
CASE

l Cas[ P+M, 8 ari -
Garofi\elor, urgent. (

0751.802.268
l V]nd cas[ Odoreu. (
0753.336.722
l Cas[ la \ar[ + 50 ari
gr[din[, 12 ari vie, 1 ha
p[dure. ( 0748.963.461

APARTAMENTE 2 CAM

l V]nd apartament 2 camere
lux, strada Dariu Pop. (
0771.347.229
l V]nd apartament 2 camere,
strada Cai;ilor. (

0747.306.602

APARTAMENTE 3 CAM

l Micro 16, 3 camere, parter,
63.000 euro. ( 0731.624.219

APARTAMENTE 4 CA

l Centru Nou la cheie. (
0742.318.209

V}NZ{RI GARSONIERE

l V]nd garsonier[
Ostrovului etaj II. (

0743.132.979

V]nd 2 garsoniere Ostrovului
17. ( 0740.971.236

l V]nd garsonier[
Ostrovului. ( 0771.433.485

V}NZ{RI TERENURI

l V]nd teren intravilan
M[rtine;ti. ( 0745.250.539
l V]nd teren intrare Ardud,
3 ha. ( 0755.728.551

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 ;i pentru fier

vechi. ( 0745.143.143
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
Asigur radiere, transport
gratuit. ( 0731.638.084

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

V]nd biciclet[ cu 3 ro\i. (
0756.948.342

l V]nd miere en-gross. (
0755.728.551
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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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→ 1441< Prima mențiune a
Adunării Țării în Moldova< în
Țara Românească va fi
menționată pentru prima dată
în 1522.
→ 1910< A avut loc, la Paris,
premiera baletului „Pasărea de
foc” al compozitorului Igor
Fiodorovici Stravinski.
→ 1923< S-a înființat Clubul
Rapid București (atunci CFR
București).
→ 1950< Începutul războiului
coreean, încheiat prin semnarea
la Panmunjon, la 27 iulie 1953.
a armistițiului dintre Republica
Populară Democrată Coreeană
și Republica Coreea.
→ 1984< Inaugurarea oficială a
lucrărilor de construcție a Casei
Republicii și a Bulevardului
„Victoria Socialismului” din
București.
→ 2009< se `mplinesc 13 ani de
la moartea celebrului Michael
Jackson (foto), supranumit
„regele muzicii pop”.

25 iunie...`n istorie

→1483< Richard al III-lea
devine rege al Angliei.
→1599< Un nou tratat între
Țara Românească și
Transilvania; Mihai Viteazul
a acceptat suzeranitatea lui
Andrei Bathory, iar acesta a
recunoscut domnia ereditară
în familia lui Mihai Viteazul.
→1819< Este patentată
bicicleta.
→1979< Ryan Tedder (foto)
lider al formației pop rock
americane OneRepublic, din
care face parte încă din 2002,
`mpline;te 43 de ani.

26 iunie...`n istorie

ITV
6.30 Gimnastica de dimineaţă,
cu Ioana Zaharia. (r) 7.00 Ştirile
Săptămânii 8.00 Viața la Țară cu
Ioan Anițaș, invitat primar Nico-
lae Cornea Mare 9.00 Taina
Credin\ei cu Mihaela Ghiță (r)
13.00 ~n Slujba Comunit[\ii cu
Mihai Sălceanu, invitat Alin
P`rc[lab 14.00 Zone Folclorice
cu Bianca Cionca 14.40
Teleshopping 15.00 Edu Studio
cu Mirela Filimon, Edu Studio cu
Mirela Filimon, invitat[ Crina
Le;-C]c[u (r) 16.00 Taina
Credin\ei cu Mihaela Ghiță (r)
18.00 S[n[tate cu Mihaela
Ghi\[, invitat dr. Marcel Nichita
19.00 Ştirile Săptămânii 20.00 ~n
Slujba Comunit[\ii cu Mihai
Sălceanu, invitat Alin P`rc[lab (r)

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) 20.00
iUmor (best of roast) 21.00 Stand
Up Revolution - premier[ 23.30
Temptation Island - Insula iubirii
(R) 3.00 Observator (R) 3.45
Sherlock Gnomes 5.00 iUmor (R)
6.00 Observator - Sport/Meteo 

PRO TV
7.00 :tirile Pro TV 10.00 Insula
delfinilor 12.00 Ce spun românii
(R) - Ştirile ProTv  13.00 Eu și
prințul II< Nunta regală (R) 15.00
Johnny English 16.45 O noapte
la muzeu 2  19.00 :tirile Pro TV
20.00 Cod Roșu la Casa Albă
22.15 Războiul lumilor 0.45 O
noapte la muzeu 2 (R) 2.45 John-
ny English (R) 4.15 România, te
iubesc! 5.00 Ce spun românii (R) 

PRO CINEMA
8.15 Un alt Karate Kid (R) 10.30
La bloc (r) 12.45 La bloc (R) 14.30
Năzdrăvanii din pădure. Sperio-

sul sperioșilor (R) 16.15 Mama
bătăilor de cap 18.15 La bloc
20.30 Pan< Aventuri în Țara de
Nicăieri 22.45 Black Mass< Afac-
eri murdare 1.15 Pan< Aventuri
în Țara de Nicăieri (R) 3.30
Apropo Tv 4.30 La bloc (R) 6.30
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 fol-
cloric 14.00 Telejurnal 14.30
World Cup Magazin (R) 15.00
Gări de poveste 16.00 Arta crimei
17.00 Exclusiv în România 17.50
Momentart 18.00 Dosar Româ-
nia 19.00 Istorii ascunse 19.35 Zi
de zi 19.40 Sport/Meteo 20.00
Telejurnal 20.56 Meteo 21.00 O
dată’n viaţă 23.00 Garantat 100%
0.00 Replay 1.00 Teleenciclope-
dia (R) 1.55 Meteo (R)  
2.00 Arta crimei (R) 2.55 Ecate-
rina cea Mare (R) 4.40 Universul
credinţei (R) 5.05 Chipurile
României (R) 5.55 Atelier de
sănătate (R) 6.55 Imnul
României 

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
Levintza prezintă (R) 13.10 Or-
golii 15.00 Drag de Romania mea!
17.00 D'ale lu' Mitică 18.00 Ora
de ştiri 18.55 E vremea ta! 19.10
Comisarul Rex  20.10 Cianura și
picătura de ploaie 22.10 Pasiune
0.00 MotorVlog (R) 0.35 Orgolii
(R) 2.20 Ora de ştiri (R) 3.05 E
vremea ta! (R) 3.15 România…
în bucate (R) 4.10 Cap compas
4.40 Genera\ia Fit 5.10 Ferma (R)

6.10 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
13.55 Azi după masa 14.35 Ex-
pres carpatin 15.35 Familia ‘22
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
7.40 Clubul de puști 9.30
Teleshop 11.00 Dădaca – ser. am.
12.10 Cineva acolo sus – ser. am.
14.30 Tribul din fundul grădinii
– film am. 16.40 Jumanji – film
am. 19.00 Jurnal RTL 20.00
Sluga poporului – ser. ucr. 21.05
Godzilla – film am-jap. 23.45
Copii perfecte – film am. 2.00 O
călătorie spre Florida, pentru
fanii lui Helen Mirren si ai lui
Hemingway -  film it-fr. 

DUNA
7.00 Jurnal 9.30 Emisiuni și
transmisiuni religioase 13.01 Ju-
rnal 13.55 Muzică de prânz
14.30 Păzitorii gusturilor 15.25
Multă zarvă pentru nimic – film
magh. 18.25 Cartea de bucate a
lui Borbás Marcsi 19.45 Vacanță
cu tătici – ser. slovac 20.45
Pornește pichetul – film magh.
22.00 Hammett – film engl. 

TV2
7.00 Smurfii 9.35 Tocul – mag.
pt. femei 11.30 SuperCar – pt
șoferi 14.00 Creed – fiul lui
Apolo – film am. 16.55 Aur și
circ – film it. 19.55 Regele scor-
pionilor – film am-germ. 22.00
Lucy – film fr-germ. 23.55 Urăsc
Ziua Îndrăgostiților – film am.
1.55 De ce tocmai el? - film am.  

ITV
6.30 Gimnastica de dimineaţă,
cu Ioana Zaharia (r) 7.00 Ştiri
7.30 Agenda Publică cu Victor
Constantinovici (r) 09.00 Via\a
la \ar[, realizator Ioan Ani\a;
(r) 10.00 Comemorarea Eroilor
la S[r[uad 11.15 Teleshopping
12.00 Știri 12.30 Agenda Pub-
lică cu Victor Constantinovici
(r) 14.00 Teleshopping 18.00
Taina Credin\ei cu Mihaela
Ghiță, invitat preot Iulian
Bud[u 19.00 Ştirile Săptămânii
20.00 Viața la Țară cu Ioan
Anițaș, invitat primar Nicolae
Cornea Mare 21.00 Edu Stu-
dio cu Mirela Filimon, invitat[
Crina Le;-C]c[u

ANTENA 1
9.00 Alpha Kids 9.30 Muntele
dintre noi (R) 12.00 Medicool
13.00 Observator 13.30 Mireasa
15.30 Rom]nia are roast (R)
19.00 Observator - Sport/ Me-
teo 20.00 Te cunosc de undeva
0.00 Temptation Island - Insula
iubirii (R) 3.30 Labirintul<
Tratament letal (R) 

PRO TV
7.00 :tirile Pro TV 10.00 Cu
duzina e mai ieftin 2 - Războiul
taților 12.00 Ce spun românii
(R) 13.00 Bărbații în negru II
14.45 Spionul din vecini (R)
16.45 Eu și prințul II< Nunta re-
gală 19.00 :tirile Pro TV 20.00
Un polițist și trei sferturi! 22.00
Agentul 007 contra GoldenEye
0.45 Cei patru fantastici< Ascen-
siunea lui Silver Surfer (R) 2.30
Bărbații în negru II (R) 4.00 Cu
duzina e mai ieftin 2 - Războiul
taților (R) 6.00 Lecţii de viaţă
(R)

PRO CINEMA
7.45 Bobby Jones< O sclipire de
geniu (R) 10.15 La bloc (R)

12.30 Un alt Karate Kid (R)
14.45 Surpriză< vine Polly! (R)
16.30 Stewardesa18.15 La bloc
20.30 Năzdrăvanii din pădure.
Speriosul sperioșilor 22.15
Focul la ei 0.00 Linia morții (R)
2.15 Apropo Tv 3.15 La bloc (R)
5.00 La bloc (R) 6.15 Ce spun
românii (R) 

TVR 1
7.00 Cu capu-n zori 10.00
Strop şi balonaş 10.35 Ferma
lui Jimmy 11.35 Petmania
12.30 #Creativ 13.00 Chipurile
României 14.00 Telejurnal
14.30 Ora regelui 15.30 Izolaţi
în România 16.00 Arta crimei
17.00 Vedeta populară (R)
18.50 Teleenciclopedia 19.40
Zi de zi 19.45 Sport 20.00 Tele-
jurnal 20.57 Meteo 21.10 Fur-
tună în Pacific 22.50 Discover
Romania 23.00 World Cup
Magazin 23.35 Ecaterina cea
Mare 1.30 Profesioniştii... cu
Eugenia Vodă 2.20 Arta crimei
(R) 3.15 Furtună în Pacific (R)
4.45 #Creativ (R) 5.10 Ferma
lui Jimmy (R) 6.00 Teleshop-
ping 6.55 Imnul României 

TVR 2
7.00 Teleshopping 7.30
Rom]nia...`n bucate 8.00 Teleş-
coala (R) 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 Case şi idei 18.00
Ora de ştiri 18.55 E vremea ta!
19.10 Comisarul Rex 20.10
Dumnezeu iart[, eu, nu  22.15
Săgeata neagră 0.00 Drag de Ro-
mania mea! (R) 1.55 Ora de ştiri
(R) 2.40 E vremea ta! (R) 2.50

Dumnezeu iart[, eu, nu (R) 4.45
Săgeata neagră (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 Biserica
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
8.45 Clubul de puști 10.05
Teleshop 11.45 Dădaca – ser.
am. 13.15 Cineva acolo sus – ser.
am. 14.25 Supraviețuind pe
mare – film am 17.45 Fantasy Is-
land – ser. am. 19.00 Jurnal RTL
21.00 Fantomele fostelor iubite -
film am.  23.10 De unde ști? –
film am. 1.55 Înrudiți – film am-
can.

DUNA
7.00 Jurnal 7.50 Cronica
maghiară 9.20 Prietenii lui Noe
10.20 Călătorii pe lacurile Scoției
11.00 Vară 22 13.01 Jurnal 13.50
Muzică de prânz 14.20 Enigmele
Vaticanului 15.00 Douăzeci de
ore – film magh. 16.55 Sándor
Mátyás – ser. magh.  20.40 Alb
ca laptele, roșu ca sângele – film
it. 22.30 Un profil pentru doi –
film fr. 

TV2
7.00 Smurfii 7.30 Garfield și pri-
etenii 11.35 Lupa – mag. 13.25
Bagajul – mag. turistic 14.40
Acasă la Coana Mare – film am.
16.45 Columbo – ser. am. 21.00
Întâlnire explozivă – film am.
23.30 Misiune imposibilă – film
am-ceh. 2.30 Gorilele – film fr. 

PROGRAM TV PENTRU 25.06.2022 PROGRAM TV PENTRU 26.06.2022

VÂNZ{RI CASE

VÂNZ{RI AP. 2 CAM.

VÂNZ{RI AP. 3 CAM.

VÂNZ{RI AP. 4 CAM.

VÂNZ{RI GARSONIERE

VÂNZ{RI TERENURI

VÂNZ{RI DIVERSE



V}NZ{RI ANIMALE

l V]nd porci 120-280 kg,
;oldani ;i purcei. (

0788.949.409

CHIRII

l ~nchiriez garsonier[. (
0753.609.364
l 2 camere M17. (

0740.177.986

CUMP{R{RI

l Cump[r pene. (

0757.285.992
l Cump[r pene. (

0753.500.698
l Cump[r gr[din[ strada
Victoriei. ( 0743.638.570

MATRIMONIALE

l Domn 50 ani caut doamn[
serioas[, singur[. (

0049.151.521.39.795
l Domn 50 ani caut[ doman[
serioas[, singur[, prefer s[ ;tie
limba maghiar[. (

049.170.731.19.23

PREST{RI SERVICII

l Acoperi;uri, case,
canaliz[ri. ( 0752.836.339
l Firm[ execut[ case,
renov[ri apartamente (A-Z),
garduri, fa\ade, izola\ii, ;ape,
tencuieli, pavaj. Oferim
garan\ie ;i seriozitate. (

0746.302.687

Forez f]nt]ni. (

0742.773.887

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 Ra;chetez ;i pun parchet

cu utilaj profesional, ofer
calitate. ( 0746.623.401

Execut finisaje, gletuiri,
zugr[veli, gresie, faian\[, etc.
( 0759.588.068

Firm[ execut[ instala\ii
electrice< case, apartamente,
spa\ii comerciale, interfoane ;i
interven\ii. ( 0747.877.962

l Execut[m s[p[turi
manuale, cur[\[m ad]ncim
f]nt]ni. ( 0731.753.800
l Execut lucr[ri gresie ;i
faian\[. ( 0729.413.397
l Repar frigidere/ma;ini
sp[lat. ( 0261.766.572,
0361.806.612, 0745.868.542,
0766.544.498
l Recondi\ionez van[. (
0757.996.630

Execut[m lucr[ri construc\ii,
orice. ( 0759.812.563

l Firm[ execut[ case `n ro;u
cu 37.000 euro. (

0747.683.513
l Repara\ii acoperi;e,
hidroizola\ii, jgheaburi ;i
accesorii. ( 0756.637.012
l Execut sob[ de teracot[,
;emineu, cazan de \uic[, etc.
( 0747.266.686

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

OFERTE SERVICIU

l Angaj[m muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii. Salariu motivant
;i la timp. ( 0753.653.304

Se caut[ femeie la cur[\enie
pentru restaurant `n
Germania. Se ofer[ 1200 euro
`n m]n[, cazare, transport,
mas[ gratuit[. Rela\ii la
telefon 0049.159.013.91.714
sau 0049.172.255.98.78

l Angaj[m l[c[tu; confec\ii
metalice. ( 0747.177.353
l Angaj[m muncitori
construc\ii. ( 0785.031.222
l C[ut[m colegi pentru
urm[toarele posturi< ajutor
buc[tar, 3000-3500 lei,
sp[l[tor vase, osp[tar, ajutor
osp[tar. ( 0748.885.258
l Angajez muncitori v]rst[
medie `n finis[ri interioare,
Paris, Fran\a. Ofer ;i rog
seriozitate. ( 0748.539.133

l Societate comercial[
angajeaz[< l[c[tu;,
excavatorist, zidar, inginer
construc\ii. ( 0722.394.052

Mode Prima angajeaz[
confec\ionere cu experien\[ ;i
CTC-ist, decont[m
transportul, bonuri de mas[.
( 0740.609.339 Marsilia 26

l Angajez `ngrijitor animale
(vaci), P[ule;ti. (

0730.123.193
l Asocia\ie de proprietari
caut[ administratoare. Rug[m
seriozitate. ( 0770.665.121
l Angaj[m l[c[tu;, sudor,
atelier confec\ii metalice. (
0744.391.940
l Angaj[m barman-osp[tar.
( 0740.149.172
l Caut femeie pentru
`ngrijirea unei b[tr]ne la \ar[
non stop, localitatea Necopoi.
( 0749.876.207
l Angaj[m sezonieri
barman([) ;i osp[tar([),
salariu atractiv. (

0744.965.591

SC Der;idan SRL angajeaz[
manipulant marf[ ;i ;ofer. (
0733.863.126

l Societate comercial[
angajeaz[ lucr[tor comercial.
( 0746.285.234
l Caut zidar `n construc\ii.
( 0742.758.714
l Firm[ de construc\ii
drumuri angajeaz[ ;oferi
profesioni;ti ;i excavatori;ti.
( 0741.030.139
l Societate comercial[
angajeaz[ electricieni `n
construc\ii, muncitori
califica\i ;i necalifica\i `n
construc\ii. ( 0361.884.814
l Societate comercial[
angajeaz[ lucr[tori necalifica\i
pentru diverse s[p[turi
manuale. ( 0361.884.814
l SC Sam Mills Europe SRL
angajeaz[< - facturist,
secretar[, l[c[tu;i mecanici,
strungari, manipulan\i
m[rfuri. CV-urile se depun la
sediul societ[\ii din localitatea
Botiz, strada Miori\ei nr. 151,
;i pe adresa de e-mail<
recrutare@sammills.eu 
l Cur[\[torie profesional[ de
haine angajeaz[ personal
feminin. ( 0770.151.236

Angaj[m muncitori califica\i
sau necalifica\i `n construc\ii
metalice industriale ;i
reziden\iale, salarizare
atractiv[. ( 0745.616.881

l SC Bonvi Impex SRL
angajeaz[ ;ofer distribuitor ;i
agent v]nz[ri. Informa\ii (
0757.505.050

Depozit materiale de
construc\ii, firma Sales Fierce
and Professional angajeaz[
;ofer distribu\ie materiale de
construc\ii ;i stivuitorist. (
0755.470.155

l Brut[ria Daniel angajeaz[
brutar, muncitor necalificat.
( 0261.716.020
l Angaj[m confec\ioneri cu
experien\[ pentru costume
b[rba\i. ( 0744.243.301,
0745.489.844

SC Proremont SRL angajeaz[
strungar ;i l[c[tu; mecanic cu
experien\[. Program de lucru
07<30-15<30 de luni p]n[
vineri. Oferim salariu
motiva\ional. (

0742.884.754, 0783.152.881

l Magazin Fornetti angaj[m
personal. ( 0744.176.984

DECESE

Cu ochii `nl[crima\i ;i cu
inima plin[ de durere ne
desp[r\im de draga
noastr[ so\ie, mam[ ;i
bunic[ iubitoare GURZ{U
MARIA. Este trist c[

trebuie s[ ne lu[m at]t de
repede r[mas bun de la cea
mai minunat[ fiin\[ nou[.
Priveghiul are loc azi<
s]mb[t[, 25.06.2022 ora
17<00 la capela ortodox[

din M[rtine;ti iar
`nmorm]ntarea va avea loc
duminic[< 26.06.2022 ora
13<00 la capela ortodox[
din M[rtine;ti. Nu te vom
uita niciodat[.
So\ul Vasile ;i fiica Claudia
cu familia 

COMEMOR{RI 

Trecerea timpului nu
aduce alinare, ci ad]nce;te

dorul ;i durerea din

sufletele noastre. Avem `n
suflete aceea;i triste\e ca `n
urm[ cu 5 ani c]nd
destinul nemilos te-a luat
de l]ng[ noi, dragul nostru
BATARI IOSIF, so\, tat[,
socru, bunic. Ne rug[m
Bunului Dumnezeu s[-\i
dea odihna ;i lini;tea
ve;nic[.
Familia _____________

Cu durere `n suflet
comemor[m 25 de ani de
la plecarea `n eternitate a

scumpului nostru so\ ;i
tat[ MARIAN VASILE
(LACI). Amintirea lui
r[m]ne ve;nic `n inimile
noastre.
So\ia Ildiko, fiii Sorin ;i
Lucian cu familiile lor 

In memoriam -  
MUJ FLORICA

2015-2022.
So\ul Mitic[, fiul Ovidiu cu
familia_____________

A trecut un an de lacrimi,
dor ;i durere de c]nd tu
care ai fost so\, tat[, socru,
bunic ;i str[bunic ai trecut
la cele ve;nice, ROMI
ARDELEAN. Dumnezeu a
deschis por\ile cerului, te-
a chemat ;i ai plecat l[s]nd
`n urma ta mult[ triste\e.
Odihne;te-te `n pace suflet
bl]nd ;i bun. Mereu te vom
pl]nge.
So\ia Otilia ;i copiii cu
familiile_____________

Multe clipe de aduceri

aminte ;i un pios omagiu,
acum c]nd se `mplinesc 2
ani de la tragica desp[r\ire
de iubitul nostru so\, tat[,
bunic VASILE CIGAN,
trecut la cele ve;nice.
Dumnezeu s[-i dea lini;tea
;i odihna binemeritat[!
Familia _____________

Comemor[m 2 ani tri;ti de
la trecerea la cele ve;nice a
celei care a fost scumpa
noastr[ so\ie, mam[,
soacr[, bunic[ ;i
str[bunic[ FEKETE
MARGARETA. Timpul nu
alin[ durerea din sufletele
noastre. Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace.
Familia `ndoliat[ 
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BerBec. Când viața privată nu-ți
oferă nicio satisfacție și ești tentat
să te refugiezi în muncă, chiar dacă
practic nu ai niciun motiv să te
retragi. Sau poate, în ultima vreme
te-ai obișnuit să stai mai tot timpul
singur, iar acum îți găsești de lucru
chiar și din plictiseală. 

taur. Fii atent la propunerile care
ți se fac astăzi, pentru că pot avea
urmări dintre cele mai fericite. Vei
primi bani sau vei aivea ocazia de
a câștiga ceva în plus, ori șansa
unei noi iubiri va trece în preajma
ta, dar să nu scapi momentul, căci
nu va mai reveni și mâine.

gemeni. Ești bine primit, cu o
amabilitate neașteptată, într-un
colectiv din care vei face parte și tu
de acum încolo. Așteptările sunt
reciproce, ei speră că tu le vei oferi
ajutorul de care au nevoie, iar tu îți
dorești ca atmosfera să rămână la
fel de plăcută ca și acum. 

rac. Ești atacat din
toate direcțiile de
niște rivali
invidioși pe
succesele tale,
la care au râvnit
și ei până nu
demult. Ați luptat
pentru aceleași
merite, dar se pare că tu ai muncit
ceva mai mult și mai eficient, sau ai
ales calea care ai știut că te va duce
la ținta proposă. 

leu. Ai fi vrut să-ți petreci ziua,
sau poate chiar tot week end-ul
alături de un grup mai mare de
prieteni, dar planurile nu îți ies așa
cum ți-ai imaginat. Apare ceva ce-
ți dă peste cap tot programul și va
trebui să rămâi acasă, dar nu-ți va
părea rău pentru schimbare. 

FecioarĂ. Nu ții cont de energia
investită, de programul încărcat pe
care îl ai, căci atunci când tu ți-ai
propus și vrei cu adevărat să-ți
atingi scopul, altceva nu contează.
Scopul își merită prețul pe care îl ai
de plătit, deci adună-ți forțele și ai
să faci față provocării.

BalanȚĂ. Prietenii au un efect
pozitiv asupra ta, pentru că
planurile comune te vor scoate
dintr-o pasă proastă. Te înconjoară
cu veselie, glume și bună
dispoziție, ajutându-te astfel să uiți
și tu puțin de problemele tale din
ultima vreme și să revii la starea ta
normală.

scorpion. Ispita se înfiripă în
lumea ta sentimentală și parcă te
instigă să calci strâmb, furat de o
atracție riscantă. Dacă nu vrei o
schimbare definitivă în viață, ai
mare grijă, pentru că aventura asta
nu-ți oferă suficientă discreție și ar
putea afla cine nu ar trebui.

sĂgetĂtor. O dragoste apărută
recent în viața ta naște emoții
intense, parcă ai fi la primii fiori.
Nu știi cum să te comporți în fața
persoanei care te atrage și îți pierzi
curajul. Ești mai timid și nu-ți
găsești cuvintele, ceea ce în mod
normal nu te caracterizează. 

capricorn. Faci planuri mari
împreună cu prietenii tăi și vei
accepta colaborarea, chiar dacă tu
ai doar un rol secundar în această
acțiune. Te alături lor fără ezitare și
te lași condus de liderul echipei,
dar ești convins că împreună veți
realiza lucruri frumoase.

vĂrsĂtor. Ești tentat să treci
nepăsător peste problema ce-ți iese
în cale, fiind convins că ție nu ți se
poate întâmpla nimic rău. Așa va
fi, într-adevăr, nu ți se va întâmpla
nimic, singura condiție e să tratezi
lucrurile cu destulă seriozitate și să
iei măsuri de siguranță.  

peȘti. Nu te teme să-ți spui
părerile, pentru că ai destule
argumente cu care să-i convingi pe
cei din jur că ai dreptate și ceea ce
vrei să faci are temei solide. Spune
clar ceea ce gândești, ce intenții ai
și fă-ți noi adepți, pentru că ideile
tale vor fi de folos și celorlalți.

HOROSCOP

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

PVC - TERMOPAN, 
ACUMULATORI AUTO. 

Transport gratuit-plata 
pe loc. 0261-989, 

0755-283431, 0753-836274
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