022, la Catedrala Adormirea Maicii
Domnului, strada Vasile Lucaciu. Drum lin `n lumin[!

Fiica Mirela Avramescu 

Cei trei ani de c]nd a
plecat de l]ng[ noi, nu ne-au
alinat dorul. Va r[m]ne
mereu `n inimile noastre
minunatul so\ ;i tat[

ing. rezi MiKlos 
Ve;nic[ amintire. 

So\ia ;i fiul 

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 perioad[ nedeteminată

descrierea job-ului<
◆ sortarea, ambalarea ;i 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

VÂNZ{RI ANIMALE

CHIRII

CUMP{R{RI

MATRIMONIALE

PREST{RI SERVICII

OFERTE SERVICIU

TRANSPORT TURISM
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