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De 25 de ani încoace, mă simt
copleşit de un noian de senti-
mente care mă fac să retrăiesc cu

intensitate evenimentele dramatice din
decembrie 1989. Trecerea timpului nu a
putut şi nu va putea să aştearnă uitarea
peste acele zile de iarnă fierbinte, ţintuind
în memorie pentru totdeauna amintirea
pe veci vie a jertfei supreme săvârşită de
cei care au luptat atunci cu o neţărmurită
dorinţă de libertate, dăruindu-şi viaţa
pentru deplina ei împlinire.

Înălţăm de atunci, în fiecare
an, rugăciuni de pomenire şi rostim cu
evlavie numele eroilor martiri din
judeţul nostru care au căzut pe bari-
cadele Revoluţiei Române, la o vârstă la
care nu le-a fost dat să ştie încă cu
adevărat ce înseamnă bucuria de a trăi.
Cu aceeaşi evlavie, comemorăm am-
intirea fiilor acestui neam stinşi în
floarea vârstei, nu înainte de a scanda în
timp ce li se întuneca privirea pentru
totdeauna: “Murim, dar vom fi liberi!”.
În numele acestui ideal sfânt, dăruit
nouă testamentar, ne închinăm cu
pioşenie şi cu sufletele înlăcrimate ero-
ismului lor pilduitor.

Mă simt onorat că fac parte
din familia Ligii 22 Decembrie a
luptătorilor sătmăreni pentru victoria
Revoluţiei. După trecerea ireversibilă a
anilor, suntem din ce în ce mai puţini. 

continuare în pagina 2

6   4   2   4   2   3  6  0  0  0  0  1  8

Editorial

Remember 1989

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro     www.nordvest-tv.ro

VOiCU D. RUSU

Luni, 22 decembrie 2014, Anul XXV, Nr. 7375 editat la Satu Mare, 16 pagini, 1 leu

pag. 4

MANIFESTARE
Universul oşenesc

a fost reunit la
Negreşti-Oaş

Liberalii careieni ignoră
dispoziţiile conducerii
DGASPC pag. 16

Sătmarul intră încet, dar
sigur pe harta competiţiilor im-
portante de înot din ţară. A doua
ediţie a Cupei Moş Crăciun a
adunat sâmbătă şi duminică la
start peste 110 sportivi la bazinul
Select de la cluburi de înot din
Baia Mare, oradea, Gura Hu-
morului, Arad, Turda, Cluj
Napoca , Bistriţa şi Satu Mare. Iar
copiii s-au întrecut la toate pro-

bele , liber, bras, fluture, spate iar
la finalul primei zile s-a desfăşurat
şi o ştafetă a oraşelor.

Spre lauda lor, sătmărenii
de la CSM-Select au câştigat
ştafeta la băieţi şi au terminat pe
locul doi la fete. 

Antrenorul Silviu Pop
era şi el extrem de mulţumit de
evoluţia sportivilor săi.

SPORT - pag. 10-11

La Centrul Cultural “G.M.
Zamfirescu” Satu Mare s-au încheiat
sâmbătă seara tradiţionalele spectacole
de sfârşit de an. Astfel, în cursul serii de
sâmbătă s-a desfăşurat tradiţionalul
Christmas Rock, eveniment organizat
de Primăria Municipiului Satu Mare,
Consiliul Local Satu Mare şi Centrul
Cultural “G.M. Zamfirescu”, Anul
acesta, Christmas Fest s-a întins pe par-

cursul a două săptămâni, în cadrul că-
rora au avut loc concerte de blues, folk
şi jazz, cu trupe şi artişti renumiţi, pre-
cum: Nightlosers, Zoia Alecu şi Doru
Stănculescu, KFS Trio, Jazzybirds şi
Euro-oriental Consort din Ungaria.
N-au lipsit nici artişti sătmăreni, pre-
cum Black River Blues Band, Sorin
Bălaj şi Tavi Bud.
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ÎNoT
Un turneu perfect la SelectChristmas Rock exploziv

la G.M. Zamfirescu

agenţiile loto din Sătmar,
luate cu asalt
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Astăzi, cerul va fi tem-
porar noros şi local, la munte va
ninge, iar în regiunile nordice
vor fi precipitaţii mixte ce pot
favoriza izolat producerea
poleiului, potrivit Adminis-
traţiei Naţionale de Meteorolo-
gie. În restul teritoriului cu
totul izolat va ploua slab. Vân-
tul va sufla moderat, cu
intensificări în special în zona
montană, unde va viscoli sau
spulbera zăpada, dar şi în sudul

teritoriului. Temperaturile
maxime vor fi cuprinse între 0
grade în depresiuni şi 10 grade
în sud-vestul extrem al ţării, iar
cele minime se vor situa între -
4 şi 4 grade. La Bucureşti, cerul
va fi temporar noros luni , iar
vântul va sufla moderat, cu
intensificări trecătoare. 

Temperatura maximă
se va situa în jurul valorii de 6
grade, iar cea minimă va fi de -
1...1 grad.

Vremea se răceşte uşor

Felicitări de Crăciun 
paginile 8 - 9
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ziua 356 a anului

Televiziunea - invenţia care iţi
permite să fii distrat în sufragerie
de persoane pe care altfel nu le-
ai invita în casa ta. 

(david Frost)

Soarele răsare la 7  şi 49 minute,
apune la 16 şi 39  minute.

Urgenţe stomatologice

ortodox - † Sf. Ier. Petru Movilă,
Mitr. Kievului; Sf. M. Mc.
Anastasia; Sf. Mc. Hrisogon şi
Teodota (Post)
romano – catolic - Sf. Francisca
Cabrini
Greco – catolic - Sf. m.
Anastasia.

1989 - Revoluția Română din
1989. După o săptămână de
demonstrații populare și
reprimări sângeroase, Nicolae
Ceaușescu este înlăturat de la
conducerea României.

REPERE CULTURALE

Nu l-am auzit pe Răzvan
Govor cu atâtea emoţii în vocea-i
tremurândă, comunicându-mi cea
mai tristă veste. N-ar fi vrut să o facă,
dar Nelu Gavrilaş a fost unul dintre
cei mai apropiaţi oameni ai
televiziunii noastre şi ai Gazetei de
Nord-Vest. Am spus “a fost” pentru că
vestea dată de Răzvan deja se referea
la timpul trecut, deşi “stingerea” lui
Nelu Gavrilaş abia se produsese.
Doamne, ce om de cultură a pierdut
judeţul nostru!

Talentatul scriitor, poet, om
de teatru şi televiziune, realizator de
emisiuni la radio s-a stins din viaţă.
Lacrimile lui Răzvan, ale colegilor din
cele două redacţii se întretaie cu cele
ale rudelor şi prietenilor apropiaţi lui
Nelu, formând un izvor de apă lină,
fără învolburări. Nelu nu a cunoscut
ce-i duşmănia. Îmi spune, cu lacrimi
în ochi, şi vorbe trunchiate Ghiţă
Iacob că regretă “plecarea” lui, cel pe
care l-a stimat şi l-a preţuit atât de
mult. De fapt, Ghiţă Iacob a fost
prezent la emisiunile realizate de
Gavrilaş acolo, în Căminul de bătrâni,
aducându-l printre noi şi pe noi, cei
mulţi, să ne apropiem de el. Felician
Pop a fost cel mai insistent să
realizăm emisiuni cu el, pentru
viitorime, pentru generaţiile de acum
şi pentru cele ce vor veni. Astfel de
valori n-am ştiut noi, românii, să le
apreciem şi o facem la fel pentru toţi
care se “duc”. Păcat! Oricum, Nelu
Gavrilaş, după câteva apariţii la
televiziune, realizate cu el şi cu
Felician, apoi prin cenaclul literar
realizat acolo, a fost readus printre
noi, iar populaţia numeroasă ce-l
cunoscuse în deplinele forţe de

creaţie s-a manifestat verbal,
telefonic, pe stradă sau la redacţie, cu
atâta bucurie că l-a revăzut pe
nemuritorul Gavrilaş.

M-a surprins faptul că la
lansarea cărţilor mele mi-a făcut cea
mai mare surpriză văzându-l în sală,
deşi în cărucior, dar cu bucuria ce mi-
a împărtăşit-o mereu. Îi mulţumesc
şi acum. Când vorbeam cu el la
telefon sau când îl vizitam cu Ghiţă
Iacob, niciodată nu s-a plâns că-l
doare ceva, că îl nemulţumeşte ceva.
Mereu a fost cu zâmbetul pe buze, cu
glume sau bancuri “la modă”.
Culmea, era la curent cu tot ce se
scrie, tot ce apare în toate domeniile.
Despre teatru şi-a spus părerea,
încercând să impună iubitorilor de
teatru optimismul său în promovarea
teatrului sătmărean.

Şi-a citit o scriere recentă şi
încercam să urgenteze publicarea
unui nou volum. Mă lămurea că astăzi
oamenii nu prea citesc şi  n-are de ce
să se grăbească. Despre marea
sărbătoare a Naşterii Domnului am
vorbit de multe ori cu el, considerând-
o cea mai mare sărbătoare, care adună
familiile la un loc, iar bogaţii şi săracii
stau la aceeaşi masă. Cred că ar fi dorit
să prindă acest Crăciun, pentru că era,
cum am spus, optimist, un luptător,
un om tenace. Dar... există şi acest
“dar”, pe care nu-l suport nici pentru
faptul că face parte din conjuncţiile
adversative, viaţa lui împotrivindu-se
şi fiind învinsă  de moarte. Doamne,
dură mai este şi această moarte, pe
care o urâm cu toţii şi încercăm să nu
ne întâlnim cu ea, deşi face parte din
viaţă. Să fie aşa cum spun preoţii din
Sfânta Evanghelie: “Fericiţi cei săraci

cu duhul...”, căci plata lor multă este în
ceruri! Să dea Dumnezeu ca Nelu al
nostru să fie primit acolo unde-s cei
care au făcut fapte bune în viaţă, să nu
stea la cea mai importantă poartă de
după viaţă şi să se bucure de ocrotirea
lui Dumnezeu. Să simtă Nelu
Gavrilaş că Dumnezeu îşi odihneşte
puţin braţul aşezat pe umărul său!

Lunga sa trudă n-a fost
răsplătită pe măsură, n-a fost evaluată.
Poate lipseşte o instituţie în fiecare
judeţ, care să-i aprecieze corect pe cei
care au făcut ceva pentru ţară şi n-au
cerut nimic de la ea! De fapt, el n-a
cerut, dar nici nu i s-a oferit! Ce
greu e să se acorde titlul de
“cetăţean de onoare” celor care
merită şi sunt în viaţă. Consiliile
locale şi cel judeţean au menirea, în
locul instituţiei de care vorbeam, să
trieze valorile şi să se ocupe şi de
astfel de lucruri, că multe mai încap
în “preocupările” lor.

Bardul şi artistul, poetul şi

scriitorul Nelu Gavrilaş a ştiut să
adune mănunchi toţi oamenii de
valoare sub cupola teatrului, în
diferite săli, la distracţii, pentru a
trudi împreună pe ogorul nesfârşit
şi roditor al culturii noastre. A ştiut
să stea de veghe la hotarele limbii
române ţinând condeiul treaz încă
de la catedră şi apoi toată viaţa. L-
am numit “poet de gardă”, ce a
transmis generaţiilor adevărate
lecţii de dragoste autentică faţă de
ţară, de aceste locuri pe care le-a
cunoscut atât de bine.

Acum, la ceas de doliu,
toţi care te-am cunoscut şi te-am
apreciat atâţia ani de-a rândul îţi
aducem un cuvânt de laudă pentru
că ai fost o adevărată instituţie de
cultură! Îţi spun aşa pentru că ai
fost un împătimit al culturii, un
ostaş cu condeiul pe nobilul front
al luptei pentru afirmarea
frumosului autentic, împotriva
nonculturii, mediocrităţii şi
falselor valori!

Îţi mulţumesc Neluţu
Gavrilaş, în numele meu, al
conducerii trustului Nord Vest
TV şi Gazeta de Nord-Vest, al
prietenilor tăi, al cunoscuţilor
care te-au apreciat şi în numele
tuturor celor care gândesc la fel ca
mine, că ţi-ai consumat arzând
viaţa şi ne-ai adus lumină, de care
doream să te bucuri şi tu acum, la
acest Crăciun. Vom spune, în
numele adevărului, peste tot,
tuturor, adevărul despre tine,
Gavrilaş, despre icoana crezurilor
tale! Dumnezeu să te aibă în
pacea Sa!
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Dar în numele celor care au
fost atunci şi al celor care au mai
rămas, îmi permit să îi ignor în con-
tinuare pe cei care au susţinut şi încă
mai susţin că la Satu Mare nu a fost
nicio revoluţie în 1989. Că nu a fost
vărsare de sânge şi nu a murit ni-
meni. Iar cei care ne-am “insinuat”
în evenimentele de atunci, le-am dat
amploare în mod nejustificat,
căutându-ne propria glorie şi avan-
taje de tot felul. Sunt convins că cei
care au urzit asemenea răutăţi au stat
în acele zile la căldură, în faţa televi-
zoarelor, cu teama că tiranul se va în-
toarce.

Am fost prezent recent la
expoziţia omagială a artistului fo-
tograf Gheorghe Iancu, intitulată
“Revoluţia în imagini” şi închinată
împlinirii a 25 de ani de la eveni-

mentele din Satu Mare în decembrie
1989. A fost nu numai o replică
limpede şi concretă dată “cârtito-
rilor”, ci şi o lecţie de istorie a cărei
semnificaţie se cuvine să rămână
perenă din generaţie în generaţie.

Desigur, este regretabil că
la 25 de ani de la Revoluţie vinovaţii
de moartea celor 1.100 de protes-
tatari au rămas nepedepsiţi. Nici
modul în care s-a desfăşurat în acest
an şedinţa solemnă din Parlament
organizată pentru comemorarea
evenimentelor din decembrie 1989
nu a fost la înălţimea aşteptărilor. 

Nimic nu poate însă umbri
sentimentele prin care cinstim am-
intirea eroilor martiri ai Revoluţiei
Române. Fie ca Dumnezeu să
binecuvânteze etern jertfa lor
înălţătoare!

Remember 1989
urmare din pagina 1

Publicitate şi anunţuri Satu Mare, 
str. Retezatului nr. 30 - tel./fax 0261/712240

A mai căzut o stea! Adio, Nelu Gavrilaş!

RECOMANDĂRI NORD VEST TV 

Televiziunea care te respectă!

Ceaiul de dimineaţă
Începem săptămâna Crăciunului
cu un recital de colinde susţinut de
invitatul lui Dj Gaby, un bun pri-
eten al Nord Vest TV-ului, bine-
cunoscutul Ioji, solistul vocal al
Formaţiei Bravo.

Samel lorand la 
Săptămâna Sportivă
Invitatul special din această seară la
Săptămâna sportivă e judoka de la

CS UNIO-CSM , Lorand
Samel. Declarat sportivul
numărul 1 al judeţului Satu
Mare, Samel Lorand va vorbi de-
spre sezonul recent încheiat şi
despre obiectivele pe care le are
pe viitor. De asemenea va fi di-
fuzat un interviu şi cu Marian
Halas, numărul 2 în clasamentul
DSTJ precum şi reportaje de la
festivităţile de premiere de
săptămâna trecută!
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Moşul Nord Vest TV a ajuns la copiii 
din Tăşnad, Carei şi Negreşti
8Deseară, Moşul NVTV va împărţi cadouri copiilor din municipiul Satu Mare

Moşul Nord Vest TV a por-
nit în week-end în
tradiţionala sa misiune,

ajungând sâmbătă seară la peste o
sută de copii din Tăşnad şi din
Carei. Circa 50 de copii s-au strâns
în Tăşnad, în parcul de lângă
muzeu, pentru a-l aştepta pe Moşul
Nord Vest TV. După ce şi-au
primit cadourile bine meritate,
câţiva copii mai curajoşi au recitat
scurte poeziare sau au interpretat
colinde. 

Numeroşi copii din Carei,
însoţiţi de părinţi sau de către
bunici, s-au adunat sâmbătă seară în
amfiteatrul din centrul municipiu-
lui. După ce au audiat un recital de
colinde interpretat de cunoscuţii
folkişti Tavi Bud, Ionel Bledea şi
Sorin Bălaj, copiii şi-au primit
cadourile aduse de Moşul Nord Vest
TV. La fel ca şi la Tăşnad, câţiva din-
tre copii l-au răsplătit pe Moş cu
poezioare şi colinde. Ieri seară,
Moşul Nord-Vest TV a ajuns şi la
copiii cuminţi din Negreşti Oaş, cu
care s-a întâlnit în faţa Catedralei
Ortodoxe din oraş.

În cursul zilei de azi, Moşul
Nord Vest TV se va întâlni cu copiii

din municipiul Satu Mare, începând
cu ora 18.00, în Casa de Cultură a
Sindicatelor. După un scurt pro-

gram artistic, copiii înscrişi pe lista
Moşului îşi vor primi cadourile mult
aşteptate. Sute de pachete vor ajunge

și în județele Cluj, Maramureș,
Bistrița-Năsăud, Sălaj la telespecta-
torii care au intervenit telefonic la

ediția specială de sărbători a emisiu-
nii “Ora Adevărului”.

Alexandra Ardelean

SĂRBĂTOARE. Copiii din Carei şi Tăşnad au aşteptat Moşul cu sufletul la gură
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ÎN CADRUL UNUI FESTIN CULTURAL 

Universul oşenesc a fost reunit la Negreşti-Oaş

Un eveniment cultural de
mare valoare a avut loc ieri
în sala de festivități a

Primăriei Negrești-Oaș. Este vorba
despre Festin cultural “Însemne
artistice în Universul Oșenesc”,
manifestare la care invitați speciali
au fost artistul plastic Vasile Pop-
Negreșteanu și criticul literar
Alexandru Zotta. La eveniment a
fost prezent şi primarul oraşului
Negreşti Oaş, Aurelia Fedorca,
care a lăudat iniţiativa organizării
unei astfel de manifestări.
Totodată, organizatorii
manifestării culturale au reuşit în
acest fel să reunească într-un singur
loc întregul univers oşenesc.

Astfel, Ana Cicio a venit la
Negrești-Oaș cu ” Colinde, zei și
mistere”, după care Dan Variu, com-
pozitor și artist liric, le-a oferit
negreștenilor proiecția spectacolului
”La bulciugu mirelui. Meditație
asupra unei balade din Țara
Oașului”, în interpretarea corului și
a orchestrei Filarmonicii de Stat
Transilvania din Cluj Napoca. Scri-
itorii Ioan Nistor și Nicoară Mihali
au vorbit despre ”Strigătura și dansul
ideilor”, iar Vasile Pop Negreșteanu
a adus ”Timpul oșenesc” pecetluit în
desen, pictură și fotografie. Nu au

lipsit “Rememorările pentru eterni-
tate” cu folcloristul Iacob Pop din
Bixad.

Tot cu această ocazie, a fost
organizată şi o expoziție de lucrări
realizate de elevi în cadrul cercului

de arte vizuale al Liceului Teoretic
Negrești-Oaș, coordonați de profe-
sorul Iosif Saitoș.

Evenimentul “Însemne
artistice în Universul Oșenesc” face
parte dintr-un proiect cultural-ed-

ucativ, având ca obiectiv principal
derularea unei campanii de revi-
talizare și orientare a tinerilor
căutători de creație și frumos, prin
întâlnirea cu artiști consacrați din
diverse domenii de cunoaștere.

Inițiativa acestui eveniment
aparține profesorilor Mihaela Grig-
orean și Marin Grigorean de la
Liceul Teoretic Negrești-Oaș și a
fost organizat cu sprijinul Primăriei
Negrești-Oaș.

FLORIN DURA

SPRIJIN. Evenimentul a fost organizat cu ajutorul Primăriei Negreşti Oaş

Clubul Rotaract  desfășoară
în perioada 5- 22 decembrie prima
ediţie a campaniei caritabile “O Cană
de Fericire!”. Membrii Clubului sunt
prezenți în Centrul Vechi, Piața
Libertății nr. 2 (în fața Hotelului
Dana II), unde oferă trecătorilor
băuturi calde și bunătăți specifice se-
zonului contra unor donații în ved-
erea achiziționării unui
bilirubinometru transcutanat, în val-
oare de 10.000 lei, pentru Secția de
Neonatologie a Spitalului Județean
de Urgență Satu Mare. Membrii
Clubului Rotaract au răsplătit
contribuția sătmărenilor la sănătatea
nou-născuților cu vin fiert, ceai,
ciocolată caldă, turtă dulce, fursecuri,
felicitări și obiecte lucrate manual de
copiii cu dizabilități. Tineri artiști
sătmăreni au cântat live în fiecare
seară pentru a înviora atmosfera.  

Campania s-a bucurat de
succes în rândul sătmărenilor. Deşi îşi
propuseseră să strângă  10.000 lei,
membrii Rotaract au reuşit să adune
donaţii în valoare totală de circa
14.000 lei. Bilirubinometrul este o

necesitate stringentă a maternității
din Satu Mare. Acesta este utilizat în
procesul evaluării, monitorizării şi
tratamentului icterului neonatal
(hiperbilirubinemia). Bilirubi-
nometrul reduce numărul de analize
de sânge la bebeluși, iar medicii nu

mai sunt nevoiți să aștepte rezultatele
analizelor de laborator, beneficiind pe
loc de acestea. Acest tip de
măsurătoare este deosebit de utilă ca
metodă de screening mai ales datorită
neinvazivităţii (nu rănește pacientul).

Szasz Lorand

Rotaract a strâns 14.000 lei în vederea achiziţionă-
rii unui bilirubinometru pentru Spitalul Judeţean

Pe adresa Direcției de
Impozite și Taxe Locale (DITL)
din cadrul Primăriei Satu Mare au
fost depuse în cursul lunilor noiem-
brie și decembrie  un număr de 45
de cereri cu solicitări de scutire
100% sau de reducere cu 50% la
plata impozitului pe clădiri și impo-
zitului pe terenuri. Consilierii săt-
măreni au fost de acord să le facă
sărbătorile mai fericite unui număr
de 43 de persoane, în timp ce două
persoane nu s-au încadrat în limi-
tele stabilite de Codul Fiscal. 

Un număr de 45 persoane
fizice au solicitat Consiliului Local
al municipiului Satu Mare scutirea
sau reducerea cu 50% la plata impo-
zitului pe clădiri și a impozitului pe
terenuri, considerând că se înca-
drează în prevederile Regulamentu-
lui privind procedurile de acordare
de facilităţi fiscale de scutire sau re-
ducere la plata impozitului pe clă-
dire și a impozitului pe teren pentru
persoanele fizice, aprobat prin

H.C.L. nr.86 /29.05. 2014. În urma
analizei celor 45 dosare s-a consta-
tat faptul că o persoană fizică poate
beneficia de scutire  la plata impozi-
tului pe clădire și a impozitului pe
teren, având un venit lunar net total
pe proprietate mai mic decât veni-
tul minim garantat, în timp ce 42
persoane fizice pot beneficia de re-
ducerea cu 50% la plata impozitului
pe clădire și a impozitului pe teren,
având un venit lunar net total pe
proprietate situat între venitul
minim garantat și salariul minim
brut pe ţară. Pe de altă parte, două
persoane nu s-au încadrat în limi-
tele stabilite de lege. Scutirea sau re-
ducerea la plata impozitului de care
vor beneficia persoanele fizice pen-
tru anul 2015 este în sumă de 3.495
lei, reprezentând impozit clădire -
2.826 lei și impozit teren - 669 lei,
se arată în nota de fundamentare re-
misă de către Direcția de Impozite
și Taxe Locale Satu Mare.

Ciprian Bâtea

La Filarmonica Dinu Li-
patti a avut loc sâmbătă seară un
concert extraordinar de colinde.
Tradiţionalele colinde au fost in-
terpretate de Ansamblul de muzică
tradiţională românească “Icoane”,
condus de prof. univ. dr. Ioan
Bocşa şi lect. univ. dr. Alina Stan,
respectiv Corul Filarmonicii de

Stat “Transilvania” din Cluj-
Napoca, dirijat de prof. univ. dr.
Cornel Groza. Programul a fost
structurat în trei părţi. Sala Filar-
monicii a fost neîncăpătoare pen-
tru spectatorii veniţi în număr
mare, care au ascultat cu mare drag
colindele.

Raluca Jofi

Zeci de sătmăreni au primit
facilități la plata impozitului local

Lucrătorii din cadrul In-
spectoratului de Poliţie al
Judeţului (IPJ) Satu Mare au
desfăşurat în weekend acţiuni
privind combaterea comerţului ile-
gal cu pomi de Crăciun. Astfel,
poliţiştii de ordine publică
tăşnădeni l-au depistat joi seara  pe
Ioan P. din localitatea Calatele,

judeţul Cluj, care transporta cu au-
toturismul cantitatea de 78 brazi
fără a poseda acte de proveniență.
Iar în cursul zilei de vineri,
poliţiştii  Secției de Poliție 9
Negrești Oaș au identificat-o pe
Ana B., în vârstă de 50 de ani din
Bixad, care oferea spre vânzare 11
pomi de Crăciun, în centrul co-

munei Bixad,  fără a poseda acte de
proveniență. Cei doi au fost
sancţionaţi contravenţional cu o
amendă în valoare de 2000 lei, iar
pomii de Crăciun au fost ridicați în
vederea confiscării și predați la
Ocolul Silvic Tăşnad, respectiv
Ocolul Silvic Negrești Oaș. 

Robert Marcus

Concert extraordinar de colinde
la Filarmonică Prinşi comercializând brazi fără documente legale
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Agenţiile loto din Sătmar, luate cu asalt
8Potul de peste 9,6 milioane de euro i-a determinat pe mii de sătmăreni să-şi încerce norocul la Loto 6/49

Încă de dimineaţă, agenţiile
loto din municipiul Satu Mare
au fost luate ieri cu asalt de

sătmăreni care nutreau speranţe că
vor câştiga potul de peste 9,6 mil-
ioane de euro la tragerea Loto 6/49
de duminică. Cu toate că premiul a
fost foarte mare, majoritatea
jucătorilor au folosit variantele
simple, care sunt şi cele mai ieftine.

Înghesuială încă 
de dimineaţă

Sătmărenii au dat buzna în
agenţiile loto din oraş încă de la
primele ore ale dimineţii. Indiferent
că este vorba despre cele situate în
cartiere sau din zona centrală a
oraşului, agenţiile loto erau pline
ochi de jucători. “De dimineaţă avem
jucători în continuu. Sunt momente
când se fac cozi atât la completarea
biletelor cât şi la înregistrarea şi plata
acestora. De fapt, în ultimele două
săptămâni, de când este potul acesta
mare, în zilele de week-end avem plin
în agenţie. Probabil că mulţi
sătmăreni se gândesc că nu ar strica
să câştige potul cel mare chiar de
sărbători. Ar fi cel mai frumos cadou
pentru ei”, ne-a declarat angajata unei
agenţii loto sătmărene.

Chiar dacă potul este mare,
marea majoritate a sătmărenilor au
jucat variantele simple. “Cele mai ju-
cate variante sunt cele simple, care
sunt şi cele mai ieftine. Destul de rar
au fost sătmărenii care au completat
toate cele trei tabele cu numere de pe

un buletin de joc. Variante mai com-
plicate şi mai scumpe sunt foarte
rare, şi doar cu şapte numere bifate
pe un tabel. Acestea sunt mult mai
scumpe şi probabil că sătmărenii nu
îşi permit să plătească”, ne-a mai de-
clarat angajata agenţiei.

Apel la noroc
Foarte mulţi dintre cei care

au jucat ieri la loto erau începători,

jucând pentru primele dăţi sau
ocazional. Cei care erau începători
nici nu ştiau cum trebuie comple-
tate buletinele de joc şi solicitau
îndrumări de la angajaţii
agenţiilor loto sau de la cei mai
experimentaţi. “Eu joc foarte rar
la loto. Potul din această
săptămână m-a determinat să pun
şi eu un bilet. Poate că am noroc
şi-mi aduce Moşul un frumos

cadou de Crăciun. Prima regulă ca
să câştigi este să participi. Nu poţi
câştiga dacă nici măcar nu joci”, a
explicat un sătmărean prezenţa sa
într-o agenţie loto.

Alţii, mai experimentaţi,
sunt de părere că a venit şi rândul
lor. “Joc de mult timp la loto şi
aproape în fiecare săptămână.
Până acum nu am câştigat decât
30-40 de lei, adică nu am prins

decât cel mult trei numere pe un
buletin de joc. Poate că de data
asta am şi eu noroc. Nu-mi doresc
premiul cel mare. Mă mulţumesc
şi cu unul mai mic, dar să fie ceva”,
ne-a spus un alt sătmărean.

După ce şi-au depus
buletinele de joc la agenţii,
sătmărenii au aşteptat cu
nerăbdare tragerea Loto care a
avut loc duminică seara.

FLORIN DURA

SPERANŢĂ. Sătmărenii au trecut pragul agenţiilor loto cu gândul la potul de peste 9,6 milioane de euro

Tineri liberali reformatori
au făcut sâmbătă un cadou de
sărbători câinilor de la adăpostul
canin al Asociaţiei Free Life. Aceşti
tineri au donat peste 200 de kg de
hrană, au dat de mâncare şi apă
câinilor, au curăţat boxele şi au
contribuit la toate activităţile

necesare. Acţiunea s-a încheiat la ora
15.00. La eveniment a participat un
grup de tineri în frunte cu:
preşedintele judeţean al TLR,
Ovidiu Fazekas, Tudor Ghetina,
Sergiu Cuşner, Adrian Sabău, Crina
Ciceu şi Raluca Fazekas.

Bogdan Tulbure

Poliţiştii  Biroului
investigaţii criminale  din cadrul
Poliţiei Municipiului Satu Mare,  în
colaborare cu poliţiştii Postului de
poliţie comunal Sărmăşag din
judeţul Sălaj, l-au prins vineri pe
Jozsef C., în vârstă de 35 de ani, din
Sărmăşag, ca fiind autorul a două
furturi din locuinţe comise pe raza

municipiului Satu Mare,  în pe-
rioada noiembrie – decembrie
2014. Faţă de acesta Parchetul de pe
lângă Judecătoria Satu Mare a dis-
pus măsura controlului judiciar
pentru o perioadă de 30 zile, iar
prejudiciul a fost recuperat în
proporţie de 20 %. 

Robert Marcus

Cadouri pentru câinii fără stăpân

Pe raza judeţului Satu
Mare s-au produs la sfârşitul
săptămânii trecute patru accidente
de circulaţie soldate cu rănirea a
patru persoane. Primul eveniment
rutier a avut loc vineri, pe bulevar-
dul Henri Coandă din municipiul
Satu Mare, unde Grigore O., în
vârstă de 38 de ani, din localitatea
Tarna Mare,  în timp ce conducea
un autoturism marca Volkswagen
Golf, pe fondul nepăstrării distanţei
corespunzătoare de mers, a intrat în
coliziune cu un autoturism Skoda
care se deplasa  regulamentar  în faţa
sa. În urma evenimentului a rezultat
rănirea uşoară a lui Maria J., în
vârstă de 24 de ani din Apa,
pasageră în autoturismul Skoda.
Tot vineri, la intersecţia DN 1 C, cu
strada Iugher, din localitatea Iojib,
Erika P., în vârstă de 25 de ani, din
Livada, care conducea autoturis-
mul, pe fondul efectuării unei
manevre de mers înapoi fără să se
asigure a accidentat-o uşor pe Maria
I., în vârstă de 51 de ani din Iojib,
care circula cu bicicleta.
Conducătoarea auto a fost testată
cu aparatul alcooltest, rezultatul
fiind negativ, iar în cazul biciclistei
rezultatul a fost de 1,02 mg/l alcool
pur in aerul expirat, şi totodată le-
au fost recoltate probe biologice de
sânge in vederea stabilirii al-
coolemiei. 

Un alt eveniment rutier a
avut loc pe strada Înfrăţirii, din

Odoreu, în cadrul căruia Alexandru
B., în vârstă de 62 de ani  din
Odoreu, în timp ce circula cu bici-
cleta, la intersecţia cu strada Repub-
licii, nu a acordat prioritate de
trecere autoturismului condus reg-
ulamentar pe drum prioritar de Ra-
mona A., în vârstă de 32 de ani, din
Satu Mare. În urma evenimentului
a rezultat rănirea uşoară a biciclis-
tului. Cel de-al patrulea accident de
circulaţie a fost înregistrat sâmbătă,
când pe strada Bujorului din Satu
Mare,  Gabor M., în vârstă de 31 de

ani, din Agriş, în timp ce se afla la
volanul unui autoturism Volkswa-
gen pe fondul nerespectării
semnificaţiei indicatorului
“Cedează trecerea” a intrat în coliz-
iune cu autoturismul marca Mer-
cedes condus regulamentar de Caba
A., în vârstă de 37 de ani, din Satu
Mare. În urma evenimentului a
rezultat rănirea lui Gabor M.  În
aceste cazuri se efectuează cercetări
sub aspectul săvârşirii infracţiunii
de vătămare corporală din culpă.

Robert Marcus

Week-end plin de evenimente rutiere în Sătmar Hoţ din Sărmăşag cercetat sub
control judiciar
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La Centrul Cultural “G.M.
Zamfirescu” Satu Mare s-au
încheiat sâmbătă seara tradi-

ţionalele spectacole de sfârşit de an.
Astfel, în cursul serii de sâmbătă s-a
desfăşurat tradiţionalul Christmas
Rock, eveniment organizat de Primă-
ria Municipiului Satu Mare, Consi-
liul Local Satu Mare şi Centrul
Cultural “G.M. Zamfirescu”. Anul
acesta, Christmas Fest s-a întins pe
parcursul a două săptămâni, în cadrul
cărora au avut loc concerte de blues,
folk şi jazz, cu trupe şi artişti renu-
miţi, precum: Nightlosers, Zoia
Alecu şi Doru Stănculescu, KFS
Trio, Jazzybirds şi Euro-Oriental
Consort din Ungaria. N-au lipsit nici
artişti sătmăreni, precum Black River
Blues Band, Sorin Bălaj şi Tavi Bud.

Seara de rock s-a dovedit a fi
una explozivă, întrucât au concertat
renumite trupe din ţară, în faţa a sute
de fani şi care au umplut până la refuz
sala de la “G.M. Zamfirescu”. Cei care
au deschis show-ul au fost sătmărenii
de la Unknown Scar, care şi-au promo-
vat noul lor material “The Hell-
hounds”. Aceştia abordează un stil de
muzică violentă, dar în acelaşi timp
într-o perfectă armonie muzicală, mai
exact melodic death metal. The Un-
known Scar sună beton şi promit
multe în viitor. Spectacolul a continuat
cu cei de la Hybrid Symphony din Si-
ghetu Marmaţiei. Sighetenii sunt într-

o continuă ascensiune cu festivaluri
precum Posada şi Rock La Iaşi la activ.
Au şi un EP, au şi 2 fete superbe la voce
si o complexitate ca sunet foarte fur-
moasă. Armonie şi vioară, metal şi po-
veste. Una din cele mai bune trupe
foarte tinere din România.

Pe scenă au urcat, cei de la
Times Of Need, trupa fiind una din

cele mai bune newcomers şi printre
cele mai bune trupe de stoner din ţară,
deşi există de puţin timp. Times Of
Need are la activ festivaluri frumoase
precum Ursus şi abordează un stoner
rock de calitate, accesibil publicului
larg. Christmas Rock 2014 s-a încheiat
cu un recital de zile mari al celor de la
Implant pentru Refuz. Trupa a fost

fondată în anul 1995  fiind una din cele
mai cunoscute formaţii de Hardcore
(mai nou si hc/metal) din România.
Alaturi de H8, reprezintă cele mai mari
două trupe de Hardcore din ţară. La fi-
nalul spectacolului, conducerea Cen-
trului Cultural “G.M. Zamfirescu” le-a
urat participanţilor să aibă parte de Săr-
bători fericite. Totodată, sătmărenii

sunt invitaţi a doua zi de Crăciun, la
spectacolul “Beatles Forever”, care îi va
avea ca protagonişti pe Gabor, Pedro,
Csabcsi şi Csongi. Evenimentul se va
desfăşura începând cu ora 19.00, la
“G.M.Zamfirescu”, fiind organizat de
conducerea instituţiei cu sprijinul Pri-
măriei Municipiului Satu Mare şi al
Consiliului Local Satu Mare.

RobeRt maRcus

Christmas Rock exploziv la G.M. Zamfirescu
8Trupele Unknown Scar, Hybrid Symphony, Times of Need şi Implant pentru Refuz au oferit un spectacol
incendiar 

SHOW. Concertul de rock a încheiat manifestările Christmas Fest

Nu mai este mult şi postul
Crăciunului se încheie, aşa că se va da
startul nunţilor. Restaurantul
Veneţia a găzduit la sfârşit de
săptămână un târg inedit de nunţi. În
jur de 40 de firme  au adus pentru vi-
itorii miri tot ce au ei nevoie pentru
ziua specială.  Nu au lipsit rochiile de
mireasă, torturile, fotografii şi nici
verighetele. Cele mai speciale rochii
de mireasă pentru cele mai
pretenţioase mirese au putut fi admi-
rate la expozitie. Începând de la cele
tip sirenă până la mult visatele rochii
de prinţesă, toate dantelate şi brodate
cu pietre preţioase. Zeci de modele
de verighete, decizia în vederea
alegerii designului perfect fiind greu
de luat. Specialiştii în domeniu ne-au
declarat că cel mai căutat e aurul alb,
iar domnişoarele pe cale să devină
doamne ţin neapărat să fie gravate cu
pietricele sau cristale. În ceea ce
priveşte coafurile, hair-stilistul Adri-
ana Popescu a realizat in faţa vizita-

torilor coafuri extravagante pentru
miresele pretenţioase, dar în acelaşi
timp au fost cerute şi coafuri mai
simple pentru miresele mai puţin
pretenţioase. Cocurile rămân la
modă, însă o mireasă trebuie să
aleagă coafura care îi stă bine şi cu
care se simte specială. Fotografii şi
cameramanii au venit cu idei noi, cu
albume digitale şi filmări în HD. O
surpriză a târgului a fost cutia magică
cu poze la minut, un concept nou de
distracţie la noi în oraş. Nu au lipsit
nici ofertele de artificii, orele pentru
primul dans al mirilor sau porum-
beii. Diversele modele de torturi şi
candy barurile  au fost nelipsite. Vi-
itorii miri au fost încântaţi de ce au
găsit la târg şi asteaptă cu nerăbdare
şi cu emoţii ziua nunţii. Organiza-
torul evenimentului, omul de afaceri
Vasile Lup, s-a declarat încântat de
reuşită, adăugând că va repeta eveni-
mentul la finalul anului viitor.

Raluca Jofi

Târg inedit de nunţi la Satu Mare

ADRESA: STR. ADY ENDRE NR. 11, SATU MARE
TELEFON PROGRAMARI: 0261 716 459; 0740 231 559

| CATARACTA | DEZLIPIRE DE RETINA 
| GLAUCOM   | RETINOPATIE DIABETICA

CHIRURGIE REFRACTIVĂ
LASER!

| TRATAMENT LASER RETINOPATIE DIABETICA 

www.gazetanord-vest.ro
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Klaus iohannis a depus
jurământul de învestitură
în funcţia de preşedinte al

româniei, în şedinţa solemnă
comună a Senatului şi Camerei
deputaţilor. iohannis a declarat,
în discursul rostit în faţa Parla-
mentului, că este sunt
recunoscător şi onorat de încred-
erea pe care cetăţenii i-au acordat-
o alegându-l preşedinte şi a
asigurat că va fi preşedintele tu-
turor românilor.

Klaus iohannis a primit,
duminică, de la Traian Băsescu, în
cadrul ceremoniei de la Palatul
Cotroceni, Colanul de aur al or-
dinului Steaua româniei, după
care cei doi, împreună cu soţiile, au
ciocnit un pahar de şampanie cu
foştii şi viitorii consilieri
prezidenţiali.

după ce a fost întâmpinat
de garda de onoare, Klaus şi Car-
men iohannis au fost întâmpinaţi
în Palatul Cotroceni de Traian şi
Maria Băsescu. Cei patru au intrat
Sala unirii, unde s-a intonat imnul

naţionmal al româniei. după in-
tonarea imnului, Traian Băsescu i-
a înmânat preşedintelui iohannis
Colanul de aur al ordinului. Apoi,

cei doi, împreună cu soţiile, au
ciocnit un pahar de şampanie cu
foştii şi viitorii consilieri
prezidenţiali.

iohannis a depus jurământul
în parlament

Vă oferim o gamă  
diversificată de produse 

din import,  produse 
de panificaţie, carne şi

preparate din carne, 
dulciuri, fructe şi legume 

NE găSiţi PE STrAdA MArTir-
iLor dEPorTAţi,  îN iNCiNTA

foSTEi TiPogrAfii “SoMEşuL”

Supermarketul 
“Superalimente” 

la cele mai bune
preţuri din oraş!

Proiectul legii bugetului
de stat pe anul 2015 a fost adoptat,
duminică, de Parlament, fiind înre-
gistrate 339 de voturi “pentru” şi
141 “împotrivă”. Parlamentarii şi-au
exprimat votul în privinţa proiectu-
lui legii bugetului prin ridicarea
mâinii. Plenul reunit al Senatului şi
Camerei a finalizat vineri dezbate-

rile asupra proiectului de buget pe
2015, stabilind ca votul final să fie
dat ulterior. 

PNL a decis să conteste la
Curtea Constituţională legea buge-
tului de stat pe anul 2015, a anun-
ţat, duminică, deputatul Eugen
Nicolăescu, după ce plenul Parla-
mentului a adoptat proiectul de

lege. Contestarea proiectului de
buget la Curtea Constituţională şi
neaplicarea acestuia din ianuarie va
impune amânarea tuturor măsurilor
adoptate, precum majorarea pensii-
lor şi introducerea TVA de 9% la
pachete turistice, a afirmat premie-
rul Victor Ponta, adăugând că speră
ca bugetul să nu fie contestat

Proiectul bugetului de stat pe 2015 a fost
adoptat de Parlament
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Lumina Sfântă a NaşteriiMântuitorului Iisus Hristossă vă strecoare în suflet paceaşi liniştea divină în noapteade Moş Ajun.Conducerea Primărieialături de Consiliul LocalSupur vă doresc să aveţiparte de un 

Crăciun fericit alături de cei dragi!
Primar Vasile Șteț

Sfintele Sărbători ale
Crăciunului ne oferă bucuria
sufletească de a vă adresa
dumneavoastră, stimaţi
locuitori din Porumbesti, cele
mai alese gânduri de bine pen-
tru a avea parte de sănătate,
bucurie şi belşug în case!

Crăciun fericit! 
Primăria şi Consiliul
Local Porumbești
Primar Simon Levente

Cu colinde de Crăciun, vă dorim un an
mai bun, şi cu dragoste creştină să
primiţi în dar lumină, zurgălăi de flori de
gheaţă să vă bucure de viaţă, mult noroc
să aveţi în toate, la mulţi ani cu sănătate!

Crăciun Fericit!

Primăria şi Consiliul Local Pomi
Primar Vasile Lang

Inconjuraţi-vă de familie şi prieteni,
bucuraţi-vă de glasurile colindătorilor şi 
de dansul fulgilor de nea stimaţi locuitori 
ai comunei Bogdand.
Astfel, spiritul Crăciunului să vă însoţească
tot anul şi dragostea pe care o dăruiţi celor
din jur să vă întoarcă înzecit. 
Sărbători Fericite!
Primăria si Consliul Local Bogdand
Primar Bojan Aurel

Sfintele Sărbători ale
Crăciunului ne oferă bucuria
sufletească de a vă adresa
dumneavoastră, stimaţi
locuitori din Săuca, cele mai
alese gânduri de bine pentru a
avea parte de sănătate, 
bucurie şi belşug în case!

Sărbători fericite! 

Primăria şi Consiliul
Local Săuca
Primar Gheorghe Marian

Lumina sfântă din noaptea
de Crăciun să vă vegheze

casa și să vă umple sufletul
de bucurie şi liniște. Să vă
dea Dumnezeu puterea să
vă îndepliniţi toate visele,
realizări depline, sănătate

și prosperitate. 
Crăciun fericit ! 

Primăria și Consiliul
Local Moftin
Primar Gheorghe David

De Crăciun este momentul să uităm de griji și supărări, să iertăm, să iubim și să ne amintim
că nu suntem niciodată singuri stimaţi locuitori ai comunei RACȘA. Fie ca binecuvântarea
Domnului să se răsfrângă asupra dumneavoastră și a tuturor celor dragi vouă.

CRĂCIUN FERICIT! 
Primăria şi Consiliul Local Racşa

Primar Toma Betea

Cu ocazia mult
aşteptatei sărbători a
Crăciunului vă urăm ca
pacea şi calda speranţă a
Naşterii Pruncului Iisus să vă
lumineze sufletul, să vă aducă
fericire şi linişte interioară, iar
Lumina sfântă a Naşterii Domnului să
vă aducă în inimi pace şi bucurii
duhovniceşti.

Crăciun Fericit!
Primăria și Consiliul Local Căuaș
Primar Marius Roka

Alături de urările tradiţionale de sărbători vă
transmitem mulţumirile noastre pentru încred-
erea acordată. Vă dorim dumneavoastră, familiilor
şi colaboratorilor un Crăciun Fericit alaturi de cei
dragi şi un an plin de realizări, atât în plan per-
sonal cât şi în plan profesional.

Sărbători Fericite!
Primăria şi Consiliul Local Craidorolț

Primar Daniel Balog
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Fie ca Domnul Iisus Hristos să se sălăşluiască şi în inimile domni-
ilor voastre, iar bucuria cetelor îngereşti, a magilor şi a păstorilor
să reverse din plin binecuvântări şi bunasporire în toate. 

Sărbători fericite!
Primăria şi Consiliul Local  Tarna Mare

Primar Sobius Mariana Monica

Înconjuraţi-vă de familie şi prieteni, bucuraţi-
vă de glasurile colindătorilor şi de dansul
fulgilor de nea, stimaţi locuitori ai comunei
Păuleşti. Astfel, spiritul Crăciunului să vă
însoţească tot anul şi dragostea pe care o
dăruiţi celor din jur să vă întoarcă înzecit. 

Sărbători Fericite!
Primăria şi Consiliul Local Păuleşti

Primar Nagy Iosif

Fie ca Sfintele Sărbători de
iarnă să-şi reverse harul
asupra dumneavoastră şi a
celor dragi vouă, să vă aducă
liniştea inimii şi a minţii şi
să vă sporească sănătatea şi
belşugul, să vă împlinească
gândurile şi speranţele!

Crăciun fericit!
Primăria şi Consiliul 

Local Beltiug
Primar Bartok-Gurzău

Ioan

Minunatele nopţi ale Crăciunului, colindelor şi
datinilor strămoşeşti să vă găsească la ceas de bu-
curie alături de oaspeţii cei dragi. Vă dorim ca
tot binele, gândurile bune şi curate să vă
însoţească pretutindeni, fericirea şi succesul să
vă fie mereu alături!

Sărbători Fericite!
Primăria şi Consiliul Local Berveni

Primar Kiss Zoltan

Frumuseţea Sărbătorilor de Iarnă să
vă găsească în case alături de cei
dragi. Aceste sărbători să vă aducă
multă sănătate, fericire şi împlinirea
tuturor dorinţelor, stimaţi locuitori
ai comunei Terebeşti.

Crăciun fericit!
Primăria şi Consiliul Local Terebeşti
Primar Avorniciţii Mariana

Fie ca Magia Sărbătorilor de iarnă, cu zvon
de cântece şi clopoţei, să vă aducă fericire,
sănătate şi bunăstare în căminul
dumneavoastră, stimaţi locuitori ai comunei
Valea Vinului. 

Crăciun Fericit!
Primăria şi Consiliul Local Valea Vinului

Primar Radu Cristea

De Crăciun este momentul să uităm de griji și
supărări, să iertăm, să iubim și să ne amintim că
nu suntem niciodată singuri, stimaţi locuitori ai
comunei Orașu Nou. Fie ca binecuvântarea
Domnului să se răsfrângă asupra dumneavoastră
și a tuturor celor dragi vouă.

Crăciun fericit!
Primăria şi Consiliul Local Oraşu Nou

Primar Ludroczki Alexandru

Fie ca Sfintele Sărbători de iarnă să-şi reverse
harul asupra dumneavoastră şi a celor dragi vouă,
să vă aducă liniştea inimii şi a minţii şi să vă
sporească sănătatea şi belşugul, să vă împlinească
gândurile şi speranţele!

Crăciun fericit!
Primăria şi Consiliul Local Gherţa Mică

Primar Ciuta Ioan

Din lumina Sărbătoririi Naşterii Domnului
şi din speranţa ce însoţeşte Noul An vă
transmitem gândurile noastre bune
împreună cu urările de sănătate, împliniri şi
bucurii tuturor locuitorilor comunei Vama. 

Crăciun Fericit!
Primăria şi Consiliul Local Vama

Primar Corodan Vasile
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ÎNOT

Un turneu perfect la Select
8110 copii s-au întrecut în week end la a doua ediţie a Cupei Moş Crăciun

Asociaţia Judeţeană de Karate şi-a premiat performerii
8Zoltan Kalocsai, Patrick Burya şi Laura Pop, cei mai buni în 2014

Un sătmărean boxează în Italia
Szilard Gaspar, în 
finala din Sardinia
Fostul pugilist de la CS Unio Satu
Mare şi CSM Cluj, Szilard Gaspar,
se află de o bună perioadă în Italia.
Acesta are deja câteva meciuri pen-
tru un club de pe insula Sardinia şi
se poate lăuda cu performanţe. Ieri
a boxat în finala unei competiţii cu
campionul Italiei, meci pe care însă
l-a pierdut nemeritat. Primele două
runde au fost foarte echilibrate, cu
un plus pentru sătmărean. Însă a
venit runda a treia, când Szilard a
fost trimis la podea, în urma unei
greşeli. Arbitrul de ring a pus punct
întâlnirii, care se pare că a fost una
spectaculoasă. “Îmi pare rău pentru
că a fost un meci frumos, m-am des-
curcat bine, dar în ultima parte am
făcut o greşeală şi am fost trimis la
podea“, a spus Gaspar. Vă reamin-
tim că pugilistul sătmărean a fost
pregătit ani buni de maestrul Iosif
Sandor la CS Unio, iar la Cluj a
urmat facultatea de arhitectură. A
fost curtat de multe cluburi din stră-
inătate, Ungaria, Franţa sau Italia,
unde a şi ajuns de o bună perioadă
de timp.

Aşa cum le stă bine struc-
turilor de sport, şi Asociaţia Judeţeană
de Karate şi-a premiat, în acest week-
end, într-un cadru festiv cei mai buni
sportivi din 2014. Au ţinut să fie
prezenţi sportivii cluburilor afiliate la
AJK, părinţi, dar şi invitaţi de marcă,
subprefectul Tamas Altfatter, dr. Du-
mitru Fanea-consilier local, Szabolcs
Nagy – consilier judeţean, iar din
partea DJST Satu Mare Virgil Dragoş
şi Alexandru Şimon.

Cel care a întreţinut atmos-
fera şi a ţinut să fie prezent, a fost actorul
Vasile Blaga. Preşedintele AJK, Robert
Magos, a făcut un scurt istoric al
asociaţiei, relatând pe rând
performanţele din acest an.

Răsfoind printre rezultate şi
printre performanţele acestui sport,
putem spune că Zoltan Kalocsai este
laureatul anului 2014 al AJK, iar CS
Samuraiul, clubul cu cele mai reprezen-
tative rezultate. 

“Sunt conştient că mai sunt
karateka valoroşi în judeţul nostru care
merită premiaţi,  dar noi ca şi AJK
putem să premiem doar sportivii
cluburilor şi secţiilor de karate afiliate la
această asociaţie. Poate la anul se vor în-
scrie şi celelalte cluburi, în felul acesta
mărindu-se numărul lor şi aducând sub
aceeaşi umbrelă pe toţi practicanţii

artelor marţiale indiferent de stilul prac-
ticat sau federaţia de care aparţin“ – a
declarat  preşedintele AJK, Magos
Robert 6 DAN.

Astfel, titlul de cel mai bun
sportiv al A.J. de Karate la juniori i-a
revenit lui Zoltan Kalocsai. În acest an,
Kalocsai a cucerit două medalii de aur la
C.E., la individual kumite şi pe echipe,

un titlu de campion naţional (IMAF) şi
alte 2 medalii de bronz la C.N.

Laureatul anului la cadeţi este
Patrick Burya, dublu campion euro-
pean la individual şi pe echipe, dublu
campion naţional şi vicecampion
naţional.

La copii, Laura Pop are cel
mai bogat palmares în 2014. O medalie

de aur la C.E., stilul kata, bronz la C.E.,
stilul kumite, vicecampioană naţională
la kata (IMAF).

Printre remarcaţi îi amintim
pe Lemak Hanna, Darius Ardelean,
Stelian Trif, Armin Vida, Denis Burya,
Alexa Bettina, Otto Kovacs (toţi Samu-
raiul), Adrian Călin şi Szabo Robert
(Okinawa) şi Kovacs Attila (Energy

Kardio Club).
Performanţele pe cluburi
* CS Samuraiul (antrenor Robert
Magos): 3 titluri de campion euro-
pean, 1 vicecampion european, 6
medalii de bronz la C.E.,4 titluri de
campioni naţionali, 1 vicecampion
naţional, 2 medalii de bronz la C.N.,
9 medalii la Internaţionalele Un-
gariei.
* CS Samuraiul, secţia Lazuri (in-
structor Ivan Filer): 3 campioni
naţionali, 1 vicecampion naţional, 1
campion european pe echipe, 1
medalie de bronz la C.N.
* CS Okinawa (instructor Csaba
Nyesti): 3 titluri de vicecampion, 1
medalie de bronz.
CS Energy Kardio Club (instructor
Arnold Anzik): 2 medalii de bronz
la Europene.

Dr. Otto Kovacs a primit o
plachetă pentru sprijinul
necondiţionat pe care îl oferă acestui
sport, iar din partea actorului Vasile
Blaga, fiecare sportiv s-a ales cu câte o
oră gratis de călărit la manejul său de la
Botiz.

Gala nu se putea încheia alt-
fel decât cu un pahar de şampanie, dar
şi cu bucate alese, iar sportivii au
promis că în 2015 vor cuceri şi mai
multe medalii.

Sătmarul  intră  încet,  dar
sigur  pe  harta
competiţiilor  importante

de înot din ţară. A doua ediţie a
cupei  Moş  crăciun  a  adunat
sâmbătă  şi  duminică  la  start
peste 110 sportivi la bazinul Se-
lect  de  la  cluburi  de  înot  din
Baia Mare, Oradea,  Gura Hu-
morului,  Arad,  Turda,  cluj
Napoca, Bistriţa  şi  Satu Mare.
Iar copiii s-au întrecut la toate
probele  ,  liber,  bras,  fluture,
spate iar la finalul primei zile s-
a  desfăşurat  şi  o  ştafetă  a
oraşelor.

Spre lauda lor, sătmărenii
de la CSM-Select au câştigat
ştafeta la băieţi şi au terminat pe
locul doi la fete. 

„Le mulţumim tuturor
celor care s-au implicat în organi-
zarea turneului de la părinţi la
sportivi şi la sponsori. Ne
bucurăm că numărul
participanţilor s-a dublat faţă de
anul trecut iar cu siguranţă că
ediţia viitoare se va duce vestea în
ţară şi sper să ajungem la 200 de
copii la start”, a spus Tibi Markos,
unul dintre organizatori.

Antrenorul Silviu Pop era
şi el extrem de mulţumit de
evoluţia sportivilor săi. “Avem 20
de copii la club cu care am partici-
pat la acest turneu. Rezultatele sunt
foarte bune, se vede un real progres
faţă de anul trecut iar timpii s-au
îmbunătăţit” a spus antrenorul
celor de la CSM Satu Mare.

Cu rezultatele complete
ale celor 20 de sportivi sătmăreni
vom reveni în ediţia de mâine a
GNV, iar o galerie foto de la Cupa
Moş Crăciun e disponibilă de azi
pe site-ul www.gazetanord-
vest.ro.

De departe vedeta con-
cursului a fost medaliatul cu
bronz de la Naţionale în proba de
200m mixt, Andrei Şimond de la
LPS Arad.

Iată lotul CSM Satu
Mare ce a reuşit să câştige cele
mai multe puncte la această
ediţie a Cupei Moş Crăciun şi a
terminat pe primul loc în clasa-
mentul cluburilor: Cătălin
Moşneguţu, Darius Soponar,
Luca Tătar, Bianca David, Oana
Komiati, Alexandra Grigoriu,
Ariana Pop, Andra Beliga,
Maria Chifor, Alexandra
Gătina, Blanca Stăncioiu, An-

drei Soponar, Filip Grigoriu,
Miruna Dărăban,Luca Şimon,
Matei Pop, Adam Mihalku,
Zalan Szelmenczi, Riedl Serli
Tibor.

Merită toate felicitările
organizatorii care au reuşit să
asigure condiţii deosebite
participanţilor iar toţi copiii
prezenţi în concurs au avut parte
de cadouri din partea lui Moş
Crăciun.

cRISTIAN STAN
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vOLEI: CSM SATU MARE – CS vOLEI ALBA BLAJ 0-3

Prea mici în faţa liderului
8Patru eleve ale lui Pricop au fost convocate la loturile naţionale

Voleibalistele de la CSM
Satu Mare şi-au încheiat
ieri evoluţia în turul de

campionat al Diviziei a 1. Şi nu
oricum, ci în faţa liderului, CS
Volei alba Blaj. Dacă oaspetele
au aliniat cel mai bun “şase“,
adrian Pricop nu s-a putut
baza pe stranierele Dyetkova,
Zburova, McCurdy şi Mathews.

Ceea ce a însemnat că
oaspetele au reuşit să se impună
fără prea mari probleme în faţa
unor cadete şi junioare. Pe sfer-
turi scorul a fost 12-25, 9-25 şi
din nou 12-25, un 3-0 categoric
obţinut de Alba-Blaj, o echipă de
top, obişnuită cu meciuri
internaţionale. În plus, lotul
acestora este format în cea mai
mare parte din străine plătite cu
bani grei.

Chiar dacă CSM-ul a
suferit o înfrângere la final de
tur, veştile din tabăra sătmăreană
sunt foarte bune. natalia Preda,
Alexandra Molnar şi Adriana
Matei se vor alătura lotului
naţional de cadete al României
de la Rm. vâlcea, care în ianuarie
va participa la turneul de califi-
care la Campionatul European
din Bulgaria. Iar junioara Beata

vaida a fost convocată la echipa
naţională la Bucureşti, cu care va
participa luna viitoare la
calificări pentru Campionatul
Mondial.

“Am încheiat un tur de
campionat pe un loc de play-off.
Având în vedere că suntem în
premieră în Divizia A 1, cred că
fetele s-au descurcat bine. Acum
vom avea câteva zile de vacanţă,

dar trebuie să ne reunim repede,
pentru că returul bate la uşă. S-ar
putea chiar din ianuarie să vedeţi
unul sau două nume noi la
echipă“, a spus Adi Pricop.

Echipa şi-a luat rămas
bun de la suporteri, care au venit
şi ieri în număr mare la sala Eca-
terina Both. Însă lotul CSM-ului
se va reuni foarte repede, pe 2
ianuarie, iar din cele spuse de

antrenorul Pricop, cu jucătoare
noi în lot, după ce Dyetkova a
părăsit echipa, iar Zburova este
foarte aproape să o facă şi ea.
CSM-ul termină prima parte a
campionatului pe un loc de play-
off, locul şapte.

Returul va debuta pe 17
ianuarie, când elevele lui Pricop
vor juca în deplasare la Unic Pia-
tra neamţ.

Daniel Chiorean

w w w. g a z e t a n o r d - v e s t . r o

Unul dintre cei mai mari pu-
gilişti ai României, Lucian Bute s-a aflat
zilele trecute la Satu Mare. Acesta a
ţinut să fie prezent la o nuntă a unui
prieten bun de-al său, care a avut loc la
Restaurantul Poesis. Sigur însă, a dorit
să rămână discret,fără a ieşi în evidenţă
sau pentru a face publică vizita sa la Satu
Mare, deşi a mai fost prezent cu o seară
înainte la un al restaurant cochet din
oraş. Mai mult, pe surse am aflat că
acesta va veni într-o bună zi la Satu
Mare ca şi sportiv nu ca şi invitat de
marcă la o petrecere. nu a dorit să dea
ochii cu presa, însă, din câte am aflat, s-
a distrat de minune la acel eveniment.
vă reamintim că meciul de box dintre
Lucian Bute şi argentinianul Roberto
Bolonti care trebuia să aibă loc la Mon-
treal pe 6 decembrie a fost anulat. Asta
pentru că Bute s-a accidentat serios la
spate. Ultima sa luptă a fost pe 19 ianua-

rie când a fost învins la puncte de cana-
dianul Jean Pascal, într-un meci pentru
centurile WBC Diamond şi nABF la
categoria semigrea. Bute  a pierdut cen-
tura IBF la categoria supermijlocie în
mai 2012, învins de britanicul Carl
Froch.

vineri, la finalul ultimului
antrenament al fotbaliştilor de la CS
Juniorul şi-a făcut apariţia şi Moş
Crăciun. Sacul Moşului a fost plin cu
cadouri personalizate pentru micii
fotbalişti sătmăreni. La acest eveni-
ment au fost invitaţi câţiva jucători
deja consacraţi, dar care au pornit la

drum tot de la o vârstă fragedă. Este
vorba despre Florin Mureşan şi valter
Heil, acum la FC Olimpia, Marius
Curileac şi Răzvan Tincu de la echipa
de primă ligă FC Botoşani, dar şi an-
trenorul federal Dacian nastai. Co-
piii au fost foarte bucuroşi că Moşul
Juniorul nu i-a uitat şi au promis că

în continuare vor asculta de antrenori
şi vor fi foarte cuminţi. Referitor la
antrenori, CS Juniorul se bazează pe
Ioan Donca, Attila Mandi, Liviu Iva-
suc, Călin Domuţa şi nicolae Şuta.
Astăzi, urmează ca echipa de fete pre-
gătită de profesorul Liviu Ivasuc să să
primească daruri de la Moş Crăciun.

Sâmbătă la Snagov a avut
loc Gala Campionilor Federaţiei
Române de Motociclism 2014. Au
fost prezenţi cei mai buni piloţi ai
sportului pe două roţi din Româ-
nia. De la eveniment nu a lipsit
nici multiplul campion naţional
de enduro şi enduro-cross, sătmă-
reanul Emanuel Gyenes.

Acesta are în palmares
deja 14 titluri naţionale, câte şapte
la fiecare ramură, plus participări
cu succes la Raliul Dakar. 

Din partea FRM, Gyenes
a primit o plachetă şi două cupe,
fiind în centrul atenţiei. Dintre
sătmăreni, Marton Szilveszter a
fost şi el invitat dar nu a putut

ajunge. La finalul campionatului
Marton a cucerit titlul de vice-
campion naţional de enduro la
Clasa E 2.

După ce îşi va petrece
Crăciunul acasă, Mani Gyenes va
decola pe 28 decembrie cu desti-
naţia Buenos Aires, pentru a fi
prezent la Raliul Dakar 2015.

MOTO
Emanuel Gyenes, în lumina reflectoarelor 
la Gala Campionilor FRM 2014

EvEnIMEnT
Lucian Bute, într-o vizită 
privată la Satu Mare

Moş Crăciun a poposit şi la Juniorul
8Invitaţi speciali au fost Mureşan, Heil, Tincu şi Curileac

Lupte
Sătmărenii au 
dominat Memorialul 
Roman Codreanu
În week-end la Arad s-a desfăşurat
Memorialul Roman Codreanu la
lupte greco-romane, un turneu in-
ternaţional cu participări din Serbia,
Moldova, Slovacia, Ungaria şi Ro-
mânia. Cum era normal, printre par-
ticipanţi s-au numărat şi luptătorii
de la CS Satu Mare-Cetate Ardud,
care au obţinut nouă clasări pe po-
dium. Performerii delegaţiei con-
duse de antrenorul Tudor Barbul au
fost Raul Zarzu (28 kg), Marian
Zaha (38 kg), Marius Bulgăr (42 kg)
şi Andrei Barbul (47 kg). Pe doi s-au
clasat Trandafir Silaghi (28 kg), Paul
Oros (32 kg), Andrei Buzilă (47 kg),
iar pe ultima treaptă a podiumului
au urcat Adrian Pop (85 kg) şi Sabi-
nel Lobonţ (54 kg). De asemenea,
Mădălin Silghi (28 kg) a terminat
concursul pe cinci. Şi la Zagreb s-au
întrecut sportivi sătmăreni însă cu
rezultatele acestora vom reveni. Ur-
mează o mini-vacanţă pentru luptă-
torii de la CS-Cetate, dar între
sărbători se vor antrena la sala de la
Mădăras, urmând ca pe 5 ianuarie să
sune clopoţelul reunirii.



SOCIETĂŢI

ANUNŢURI DE MEDIU

l Agentia pentru Protectia Mediului Satu Mare,
anunta publicul interesat ca planul Urbanistic Zonal-
PUZ- In vederea construirii unei capele mortuare in
cimitirul Orasu Nou, avand ca titular Parohia Refor-
mata Orasu Nou, nu necesita evaluare de mediu, ur-
mand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de
mediu. Observatiile si comentariile publicului interesat
privind decizia etapei de incadrare se transmit in scris la
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare,
din Satu Mare str.Mircea cel Batran, nr.8B, cod 440012,
fax 0261-733500, e-mail office@apmsm.anpm. ro, in
zilele de luni-joi intre orele 8-16.30 si vineri intre orele
8-14, in termen de 10 zile calendaristice de la data apari-
tiei anuntului. Decizia motivata a etapei de incadrare
poate fi consultata la urmatoarea adresa de internet
http:// apmsm.anpm.ro  

OFERTE DE SERVICIU

l Angajez urgent electrician electronist auto.Salar
Atractiv  0745.610.042 
l Firma din Carei angajeaza lacatusi, strugari, su-
dori si cu instruire.  Telefon:0744520219.
l Angajam vanzatoare si manipulatoare cu 8-4
ore, la magazin alimentar  in Carei. Tele-
fon:0261864001, orele 8-14.
l Caut tamplar de binale. 0757881588
l Caut lacatus sudor pentru Italia.Tel:
0741.196.836  
l Motel SELECT din Carei angajeaza bucatar-
easa. Telefon: 0723718385
l Fabrica de confectii Carei angajeaza muncitori
calificati si 
necalificati. Telefon: 0261866730
l SC. DOMIRUS SRL, angajeaza mecanic auto
cu experienta, necesar permis de conduc-
ere.0745.388.544

CERERI DE SERVICIU

l Caut loc de munca  !  Urgent !  Tel
:0743.365.114  
l Specialist în construcţii metalice caut loc de
muncă. 0771-475448.

l Tânăr, cu permis de conducere, caut loc de
muncă. Telefon 0743-365114.

MATRIMONIALE

l Doamna  de 72 de ani fara copii caut partener
de viata.Tel :0262.295.279  
l Băiat, 1,78, 85 kg, caut domnişoară fără obli-
gaţii până la 43 ani, pentru prietenie, căsătorie.
0747-832325.

DIVERSE

l Donez catelusa talie mica unor pensionari iu-
bitori de animale care sa o tina in casa asa cum e obis-
nuita.Este prietenoasa,sanatoasa,cuminte,vaccinata
la zi,microcipata,sterilizata,dar din cauza varstei se
teme de zgomote puternice (gen cele din
cartiere).Se doneaza doar la casa cu contract de
adoptie Tel : 0745.290.511  

TRANSPORT PERSOANE ŞI MARFĂ

l Transport persoane in Germania. Telefon:
0743101572
l Transport marfă-mutări ieftin. Telefon
0745969327.
l Transport balast, nisip, diverse, 3,5 tone. Tele-
fon 0753-660219, 0763-758923.
l Transport marfă 3 mc, următoarele: balastru,
pietriş, moloz, pământ pentru grădină şi gazon,
lemne pentru foc, mutări mobilier, orice, la cererea
clientului. Seriozitate şi punctualitate maximă.
0749-656172, 0734-625231.
l Transport mobilă, marfă, mutări. 0755-
699856.
l Duc-aduc persoane în Germania. Telefon:
0723488400. 
l Transport persoane Germania, Spania, Lis-
abona. Tel. 0746-323795.
l Transport persoane cu autoturism, intern şi ex-
tern, la cele mai bune preţuri. Telefon (non-stop):
0745-312034.
l Transport persoane Austria şi Germania la des-
tinaţie. Execut tractări în şi din străinătate. Tel.
0740-613338.
l Transport convenabil marfă, până în 1,5 t, în
Satu Mare şi judeţele învecinate. Tel. 0743-450946.

PRESTĂRI SERVICII

l Fac masaj si menaj la familie mai in varsta.
tel.0745604127, 0743989352
l Mos Nicolae vine cu caleasca. 0742312121
l Forez puturi de apa la preturi negociabile, in
orice tip de teren. informatii telefon.0753924223
l Filmez ,fotografiez : nunti,botezuri,majorate la
pret corect.Bonusuri masina de facut bule de
sapun,fotografii magnetice  Tel:0743.612.415   
l Reparaţii calculatoare, laptopuri, instalare Win-
dows XP, 7,8, setare reţea Wi-Fi, curăţire unitate,
instalare programe office etc. La nevoie-deplasare la
domiciliu. Telefon 0740-774201.
l Reparaţii, actualizări GPS, telefoane, tablete cu
hărţile 2014, full Europa, compatibil cu toate apa-
ratele cu harta pentru maşină mică, camion. Telefon
0740-774201.
l Filmez, fotografiez: nunţi, botezuri la preţ co-
rect. Bonus: maşină de făcut bule de săpun, fotogra-
fii magnetice. Telefon  0743-612415.
l Retapiţez canapele. 0749-596016.
l Meditez engleză. 0742-510442.
l Dau ore de matematică. Telefon 0735-218476.
l Reparaţii calculatoare, instalare Windows, de-
virusare. Telefon 0743-365114.
l Repar maşini de spălat la domiciliul clientului.
Ofer garanţie. Telefon 0755433810.
l Forăm fântâni. Telefon: 0744828160.
l Sobe teracotă montat, reparat. Telefon: 0740-
458421.
l Şcoală de şoferi categ. B, condiţii avantajoase.
Telefon 0734-775734.
l Executăm şi reparăm cazane de făcut pălincă la
comanda clientului, de orice dimensiuni de la 1,5

litri până la 1000 litri chiar şi la domiciliul clientului.
Telefon  0756829082.
l Execut lucrări de parchetat, parchet clasic +
parchet laminat cu maşină aspirator. Telefon 0744-
935068.
l Filmări, fotografii, albume foto  personalizate
pentru nunţi, botezuri şi alte evenimente speciale.
Editare video, montaj video, transpunere casete
VHS, miniDV, Hi8 pe DVD. Experienţă mare în
domeniu la cele mai mici preţuri!!! Telefon 0745-
210755.
l Instructor auto, categoriile A, B, C, D. Profe-
sionalism, preţ avantajos. Maşini ultimul tip. Tele-
foane  0744-238243, 0361-421142, 0744-590033,
0753-105949.
l Execut lucrări de reparaţii electrice şi electro-
casnice. Telefon 0748-311795.
l Executăm porţi, garduri, balustrade, copertine
din fier şi din inox. Telefon 0745/165223.
l Depanez ieftin calculatoare la domiciliul clien-
tului. 0742-993505.

TERENURI

l Vand 10 ari de teren in Lazuri, cu o casa mica
de vacanta. Terenul are 25m front. Pret 18.000 euro
negociabil. 0740788506
l Vand teren intravilan, str.Dara, 24 ari, parcela-
bil. 0740858313
l Vind teren intravilan in Moftinu mic, suprafata
de 1.100 mp, la 250 m de la drumul principal, 5.500
euro, negociabil. Telefon: 0788510733
l Vand gradina in Bercu Rosu, extravilan 10 ari
cu cabana, fantana, pomi fructiferi, pret 5100 euro
negociabil. Tel 0741120883 
l Vand loc casa Halmeu, 28 arii, pretul 28.000
euro. Telefon 069917611731
l Vand teren in comuna Lazuri cu o casa mica de
2 camere, teren intravilan 10 ari, pret 16000 euro.
tel 0740788506
l Vand gradina 6,5 ari, cu acces de pe strada Vic-
toriei, pret 8.000 de euro, tel 0361.420.692
l Vand parcele de teren 3 sau 6 ari intravilan in
zona Dara-Diana 1200 euro/ar. Tel: 0742.763.592  
l Vând 12 ari intravilan în zona industrială, 68
ari pe str. Careiului. Telefon 0752-032125.
l Vând 6,3 ari grădină, str. Victoriei - colţ Pesca-
rilor - 7.000 euro. Telefon 0361-420692.
l Vând teren 1,8 ha, spate Armonia, 300 euro/ar,
parcelabil, 52 m front; 50 ari prima parcelă după
case, 300 euro/ar, parcelat, pe Lucian Blaga; 4,7 ha
Păuleşti, parcelabil, 100 m curent, 400 m gaz, la 200
euro/ar. Telefon 0749-042446.
l Vâ 1,12 ha teren intravilan cu documentaţie pe
măsura 121. Telefon 0745-855032.
l Vând loc de casă 630 mp, front 25 m, str. Odo-
reului, cu utilităţi. Telefon 0744-252824.
l Vând teren intravilan str. Dorobanţilor, zona
Lucian Blaga, 2 parcele a câte 8,50 ari, utilităţi: apă,
gaz, curent la şosea. Preţ - 1.100 euro/ar, negociabil.
Telefon 0747-907020.

GARSONIERE

l Vand garsoniera tip apartament M 14,bloc de
caramida cu mobila de bucatarie,baie marita.Pret
13.000 euro.Tel : 0753.674.387  
l Vand Garsoniera pe strada arinului. 7000 euro
negociabil. 0741458203
l Vând garsonieră Micro 15, etaj I, termopane,
20 mp, preţ - 11.000 euro. Telefon 0747-907020.
l Vand sau schimb cu garsoniera confort sporit,
casuta alcatuita din camera bucatarie baie (apa,
curent) situata langa strand. Tel: 0770.467.713

APARTAMENTE 2 CAMERE

l Vând apartament 2 camere 54 mp + 2 bal-
coane, etaj 4, pe drumul Careiului 154/A, preţ ne-
gociabil - 16.000 euro. Informaţii, telefon
0754-504755.
l vand urgent apartament cu 2 camere, etaj II cu
balcon, situat in Micro 15, str.Ozana. Pret 20.000
euro. 0740788506
l Vând apartament 2 camere,Micro 15 str.
Oituz,preţ 19.500 euro. Tel 0720.031.047  
l Vand apartament 2 camere, semidecomandat
zona piata Somes. 0742269190
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai, et.4,
acoperis, pus la punct.Pret 18.000 euro. 0741601130
l Vând apartament 2 camere micro 15, et.2,
semidecomandat, suprafata 50MP, pret  18.000
euro. tel 0741601130
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MARFĂ MUTĂRI -
0745-049715

AUTOSERVICE 
AUTORIZAT RAR

Execută:
- Reglat direcţie în 4 puncte

- Lucrări mecanice
- Lucrări de tinichigerie

- Lucrări la instalaţia electrică
- Schimb de caroserie.

Miron Costin 54. Telefon 0261-
712102 

sau 0742-311872. 

Amadeus SRL comercializeaza prin mag-
azinul situat pe strada Ady Endre, nr.24,
materiale pentru instalatii termice, elec-
trice si feronerie la preturi de producator.
Telefon 0361417274

Transport marfă 5 tone şi mutări. Telefon
0746-140664.

Lansez porumbei albi la nunţi sau alte eveni-
mente. Telefon 0742-784765, 0723-969946.

Instructor auto, autorizat, categ. B. 0746-
604824.

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FI-
NANTELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA or-
ganizeaza, in data de 20 ianuarie 2014, concurs de
recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii pub-
lice de executie vacante din cadrul Directiei Re-
gionale Vamale Cluj :

o    3 posturi inspector vamal debutant in cadrul
Biroului Vamal de Frontiera Halmeu/Comparti-
ment echipamente control nedistructiv

o    1 post inspector vamal clasa I grad profesional su-
perior in cadrul Biroului Vamal de Frontiera
Sighet/Compartiment supraveghere si control
vamal

o    1 post inspector vamal clasa I grad profesional
asistent in cadrul Biroului Vamal de Frontiera
Sighet/Compartiment supraveghere si control
vamal

o    3 posturi inspector vamal debutant in cadrul
Biroului Vamal de Frontiera Sighet/Compartiment
supraveghere si control vamal

Conditiile de participare la concurs si bibliografia
se afiseaza la sediul si pe site-ul DGRFP Cluj Napoca,
www.anaf.ro la sectiunea DGRFP Cluj Napoca si pe
site-ul finanteregionalecluj.ro la sectiunea concursuri.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul DGRFP
Cluj Napoca si la nr.de telefon: 0264/592602
int.175 si 429.    

Angajăm meseriaş cu experienţă în confecţio-
narea de obiecte din fier forjat. Salariu atractiv
şi alte facilităţi. Tel. 0750645556

Depozit de materiale de instalatii anhajeaza lu-
crator comercial. Trimiteti CV la angajar-
icv@yahoo.com

SC STEIGER SRL cu sediul in Carei, str. C-
tin Mile nr. 5, 
angajeaza sudori calificati MIG-MAG (in
gaz protector), lacatusi si 
operator CNC calificati. Cerinte: 2 ani ve-
chime, interpretare desen 
tehnic. Telefon/Fax: 0261866782, e-mail:
reka.herman@steiger.ro  

CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL DR.
BRANDEU IOAN,

medic primar Gastroen-
terologie, medicina interna,
doctor in stiinte medicale.

Satu Mare, str. Mihnea
Voda, nr. 7. 

Program de lucru luni marti
miercuri. 
Informatii la 0729881953.

S.C. TROTA România s.r.l.,
din Cluj, angajeazá, atît tineri
soferi cu categoriile C + E cu
cel putin 2 ani de experientá pe
TIR, cît si începátori. Se lu-
creazá în echipaj, pe Comuni-
tate. Conditii excelente. Se
asigurá un cîstig minim între
salarul de bazá si diurne. Infor-
matii la tel. 0740295418,
numai dupá trimiterea unui
CV si copii de pe documentele
de mai jos, la soferitir@trota.ro
· Buletin  · Pasaport  · Permis de
conducere  · Cartela tahograf  ·
Atestat de marfá  · Cazier judi-
ciar  · Cazier auto”

Vand teren intravilant 20 de ari in
Viile Satu Mare ingradit cu gard viu,
cu drum de acces pietruit cu posibil-
itati de racordare apa si curent in
zona linistita. Merita vazut la un pret
foarte bun. Inf. Tel : 0753.137.060  

Vând teren 10.5 ari în spate la PRACTIKER,
front 26 metri. Tel: 0744852285.

RESTAUR ANT AUROR A
Vă invită să petreceţi noaptea dintre ani 

în compania lui DJ CĂTĂLIN. 
Meniu special şi o atmosferă deosebită!

Rezervări la Restaurant Aurora sau 
telefon 0261714946, 0730713552.

Bricheţi cu esenţă de fag 
6,49 lei/bax
Tel. 0748.911.480.

www.p eleti -bricheti -roman ia .ro

Comisie medicală şcoală auto
Clinica Medicală Sfântul Anton

Consultaţii medicale zilnic între orele 12:30-15:00 
• Chirurgie generală • Medicină internă şi reumatologie 
• Psihiatrie • Neurologie 

Servicii de examinări medicale
zilnic 12:30-15:00, pentru:

• Preschimbare de permise auto 
• Obţinere permise (şcoală de şoferi)
pentru profesionişti şi amatori 
• Vize medicale pentru port
armă, vânători şi agenţi de pază

Programări: 0261-717.777, 0261-713.333 

Rezultate

pe loc!

Federalcoop 
Satu Mare 

dă spre închiriere spaţii la etajul clădirii
din str. DECEBAL, nr. 2,  Satu Mare,

pentru activitate de birotică.
Informaţii la: 0261-712670.
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l Vand apartament 2 camere, central, 25.000
euro. Tel 0745325900
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, langa
Profi, semidecomandat, parter, balcon inchis si cu
pivnita, garaj cu sau fara in apropiere. Pret 25.000
euro negociabil 0740788506 
l Vand apartament in Micro 15, pe str.ozana,
et.II, cu 2 camere, semidecomandat, nu este renovat.
Pret 23.000 euro negociabil. Tel 0740788506
l Vand apartament 2 camere, Micro 14, str.
Muresului suprafata 35 mp, bloc din caramida, pret
13500 euro. Tel: 0741.601.130  
l Vând apartament 2 camere, Solidarităţii
(beton), 48 mp, etaj III, 18.000 euro. 0788-728472.
l Vând apartament Solidarităţii, 25.000 euro.
Telefon 0743-088003.
l Vând apartament 2 camere cărămidă, etaj I,
geamuri termopan, finisat. 0747-701091.
l Vând apartament 2 camere semicentral, etaj III
din IV, balcon, hol, baie. Preţ - 29.000 euro. Urgent!
Telefon 0747-907020.
l Vând apartament cu 2 camere, etaj II, în M15.
Telefon 0740-788506.
l Vând apartament pe str. Horea, 2 camere, baie,
bucătărie, hol, cămară, în suprafaţă de 55 mp, et.4.
Informaţii la telefon 0748604766.
l Vând urgent apartament 2 camere semideco-
mandat, din cărămidă, zona Piaţa Someş. Preţ -
avantajos. 0742-269190.
l Vând apartament 2 camere, renovat, cu termo-
pane, microcentrală, faianţat, gresiat, etaj III, la pre-
ţul de 19.500 euro. str. aleea Humuleşti,  nr.2,
telefon 0743-632354.
l Vând apartament 2 camere în 14 Mai sau
schimb cu garsonieră. 0747-225541.
l Vând apartament 2 camere, Micro 15, et. 2,
mobilat (nemobilat), cu microcentrală, la 5 minute
de P-ţa Someş şi Spitalul judeţean, accept şi Progra-
mul “Prima casă”, fără intermediari. Informaţii te-
lefon 0757-349690, toată ziua.
l Vând apartament cu 2 camere în Micro  14,
aleea Mureşului, bloc din cărămidă, etaj IV, acope-
riş izolat, finisat, centrală termică, geamuri termo-
pan. Preţ 21.000 euro. Telefon 0747-638220.
l Vând apartament cu 2 camere decomandate,
din cărămidă, Micro 14, etaj I, str. dariu Pop, bl. 45.
Telefon 0722-872270 sau 0771-566269. Preţ
23.000 euro. Fără intermediari.

aPaRTaMenTe 3 caMeRe

l Vand apartament 3 camere dei caramida,deco-
mandat,str.dariu Pop
nr.3,Bl.T39et5,ap66Tel:0721.584.558 
l Vand apartament cu 3 camere langa
scoala+gradinita micro 16, izolat termic, accept
prima casa. Tel 0758623443
l Vând apartament 3 camere pe drumul careiu-
lui Bl 12 et.3 din cărămidă,2 balcoane mari,beci ne-
finisat.Tel : 0361.805.409 sau 0748.922.050  
l Vând apartament 3 camere situat pe drumul
careiului nr. 34 şi garsonieră. Telefon: 0740-
477865 şi 0749-689895.
l Vand ap.3 camere din caramida si garaj,pe aleea
Gladiolei nr.1,et 2,cart.14 Mai.Pret:28000
euro.Tel:0770.191.459,0721.475.767
l Vand apartament 2 camere Micro 17, aranjat,
gol, imediat ocupabil, Belsugului, et.4, cu acoperis.
Tel 0740.634.814
l Vand apartament de 100 mp in casa 3 camere
+ bucatarie + 2 camere demisol, garaj, gradina 2 ari
jumatate, zona Strandului 70.000 euro neg.
Tel:0742.763.592
l Vând apartament 3 camere etaj 2, Micro
17+garaj. Tel.0770314263, 0753763139
l Vând apartament 3 camere decomandat, cen-
trală, gresie, faianţă, carpaţi I limită carpaţi II. Te-
lefon 0766-293864.
l Vând apartament 3 camere ultrafinisat, etaj III,
semicentral, mobilat complet, în asociaţie, loc de
parcare, 53.000 euro. 0756-622682.
l Vând apartament 3 camere nou, mobilat şi uti-
lat, parter cu grădină proprie, 150 mp. Tel. 0740-
567603.
l Vând apartament cu 3 camere, decomandat, 2
băi, 2 balcoane, 90 mp, centrală termică, pe B-dul
lalelei, deasupra casieriei electrica. Preţ 36.000
euro, negociabil. Merită văzut! (accept şi schimb cu
apartament cu 2 camere, plus diferenţă), Tel. 0751-
796827, 0744-479328.

aPaRTaMenTe 4 caMeRe

l Vand apartament 4 camere,lalelei et.6(din 8)
partial mobilat,termopane,centrala proprie,usa an-
tiefractie la 41.000 euro.Tel:0722.577.858 
l Vand apartament cu 4 camere pe calea Traian,
nr.2, etaj!. Telefon 0752757412
l Schimb apartament cu 4 camere in Timisoara
in zona centrala 100mp, cu apartament sau casa in
Satu Mare. accept Variante. 0722415202 
l Vând apartament cu 4 camere în Micro 17. In-
formaţii la telefon: 0751149372
l Vând apartament 4 camere, 2 băi. accept in-
termediari, 32.000 euro, 0752-648285.
l Vând sau schimb apartament 4 camere în casă
tip asociaţie pe strada odoreului, cu apartament cu
2-3 camere. Tel. 0721-352585.

VÂnZĂRI caSe

l de vandare casa, 3.27 ari, cost 60.000 euro, ne-
gociabil. Tel 0745604127, 0743989352
l Vand case 2 camere curte comuna prêt nego-
ciabil.Tel : 0745.893.224 
l Vand  7 ari tern  cu cabana  din  lemn pe

amatului acces  auto. Tel.0745789043
l Vindem 2 case pe un teren de 1612 mp pe str.
Fabricii.Tel : 0743.424.471 sau 0748.108.881  
l Vand 2 case str.Zorilor, nr 10a, 4 camere, 3 bu-
catarii, 3 bai, 3 terase, 2 beciuri si 8 arii de gradina,
pret 93.000 euro negociabil negociabil sau jumatate
din proprietate 41.500 euro negociabil.Tel
0741120883
l Proprietar vand casa cu etaj odoreu,4 camere
decomandate,bucatarie,baie utilate,curte si gradina
cu vie si pomi fructiferi .Relatii Tel:0743.105071
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie; construcţie
nouă în curte: cameră, baie, bucătărie, neterminate,
garaj, curte, 3,5 ari teren. 0752-685514, 0770-
542551.
l Vând casă de vacanţă cu 10 ari teren extravilan,
aşezat la capătul străzii odobescu. Utilităţi la 200
m. Telefon 0741-346895.
l Vând imobil cu mansardă, toate utilităţile, ime-
diat ocupabil + 0,50 ha teren cu două solarii - 900
mp, acoperit. Telefon 0745-855032
l Vând sau schimb cu garsonieră confort sporit
căsuţă alcătuită din cameră, bucătărie, baie (apă, cu-
rent), situată lângă ştrand. Telefon 0770-467713.
l Vând casă 3 camere, bucătărie, baie, cămară ali-
mente, un hol la intrare, garaj, 5 ari cu toate utilită-
ţile, la preţ bun - 56.000 euro. 0770-429973,
0741-344612.
l Vând urgent casă P+e, cart. davilas dorolţ.
Informaţii, telefon 0749-425062.
l Vând la intrarea în amaţi, la 2 km de oraş, în
zona de vile, cu utilităţi: o casă de locuit nouă, cu
mansardă, jos living, bucătărie, baie, o terasă mare,
sus două camere, două balcoane, cu 5 ari teren, la
36.000 euro; legat de aceasta, o cabană din lemn cu
mansardă, blacon jos şi zidită în interior, cămară de
lemne, coteţ de porci şi 5 ari teren la 21.000 euro şi
legat de acesta, 12 ari loc de casă cu 33 m front sau
2 parcele la 6 arii/ buc. la 1550 euro/arie, toate îm-
preună sau pe bucăţi sau la schimb cu apartament
sau alte variante. Telefon 0745-049715.
l Vând casă 2 camere, dependinţe, intrare ma-
şină, semicentrală, preţ negociabil. Telefon 0741-
249862.
l Vând/închiriez casă P+M nouă, utilată, curte,
garaj, zonă liniştită. Informaţii telefon 0744-
540124. 
l de vânzare casă cu 5 camere + dependinţe la
numai 70.000 euro  în centrul Vechi, Piaţa liber-
tăţii nr. 22. Telefon 0768-086893, 0746-086892.
l Vand sau schimb casa cu apartament 2 camere
plus diferenta, pe careiului etaj 2-3, telefon 0725-
685514
l Vand casa imediat ocupabila cu toate utilitatile
existente- se poate folosi ca si sectie pentru diferite
procese tehnologice. Tel: 0745-855032

IMoBIlIaRe caReI

l Inchiriez birou cu toate dotarile in carei. Tele-
fon:0746335117, 0748823825
l Vand in carei apartament 2 camere, etajul I.
Telefon: 0745289081
l Vind apartament 37 mp, 2 camere, et IV, ren-
ovat complet, mute dotari in carei,  17.600 euro.
Telefon: 0745263453
l Inchiriez spatiu comercial de 35 mp
apa+gaz+baie in carei. Telefon: 0746476885
l Vind casa 2 camere, gaz introdus, 10 ari teren
in carei, 24.000 euro, neg. Telefon: 0746476885
l Vind apartament 2 camere decomandate, 37
mp, et. IV, renovat complet  cu multe inbunatatiri,
17.600 euro. Telefon: 0745263453.
l Vind 4 ha teren intravilan in carei dn20 langa
fabrica Fonix. Telefon:0740354348
l Vând casă cu 2 camere şi teren 10 arii, carei, la
24000 euro. Telefon: 0746476885. 
l dau în chirie 37 mp spaţiu comercial în carei.
Telefon: 0746476885.
l Vând 24 ari teren intravilan în Foieni. Telefon:
0261874682.
l Închiriez garaj lângă piaţa alimentară în carei.
Telefon: 0753708415.
l dau în chirie salon de cosmetică-coafură cu
toate dotările în carei, zonă circulată. Telefon:
0746476885.
l căutăm chirie în carei. Telefon: 0748768248.
l Vând casă bună pentru birou, activităţi comer-
ciale, cabinete medicale etc. în centrul vechi al ca-
reiului. Telefon: 0744-131384.
l Vând apartament în carei, MV1, parter, 2 ca-
mere, 2 băi, semidecomandat, confort 1, suprafaţă
60 mp. Preţ 30.000 euro. Tel. 0744-690795.
l Vând casă cu 4 camere, bucătărie, baie, şură,
garaj, bucătărie de vară, gaz, curent, apă, încălzire
centrală, 35 ari de teren, situată în carei, pe str. Spi-
cului nr. 7. Preţ 85.000 de euro, negociabil. Infor-
maţii la telefon 0745-890548, zilnic, între orele
10-18.
l Vând apartament cu 2 camere în carei, zonă
ultracentrală, în cartierul “eliberării”, etajul III, ne-
decomandat - stare foarte bună. dotări: un boiler,
2 convectoare, pivniţă. Telefon: 0742-312968.

IMoBIlIaRe alTe localITĂţI

l Vind teren intravilan 1126 mp, in Moftinu-
Mic, 50 metri de la dn  carei-Satu-Mare, pret ne-
gociabil. Telefon: 0788510733
l Vând / schimb casă superfinisată la ţară, 42 ari
teren, izolată exterior, geamuri termopan, baie, bu-
cătărie, hol, trei camere mari, 2 intrări, la casă, cu uşi
termopan, centrală pe lemne, boiler gaz, boiler cu-
rent. 0754-489733.

l Vând casă cu 42 ari teren în Mădăras. 0726-
643769.
l Vând casă în eriu Sâncrai, str. oşteze nr. 281 şi
2 locuri de casă alăturate. Telefon 0742-464113.
l Vând loc de casă în Halmeu, zonă bună, 30 ari
cu front 28 m. 0742-481793, 0043069917611731.
l Vând casă mică în lazuri cu zece ari de teren.
Telefon 0740788506
l Vând casă + grădină, dependinţe în Satu Mic
nr. 154. Telefon 0742-524606, 0261-726181.
l Vând 3 parcele 43 ari, 47 ari, 1,15 ha, la Medieş
Vii. 0741-088733.
l Vând casă cu curte şi gradină, 1500 mp, în co-
muna Moftinu Mic, jud.Satu Mare. Telefon:
0744564152
l Vând 14 ari loc de casă în Medieşu aurit, acte
la zi, 2.400 euro, uşor negociabil. 0758-253630.
l Vând urgent casă nouă cu grădină în satul ni-
sipeni, comuna lazuri. Telefon 0755-279614,
0361-809921.
l Vând 42 ari intravilan cu casă demolabilă, Mă-
dăras. 0770-357352.
l Vând apartament 2 camere, etaj I în Berveni,
35 000 lei. Telefon: 0745180762. 
l Vând 1,8 hectare de teren arabil în cioncheşti,
la 300 de metri de drumul principal. Telefon: 0746-
853192.
l Vând casă în satul Răduleşti. Telefon 0745-
390764.
l Vând loc de casă cu grădină 60 ari în satul ady
endre, comuna căuaş, la 20 km de Tăşnad. accept
variante la schimb cu alt teren situat în Tăşnad sau
Viile Satu Mare. Telefon 0744-221885.
l Vând teren în suprafaţă de 16 ari la Urziceni,
cu fundaţie construită de 10x20 m, 28 m front, uti-
lităţi în faţa casei. Informaţii la telefon
0743.572.334.
l Vând teren, zona luna Şes, 0,42 ha. Informaţii
la telefon: 0757-233.398. 
l Vând sau schimb cu autoturism, teren la cion-
cheşti, 30 ari, preţ 450 euro/ar, negociabil. Telefon
0744-150114.

VÂnZĂRI aUTo

l Vind Iveco si Ford 3-7 persoane, 3,5 tonne, pla-
tou fix si rabatabil,  roti duble. Telefon: 0744897711
l Vind Ford Fiesta 1,8 diesel, autoutilitara, 2
locuri, neinmatriculat  din 1995, 550 euro. Telefon:
0744897711.
l Vand Ford Galaxy  diesel recent adus în ţară,cli-
matronic,etc. 0744.792.284  
l Vand VW Polo 1,4 MPI an 2001
climatronic,incălzire în scaune,euro 4 ,recent adus
in tară Tel 0744.792.284
l Vind Ford Fiesta 1,8 diesel, autoutilitara, 2
locuri, neinmatriculat 
din 1995, 550 euro. Telefon: 0744897711
l Vind bascula si platforma fixa, IVeco si
FoRd, neinmatriculate, 3,5 
tonne, roti duble, 7-3 locuri, din 2005 si 1999. Tele-
fon: 0744897711
l Vind bascula IVeco 7 locuri 2004, Ford
Transit 3 locuri, 1999, platforma fixa. Tele-
fon:0744897711
l Vand BMW seria 5 combi diesel din 2003
motor 2000cm,taxa platita si nerecuperata 3700
euro.Tel : 0740.317.642  
l Vand Ford Tranzit basculabil in stare foarte
buna de functionare.Informatii Tel: 0753.660.219  
l Vand opel Frontera, 4x4 an 1995, benzi-
naGPl, aer conditionat, inmatriculat, 0773835662
l Vand Toyota Rav 4, an 1996 utilitara 4x4, re-
cent adusa in tara 0773835662
I Vand Vw Bora 1.6 benzina, an 2002, inmatriculata
timbru de mediu achitat, 0773835662
l Vand BMW 320 diesel an 2002, 150 cp,
kombi, negru, recent adus, 0773835662
l Vand Mercedes a-class 1.7 cdI diesel, an 1999
recent adus in tara, euro 3, aer conditionat,
0773835662
l Vand sau schimb opel Zafira an 2001, 2.0
TdI, taxa nerecuperata. Tel 0745325900
l Vand Renault Megan cabrio, anul 2004,
120.000km motor 2l. interior piele rosu,radio cd
Mp3, genti aluminiu pret: 4900 euro,
inmatriculat.Tel: 0742.763.592
l Vind Iveco neinmatriculat din 2005, Ford cu
platforma din 1999, 3,5 tone, roti duble. Telefon:
0744897711
l Vând Fiat Punto din 2003, culoare roşu aprins,
întreţinut, cu două rânduri de cauciucuri (iarnă+
vară), înmatriculat, fără taxă. Preţ negociabil. Tele-
fon 0748-092236.
l Vând VW Bora, an 2002, 1.6 benzină, înma-
triculat, timbru de mediu achitat. Telefon 0744-
792284.
l Vând BMW 320 diesel, an 2002, recent adus
în ţară, 150 cP, combi. Telefon 0744-792284.
l Vând Toyota Rav 4 utilitară 4x4, recent adusă
în ţară. Telefon 0744-792284.
l Vând Mercedes a class, 170 cdI, diesel, an
1999, euro 3, recent adus în ţară. 0744-792284.
l Vând opel Frontera 4x4, an 1995, climă, stare
foarte bună. Telefon 0744-792284.
l Vând Renault Twingo, an 2001, climă, recent
adus, cauciucuri noi. Telefon 0744-792284.
l Vând opel G astra 1,6 benzina, 2003, cu taxa
nerecuperată, preţ 2.380 euro. Telefon:
0740209649
l Vând VW Golf 5, 1.9 TdI, 2008, recent adus
din Germania. Telefon 0745-773614.
l Vand  dacia Sandero din 2008, km la bord -
45000, taxa poluare plătită. Telefon 0745-789043.
l Vând dacia 1310, din 1983. Telefon: 0744-

131384. 
l Vând opel omega, din 2002. Telefon 0756-
483210.
l Vând lancia libra, 1,9 JTd, cu nr. de Italia va-
labil şi Fiat Panda, 4x4, cu nr. de Italia valabil. Tel.
0741-308611.
l Vând Ford Mondeo, an fabr. 1998, 1,8 turbo-
diesel, geamuri electrice, oglinzi electrice, comenzi
la volan, volan reglabil, ac, închidere centralizată,
jante aluminiu, înmatriculat în România. Preţ in-
formativ 2.500 euro, negociabil sau variante. Telefon
0748693578.
l Vand Ford Tranzit,in stare de functionare 3.5t
basculabila,tel 0753.660219 
l Vand Golf IV 1.4B an fab.2003 ac,abs,com-
puter bord,geamuri electrice,km 143600 imatricu-
lata taxa nerecuperata Tel:0743041760  

PIeSe de MaŞInI

l Vând supapă eGR Mercedes Sprinter Wahler,
cod: 71071d oe 642140146.Produsul este nou
şi poate fi folosit la Mercedes Sprinter, 3l, producţie
2010. Telefon: 0754.625858.

VÂnZĂRI dIVeRSe

l Vand calorifer electric, cost 100 lei
0745604127, 0743989352
l Vind paie balotata mica. telefon:0746147814
l Vand brichete lemn 0,40 lei/kg, carei. Tele-
fon:0740605216
l Vand lemne,tevi,rafturi metal,boltari beton,ru-
lota.bidoane plastic,furnir Mahon,panze
circular,cablu electric,mobilier,cazi,curele trape-
zoidale. Tel:0770.635.609  
l Vand convector cu horn.Tel:04747.674.942  
l Vand rumegus pentru afumatorie din esenta
tare pret 15 lei/sac.Tel : 0744.927.132
l de vănzare mobilă import Germania,sufrage-
rii,bucatării,mese,scaune preţ avantajos
0758.500.573  
l Vand boiler turbo si convector Samus.
0745868904
l Vănd  frigder arctic şi congelator
Tel:0745.390.769  şi 0745.390.764  
l Vând frigider mijlociu Tel: 0361.805.409 sau
0748.922.050 
l Vind tigla din demolare in carei. Telefon:
0744818148.
l Vand corni ,grinzi , scandura ,usi lemn toate
din demolare ; lemne de foc ieftin si calorifere din
otel aproape noi.Tel : 0748.789.890 
l Vand carucior de copi;, nou si gard de trestie.
0740079656
l Vand masina cheita si croi accesorii. Tel
0754060699
l Vand coltar bucatarie-hol masa extensibila cu
4 scaune. Tel 0770543013
l de vanzare tigla din demolari marca Jimbolia
prêt 0.75 bani (merita vazut) Tel : 0744.927.132  
l Vand arma de vanatoare ’’Monte carlo ‘’
cal.16mm,arma Tip cal 5,6mm cu luneta si incarca-
tor.Masina de cusut electrica  ‘’nicoleta’’ nefolo-
sita.Tel : 0722.451.584 
l Vand Tigla folosita la 0.50 bani bucata.
0744650929
l Vind carbune. Telefon: 0744314043
l Vand radiator electric si masa calculator.
0749432949 
l Vand masa de 6 persoane din lemn masiv cu 6
scaune. Tel 0740634814
l Vand coltar din piele format din 3 piese. Tel
0740634814
l Vand convectoare pe horn si aragaz cu trei ochi-
uri.Tel.0770542551, 0752685514
l Vand mobila stejar, 3,2 m, 600 Ron.Tel
0752520811
l Vand bicicleta pentru barbati semicursiera, 170
lei, tel 0747321212 
l Vand cauciucuri de iarna pentru logan,
0773835662
l Vand jante aliaj, pentru opel corsa B, tel
0773835662
l Vand Jante aliaj pentru Vw Golf 4, dimesiune
15, 0773835662
l Vand tigla veche model 265 marca Jimbolia
pret 0,70 lei negociabil.Tel : 0744.927.132  
l Vand garaj in Micro 14 langa auto as, pe
str.Mosoiu, pret 3800 euro negociabil. Tel
074088506
l Vand tigla veche model 265 marca Jimbolia
pret 0,70 lei negociabil.Tel : 0744.927.132 
l Vand borhot prune 400Kg,o mobila de bu-
catarie si un bufet vechi de 100
ani.Tel:0766.483.005 
l Vand masa calculator. Tel 0749432949
l Vand loc de veci dublu in cimitirul reformat,
langa Gara. Tel 0745311585
l Vand masina de spalat aotomata, in stare per-
fecta de functionare. Tel 0745868904
l Vand boiler pe gaz turbo, original, arata perfect,
ofer garantie. Tel 0745868904
l Vând colţar nou. Telefon 0742-987140.
l Vind sfecla furajera in camin. Telefon:
0749019110
l Vand cotarca pentru porumb, lungime 10m,
inaltime 2,5m, latime 1m, telefon 0261876823 sau
0744114032
l Vând ţiglă din demolare, carei. Telefon:
0744818148.
l Vând colţar nou, aragaz 3 ochiuri, convectoare
la horn, negociabil. 0752-685514.
l Vând aragaz cu trei arzătoare. Telefon 0770-

887942.
l Vând calorifere din fontă, geam şi uşa pentru
balcon, geamuri şi uşi metalice. Telefon:
0740298770.
l Vând congelator 5 sertare ariston, stare bună
de funcţionare. Micro 17, telefon 0743-392058.
l Vând maşină de şlefuit parchet, cu aspirator.
0741-506860.
l Vând 2 telefoane mobile marca nokia, în
stare foarte bună. Telefon 0753-660219.
l Vând TV Plasmă PHIlIPS excepţional. dia-
gonală 113 cm. Telefon 0745481253
l Vând maşină de făcut cozonac secuiesc cu
toate utilităţile. Preţ informativ 600 euro. Telefon
0756-828522
l Vând autorizaţie taxi. 0742-913114.
l Vând biciclete în stare bună din Germania.
Telefon: 0742870468, 0740935093. 
l Vând pătuţ şi cărucior pentru copii. Telefon
0744-755791.
l Vând rochie de mireasă. 0748-536127.
l Vând garaj I.c. Brătianu 9/2. Telefon 0361-
809050.
l Vând maşină cheiţă - 800 ron, maşină croi -
600 ron, masă croi şi accesorii. Telefon 0754-
060699.
l Vând bolţari, spalieri, pavaje, ornamente,
marmură artificială la preţuri fără concurenţă. Tel.
0743-107931.

VÂnZĂRI anIMale

l Vind catei dalmatieni de 6 luni, in carei. te-
lefon: 0770915780
l Vind porc in Tiream. Telefon: 0744314043.
l Vind 2 vaci de lapte, un porc de 150 kg in
Ghenci. Telefon: 0753433207, dupa ora 15
l Vand prepelite ouatoare din mai 2014.
0740057073
l Vand catei malamut de alaska din data de
06.10.2014, vaccinati si deparazitati la zi.
Tel.0740057073
l Vand porci vietnamezi pentru sacrificat, cres-
cuti bio. Tel.0740057073
l Vând căţei rasa Vijla Unguresc de 8 săptă-
mâni, cu vaccinurile la zi. 0748-563820.

VÂnZĂRI dIVeRSe aGRIcole

l Vand tractor 44cp 3 pistoane + plug +sem-
anatoare paioase 15 randuri toate in stare buna de
functionare.Tel : 0746.292.026  
l Vând fermă lângă drumul spre Ghenci. Tele-
fon: 0757424405.                                           
l Vând prune în chereuşa, 1,50 lei, preţ nego-
ciabil. Telefon:  0745936472.
l Vând tractor david Brown. 0261-821058.
l Vând tractor U 650 cu plug. Tel. 0261-
824756, 0741-452980.
l Vând tractoare International case, deutzfahr
cu încărcător frontal, Fortschritt, Fiat, prese de ba-
lotat, discuri. aduc utilaje agricole la comandă.
Telefon 0756-949699.

ÎncHIRIeRI

l Inchirieaz salon de infrumusetare complet
dotat pentru coafura+frizerie, cosmetica,
manichiura, pedichiura, masaj, solar, situat in
Piata Titulescu- Satu Mare. tel 0744126848
l dau în chirie o garsonieră. 0757.409.236  
l caut chirie central, 3 camere, complet utilat.
Tel 0725051381
l chirie garsoniera 0748.313.962  
l Inchiriez apartament cu o camera, bloc nou,
semimobilat, ultracentral, pret 150 euro/luna, tel
0741601130
l Inchiriez spatiu comercial ultracentral et.1,
nemobilat, finisat, suprafata 70 mp, pret 200
euro/luna. tel 0741601130
l Inchiriez autoturism. 0743894567
l chirie garsonieră. Tel: 0748313962
l Inchiriez apartament 2 camere central curte
interioara,asociatie.0742.700.379  sau
0770.592.182 
l dau in chirie spatiu comercial pe str.careiului,
85 MP. 0744252824
l Inchiriez parter casa cu curte, garaj si beci,
115 euro negociabil. Tel 0741120883
l Iinchiriez birou in Satu Mare, str.Henri
coanda, nr.2 sau Botizului, nr.24.Tel
0744586638
l Inchiriez remorca de 750 kg, 0773835662
l Închiriez apartament 2 camere, central, curte
interioară, asociaţie. 0770-592182, 0742-700379.
l dau în chirie garsonieră mobilată + internet.
Telefon 0361405012
l dau în chirie garsonieră (ore/zile). Telefon
0748313962
l dau în chirie casă 2 camere pentru birouri,
activităţi comerciale, depozit, unei persoane sin-
gure. Str. Ioan Slavici 73. Telefon 0749-134955.
l Închiriez apartament zile. Tel. 0745-605963.

cUMPĂRĂRI

l cumpar mobila lucioasa cu flori sau orna-
mente Tel : 0757.785.039  
l cumpăr fier vechi, transport gratuit. Telefon:
0744-107564, 0770-459489.
l cumpăr pământ agricol minimum 2 ha zona
Tăşnad-cehal, agricol, extravilan. lenuţa
0742878657

Vând parterul din casă cu 2 nivele cu grădină,
cartierul Titulescu. Telefon 0752-217797 sau
0740-463442.

Vând casă pe strada Retezatului nr. 30. curte
comună. Preţ 29.000 euro sau schimb cu apar-
tament. 0740-227618. 

Vând casă cu etaj pe strada Botizului, cu gră-
dină. Telefon 0747.614196.

VÂnd URGenT doUĂ PaRcele
de cÂTe 13.5 aRI, ZonĂ FoaRTe
BUnĂ, În VIIle aRdUdUlUI la
ŞoSea.
oFeRTĂ aVanTaJoaSĂ!  Tele-
Fon 0744-432370 SaU 0741-179214.

De vânzare 2 apartamente si 2 garso-
niere - parter la pachet sau separat în
Negreşti Oaş, Cart. Decebal, relatii la
0746752180.

Vând citroen c3, 1.1 benzină, an fabricaţie
2008. Telefon 0742913114

Vând Ford Transit 2.5 Td, 3 persoane neînma-
triculat din 1999, cu platformă de 3.2x2.15, roţi
duble. Telefon: 0744897711

Vând Renault Megane, preţ 800 de euro. Infor-
maţii la telefon 0751.879.087.

Vând scaun auto pentru copii. Informaţii la
tel. 0747-862630, după ora 16,00.

Vând convenabil uşă dublă termopan pen-
tru terase, second, şi frigider nou pentru
maşină. Telefon 0742-987140.

Vand urgent mobila veche de dormitor si de
living, foarte ieftina. 0741631748

Profund îndureraţi, deplângem
despărţirea pentru totdeauna de bunul
nostru prieten

NELU GAVRILAŞ
căruia îi vom păstra amintirea dragă.
Transmitem sincere condoleanţe fami-
liei îndoliate.

Maria şi Voicu Rusu

condoleanţe
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SPECIALITATEA BUCATARULUI 
Ciolent de porc

Mai bun şi mai mult nu există!"

Servicii: masa de pranz, catering, 
platouri, organizarea de evenimente. 
Ambianta: calda si prietenoasa.

P-ta 25 Octombrie T6-T8
Lângă centru comercial Someşul

Organizam 
Revelion 2015!

0741 501 659
La grupuri de minim 

10 persoane oferim reducere!

fost Mon Ami
PROGRAM 
REVELION

19:45-20.00  Primirea invi-
tatilor
20:00-20:30  Servirea Aperi-
tivului
20:30-22:00  Program muzica
de petrecere
22:00-22:30  Show Surpriza
22:30-22:50  Servirea preparat-
ului din peste
22:50-23:50  Program muzica
de petrecere
23:50-23:59  Intampinarea
noului an cu un pahar de sam-
panie
00:00-00:00  Focul de artificii.
La multi ani 2015!
00:20-01:30  Program muzica
de petrecere
01:30-02:00  Servirea fripturii
02:00-03:30  Program muzica
de petrecere
03:30-03:40  Servirea desertului
03:30-06:00  Petrecem pana in
zori.

Pentru siguranta dvs si a tuturor
invitatilor, va rugam sa nu
folositi artificii si materiale
pirotehnice personale si sa nu
spargeti paharele de sampanie la
intampinarea noului an.
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Radio 
Transilvania

06.00-11.00 Transilvania matinal 07.00-
07.15 RFI 09.00-10.00 Cafeaua de
dimineata 11.00-11.15 DW 11.15-16.00
Patrula de serviciu 14.00-14.15 DW 17.00-
17.15 DW 18.00-18.20 RFI 19.00-22.00
Seara cu noi 22.00-06.00 Nocturna FM

Radio Impact

06.00 – 10.00 Nebunia
de Dimineaţă 10.30-
10.35 Fă-te Auzit 11.00 –
12.00 Punctul pe I 12.00
– 15.00 Sabadabadooo
15.00-16.00 Ora de
Muzică 16.00 – 19.00
Trei Ceasuri Bune 19.00 – 20.00 Ora de
Muzică 20.00 – 22.00 Tineret Mândria
Ţării 

Radio 1
06:30 - 08:50 Unu Pentru Toti
08:50 - 09:00 Cronica Sportiva
- cu Romulus Boitor 09:00 -
11:00 Unu Pentru Toti 11:00 -
15:00 Formula Unu - cu
Ovidiu Chilintan 15:00 -
16:00 Radio 1 Disco Fun cu Dj Leviciusz , Dj Lucky
, Dj Gaby , Dj Big Junior 16:00 - 19:00 - Hituri Unu
şi Unu  19:00 - 22:00 Interactiv FM - cu Dj Gaby
22.00 - 01.00 Ezek Vagyunk Mi - cu DJ Leviciusz
01:00 - 06:30 One Night

06:50 – ENERGYsport 
07:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
07:30 – Ştiri NV TV 
08:00 – Ceaiul de dimineaţă (direct)
09:00 – Box Office (reluare)
09:30 – Music News (reluare)
10:00 – Teleshopping
11:00 – Incursiune în Cotidian  (re-
luare)
12:00 – Ora Adevărului (reluare)
13:00 – Documentar: „Momente de
bucurie”
14:00 – Glasul Bisericii (reluare)
15:00 – Teleshopping 
16:00 – Caleidoscop din Oaş (re-
luare)
17:00 – Avocat TV 
18:00 – Ora Adevărului (direct)

19:40 – Muzica de petrecere
20:00 – Ştiri NV TV 
20:45 – Săptămâna Sportivă   
21:45 – Sport 
23:00 – Ştiri NV TV 
23:40 – Box Office
00:10 – Ceaiul de dimineaţă  (re-
luare)   
01:30 – Documentar: „Pe braţele în-
gerilor”
02:00 – Actualitatea Careiană (re-
luare)
03:00 – Caleidoscop din Oaş (reluare)
04:00 – Calea, Adevărul şi Viața (re-
luare)
05:00 – Viaţa la ţară (reluare)
06:00 – Avocat TV (reluare)
06:50 – ENERGYsport

Recomandare

Televiziunea 
care te respectă!

07:00 Telejurnal
matinal 08:00
Telejurnal matinal
09:00 Starea naţiei
10:00 Biziday 10:50

Teleshopping 11:30 Black
Harbour 12:20 ROMÂNIA.ro
12:30  Tribuna partidelor
parlamentare 13:00 Finanţe şi
afaceri 13:30 M.A.I. aproape de
tine 14:00 Telejurnal 14:55
Clubul celor care muncesc în
România 15:00 Teleshopping
15:30 Oameni ca noi 16:00
Parlamentul României 16:55
DUPĂ 25 DE ANI 17:00 Zon@
17:30 Europa mea 18:00 DUPĂ
25 DE ANI 18:35 Clubul celor
care muncesc în România 18:40
Andografia zilei 18:45 Black
Harbour 19:40 Sport 19:59
Telejurnal 20:55 Clubul celor
care muncesc în România 21:00
O dată’n viaţă 22:00 O dată’n
viaţă 23:00 O dată’n viaţă

07:00 Ştirile Pro
Tv 10:00 La
Maruţă 11:30
Trandafirul negru
12:30 Dădaca

13:00 Ştirile Pro Tv 13:45
Trandafirul negru 15:00 Goana
după cadou 17:00 Ştirile Pro Tv
17:30 La Maruţă 19:00 Ştirile
Pro Tv 20:30 MasterChef 22:30
Ştirile Pro Tv 23:05 Arma
Secretă 01:00  Philadelphia

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
10:50 În gura
presei 11:40

Teleshopping 12:00 Mireasă
pentru fiul meu 13:00
Observator 14:00 Mireasă
pentru fiul meu 16:00
Observator 17:00 Acces direct
19:00 Observator 20:00
Observator special 20:30 Iadul
Bucătarilor 23:30 Inamicul
invizibil

07:00 Crima cu
autograf  08:45
Pasiune orbitoare
10:45 Teleshopping
11:15 Cireaşa de pe

tort 12:30 Teleshopping 13:00 Râzi
şi câştigi 13:30 Teleshopping 14:00
Casa: construcţie şi design 14:30
Valea luminii 16:30 Focus 17:00
Walker, politist texan 18:00 Focus
19:00 Râzi şi câştigi 19:30 Cireaşa
de pe tort 20:30 După faptă şi
răsplată 22:30 Trăsniţi din NATO
23:30 Un sărut, vă rog 00:00
Pasiune orbitoare

07:00 Ştirile Kanal
D 07:45 Cei 7 ani de
acasă 10:00 Yaman
12:30 Ştirile Kanal
D 13:30 Te vreau

lângă mine 16:45 Teo Show 18:45
Ştirea zilei 19:00 Ştirile Kanal D
20:00 Yaman 22:30 D-Paparazzi
23:30 O mărit pe mama soacră!
00:30 Ştirile Kanal D 01:45 Yaman

07:15 Cununa de
lacrimi 08:15
Tânăr şi
Neliniştit 09:30

Clona 10:45 Pasiune interzisă
11:45 Regina inimilor 13:00 Îngeri
păzitori 14:30 Complicea 15:30
Cununa de lacrimi 16:30 Tânăr şi
Neliniştit 17:30 Clona 18:30
Pasiune interzisă 19:30 Regina
inimilor 20:30 Îngeri păzitori
22:00 Complicea 23:00 Terra
Nostra 00:00 Numai iubirea 01:00
Breaking Bad

08:00 Reţete ca la
carte 09:15 Medici
în Santa Monica
10:15 Reteta
dragostei 11:30

Împărăteasa Ki 13:00 Hercule
14:00 Cat dureaza dragostea?
15:00 Să te prezint părinţilor 16:00
Regele hotelului 17:30 Intenţii
necurate 19:00 Împărăteasa Ki

20:30 Menajere ambiţioase 23:30
Cu capul în nori 00:00 Dr. House
01:00 Totul despre sex

08:25 În luptă cu
Darwin 09:30
Viaţa secretă a lui
Walter Mitty

11:25 Arta copiatului 12:55
Marele Gatsby 15:15 Cercul de foc
17:25 Filme şi vedete 17:55
Legenda călăreţului singuratic
20:25 Ultima dorință a lui Nobel
22:00 Poveşti de groază 23:00
Angélique 00:35 Ultima comandă
02:00 Ziua Z: Apocalipsa 3D

07:00 Ştiri
Sport.ro 08:00
Ştiri Sport.ro
09:00 Ştiri

Sport.ro 10:00 Ora exactă în
sport 12:00 Ştiri Sport.ro 12:10
Ora exactă în sport 13:00 Ştiri
Sport.ro 13:10 Ora exactă în
sport 14:00 Ştiri Sport.ro 14:10
Ora exactă în sport 15:00 Ştiri
Sport.ro 16:00 Ora exactă în
sport 17:00 Ştiri Sport.ro 17:10
Ora exactă în sport 18:00 Ştiri
Sport.ro 18:30 Marea Ţăcăneală
20:00 Spărgătorii de râs 21:00
Ştiri Sport.ro 21:10 MMA All
Stars: Vin KOlindătorii! 23:00
Wrestling RAW 02:00 Ştiri
Sport.ro

09:30 Biatlon 10:15
Sărituri cu schiurile
11:15 Schi alpin
12:45 Schi alpin
14:30 Sărituri cu

schiurile 15:30 Biatlon 16:45
Biatlon 17:45 Sărituri cu schiurile
18:45 Biatlon 19:45 Sărituri cu
schiurile 20:15 Călărie 21:15
Seria pădurarilor 21:45 Seria
pădurarilor 22:15 Cel mai
puternic om 22:45 Cel mai
puternic om 23:15 Omnisport
23:45 Omnisport 00:15 Biatlon

10:00 Previziunile zilei
11:00 Se întâmplă în
România 12:00 Ştiri
13:00 Se întâmplă în
România 14:00 Ştiri

15:00 100 de minute 17:00 100 de
minute 18:45 La Ordinea Zilei 20:30
Subiectiv 22:00 Ştiri 23:00 În
Premieră 01:10 Sinteza zilei 02:00
Ştiri

07:00 Realitatea de la
fix 08:00 Realitatea de
la fix 09:00 Realitatea
de la fix 10:00
Realitatea de la fix
11:00 Realitatea de la

fix 12:00 Realitatea de la fix 14:00
Realitatea de la fix 15:00 Fabrica
16:00 Newsroom 18:00 Realitatea
de la fix 18:30 Academia de evaziune
20:00 Prime Time News 21:00
România în obiectiv 23:00 Realitatea
de la fix 00:00 Realitatea de la fix
01:00 Realitatea de la fix

07:40 Aurul din
junglă 08:35
Escrocherii adevărate
09:05 Escrocherii

adevărate 09:35 Linia de producţie
10:00 Comoara din container 10:30
Bagaje la licitaţie 11:00 Maşini pe
alese 12:00Maşini pe alese 13:00
Căutătorul de maşini clasice 13:30
Căutătorul de maşini clasice 14:00
Nerecomandat celor slabi de inimă
15:00 Nerecomandat celor slabi de
inimă 16:00 Nerecomandat celor
slabi de inimă 17:00 Licitaţia de
containere 17:30 Comoara din
container 18:00 Războiul
depozitelor – Canada 18:30
Pasionaţi de vechituri 19:00 Cum se
fabrică ? 19:30 Cum se fabrică
diverse lucruri? 20:00 Ce a urmat?
20:30 Ce a urmat? 21:00 Cum
funcţionează Universul 22:00 Best of
2014 00:00 Prima săptămână după
gratii 01:00 Secundele dinaintea
dezastrului 01:01 Secundele
dinaintea dezastrulu
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BERBEC (21.03 - 20.04)
Vă dedicaţi unor activităţi

intelectuale, cu riscul de a vă înde-
părta de prieteni, dar satisfacţia mo-
rală este deosebită. 
TAUR (21.04 - 21.05)

Resimţiţi o stare de inhibi-
ţie care vă împiedică să vă exprimaţi
clar. Din cauza dificultăţilor de co-
municare, este indicat să amânaţi în-
tâlnirile programate pentru azi. 
GEMENI (22.05 - 21.06)

Dimineaţa s-ar putea să fiţi
indispus din cauza unor mici pro-
bleme de sănătate şi să deveniţi mai
puţin sociabil.  
RAC (22.06 - 22.07)

Nu este o zi favorabilă călă-
toriilor în interes de afaceri. Şansele
de a obţine câştiguri financiare sunt
mici. Relaţiile sentimentale pot fi ex-
celente, dacă acordaţi mai multă
atenţie partenerului de viaţă. 
LEU (23.07 - 22.08)

S-ar putea să suferiţi pier-
deri financiare ca urmare a eşecului
unei afaceri în care v-aţi pus mari spe-
ranţe. Relaţiile cu partenerii de afa-
ceri sunt tensionate şi din cauza
dificultăţilor de comunicare. 
FECIOARĂ (23.08 - 21.09)

Deveniţi irascibil din cauza
problemelor financiare. Dacă nu vă
temperaţi nervozitatea, riscaţi să jig-
niţi un prieten.  
BALANŢĂ (22.09 - 22.10)

Întâmpinaţi mai multe ob-
stacole şi aveţi impresia că vă irosiţi
energia, ceea ce vă creează o stare de
nervozitate.  
SCORPION (23.10 - 21.11)

Aveţi tendinţa de a reac-
ţiona impulsiv şi riscaţi să vă îndepăr-
taţi partenerii de afaceri şi prietenii.  
SĂGETĂTOR (22.11 - 20.12)

Un prieten nu îşi respectă
promisiunea făcută cu puţin timp în
urmă, ceea ce vă irită peste măsură. 
CAPRICORN (21.12 - 19.01)

Astăzi nu este indicat să vă
ocupaţi de probleme care necesită
mult tact. Sunteţi irascibil şi nu reu-
şiţi să fiţi convingător. . 
VĂRSĂTOR (20.01 - 18.02)

Aveţi de gând să vă asumaţi
prea multe responsabilităţi şi s-ar
putea să nu le faceţi faţă singur. Nu
este o zi bună pentru afaceri. 
PEŞTI (19.02 - 20.03)

În prima parte a zilei este
posibil să aveţi dificultăţi de comuni-
care, ce vă pot afecta relaţiile sociale
şi sentimentale. Nu este momentul să
începeţi noi activităţi sau afaceri, ori-
cât ar fi de tentante. 

HOROSCOP

Kiss Fm

7:00 CRONICA
C Â R C OTA Ş I-
LOR Mihai Găinuşă şi Oana Paras-
chiv 10:00 KISS MUSIC Andreea
Berghea 13:00 KISS MUSIC Alice
Tudor 16:00 KISS MUSIC An-
dreea Remetan 19:00 KISS KISS
IN THE MIX Olix & DJ Yaang 

Ora 23.05 - Arma Secretă 
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Aduce la cunoştinţa locuitorilor oraşului Negreşti-Oaş 

că a început execuţia lucrărilor de reabilitare şi extindere a reţelelor de
distribuţie a apei potabile şi canalizare în oraşul negreşti-Oaş pe străzile:

Oaşului, Viitorului, Gării şi Moţilor
Dorim pe această cale să ne cerem scuze anticipat pentru discon-

fortul cauzat populaţiei.
Vă mulţumim pentru înţelegere.

Compania oMS
România SRL

Filialele sătmărene ale partidelor
au respectat dispoziţia conduc-
erii Direcţiei generale de

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilu-
lui (DgASPC) Satu Mare de a nu
politiza sărbătorile de iarnă, respectiv
de a nu-şi face imagine pe seama per-
soanelor asistate din casele de tip fa-
milial, centrele de plasament şi
centrele de îngrijire. Decizia a fost res-
pectată şi de către directorii centrelor
aflate în subordinea DgASPC Satu
Mare, cu excepţia directorului Cen-

trului de Îngrijire şi Asistenţă Alexan-
dru din Carei, gheorghe Pop. Vineri
seară, în jurul orei 18.30, acesta a in-
trat în centrul respectiv însoţit  de un
grup de liberali careieni, care au înce-
put să împartă asistaţilor cadouri des-
pre care au specificat clar că sunt din
partea Partidului naţional Liberal.

Directorul gheorghe Pop,
căruia recent i-a expirat delegaţia, nu
este la prima abatere. Cunoscut pen-
tru modul dictatorial în care se com-
portă cu subordonaţii, acesta este
cercetat de Poliţie. Pe lângă numeroa-
sele învârteli cu bunurile centrului pe
care îl conduce cu delegaţie, directo-

rul gheorghe Pop a devenit mai cu-
noscut publicului larg după ce gazeta
de nord-Vest a arătat că acesta a sus-
tras merele de la gura persoanelor
asistate pentru a-şi face pălincă. Po-
trivit surselor, conducerea DgASPC
Satu Mare îi va cere azi explicaţii di-
rectorului gheorghe Pop vizavi de
acţiunea liberalilor careieni în incinta
Centrului Alexandru. Pentru o im-
agine mai completă, trebuie menţio-
nat faptul că gheorghe Pop se
bazează pe susţinerea liberalilor, soţia
sa fiind preşedinta femeilor liberale
din Carei, iar fiul său liderul tineretu-
lui liberal careian.

Cu sprijinul directorului Centrului Alexandru, gheorghe Pop
Liberalii careieni ignoră dispoziţiile
conducerii DGASPC

Rubricuţa mică a lu’ Castorică

Castorică cel cu mintea
ischemică este tot mai trist, pe
măsură ce se apropie Crăciunul.
S-a obişnuit diliul cu gândul că
nu va mai beneficia de
obişnuitele atenţii de sărbători.
În vremurile bune, şefii şi
primarii stăteau la coadă cu
brazi, alimente gustoase şi
băuturi fine. Însă după ce a
decăzut, nimeni nu l-a mai
căutat pe rozătorul ratat. nici
măcar un vin de masă sau o

pălincă de pufoaică. Acum, Cas-
torul trebuie să plătească totul
din buzunarul propriu. La pre-
tenţiile sale, sărbătorile sunt cos-
tisitoare și ard rău de tot la
buzunare. n-ar fi de mirare că is-
chemicul Castorel să nu sărbăto-
rească defel. Oricum, familia l-a
părăsit și refuză să mai aibă de-a
face cu rozătorul ramolit. Așa că
va petrece Crăciunul și Revelio-
nul singur-singurel, cum îi șade
bine unui asemenea tembel.

A se trata acest material ca şi un pamflet, mult mai comic decât personajul tragic din el.

Crăciun fără obişnuitele 
atenţii 

SZASZ LoRAnd

HAbARnISt. Directorul Pop este mai preocupat de partid decât de soarta bătrânilor

LebăDA AngAjeAzA:

1 inginer mecanic
2 operatori stivuitor cu atestat

2 muncitori necalificati
Pentru mai multe informatii va asteptam la sediul nostru
de pe Str. gheorghe baritiu nr. 27, iar CV-urile se depun
la sediu sau pe e-mail la angajari@lebada.ro

VREMEA AZI 
8

8
sursa: the

weather channel

Curs valutar

8 40%  șanse de precipitaţii

Maxima: 5°C         Minima: 3°C

Umiditate: 82% a
a

a

EURO 4,4750

USD 3,6474

100 Forinţi 1,4161

Sătmăreanul Mihaly Kengye a
dispărut vineri fără urmă. În
ziua dispariţiei, acesta purta o
geacă verde, pantaloni maro şi
pantofi gri. În vârstă de 83 ani,
Mihaly Kengye are înălţimea de
aproximativ 1.70 m, cu statură
slabă. Acesta a plecat vineri de

acasă cu bicicleta, din zona
Spitalului Vechi,  în jurul orei
15.00, îndreptându-se spre Piaţa
de Vechituri. Persoanele care
pot da relaţii despre Mihaly
Kengye sunt rugate să sune la
112 sau să anunţe cea mai
apropiată unitate de Poliţie.

Ţigări de
contrabandă 
în localurile
din Sanislău

Poliţiştii Secţiei 5 Poliţie
Rurală Petreşti au efectuat sâmbătă
acţiuni pe linia prevenirii și combat-
erii contrabandei cu țigări, în lo-
calurile din Sanislău. Cu această
ocazie, au fost depistaţi Varvara P., în
vârstă de 53 de ani din Carei, care
deţinea nouă pachete ţigarete sigilate
şi Ioan M., în vârstă de 83 de ani, din
localitatea  Horea, care  deţinea opt
cartușe şi  trei pachete țigarete sigilate.
Deoarece cele două  persoane nu au
putut prezenta acte de provenienţă  a
pachetelor de  ţigarete deţinute, le-au
fost confiscate şi în ambele cazuri se
fac cercetări sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de contrabandă cu țigări.

Robert Marcus

Poliţiştii Secției 3 Poliție
Rurală Satu Mare au fost sesizați
sâmbătă prin Serviciul Apeluri de
Urgență 112, de către Levente S., în

vârstă de 41 de ani, din Odoreu, de-
spre faptul că Petru R., în vârstă de
63 de ani, tot din Odoreu, pe fon-
dul unor neînțelegeri, i-a aplicat cu

un par mai multe lovituri în zona
membrelor superioare și a capului.
Agresorul este cercetat în stare de
libertate sub aspectul săvârşirii
infracţiunii de lovire sau alte
violenţe.

Robert Marcus

Lovit cu parul de un consătean

Sătmărean dispărut de la domiciliu
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