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Magazinele de unde se
!
! poate cump[ra ziarul
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CASE
VÂNZ{RI CASE

APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 33CAM.

l Cas[ 8 camere Bari\iu,
127.000
euro
neg.
(0755.753.019
l V]nd cas[ Odoreu.
(0753.336.722
l V]nd cas[ pe strada
Magnoliei. (0726.222.209
l V]nd cas[ str. Aron
Pumnul 22.
l Cas[ `n Botiz> www.imovest.ro> (0743.284.965
l V]nd cas[ R[dule;ti.
(0744.458.872
l Cas[ semicentral P+M, 8
ari, toate utilit[\ile, 88.000
euro. (0751.802.268
l V]nd cas[, curte ;i
gr[din[ l]ng[ T[;nad.
(0752.992.620

l Carpa\i 1 - 52.500 euro>
www.imo-vest.ro>
(0743.284.965
l V]nd apartament central
3
camere,
parter.
(0744.854.214
l Central, c[r[mid[,
renovat. (0770.369.452

APARTAMENTE
VÂNZ{RI AP. 22CAM.

V}NZ{RI
VÂNZ{RITERENURI
TERENURI

l V]nd apartament 2
camere, strada Cai;ilor.
(0747.306.602
l Carpa\i II - 52.500 euro>
Micro 17 - 41.000 euro>
www.imo-vest.ro>
(0743.284.965

l Veti; 3900 mp> www.imovest.ro> (0743.284.965
l V]nd teren, p[dure `n
comuna Veti;, 4 ha ;i loc de
cas[, central `n Oar, 10 ari
cu toate utilit[\ile la strad[.

VÂNZ{RI GARSONIERE
V}NZ{RI
GARSONIERE
l Soarelui 16.500 euro>
www.imo-vest.ro>
(0743.284.965
l Garsonier[ l]ng[ Star
Medica, parter, camer[,
baie,
buc[t[rie,
hol,
decomandate, 25.000 euro.
(0746.467.648

S u d o k u - un joc pentru inteligen\i
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V]nd loc de cas[ 6 ari cu
utilit[\i, Panait Cernea.
(0740.283.471
cump{r{ri auto
str{ine
l Cump[r autoturisme
pentru dezmembr[ri-ﬁervechi. (0745.909.507
l Dezmembr[ri auto
cump[r[
autoturisme
pentru programul Rabla ;i
pentru
ﬁer
vechi.
(0745.143.143
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
(0726.222.209
VÂNZ{RI
DIVERSE
V}NZ{RI
DIVERSE
l Rezervoare 1000 litri
(IBC) (0745.143.143
l V]nd loc de veci `n
cimitirul de pe strada
Ama\lui.
Informa\ii
(0772.141.329
l V]nd central[ pentru
piese. (0755.674.241
l V]nd motocultor, moar[
pentru m[cinat, coas[.
(0745.942.500
l V]nd c[rbune lignit,
calitate superioar[, asigur
transport, pre\ 390 ron /
ton[> v]nd azotat ;i
complexe. (0722.692.316
l V]nd pres[ struguri.
(0740.068.902
V}NZ{RI
ANIMALE
VÂNZ{RI
ANIMALE

7 2

Solu\ia la jocul nr. 3771

Jocul nr. 3772

8

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.

Exclus
intermediari.
(0730.882.255
l V]nd teren intravilan
M[rtine;ti. (0745.250.539

l V]nd porci, ;oldani.
(0754.315.010

l V]nd vi\ea Belgian[>
purcei. (0749.107.282
l Canari. (0755.674.241
l V]nd purcei ;i ;oldani.
(0741.114.308
l V]nd porci 12 lei/kg.
(0723.166.510
CHIRII CHIRII
l Primesc `n chirie 2 fete.
(0757.823.812
l 1,2 camere chirie.
(0734.775.712
l ~nchiriez garsonier[
utilat[, l]ng[ Unio, 120
euro. (0745.753.514
l Humule;ti 2 camere>
www.imo-vest.ro>
(0743.284.965
l Ofer spre `nchiriere 2
apartamente cu 2 ;i 3
camere `n Micro 17.
(0740.238.554
l Dau `n chirie apartament
o camer[. (0740.669.456
l
2
camere
M17.
(0740.177.986
l 3 camere Central.
(0770.369.452
Apartament 2 camere
nemobilat. (0742.217.763
DIVERSEDIVERSE

O familie s[rac[ din
S[tm[rel (nr. 157) are
nevoie de ajutor pentru
mobilarea
casei.
(
0758.455.186
PIERDERI
PIERDERI
l Pierdut certiﬁcat de
trezorerie, seria E2 nr.
520774. Se declar[ nul.
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Cu suﬂetele cernite de
durere, ne lu[m un ultim
r[mas bun de la fratele
meu, cumnatul ;i unchiul
nostru drag, T{R|AN
IOAN ;i suntem al[turi de
so\ia lui Raveica ;i copiii
Paula ;i Cosmin, `n aceste
dureroase clipe. Ne vei
lipsi c]t vom tr[i, dar nu
vom l[sa amintirea ta s[
apun[. Odihn[ ve;nic[ `n

lumin[, frate drag.
Sora Sf]ra Maria cu so\ul
Tinu ;i copiii Tudor ;i
Flaviu cu familiile lor
____________
Suntem
al[turi
de
veri;oara mea Rodica ;i
familia ei, acum c]nd se
despart de so\ul, tat[l ;i
bunicul drag, IONIC{
T{R|AN. Dumnezeu s[-i
dea odihn[ ve;nic[!
Elvira Moi;, ﬁii Daniel ;i
Radu cu familiile

~MPRUMUTURI
~MPRUMUTURI

TRANSPORTTURISM
TURISM
TRANSPORT

l CAR Comcas Credit IFN
acord[ `mprumuturi `n
condi\ii avantajoase. Rapid
;i eﬁcient. (0741.091.606

l Marf[-mut[ri, iein.
(0745.049.715
l Tract[ri-auto-depanarerapid[. (0745.909.507
Balastru-nisip.
l
(0754.813.461

CUMP{R{RI
CUMP{R{RI
l Cump[r autoturisme
pentru programul Rabla.
(0748.055.158
l Cump[r pene 80 lei/kg.
(0755.843.691
l Cump[r auto-moto
vechi. (0745.909.507
l
Cump[r
pene.
(0753.500.698
MATRIMONIALE
MATRIMONIALE
l B[rbat 38 ani, caut rela\ie
serioas[ pentru c[s[torie.
(0732.721.393
l Domn 46 ani, doresc o
familie. (0743.771.615
PREST{RI
SERVICII
PREST{RI
SERVICII
l
Acoperi;uri,
case,
canaliz[ri. (0752.836.339
l
Execut[m lucr[ri
interioare-exterioare<
montat u;i, demol[ri, case,
garduri. (0745.279.027
l
Forez
f]nt]ni.
(0742.773.887
l Renov[m apartamente,
mont[m/scoatem
u;i,
repara\ii
urgente.
(0754.609.906
l Ra;chetez-pun parchet,
utilaj
profesional.
(0746.623.401
l Termopane ;i jaluzele la
comand[. (0744.189.118
l Execut cas[ la cheie,
60.000
euro.
(0747.683.513
l Fac sob[ teracot[,
;emineu, cazan \uic[.
(0745.298.199
l Lucr[ri interioareexterioare. (0770.103.684
l
Repar
TV.
(0745.464.289
l
Electrician.
(0754.394.585

Comercializ[m
cărbune de foc
calitate superioară.
Cu factur[ și
certiﬁcat de
conformitate.
tel. 0758.309.529

OFERTE
SERVICIU
OFERTE
SERVICIU
l Angaj[m muncitori
caliﬁca\i, necaliﬁca\i `n
construc\ii. (0753.653.304
l City Bistro angajeaz[
buc[tar, ajutor buc[tar.
(0748.885.258
l Angaj[m personal pentru
magazin
alimentar.
(0720.053.756
l
Angajez
muncitor
caliﬁcat ;i necaliﬁcat `n
domeniul
confec\iilor
metalice. (0751.479.988
l Angaj[m muncitori `n
construc\ii pentru munc[ `n
Austria.
(0043.681.817.46.941
l Caut persoan[ pentru
`ngrijire persoan[ v]rstnic[,
de luni p]n[ vineri, `ntre
orele 12<00-14<00. Detalii
(0774.669.043,
0744.116.309

condolean\e
Sincere
colegei noastre Paula Stan
`n aceste clipe dureroase la
desp[r\irea de tat[l ei
drag. Dumnezeu s[-l
odihneasc[ `n pace.
Colectivul C.A.S Satu Mare
____________
Drag[ Rodica, acum c]nd
iubitul nostru v[r s-a
a;ezat la masa umbrelor,
`\i ;tergem lacrimile de pe
obraz ;i ne rug[m s[ ai
t[ria, al[turi de familie, de
a merge mai departe.
Suﬂetul mare al celui care
a fost IONIC{ T{R|AN
se a;eaz[ spre lumin[, dea Dreapta Tat[lui. ~ngerii
s[-i ocroteasc[ somnul lin!
Bristena, Delia, Sorin ;i
Marius Ter\an

l Restaurant angaj[m
ajutor buc[tar ;i o persoan[
pentru cur[\enie. Oferim
condi\ii foarte bune de
munc[, stabilitate, salarizare
atractiv[. (0741.179.798
l Croitorie confec\ii
b[rba\i,
angaj[m
confec\ioneri cu experien\[.
(0744.243.301,
0745.489.844
l Restaurant Dabo Doner
angajeaz[ casier> preparator.
(0746.150.021
l Societate comercial[
angajeaz[ asistent manager.
(0744.439.788
l Angaj[m strungar,
l[c[tu;,
sudor.
(0745.643.278
l :oferi C E, muncitori
necaliﬁca\i. (0747.037.508
l C[ut[m meseria;i de
`ntre\inere cu preg[tire `n
diverse
domenii
(construc\ii, l[c[tu;erie,
etc). (0729.005.933
l Brut[rie din Satu Mare
angajeaz[
brutari.
(0261.716.020
SPA|IICOMERCIALE
COMERCIALE
SPA|II
l
Birou
167
`nchiriat/v]nzare>
www.imo-vest.ro>
(0743.284.965

mp

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
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Un g]nd de m]ng]iere ;i
noastr[
`ntreaga
domnului
compasiune
farmacist Gall Gabor, la
trecerea `n neﬁin\[ a
mamei dragi. Dumnezeu
s[ o ierte ;i s[ o odihneasc[
`n pace, iar familiei greu
`ncercate s[-i d[ruiasc[
lini;te ;i alinare.
Conducerea ;i colegii de la
SC Farmaceutica Galenus
SA
____________
Pios omagiu celui care a
fost unchiul ;i cumnatul
nostru IONIC{ T{R|AN.
Un g]nd de alinare
familiei. Dumnezeu s[ te
odihneasc[ `n pace.
Familia T[r\an Ana, Oana ;i
Titus

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!

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în colaborare cu Primăria
Municipiului Satu Mare, vă informează că în perioada 27.09.2022 –
14.10.2022 se vor efectua tratamente de dezinsecție terestră pe
domeniul public al Municipiului Satu Mare. Substanțele utilizate
pentru efectuarea serviciului de dezinsecție sunt CY 10, substanța
activă Cipermetrina și Vectobac WG, substanța activă bacillus
thuringiensis și fac parte din Grupa III (Pesticide Non-Agricole),
Tip 18 (Insecticide, acaricide și produse pentru combaterea altor
artropode). Menționăm că substanțele utilizate sunt avizate de
Ministerul Sănătății.
Rugăm cetățenii din Municipiul Satu Mare să evite să stea în raza
de acțiune a utilajelor în timp ce acestea pulverizează soluțiile pentru
a preveni eventualele incidente.
Crescătorii de albine sunt rugați să ia toate măsurile care se
impun în vederea protejării albinelor, respectiv scoaterea stupilor de
albine în afara ariei de stropire. În caz contrar, Primăria Municipiului
Satu Mare și S.C. CORAL IMPEX S.R.L. sunt absolvite de orice
responsabilitate.
În cazul în care condițiile meteorologice vor fi nefavorabile,
perioada desfășurării serviciilor de dezinsecție terestră, va fi
decalată.

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

Hyper Artemisin reduce oboseala
și extenuarea
Hyper Artemisin este un
produs atent formulat pentru a
susţine procesele de diviziune
celulară astfel încât acestea să se
producă normal, fără erori sau
abnormalităţi. Acest demers este
cu atât mai necesar cu cât ritmul
vieţii noastre devine tot mai alert
şi stresant, iar alimentaţia noastră
devine tot mai haotică (mese
neregulate, asocierea greşită a
alimentelor, mâncatul în grabă şi
la ore improprii), procesată
(devitalizată, lipsită de enzime) şi
plină de toxine, aditivi şi cu un
proﬁl nutriţional dezechilibrat
(exces de carbohidraţi raﬁnaţi, de
grăsimi saturate sau de sare).
Toţi aceşti factori de stres,
împreună cu un stil de viaţă
sedentar, o hidratare insuﬁcientă,
un somn de slabă calitate şi alte
obiceiuri nocive (excesul de
alcool, fumatul, administrarea
improprie de medicamente), în
timp, pot creşte stresul oxidativ şi
statusul inﬂamator din organism.
Acestea, la rândul lor, pot creşte
considerabil probabilitatea de
apariţie a unor erori de diviziune
celulară ce vor trebui eliminate
sau ţinute în frâu. Curele cu
suplimente ce au la bază compuşi
bioactivi din plante medicinale cu
acţiune citotoxică (Pelin, Vâsc) şi
compuşii cu proprietăţi prooxidante (Fier, Seleniu) ﬁind una
dintre soluţiile cele mai naturale şi
eﬁciente în această situaţie.
Astfel, acest produs deosebit a
fost conceput pentru a avea o
acţiune citotoxică, pro-oxidantă
asupra celulelor anormale şi
reglatoare la nivelul diviziunii
celulare.
Proprietăţile beneﬁce
Hyper Artemisin<
Fierul<
• contribuie la formarea normală
a globulelor roşii şi a
hemoglobinei.
• contribuie la transportul normal
al oxigenului în corp.
• contribuie la reducerea oboselii
şi a extenuării.
• contribuie la funcţia cognitivă
normală.
• contribuie la funcţionarea

normală a sistemului imunitar.
Seleniul<
• contribuie la protejarea celulelor
împotriva stresului oxidativ.
• contribuie la spermatogeneza
normală.
• contribuie la menţinerea
sănătăţii părului.
• contribuie la menţinerea
sănătăţii unghiilor.
• contribuie la funcţionarea
normală a glandei tiroide.
Pelinul-alb
(Artemisia
absinthium) este o plantă erbacee
perenă ce aparţine familiei
Asteraceelor (din care fac parte
Tarhonul, Margaretele sau
Floarea-soarelui). Aceasta este
originară din zonele temperate ale
Europei şi Asiei şi din Africa de
Nord. Pelinul alb este poate cea
mai utilizată specie de Pelin
datorită aromei sale şi a
proprietăţilor sanogene.
Pelinul-negru
(Artemisia
vulgaris) este o plantă erbacee
perenă ce aparţine şi ea familiei
Asteraceelor. Aceasta îşi are
originea în aceleaşi regiuni ca şi
Pelinul-alb, ﬁind regăsită şi în
Alaska. Tradiţional, acesta este
folosit la prepararea unor tipuri de
băuturi (bittere, beri). La fel ca
Pelinul-alb, Pelinul-negru conţine
Artemisinină, ﬁind folosit în
scopuri similare.
Vâscul (Viscum album) este o
plantă semiparazită ce aparţine,
mai nou, familiei Santalacee (din
care fac parte şi arborii de Santal),
deşi familia Viscaceelor a fost
iniţial de sine stătătoare. Acesta
creşte pe tulpina altor pomi
precum Mărul, Bradul, Plopul,
Teiul, Pinul, Cireşul etc.
Toxicitatea acestuia variază în

funcţie de specia pe care o
parazitează. Vâscul folosit în
produsele Hypericum provine
doar de pe tulpinile de Măr sau
Brad. Acesta este folosit în
medicina naturistă şi în scop
decorativ, având şi un rol
important în numeroase legende,
tradiţii şi obiceiuri ale popoarelor
europene.
Contraindicaţii Hyper
Artemisin<
Nu se utilizează de către
persoanele cu sensibilitate la
oricare dintre ingredientele
produsului.
Contraindicat
persoanelor
cu
boli
ale
hemoglobinei (de ex. talasemie).
Contraindicat persoanelor sub 18
ani şi femeilor gravide sau care
alăptează.
Precauţii<
Persoanele care urmează
tratamente medicamentoase sau
care se aﬂă sub supraveghere
medicală (în special pentru
probleme de coagulare a sângelui,
ulcer, tensiune scăzută, afecţiuni
renale,
hepatice
sau
cardiovasculare grave) sunt
sfătuite să consulte un specialist
înainte de începerea curei.

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

