În România oamenii sunt feRiciți !

cotidianul sătmărenilor

www.gazetanord-vest.ro

România se numără printre cele
mai fericite ţări din lume, potrivit
clasamentului "Happiness"

www.nordvest-tv.ro
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Rafila: Suntem în stare de
alertă epidemică de gripă
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Sătmăreancă, acuzată de
Serviciile Ucrainene, că a
furat 2,5 milioane dolari

România se află pe
locul 28 în topul ţărilor cu cei
mai fericiţi oameni din lume în
2022, realizat de World Happiness Report.
măsurarea bunăstării se
bazează pe 3 indicatori: evaluarea vieţii, emoţiile pozitive şi
emoţiile negative. Raportul
acordă o atenţie deosebită anumitor activităţi zilnice specifice
şi emoţiilor pentru a urmări mai
bine modul în care coViD-19
a modificat diferite aspecte ale
vieţii. clasamentul evaluează
fericirea, bunăvoinţa şi încrederea din perioada pandemiei şi

după aceasta.
Primul loc este ocupat
de finlanda, urmat de Danemarca şi islanda.
România se află pe
locul 28, înaintea spaniei sau a
italiei. Potrivit clasamentului,
mai puțin fericiți decât românii
sunt spaniolii care s-au clasat pe
locul 29. italienii ocupă locul 31,
sârbii sunt pe poziția 43, iar
croații se regăsesc în clasament
pe locul 47.
Pe ultimele locuri se
află: Botswana (142), Rwanda
(143), Zimbabwe (144), Liban
(145) și afganistan (146).

Toate şcolile se redeschid de luni.
Noi reguli la revenirea elevilor
în bănci. Purtarea măştilor,
recomandată de autorităţi.
Elevii bolnavi vor fi trimişi acasă

8sBu au început o anchetă, deoarece o suspectează și de
colaborare cu serviciile secrete rusești
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ziua 6 a anului

Botezul Domnului Iisus Hristos.
Boboteaza (6 ianuarie)

soarele răsare la 8 și 17 minute,
apune la 16 și 52 minute.

Remember
1912 - new mexico este admis
drept cel de-al 47-lea stat al
statelor unite.

Maxima zilei
Viaţa trebuie trăită cu faţa între
înainte, dar înţeleasă cu faţa spre
înapoi.
(Kierkegaard)

Calendar religios
ortodox - Botezul domnului – dumnezeiasca arătare.
Greco-catolic Botezul
domnului și dumnezeului
nostru isus Christos.
romano- catolic - epifania
domnului; ss. gaspar, melchior și Baltazar, magi.

Curse regulate
județene
Satu Mare – Carei – Tășnad
Satu Mare – Micula
Carei – Foieni – Urziceni –
Berveni
Cu microbuze și autocare!
TEL. 0752.009.584
Detalii pentru prețuri și orar
accesați pagina de Facebook

Urgențe stomatologice
CLiniCa
SFânTUL anTon

Preot dr.
Cristian Boloş
activitatea publică a mântuitorului iisus Hristos a cunoscut o etapă
premergătoare, al cărei exponent a fost
sfântul ioan Botezătorul. ioan, fiul preotului Zaharia şi al elisabetei, ultimul
prooroc al Vechiului testament şi cel dintâi al noului testament, cel mai mare
bărbat născut vreodată din femeie (matei
xi; 11), “boteza în pustie, propovăduind
botezul pocăinţei întru iertarea păcatelor”. era “îmbrăcat în haină de păr de cămilă, avea cingătoare de piele împrejurul
mijlocului” (marcu i; 6, matei iii; 4),
“nemâncând pâine şi negustând vin”
(luca Vii; 33). acesta este portretul fizic
al sfântului ioan, pe care ni-l oferă evangheliile. simplitatea sa era completată de
o viaţă curată, neîntinată, petrecută în rugăciune şi post, motiv pentru care mulţi
oameni, indiferent de starea lor socială, îl
căutau, considerându-l un om ales al lui
dumnezeu, un prooroc, chiar dacă el îi
mustra cu asprime. Încărcat de smerenie,
ioan profeţea venirea mântuitorului iisus
Hristos, pregătind poporul pentru primirea acestuia: “Şi propovăduia, zicând:
Vine în urma mea Cel Ce este mai tare
decât mine, Căruia nu sunt vrednic, plecându-mă, să-i dezleg cureaua încăltămintelor. eu v-am botezat pe voi cu apă,
el însă vă va boteza cu duh sfânt”
(marcu i; 7-8) şi “cu foc” (matei iii; 11).

Luni - Vineri
09:00 - 21:00
Sâmbătă - Duminică
08:00 - 20:00
Telefon
0261-713333

www.clinicasfantulanton.ro

Urgențe
stomatologice

non-STop
Telefoane utile
0361.407733 - Nord Vest TV
112 - Urgențe
959 - Poliția de Frontieră
769760 - Jandarmerie
711212 - Pompieri
710690 - Biroul Anticorupție
741111 - Ambulanța
750481 - Spitalul Municipal
727050 - Spitalul Județean
768830 - Protecția Copilului
736240 - Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor
0261-721.051, 0734221096 Apaserv
021/9672 - Programări RAR
0261-721971 - Transurban
0742-708708 - Poszet intervenții cazane
0261-945 - VIP TAXI
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opinii

misiunea lui ioan a culminat în momentul în care l-a botezat pe iisus: “acela trebuie să crească, iar eu să mă micşorez”
(ioan iii; 30). datorită atitudinii sale
ferme şi a sincerităţii de care dădea dovadă, ioan a fost arestat, întemniţat şi, în
final, ucis, tăindu-i-se capul.
Boboteaza (Botezul domnului) este un praznic împărătesc, care se
mai numeşte “epifanie”, “arătare”, deoarece acum se arată Preasfânta treime:
tatăl, Cel Care a zis: “acesta este fiul
meu Cel iubit întru Care am binevoit”,
fiul, iisus Hristos, Cel Ce se boteza în repejunile iordanului şi duhul sfânt, Ce
stătea în chip de porumbel deasupra lui
iisus (matei iii; 16-17). se mai numeşte
“arătare” acest mare praznic şi pentru că
sfântul ioan Botezătorul Îl arată lumii pe
iisus prin cuvintele: “iată, mielul lui
dumnezeu, Cel Care ridică păcatele
lumii” (ioan i; 29). sfânta evanghelie relatează faptul că iisus vine din nazaretul
galileii la râul iordan pentru a primi botezul de la ioan. Văzându-l pe iisus, ioan
Îi zice: “eu am trebuinţă să fiu botezat de
tine şi tu vii la mine?” eu care botez cu
apă spre pocăinţă, eu care nu sunt vrednic
să-Ţi dezleg cureaua încălţămintelor, cum
aş putea să te botez pe tine, Cel Care ai
venit să mântuieşti neamul omenesc, botezându-l cu duh sfânt şi cu foc? sunt
eu, oare, vrednic de aşa ceva? Însă, iisus ia răspuns Înaintemergătorului său: “lasă
acum, că aşa se cuvine să împlinim toată
dreptatea”. ioan, dându-şi seama că acesta
este planul lui dumnezeu, l-a botezat.
acum se arată în chip desăvârşit sfânta
treime, acum toată lumea are posibilitatea să-l identifice pe fiul lui dumnezeu,
mesia, în persoana lui iisus din apele iordanului. Hristos s-a botezat nu pentru că
avea nevoie de curăţire, ci ca să ne reînnoiască în urma căderii în păcat a protopărinţilor noştri adam şi eva, ca să
împlinească legea şi să descopere taina
sfintei treimi, dându-ne, în acelaşi timp,
pildă cum să ne botezăm. Botezul lui
ioan nu i-a fost domnului “spre iertarea
păcatelor”, fiindcă el n-a avut păcatul
strămoşesc şi nici păcate personale. el era
dumnezeu adevărat şi om adevărat. totuşi, a primit Botezul ca să se împlinească
“toată dreptatea”, fiindcă el fusese rânduit
dinainte de întemeierea lumii să ia asupra
sa păcatele omenirii. de asemenea, Bo-

tezul domnului are o importanţă deosebită şi datorită faptului că acum are loc
sfinţirea firii, a naturii înconjurătoare, a
cadrului în care omul îşi desfăşoară activitatea.
Cu prilejul praznicului Bobotezei are loc săvârşirea slujbei aghiasmei
mari. Prin rugăciuni speciale, preoţii Îi
cer fierbinte lui dumnezeu să trimită
harul Prea sfântului său duh pentru a
sfinţi apa pusă înainte. toată lumea participă cu mare evlavie la această slujbă,
credincioşii ştiind că sunt martorii unei
minuni. Într-adevăr, sfinţirea apei constituie un miracol, deoarece aceasta primeşte unele proprietăţi ce nu pot fi
explicate pe cale raţională sau ştiinţifică.
În urma rugăciunilor rostite, apa devine
tămăduitoare de boli trupeşti şi sufleteşti.
tocmai de aceea, credincioşii o iau la casa
lor; o întrebuinţează la mâncare, stropesc
casa în diferite clipe grele din cursul anului, beau atunci când se simt cuprinşi de
boli şi necazuri, toarnă puţin în fântâni
sau pe pământul ce urmează a fi cultivat
în anul respectiv, fiindcă, aşa cum sublinia
Preasfinţitul Părinte timotei sătmăreanul, aghiasma mare nu este dusă acasă
pentru a fi păstrată în vitrină, ci pentru a
fi folosită, consumată cu credinţă. de asemenea, apa sfinţită mai este întrebuinţată
pentru alungarea duhurilor rele din casă
şi din gospodărie. apoi, se ştie că apa de
la Bobotează “nu se strică”, ci se păstrează
intactă tot anul. oricât s-a încercat să se
găsească o explicaţie raţională acestui fenomen, nu s-a reuşit, concluzia fiind că
nealterarea apei reprezintă o minune
dumnezeiască de necontestat, care trebuie acceptată prin credinţă. după sfinţirea apei, preoţii îi stropesc pe toţi
credincioşii prezenţi cu aghiasmă.
această apă sfinţită se numeşte “aghiasmă mare” deoarece are o
putere deosebită, fiind sfinţită chiar în
ziua în care domnul Hristos a sfinţit
apele prin botezul său în iordan, efectele sale fiind arătate în mod lămurit
prin însăşi rânduiala slujbei: “Şi-i dă ei,
doamne, harul izbăvirii şi binecuvântarea iordanului. fă-o pe ea izvor de nestricăciune, har de sfinţenie, dezlegare de
păcate, vindecare de boli, diavolilor
pieire, de puterile cele potrivnice neatinsă, plină de putere îngerească. Ca
toţi care se vor stropi şi vor gusta dintr-

însa să o aibă spre curăţirea sufletelor şi
a trupurilor, spre vindecarea patimilor,
spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul
de trebuinţă”.
Preotul
întrebuinţează
aghiasma mare la sfinţirea troiţelor, a
crucilor, a icoanelor, a vaselor şi veşmintelor bisericeşti, a clopotului, la stropirea trupurilor celor adormiţi întru
domnul (pentru ca sufletele lor să se înfăţişeze sfinţite la judecată). arhiereul
foloseşte aghiasma mare la sfinţirea bisericii, a antimisului, a sfântului şi marelui mir ş.a. În biserică, aghiasma
mare este păstrată într-un vas special,
numit aghiasmatar, iar în casele credincioşilor în vase curate, în care se pune
un fir de busuioc. Credincioşii gustă
din ea pe nemâncate, în zile de post şi
ajun sau la sărbători mari. se obişnuieşte să se bea aghiasmă mare timp de
opt zile, după Bobotează. Cei opriţi de
la Împărtăşanie se pot mângâia, luând
aghiasmă şi apoi anafură. Când ne împărtăşim, aghiasma se ia după Împărtăşanie, iar când luăm numai anafură,
aghiasma se ia înainte de anafură. În
caz de suferinţă, persoanele bolnave iau
aghiasmă sau se stropesc cu ea părţile
bolnave ale trupului spre a ajuta la tămăduire. dacă avem aghiasmă de mai
mulţi ani şi dorim să aducem alta nouă
de la biserică, nu trebuie aruncată
oriunde, ci în loc neumblat şi curat pentru a nu fi pângărită.
Cu prilejul Bobotezei, preotul stropeşte cu apă sfinţită (cu
aghiasma mare) casele credincioşilor
săi, vizitându-şi toţi enoriaşii şi luând cunoştinţă de bucuriile şi necazurile fiecărei familii. această datină poartă la noi
numele de “umblatul cu Crucea”, “umblatul cu Botezul” sau “umblatul cu iordanul”, deoarece preotul dă tuturor celor
din casă să sărute sfânta Cruce pe care
el o ţine în mână, în timp ce îi stropeşte
cu aghiasma mare pe cap (cu busuiocul
înmuiat în aghiasmă), iar cântăreţul intonează troparul Bobotezei: “În iordan
botezându-te, tu, doamne, închinarea
treimii s-a arătat. Că glasul Părintelui a
mărturisit Ţie, fiu iubit pe tine numindu-te. Şi duhul în chip de porumb
a adeverit întărirea cuvântului, Cel Ce
te-ai arătat Hristoase dumnezeule şi
lumea ai luminat, mărire Ţie”.

RECOMANDĂRI NORD VEST TV
ȘCoala sătmăreană (rediFUZare)
la cererea telespectatorilor redifuzăm emisiunea
din 17.11.2022 de la Școala sătmăreană unde
doamna director natalia Boloș o are ca invitat
pe sînziana Cristea – directorul Centrului
județean de resurse și asistență educațională
(Cjrae). o ediție extrem de interesantă a emisiunii Școala sătmăreană, numai la nord Vest tV.
emisiunea va fi difuzată vineri, de la ora 20:00,
în reluare în zilele de sâmbătă de la ora 19:00,
duminică de la ora 20:00 și luni de la ora 17:00.
inCUrsiUne în Cotidian
(rediFUZare)
de ziua sa, atunci când a împlinit 24 de ani, regele
mihai a primit cadou o românie. o românie
întreagă. Cel puțin cât au putut atunci românii să
o întregească. 14 ani mai târziu, pe 1 octombrie
1959, printr-un decret de stat, acea zi a devenit
Ziua forțelor armate ale republicii Populare
române. mai mult, 77 de ani mai târziu, a avut
loc la satu mare o aducere aminte. un vernisaj in-

teresant a cărui temă vă lăsăm să o descoperiți în
emisiunea „incursiune în cotidian”, emisiune ce
va fi difuzată de la ora 21, pe postul
dumneavoastră preferat: nord Vest tV. Vă mai
destăinuim doi dintre cei patru invitați: liviu
marta și Claudiu Porumbăceanu.
oameni şi FaPte (rediFUZare)
ediția de sâmbătă a emisiunii oameni Și faPte, realizată de florin
dura, este mai altfel decât cele de până acum.
dacă invitații obișnuiți ai emisiunii erau edilii,
azi îl avem ca oaspete pe Vasile Ștrango
care ne prezintă firma pe care o administrează,
ProieCt inVest srl, o firmă aflată în
plină ascensiune, cu ingineri și oameni foarte
buni și foarte harnici. rămâneți, aşadar, alături
de oameni Și faPte, de Vasile
Ștrango și de firma ProieCt inVest
srl. sâmbătă aceasta, de la ora 21:00, pe
nord Vest tV. emisiunea va fi transmisă și
pe facebook. realizator: florin dura.

Viața la țară! (rediFUZare)
tezaurul viu al țării oașului și al județului satu
mare!
de pe vremea dacilor, olăritul era una dintre
ocupațiile timpului, cu era industrializării și
mai apoi a tehnologiei, arta olăritului a devenit cumva un moft, mai nou românii stabiliți
în străinătate, oriunde s-ar afla, își amenajează
un colțișor de românie. discutăm azi cu
istvánfi géza despre roata care l-a consacrat,
dar și despre cine îi calcă pe urmele în lut bine
ancorate. duminică începând cu ora 13:00 la
nord Vest tV satu mare și pe facebook la
nord Vest tV și gazeta de nord-Vest.
GlasUl BiseriCii
duminică de la ora 17:00 în cadrul emisiunii
glasul Bisericii de la nord Vest t V puteți
viziona evenimentul de lansare a
monografiei Catedralei ortodoxe „adormirea maiCii domnului” din satu mare. evenimentul

a fost precedat de sfânta liturghie
arhierească, săvârşită la Catedrala ortodoxă
“adormirea maicii domnului” din municipiul satu mare, în data de 25 decembrie 2022,
de către Preasfinţitul Părinte timotei
sătmăreanul, arhiereu-Vicar al episcopiei
ortodoxe române a maramureşului şi
sătmarului, alături de un frumos sobor de
preoţi şi diaconi şi de credincioşii sătmăreni.
“monografia
Catedralei
ortodoxe
<<adormirea maicii domnului>> din municipiul satu mare” a fost tipărită cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte iustin,
episcopul maramureşului şi sătmarului,
avându-i ca autori pe: pr. dr. Cristian Boloş,
dr. daniela Bălu, dr. Viorel Câmpean, col.(r)
Voicu Şichet, pr. radu Şimonca, prof. dr. natalia Boloş şi diana Kinces, în cadrul proiectului cultural „aportul armatei române la
zidirea Catedralei ortodoxe <<adormirea
maicii domnului>> din municipiul satu
mare.

Televiziunea care te respectă!
DirECTor gEnEraL gaZETa DE norD-VEST & norD VEST TV: răZVan MirCEa goVor

ManagEr
mircea govor
DirECTor
EDiToriaL

Voicu d. rusu
DirECTor
pUBLiCiTaTE

ioan timiş

DirECTor MarkETing
gruiţă ienăşoiu. tel: 0744552345
email: ienasoiu@yahoo.com
rEDaCTori

rEDaCţia şi aDMiniSTraţia :
strada Petofi sandor 4/a
telefon/fax : 0361-407733
e-mail : redactie@gazetanord-vest.ro

nicolae ghişan, florin mureșan,
florin dura, Karina Brodi,
gianina Vancea

Cristian Blăjean, Cătălin secuianu

CoLaBoraTori

CorECTUră: Ştefan Chiş

Valeriu ioan, Cristian stan,
Vlad mulcuțan Chiș, Vasile mic,
Pr. Constantin necula, mihaela Caba

TEhnorEDaCTarE:

Director fondator
ion Bledea

Publicitate şi anunţuri satu mare,
str. Petofi sandor 4/a, tel. 0361-407733
email: gazeta_nv@yahoo.com
abonamente se pot face prin Poştă şi firma
“sC friss Press srl” (satu mare, str. mihai
Viteazu nr. 32 - în curte - tel. 0261-711731).
Editat de SC nord Vest TV advertising SrL

tipărit la sC garamond
tipografie srl

Gazeta de nord-Vest

Reportaj

3/ Vineri, 6 ianuarie 2023

DESTInațII DE wEEkEnD

Cele mai cool hoteluri cu piscină interioară
și spa din Cluj-Napoca
niColae ghiȘan

I

ndiferent că vă deplasați
în interes de serviciu sau
că doriți doar să vă
bucurați de câteva zile minunate în Cluj-Napoca,
existența piscinei interioare
și facilitățile spa vor face ca
șederea dumneavoastră în
acest oraș să fie mult mai
plăcută și relaxantă.
Grand Hotel Italia este amplasat la 5 minute de
centrul orașului Cluj-napoca
și la circa 20 de minute de
aeroportul
Internațional.
Hotelul pune la dispoziția
oaspeților săi o piscină
exterioară încălzită, care este
deschisă doar în timpul sezonului cald. În restul anului,
turiștii se pot relaxa în cadrul
centrului spa. aici se vor

putea bucura de masaje de relaxare sau masaje de
înfrumusețare, pentru că
frumusețea și sănătatea merg
mână în mână.
Hotel Opera Plaza- se
bucură
de
o
așezare
privilegiată, fiind situat la 5
minute
de
aeroportul
Internațional Cluj-napoca și
în apropiere de centrul
orașului. Oaspeții hotelului se
pot bucura de prezența unei
săli de fitness și a unei saune.
Hotel City Plaza –
este amplasat în centrul istoric
al orașului Cluj-napoca, întro zonă liniștită, la 20 de
minute
de
Centrul
Expozițional Expotransilvania
și la aproximativ 30 de minute
de aeroportul Internațional
Cluj-napoca. În cadrul centrului spa, Salute Per aqua,
turiștii se vor putea bucura de
priveliști spectaculoase în

timp ce se relaxează în piscina
cu apă încălzită sau pot alege
să se destindă prin intermediul tratamentelor de relaxare. Cei care doresc să facă
mișcare au acces la o sală de
fitness, foarte bine echipată.
Hotel Platinia - este
situat în apropierea Stadionului Cluj arena și a celor mai
importante obiective turistice
ale orașului Cluj-napoca.
acesta este cel mai nou hotel
de cinci stele din Regiunea
Transilvaniei, oaspeții săi bucurându-se de camere moderne și cochete. În plus,
oaspeții hotelului au acces la
un centru modern de fitness
din incinta Platinia Shopping
Center, astfel încât se vor
putea bucura de beneficiile
sportului chiar și atunci când
se află departe de casă.
Hotel Onix este o
locație ideală atât pentru cei
care doresc să se bucure de o
vacanță relaxantă, cât și pentru organizarea unor evenimente festive și a unor
întâlniri de afaceri. această
unitate de cazare are un efectiv de 42 de camere, dispunând de 3 restaurante,
saună și sală de conferințe.
Hotel Belvedere - dispune de un efectiv de 156 de
camere, 3 restaurante, 1 bar
cu un efectiv de 30 de locuri
și 2 săli de conferințe.
Oaspeții hotelului vor putea
beneficia de acces la piscina
interioară a Centrului de Fitness “world Class”. De
asemenea, oaspeții hotelului
se vor putea bucura și de

Consultații de specialitate la Cabinet Dr. Coica
GINECOLOGIE
La Cabinet Dr. Coica, B-dul Lucian
Blaga Bloc CU 8 ap.2 va consulta
In fiecare vineri a lunii
Dr. Szendrei Emanuel
MEDIC SpECIaLISt
ObStEtrICa –
GINECOLOGIE
*Consultatii de Specialitate
*Monitorizare sarcina
*Ecografie
*Test Babes Papanicolau
* Insertie /suprimare sterilet
Programari la telefon 0732116832
DErMatOVENErOLOGIE
Dr. Iulia ardelean
MEDIC SpECIaLISt
DErMatOVENErOLOGIE
Programari :tel.0740090926
Program Luni Joi si Vineri 8:00 –
15:00
Marti si Miercuri 13:00 – 20:00
- Consultatii
- Dermatoscopie
- Crioterapie
- Radiocauterizare
- Excizii
- Biopsii
-Estetica Medicala

pSIHIatrIE
Zilnic intre orele 11:00-13:00
la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. peter Viorica
MEDIC prIMar
pSIHIatrIE
Programări:
0261.766.390;
0261.779.999
CarDIOLOGIE
Zilnic la Cabinet Dr. Coica, va consulta:
Dr. Farcaş Claudia
MEDIC prIMar
CarDIOLOGIE
Programări: 0740.314.450
Consultatiile se fac in baza programarilor
Program cabinet cardiologie
Marti 10:00 – 13:00
Miercuri 10:00 – 13:00
Joi
10:00 - 13:00
ONCOLOGIE
In fiecare Marti la Cabinet Dr. Coica,
bl. CU 18/1 va consulta:
Dr. aracs Loredana
MEDIC prIMar
ONCOLOGIE
Programări: 0771.630.015

ENDOCrINOLOGIE
În fiecare Marti si Joi între orele 13:0018:00 la Cabinet Dr. Coica,
va consulta:
Dr. Stancu Lapuste ramona
MEDIC SpECIaLISt ENDOCrINOLOGIE
Programări:
0743.041.775;
0261/766390; 0740.011.578
NEUrOLOGIE
În fiecare Marti si Joi intre orele 15:0018:00 la Cabinet Dr. Coica, str. Lucian
Blaga CU6/2, va consulta:
Dr. Costin Nicoleta
MEDIC prIMar
NEUrOLOG
Programări:
0732.116.832;
0723.974.823
OFtaLMOLOGIE
În fiecare Luni, Miercuri si Vineri
intre orele 11:00-13:00 la Cabinet
Dr. Coica, va consulta:
Dr. Irina Csutak
MEDIC prIMar
OFtaLMOLOGIE
Programări:
0261.766.390;
0261.779.999

saună, fitness, aerobic, cycling
și cardio.
Hotel Ramada - se
bucură de acces gratuit la centrul de wellness și spa, care
este dotat cu sală de fitness,
baie de aburi, saună uscată și
piscină interioară cu vedere
panoramică.
Celor care își doresc o
unitate de cazare centrală le
recomandăm Villa Hotel Escala. În ceea ce privește serviciile și facilitățile în materie
de sport și agrement, turiștii se
vor putea bucura de piscină
interioară și centru fitness.
De sală de sport se vor
bucura și turiștii care aleg să se

cazeze în cadrul Grand Hotel
napoca. Hotelul este situat pe
malul Râului Someș, în
apropiere de parcul central al
orașului și de stadion.
Hotel Paradis - este
situat la câteva minute de centrul orașului Cluj-napoca,
fiind o locație potrivită atât
pentru cei care se află în trecere, cât și pentru cei care
decid să petreacă mai mult
timp în oraș. Hotel Paradis are
un total de 70 de camere, iar
oaspeții acestora se vor putea
relaxa în cadrul „Spa Paradis”,
care dispune de piscină,
jacuzzi, saună, masaje cu aromaterapie și dușuri reci.
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40 locuri de muncă
vacante în Spaţiul
Economic
European
Angajatorii din Spaţiul
Economic European oferă, prin
intermediul reţelei EURES România, 40 locuri de muncă vacante, după cum urmează:
Danemarca – 30 locuri de muncă pentru: îngrijitor
persoane
Norvegia – 8 locuri de
muncă pentru: muncitor forestier, montator calificat bucătărie și amenajări interioare,
dulgher;
Germania – 2 locuri
de muncă pentru: electrician,
tehnician electronist pentru
energia și tehnologia clădirilor.
Persoanele interesate să
ocupe un loc de muncă în Spaţiul Economic European se pot
adresa consilierului EURES din
cadrul AJOFM Satu Mare, telefon 0261/770237 și email:ajofm.sm@anofm.gov.ro.
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SĂNĂTATE

Terapia Vampir, practicată la
cabinetele Dr. Coica
8Terapia Vampir este practicată în cabinetele Dr. Coica de aproximativ 3 ani
kArinA brODi

T

ratamentele cu plasmă,
cunoscute și sub denumirea de Terapia Vampir,
pentru
vindecare,
regenerare și rejuvenare se vor
efectua în perioada 09- 21 ianuarie la cabinetele Dr. Coica.
Tratamentul este indicat atât în ortopedie (artroze,
musculatură afectată, leziuni
acute și cronice), dar și ca tratament dermato-cosmetic, acnee,
riduri, cearcăne, cicatrici cheloide, calviție - căderea părului
etc.
„Pe lângă tratamentul
cu plasmă vă așteptăm și la alte
proceduri ce se fac în cabinetele
DR. COICA, la o ședință de
HIDROCOLONOTERAPIE,
consultație POSTUROLOGICA și la tratamente cu OZON
pentru dureri musculare, articulare sau pentru partea de
frumusețe!”, a precizat doctorul
Dorel Coica.

Pentru această terapie,
specialistul recoltează
de la pacient 10 ml de
plasmă
Pentru această terapie,
specialistul recoltează de la pacient 10 ml de plasmă și se
sedimentează, după care se introduce în locurile problematice.
Conform domnului doctor, cu
plasmă poți să faci multe lucruri
benefice, doamnele fiind încân-

SĂNĂTATE. „Evoluția pacienților este foarte bună, iar unii dintre ei vin chiar ciclic”
tate de această rezolvare pentru
vergeturi ori riduri. Această
plasmă este introdusă de regulă în
zone precum genunchi, șold,
umăr, pentru a readuce mobilitatea articulației.
„În momentul în care se
produce o artroză, dispare
lichidul articular, se freacă cartilajul, os pe os, până se rupe, iar
pacientul ajunge la protejare.
Această terapie Vampir permite
articulațiilor să își reia activitatea,
nu există nici un risc”, a informat
Dr. Dorel Coica.
Asemeni terapiei Vampir, nu există nici un risc pentru
tratamentele cu ozon. Potrivit
Dr. Coica, ozonul este un antiinflamator foarte tare, cel mai put-

ernic antibiotic care există. Beneficiile și în acest caz fiind multiple, doctorul Coica precizând
faptul că vede acest lucru la sutele
de pacienți care îi calcă pragul.

Există doar șapte astfel
de aparate în lume
Există un număr de
șapte astfel de aparate în întreaga
lume, iar unul dintre ele se află în
Satu Mare, respectiv în cadrul
cabinetelor domnului doctor
Coica Dorel. Este o aparatură
unică în Europa.
Terapia Vampir este
practicată în cabinetele Dr. Coica
de aproximativ 3 ani de zile cu
aparatură specială.
„Pentru acest tip de

afecțiuni, rezultatele sunt foarte
bune, evoluția pacienților este
foarte bună, iar unii dintre ei vin
chiar ciclic pentru că în momentul în care vrei să tratezi o
articulație, trebuie să îi faci
ședințele conform vârstei, plus
unu. Adică pentru fiecare ciclu de
10 ani se face o ședință.”
Pe de altă parte, doctorul sătmărean are mai multe
puncte unde pacienții se pot trata
cu ozonoterapie, nu doar în Satu
Mare, ci și în Medieș, unde a ales
să ajute oamenii și să le ofere o
alternativă medicamentelor.
Pentru
programări,
pacienții pot suna la numerele de
telefon
0732116809,
0732116820, 0732116827.

Conducerea Colegiului ”Mihai Eminescu”, A fost întocmit tabelul cu proprietățile
ce vor fi expropriate în cadrul Drumului
alături de întregul colectiv didactic al școlii
Conducerea Colegiului
Național “Mihai Eminescu” Satu
Mare, alături de întregul colectiv
didactic al colegiului, îşi
manifestă totala dezaprobare și
consternare față de modul în care
anumite publicații, din mediul
online, au reflectat unele aspecte
din unitatea școlară.
”Considerăm că furnizorii de servicii media au
obligația să redea, cu profesionalism, obiectivitatea informațiilor
oferite, să respecte drepturile și
libertățile fundamentale ale omului, onoarea, reputația unei
instituții, precum și dreptul la
propria imagine. În unele articole
de presă online din 04.01.2023,
au apărut informații nejustificate,
titluri eronate, consemnându-se,
fals, că profesorii colegiului au
dat în judecată elevii.
Considerăm că avem
dreptul la unele rectificări. În
luna noiembrie a anului 2022,
Consiliul Profesoral al colegiului
a hotărât, în unanimitate,
montarea unei camere de luat

vederi, într-o sală de clasă, din
cauza unor abateri disciplinare
ale unor elevi. Un elev din această
clasă a acționat colegiul în
instanță, solicitând demontarea
camerei respective. În prezent,
procesul este în derulare, în
04.01.2023 având apel. Conducerii școlii nu i s-au solicitat
informații oficiale despre această
situație, înainte de publicarea articolelor.
Ne exprimăm convingerea că numai printr-o relație de
respect reciproc, informațiile
oferite comunității vor da dovadă
de acuratețe, incontestabilitate și
vor reflecta adevărul.
Activitățile desfășurate
în cadrul Colegiului Național
“Mihai Eminescu” Satu Mare
sunt multiple, rezultatele sunt deosebite la toate competițiile la
care participăm, care nu o dată au
oferit prilej de bucurie și
satisfacție comunității sătmărene
și nu numai. Cazuri izolate, ca
acesta, sunt provocări cu care se
confruntă și alte școli, dar re-

Expres Satu Mare - Oar

Aducem la cunoștința
celor interesați că proiectantul
Search Corporation SRL a transmis tabelul cu parcelele proprietate privată de pe raza comunei
Vetiș identificate pentru expropriere în cadrul obiectivului de
investiție ”Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare)

zolvarea lor se poate face doar
prin profesionalism.
Asigurăm comunitatea,
părinții și elevii școlii de corectitudine, de legalitatea deciziilor
luate și de transparența totală în
comunicarea instituțională”, se
arată într-un comunicat de presă
remis de Conducerea Colegiului
Național “Mihai Eminescu” Satu
Mare.

– Oar (Granița România – Ungaria – Drum Expres M49 Ungaria)”.
Tabelul se poate consulta pe pagina web oficială a comunei Vetiș www.vetis.ro , la
rubrica Comunicate de interes
public – Comunicate ale
instituțiilor publice.
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INCREDIBIL!

Sătmăreancă, acuzată de Serviciile
Ucrainene, că a furat 2,5 milioane dolari

8SBU au început o anchetă, deoarece o suspectează și de colaborare cu serviciile
secrete rusești
CrISTIAn STAn

O

tânără sătmăreancă, în
vârstă de 30 de ani, este
acuzată de Serviciile
Ucrainene de Informații (SBU)
că ar fi furat medicamente și
echipamente medicale în valoare
de 2,5 milioane de dolari trimise
ca ajutoare din străinătate pentru
militarii care luptă pe front. Serviciile de Informații Ucrainene
(SBU) au început o anchetă,
deoarece o suspectează și de colaborare cu serviciile secrete
rusești.

Gaița Zeflemitoare
Tânăra sătmăreancă este
cunoscută în postările sale pe
rețelele de socializare drept Gaița
Zeflemitoare, inspirat foarte probabil din cel al personajului principal Katniss Everdeen din filmele
din seria ”Jocurile Foamei”.
Sătmăreanca acuzată și-a
făcut studiile la un liceu maghiar
din orașul natal, după care a absolvit o facultate la Cluj-Napoca și
imediat după obținerea diplomei a
emigrat la Londra, unde nu se știe
exact cu ce s-a ocupat. A apărut
câțiva ani mai târziu la o conferință
TEDx din Târgu Mureș, de genul
celor în care diverși șarlatani,
alături de personalități recunoscute, țin discursuri ”motivaționale”
pentru tineretul dornic de carieră
și viață împlinită. Contra cost, evident.
La scurt timp după aceea
o găsim în Australia, unde a
dobândit notorietate națională
după ce a licitat în direct la un reality-show televizat pentru o vilă
de lux vândută la un preț de peste
4 milioane de dolari, dar le-a trimis
realizatorilor emisiunii copia unui
ordin de plată puternic
photoshopată dintr-un cont ban-

ACUZAȚII. Sătmăreanca este suspectată și de colaborare cu serviciile secrete rusești
car fals și cam atât au văzut
vânzătorii vilei din suma fabuloasă.

Postări eroice
În a doua lună după
izbucnirea
războiului
din
Ucraina, sătmăreanca a apărut
într-o conferință de presă la
Harkiv, în care ea s-a prezentat,
de data aceasta cu numele real, ca
fiind purtătoarea de cuvânt a
Legiunii Internaționale din
cadrul Serviciilor Auxiliare de
Apărare Teritorială din subordinea Armatei Ucrainei.
Era perioada în care tot
felul de aventurieri din toată
lumea se înscriau în Legiunea
Internațională, din dorința de ”a
lupta pentru libertate”, iar
ucrainenii erau prea ocupați cu

războiul ca să impună niște criterii cât de cât exigente la recrutare. Au început să le impună
abia după ce au observat că majoritatea celor ”înscriși”, de fapt,
nici nu se prezentau la unitățile
lor, iar unii care ajungeau, totuși,
pe front, nu știau cum să scape
mai repede de acolo, mai scrie
Satumareonline.ro.
Sătmăreanca s-a remarcat prin multe postări ”eroice” pe
rețelele de socializare (unde are
mai multe profiluri, în funcție de
urmăritorii cărora li se
adresează).

Acuzată de furt de
mari proporții
Dar misiunea ei s-a
încheiat abrupt când superiorii

ierarhici au observat lipsa unor
provizii de medicamente și echipamente medicale în valoare totală
de 2,5 milioane de dolari, din ajutoare din străinătate, pe care ea lea preluat într-un depozit din Kiev
și erau destinate soldaților de pe
front, însă nu au mai ajuns
niciodată acolo. Inițial a susținut că
nu are nici o legătură cu proviziile
respective, dar, ulterior, au început
să apară în mod misterios unele
cantități în depozit, despre care se
credea că au dispărut.
Serviciile de Informații
Ucrainene (SBU) au început o
anchetă, deoarece o suspectează și
de colaborare cu serviciile secrete
rusești, dar ea susține că e
nevinovată și e victima unor
acuzații nefondate puse la cale de
superiorii ei ierarhici.

Bărbat, cercetat
de polițiști pentru
comiterea
infracțiunii de
furt calificat
La data de 4 ianuarie
a.c., în jurul orelor 15.30,
polițiștii sătmăreni au fost
sesizați prin apelul unic de
urgență 112 de către un bărbat
de 39 de ani, din municipiul
Satu Mare, despre faptul că o
persoană necunoscută i-ar fi sustras un telefon mobil.
În urma verificărilor
efectuate, polițiștii au constatat
că bărbatul, în timp ce se afla în
incinta unei săli de jocuri de
noroc, situată pe raza municipiului, i-ar fi împrumutat telefonul mobil unui alt bărbat pentru
a efectua un apel, iar acesta a părăsit locul evenimentului.
Ulterior, într-un timp
foarte scurt, polițiștii au identificat persoana care ar fi sustras
telefonul mobil, fiind vorba despre un bărbat de 43 de ani, din
Satu Mare, pe numele căruia a
fost întocmit un dosar penal sub
aspectul săvârșirii infracțiunii de
furt calificat.

Siguranța
cetățenilor,
prioritatea
polițiștilor
sătmăreni
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean
Satu Mare au desfășurat, în data
de 4 ianuarie a.c.., activități de
menținere a unui climat de ordine și siguranță publică, fiind
prezenți pe întreaga rază a
județului, ocazie cu care au aplicat peste 100 de sancțiuni
contravenționale.
Astfel, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare care au
acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru efectuarea unor activități de
supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier pe raza
județului, au aplicat peste 100
sancțiuni contravenționale, în
valoare de peste 24.000 de lei.

Condamnat la 5 ani închisoare pen- A prezentat la controlul de frontieră un certificat
tru evaziune, oprit la intrarea în țară ITP fals
Poliţiștii de frontieră sătmăreni au depistat la intrarea în
țară un bărbat din Arad care are
de executat o pedeapsă privativă
de libertate de cinci ani pentru
săvârșirea infracțiunii de evaziune
fiscală.
Miercuri, 04 ianuarie
a.c., în jurul orei 10.00, în Punctul
de Trecere a Frontierei Urziceni sa prezentat pe sensul de intrare în
România, un cetăţean român, în
vârstă de 35 de ani, domiciliat în
județul Arad.
Cu ocazia formalităţilor
pentru intrarea în țară, la controlul efectuat de către polițiștii de
frontieră s-a constatat că pe numele acestuia a fost emis de către
Tribunalul Arad un mandat de
executare a pedepsei cu închisoarea.

Bărbatul are de executat
o pedeapsă privativă de libertate
de cinci ani pentru săvârșirea infracţiunii de evaziune fiscală.
Persoana în cauză a fost
predată unui echipaj din cadrul
Serviciului de Investigații Criminale al Inspectoratului de Poliție
Județean Satu Mare, în vederea
luării măsurilor legale ce se
impun.

Poliţiștii de frontieră
din cadrul PTF Petea efectuează
cercetări în cazul unui
maramureșean care a prezentat
la controlul de frontieră un certificat ITP fals.
Ieri-noapte, în jurul
orei 03.30, în Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat
pentru
efectuarea
formalităților de frontieră, pe
sensul de intrare în România, un
cetăţean român în vârstă de 52
de ani, la volanul unui autovehicul marca Mercedes Benz Sprinter, înmatriculat în România.
La
solicitarea
polițiștilor de frontieră, bărbatul a prezentat și certificatul
ITP al mijlocului de transport.
În urma verificărilor suplimen-

tare, s-a constatat faptul că documentul în cauză este fals, deoarece
nu
îndeplinește
condițiile de formă și fond ale
unuia autentic.
În cauză, polițiștii de

frontieră sătmăreni efectuează
cercetări sub aspectul săvârșirii
infracţiunii de uz de fals, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile
legale.
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Dumitru Radu Popescu, fost președinte al
Uniunii Scriitorilor din România, a plecat
spre „Orașul îngerilor”

D

umitru Radu Popescu - scriitor, prozator, dramaturg,
scenarist de film a fost unul
dintre cei mai importanți prozatori
ai României. A fost și nu mai e. S-a
stins din viață luni, 2 ianuarie, la vârsta de 87 de ani. Vestea a fost făcută
publică de scriitorul Radu F. Alexandru pe una dintre rețelele sociale:
„În prima zi a săptămânii noului an
2023, a murit unul dintre cei mai
importanți scriitori români, Dumitru Radu Popescu.
„Oraşul îngerilor" este un important
roman al scriitorului D.R. Popescu
apărut în 1985, iar pornind de aici,
vom spune că „scriitorul a plecat spre
„Orașul îngerilor”.
Citez din cunoscutul dramaturg
Radu F. Alexandru: „ACEST ÎNGER
TRIST”...Azi, 2.01.23, ora 04.30, a părăsit această lume tristă acad. DUMITRU RADU POPESCU (D. R. P.)
unul dintre cei mai mari scriitori ai
României. Ne-a îmbogățit cu o operă
monumentală,
de
o
valoare
excepțională: proză, teatru, poezie, critică literară. Și-a trăit viața într-o
desăvârșită onestitate. A fost un coleg
și un prieten ireproșabil. Durerea e
prea mare și cuvintele sunt prea sărace
pentru a cuteza acum, și în acest loc,
evocarea binemeritată. Dumnezeu săl odihnească în pace și să-i dea liniștea
de care atât de multă vreme a fost vitregit", a scris pe pagina de Facebook
Radu F. Alexandru.
Scriitorul Dumitru Radu Popescu
(semna şi D.R. Popescu) s-a născut la
19 august 1935, în satul Păuşa din judeţul Bihor, într-o familie de învăţători, scrie Agerpres.
A fost nuvelist, romancier şi dramaturg, fiind considerat unul dintre
cei mai importanţi scriitori români ai
literaturii contemporane.
A debutat în 1958 cu volumul de
nuvele şi schiţe „Fuga", iar dintre romanele sale mai importante sunt „Vara
Oltenilor" (1964); „F" , 1969 , Premiul Uniunii Scriitorilor); „Vânătoarea regală" (1973); „O bere pentru
calul meu" (1974); „Ploile de dincolo
de vreme" (1976); „Împăratul norilor"
(1976); „Podul de gheaţă" (1982);
„Oraşul îngerilor" (1985).

Opera (selectiv):
Volume de proză:
Fuga - 1958, Fata de la miazăzi - 1964,
Somnul pământului - 1965, Dor (povestiri) - 1966, Umbrela de soare 1967, Prea mic pentru un război așa de
mare - 1969, Duios Anastasia trecea 1967, Ploaia albă - 1971, Căruța cu
mere - 1974, Leul albastru - 1981, Galaxia Grama - 1984, Truman Capote și
Nicolae Țic - 1995, Complexul Ofeliei, (eseuri) - 1998, Actori la curtea
prințului Hamlet (publicistică) 1999,
Dudul lui Shakespeare (publicistică) 2000 ; Pușca lui Caragiale - 2003 ;
Săptămâna cu 1001 de nopți - 2004;
Ștefan cel Mare - 2005; Un elefant se
legăna pe o pânză de păianjen - 2007;
Diavolul aproximativ sau ora de metafizică - 2008; Epistola către englezi 2009; Opere, I, ș. u. - 2010 ș. u.
Romane:
Zilele săptămânii - 1959; Vara oltenilor - 1964; F - 1969; Vânătoarea regală
- 1973; Cei doi din dreptul Țebei 1973; O bere pentru calul meu - 1974;
Ploile de dincolo de vreme - 1976; Împăratul norilor – 1976; Viața și opera
lui Tiron B. I. Iepurele șchiop - 1980;
Viața și opera lui Tiron B. II. Podul de
gheață - 1982; Orașul îngerilor - 1985;
Dumnezeu în bucătărie - 1994; Paolo
și Francesca și al treisprezecelea apostol - 1998; Săptămâna de miere - 1999;
Falca lui Cain - 2001; Cucul de fier sau
grădarea raiului - 2004; Nopțile săptămânii - 2005; Întoarcerea tatălui risipitor - 2008; Pastorul sașilor - 2010.
Piese de teatru:
Mama (debut ca damaturg ) - 1960:
Vara imposibilei iubiri - 1966; Vis 1968; Cezar, măscăriciul piraților 1968; Acești îngeri triști- 1969; Pisica
în noaptea Anului Nou - 1971; Pasărea Shakespeare - 1973; Muntele 1977; Studiu osteologic asupra scheletului unui cal dintr-un mormânt avar
din Transilvania - 1979; Rezervația de
pelicani - 1983; Paznicul de la depozitul de nisip - 1984; Piticul din grădina
de vară - 1973; Moara de pulbere 1988; Dalbul pribeag ; Mormântul
călărețului avar; Moara de pulbere;
Mireasa cu gene false; O batistă în Dunăre[10]; Rugăciune pentru un disk-

jockey; Domnul Fluture și doamna
Fluture sau Paradisul - 2006.
Scenarii de film:
Un surîs în plină vară (1964); La
porțile pămîntului (1966); Balul de
sîmbătă seara (1968) - în colaborare cu
Geo Saizescu; Prea mic pentru un război atît de mare (1970); Păcală (1974)
- în colaborare cu Geo Saizescu; Duios
Anastasia trecea (1980); Mireasa din
tren (1980); Fructe de pădure (1983);
Nelu (1988); Rochia albă de dantelă
(1989), regia Dan Pița; Triunghiul
morții (1999) - dialoguri, în colaborare cu Sergiu Nicolaescu; Turnul din
Pisa (2002); „15” (2005).
Poeme Câinele de fosfor - 1981
Eseuri: Virgule (eseu) - 1978.
Funcții deținute de D.R. Popescu
de-a lungul carierei:
•1956 - 1969 – redactor la revista
„Steaua” din Cluj;
•1969 - 1982 – redactor-șef al revistei
„Tribuna” din Cluj;
•1982 – redactor-șef al revistei „Contemporanul”;
•1969 - 1989 – membru CC al PCR;
•1982 - 1990 – președinte al Uniunii
Scriitorilor;
•din 2006 - director general al Editurii
Academiei Române și vicepreședinte
al Consiliului științific editorial
În 1982, când a fost ales
președinte al Uniunii Scriitorilor din
România, i-a predat conducerea revistei „Tribuna” din Cluj scriitorului Vasile Sălăjan, originar din județul Satu
Mare.
Sigur vom reveni !
Vasile Mic

Colinde, colinde.
Încă e vremea colindelor...
În această perioadă, întreg
satul tradițional are în minte marea
sărbătoare a Crăciunului, Noul An
2023, Boboteaza ș.a.m.d..
Pentru a simți de aproape
acest moment, am poposit puțin în trecut bunicilor noștri.
Într-un cadru desprins din
satul tradițional de altă dată, printre
covoare, ștergare și cu toții îmbrăcați în
straie populare, elevii clasei a III-a D, de
la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga",
Baia Mare, însoțiți de doamna prof. înv.
primar Anca Găvrișan, doamna director
prof. Codruța Cozma și de doamna
bibiotecară Titiana Tomoioagă,
împreună cu elevii clasei a V-a de la
Școala Gimnazială ,, Gheorghe Marina",
Pomi, s-au întâlnit la o Șezătoare
literară, cu poetul Ioan Belbe, marcând
un moment special.
Această activitate face parte

a proiectului de parteneriat educațional
CLUBUL DE LECTURĂ , "Lectură
în natură".
Am recitat poezii, am colindat împreună, am împărtășit dragostea
pentru tradiții, pentru valori autentice,
educație,
școală,
comunitate
tradițională.
Copiii au fost la colindat
însoțiți de dascăli, acasă la familia uneia
dintre elevele școlii noastre, Andreea
Mesaroș, unde cu toții am fost primiți
cu inima deschisă, învățând faptul că
sărbătoarea Crăciunului este despre bucuria de a fi împreună, despre a dărui.
Părintele paroh al Bisericii
Ortodoxe din Pomi, Gabriel Chereji, a
primit colindele duioase ale copilașilor,
în mijlocul bisericii. Părintele le-a vorbit
copiilor despre însemnătatea zilei
Crăciunului.
Ultimul
popas
al

colindătorilor a fost la Brutăria din
Pomi, unde gazda, Terezia Șimon, ne-a
primit cu poarta larg deschisă, pentru a
trăi o experiență deosebită.
A fost o încântare pentru
musafiri și pentru gazde, deopotrivă!
Mulțumim poetului satului
tradițional, Ioan Belbe care, îmbrăcat în
straie oșenești, ne-a bucurat cu poeziile
sale, pictând în versuri ațât de bine
lumea înconjurătoare. Totodată, el nea împărtășit din tainele scriitoricești și
ne-a purtat într-o lume a oamenilor
simpli, a credinței, a frumosului pur.
De asemenea, Imnul Satelor
Unite ale Maramureșului și Sătmarului,
cu versurile scrise de poetul Ioan Belbe,
a răsunat din glasurile duioase ale copiilor.
Mulțumim doamnei Florina
Mesaroș pentru ospitalitate si pentru
delicioasele prăjiturele!

Ne-a părăsit pe vecie și actorul Mitică Popescu
Actorul Mitică Popescu s-a
născut în București pe data de 2 decembrie 1936. A fost căsătorit cu actrița
Leopoldina Bălănuță. În 1958, sub
regimul comunist, a fost condamnat la
3 ani de închisoare pentru
„nedenunțarea de acte preparatorii pentru trecerea frontierei”.
A fost 37 de ani actor la

Teatrul Mic. A avut roluri multe și de
succes în teatru, film, teatru radiofonic,
în televiziune. A fost gazda emisiunii de
pe TVR 2 „D’ale lu’ Mitică”
Actorul Mitică Popescu a
fost decorat la 13 decembrie 2002 cu
Ordinul național Serviciul Credincios
în grad de Cavaler, alături de alți actori,
„pentru devotamentul și harul artistic

Pagină realizată de Vasile Mic vasilemic@gmail.com

puse în slujba teatrului românesc, cu
prilejul împlinirii unui veac și jumătate
de existență a Teatrului Național din
București”.
A decedat la vârsta de 86 de
ani, în 3 ianuarie 2023, la Spitalul Elias
din București, din cauza unor probleme
cardiace
severe
și
multiple
comorbidități.
Ionică Moldovan

Busuiocul,
o plantă binecuvântată de zei
De sute de ani, fetele nemăritate iși pun un fir de busuioc sub
pernă, în ajun de Bobotează, pentru ca
să li se arate în vis ursitul. Tradiția este
mai veche decât ne închipuim și greu
de stabilit originea ei. O legendă romanească spune că busuiocul s-ar fi născut
din mormântul unei fete udat cu lacrimi de către iubitul ei, pe care îl
chema Busuioc.
Tot tradiția cere ca busuiocul să fie ținut la icoană, purtat la sân,
inchis intr-un medalion sau în geantă,
deoarece reprezintă un adevărat talisman care te protejează contra farmecelor și atrage dragostea fiind simbolul
fidelității si al relațiilor de lungă durată.
Fetele care se trezesc de dimineată, de Bobotează, se stropesc cu
apa sfințită și busuioc ca să fie plăcute
de baieți. De Anul Nou, duc la apă un
mănunchi de busuioc și îl lasă pe mal,
ca să vadă cel îndrăgit că este așteptat.
Lasând tradiția la o parte,
busuiocul, plantă originara din Orient
(Pakistan, Thailanda), este un condiment apreciat, asociat de cele mai multe
ori cu bucătaria italienească. Florile, dar
mai ales frunzele acestei plante, sunt folosite, proaspete sau deshidratate, pentru a da o savoare aparte mâncărurilor.
Busuiocul este o sursă importantă de fier, calciu, vitamina A,
conținând și vitamina B6, magneziu,
precum și potasiu.
Merită menționate câteva
din preparatele înobilate datorită aromei plantei:
* Este un condiment perfect în sosurile
cu legume asociate fripturilor de vită
sau pui fript ;
* Frunzele de busuioc subțiri, taiate mărunt și amestecate în maioneză, fac un
sos bun pentru pește;
* Se folosește în combinație cu sosuri
sau gemuri de fructe, în special cele din
capșuni, zmeură sau prune ;
* Asezonează placut orice salată, alături
de roșii, castraveți, ardei și verdeată ;
* Da aroma apetisantă salatelor de rădacini rase: țelină, morcovi, sfeclă ;.
* Asezonează plăcut mâncarea de macaroane fierte, alături de unt, cașcaval
sau alte brânzeturi - o veche specialitate napolitană ;
* Este foarte apreciat în mâncărurile
sofisticate, în cinele care necesită un
plus de culoare, de prospețime și de
aromă.

Firește, busuiocul are și principii active, cu efecte benefice asupra
sănătății. Iată câteva:
1. Imbunătățește digestia. Este un remediu eficient impotriva crampelor,
balonării și flatulenței, datorită unui
element conținut în busuioc numit estragol;
2. Combate durerile articulare și răul
de mișcare;
3. Previne cancerul intestinal.
Antioxidanții, pe care îi conține, ameliorează efectul radicalilor liberi
conținuți fie în toxine produse de organism, fie în elementele nocive din
mediu ;
4. Stimulează lactația. Deși uleiul
esențial de busuioc, luat ca atare, nu
este indicat femeilor insarcinate și celor
care alaptează, infuzia de busuioc, corect dozată, poate stimula lactația ;
5. Este un bun energizant. Consumul
de frunze, dar și simpla înhalare a
aromei busuiocului, au un efect euforic.
Nu putem încheia fără să observăm că, dacă fetele tinere îsi pun busuioc sub pernă, ca sa-și cunoască
viitorul, și femeile în varstă au motive să-l utilizeze, tot sub pernă, datorită faptului că induce un somn
plăcut.
Se spune că orice femeie, chiar ăn
varstă, dacă doarme sub efectul aromei
de busuioc proaspăt, se visează tânără.
Busuiocul, secretul tinereții. Secretul
tinereții este incă un mister, totuși ajutorul poate veni chiar din gradină, mai ales
că beneficiile unor plante sunt tot mai
des descoperite. Un ajutor „divin" puteți
obține prin introducerea busuiocului în
preparatele culinare.
Potrivit studiilor recente, busuiocul
protejează impotriva efectelor imbătrînirii.
Extractele din busuioc au fost folosite din vechime în India și anumite
zone din Asia intrucât reintinerește și
asigură echilibrul psihic și fizic.
Busuiocul, și mai ales cel sfințit, este
eficient, deoarece neutralizează radicalii liberi care sunt implicați în reacțiile
toxice ale organismului și accelerează
îmbătrânirea, spun specialiștii.
Radicalii liberi atacă organele
esențiale cum ar fi inima, ficatul și creierul Studiul a validat uzul tradițional
al acestei plante drept intreținere a
tinereții.

Mulțumim părintelui Gabriel
Ghereji pentru primirea frumoasă și
pentru că ne-a explicat însemnătatea
sărbătorii Crăciunului !
Mulțumim doamnei Terezia
Șimon pentru calda primire, pentru
daruri, pentru oportunitatea oferită
copiilor de a fi „mici brutari”! Suntem
recunoscători pentru colaborare și sprijin!
Mulțumim doamnei profesoare Ana Simona Miclăuș, coordonatoarea proiectului, dar și doamnei

profesoare Ramona Găină, pentru
această activitate reușită, pentru tot
efortul depus, pentru dăruirea cu care
vă implicați în toate activitățile școlii!
Mulțumim doamnei director prof. Delia Carmen Pop pentru
sprijinul acordat realizării tuturor
activităților!
Felicitări tuturor!
Sărbători binecuvântate!
Ana Miclăuș
Profesor,
Școala Gimnazială Pomi

Mihai Eminescu
Și-n așa singurătate...
A plecat mama și tata și s-a dus trectul meu,
Nu mai vin colindătorii când se naște Dumnezeu...
Nu mai viscolește iarna și troiene nu mai sunt,
Pe sub streașina distrusă, trec fuioarele de vânt.
Buruienile, din curte, nu mai stau pe sub zăpezi
Și-n așa singurătate, nici pe tine nu te vezi!...
Nu mai este drug la poartă, așa cum era odată,
Acum intră și tăcerea, și tristețea, deodată.
Nu mai vin cu traista plină, cum era la colindat,
Ulița îmi e străină și copilul de-altădat'...
În odaia, unde timpul a rămas în voia lui,
Nu mai arde focu-n sobă, nu mai sunt la geam gutui.
Au rămas desperecheate amintiri și bucurii,
Care astăzi, mă întreabă: „Cine ești? De unde vii?”
Vezi și tu cum casa-i goală, ca și iarna de ninsori,
Curtea încă mai așteaptă cete de colindatori.
Totu-i învechit și rece, de când mare ai crescut
Și-ai ales singurătatea, ce-ți dă lacrimi împrumut."
M-am trezit ca din visare, lângă mine, cu doi sfinți,
Ce-i asemuiam cu viața și cu dușii mei părinți.
S-a dus mama, s-a dus tata și prin curte e pustiu,
Doar gutuiul de la gard îmi șoptește că-i târziu,
Să mai vin copil acasă, în ajunul de Crăciun,
Să îmi plec sfios genunchiul și binețe să le spun.
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Rafila: Suntem în stare de alertă epidemică
de gripă
8Nu introducem restricţii, ci venim cu o serie de recomandări. Vârful va fi atins între 15 ianuarie – 10 februarie

M

inistrul
Sănătăţii,
Alexandru Rafila, a
anunţat că nu va declara epidemie de gripă în
România,
deşi
numărul
cazurilor de gripă şi de viroze
respiratorii este mare. "Suntem
în stare de alertă epidemică.
Vom emite o instrucţiune pentru că declararea epidemiei near pune într-o situaţie aparte,
am genera automat anumite
restricţii", a explicat ministrul
Sănătăţii. "Situaţia nu este
dramatică", a mai spus Alexandru Rafila, care a mai precizat
că "nu vrem sa introducem restrictii, ci vrem sa facem
populația partener pentru a
tine sub control gripa".
Ministrul Sănătăţii,
Alexandru Rafila, a anunţat că
anul acesta sezonul gripal a
debutat mult mai repede şi că
rata de pozitivare la gripă
depăseste cu mult 10%. A ajuns
la 37% probe pozitive, a afirmat
ministrul.
Cu toate acestea nu va
fi declarată epidemie de gripă
pentru că ar implica noi
restricții, a mai precizat ministrul Sănătăţii. „Este stare de
alertă epidemică”, a completat
Alexandru Rafila.
De asemenea, Alexandru Rafila a anunţat că se
estimează ca vârful să fie atins
intre 15 ianuarie – 10 februarie,
apoi numarul cazurilor va
scadea.
Pe de altă parte, ministrul Sănătăţii a precizat că „nu
vrem sa introducem restrictii, ci
vrem sa facem populatia
partener pentru a tine sub control gripa”.
Alexandru Rafila a
prezentat şi recomandările care

vor fi făcute populaţiei în contextul creşterii numărului
cazurilor de gripă şi viroze respiratorii. Sunt vizate inclusiv
şcolile, mai ales că mulţi dintre
cei diagnosticaţi cu gripă până
acum sunt copii.
„Avem câteva seturi de
măsuri, recomandări, pe care leam transmis și Ministerului
Educației. Sunt măsurile din
pandemie: evitarea aglomerației,
igiena adecvată, consultarea
medicului de familie la apariția
simptomelor respiratorii, purtarea
măștii de protecție în spații închise.
În școli și grădinițe se va
face triajul zilnic, utilizarea măștii
de către cadrele didactice și eventual de către copii, asigurarea materialelor de dezinfecție.
De asemenea, am discutat ca spitalele să asigure stocurile
de antivirale și să refacă stocurile
de echipamente de protecție.
Luni și marți vom discuta cu producărorii și distribuitorii de medicamente
pentru a găsi o soluție de refacere
a stocurilor, mai ales de Paracetamol sau Ibuprofen pentru copii și
Tamiflu”, a mai anunţat ministrul
Sănătăţii.
De ce nu declară ministrul
Sănătăţii epidemie de gripă în
România
„Suntem în stare de
alertă epidemică. Vom emite o
instrucţiune pentru că declararea
epidemiei ne-ar pune într-o
situaţie aparte, am genera automat
anumite restricţii”, a explicat ministrul Sănătăţii. „Situaţia nu este
dramatică”, a mai spus Alexandru
Rafila, care a mai precizat că „nu
vrem sa introducem restrictii, ci
venim cu recomandări”.
„Nu cred că vom ajunge

la 300.000 de cazuri de gripă”, a
mai spus ministrul Sănătăţii.
Măsurile de protecție
recomandate
-evitarea aglomerațiilor, aerisirea
spațiilor închise și purtarea măștii
de protecție
-menținerea unei igiene adecvate
a mâinilor, în vederea reducerii
răspândirii virusului
-respectarea etichetei tusei și
strănutului, utilizarea de batiste de
unică folosință
-consultarea medicului de familie
la apariția simptomelor respiratorii, pentru a stabili indicațiile
terapeutice, izolarea la domiciliu
și eventuale investigații suplimentare
-consultarea centrelor de evaluare
sau a centrelor de permanență organizate la nivel județean
-continuarea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele
aflate la risc: persoane cu vârsta
peste 65 ani, gravide, bolnavii
cronici.

Numărul cazurilor de gripă şi
virozelor a crescut alarmant în
ultimele săptămâni
Valul de infectii respiratorii – gripă, viroze și infecții cu
SARS-CoV2 – a făcut
neîncăpătoare, în aceste zile, cabinetele medicilor de familie și
camerele de gardă ale spitalelor
de boli infecțioase.
În unele spitale, peste
50% din totalul testelor pentru
gripă sunt pozitive, afectați sunt
și adulții, paturile din secțiile de
boli infecțioase sunt tot mai
neîncăpătoare, iar printre cei
spitalizați sunt și tineri, spun
medicii.
Pentru
limitarea
răspândirii infecțiilor respiratorii, ar urma să fie limitat accesul în spitale, însă pentru
populație nu vor fi aplicate
restricții, așa cum s-a întâmplat
în timpul pandemiei COVID19. Autoritățile sanitare au
făcut o serie de recomandări,
printre
care
respectarea

condițiilor de igienă și purtarea
măștii de protecție în spațiile închise aglomerate.
„În plus, măsuri suplimentare de asigurare a
protecției personalului medical
– triaj epidemiologic pentru
personalul medical în fiecare zi
și măsuri generale recomandate
populației pentru ca impactul
acestui val epidemic să fie cât
mai mic”, a afirmat Rafila.
Potrivit datelor publicate de Centrul Naţional de
Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)
din cadrul Institutului Naţional
de Sănătate Publică (INSP), în
săptămâna 19-25 decembrie
(S51/2022) s-au înregistrat, la
nivel naţional, 140.688 de
cazuri de infecţii respiratorii
acute (gripă clinică, IACRS şi
pneumonii), comparativ cu
101.059 cazuri înregistrate în
săptămâna precedentă şi cu
38.322 cazuri înregistrate în S
51/2021.

Toate şcolile se redeschid de luni. Noi reguli la revenirea elevilor în bănci. Purtarea
măştilor, recomandată de autorităţi. Elevii bolnavi vor fi trimişi acasă
Toate şcolile din România îşi redeschid porţile de luni,
9 ianuarie, în ciuda creşterii
numărului de cazuri de gripă şi
viroză în rândul populaţiei.
Reprezentanţii
ministerelor
Sănătăţii şi Educaţiei s-au reunit
joi cu cei ai DSP-urilor pentru a
stabili cum se va face triajul în
şcoli şi ce reguli vor urma elevii
şi profesorii de luni.
Școlile se vor redeschide în condiții normale și
nu avem în vedere suspendarea
cursurilor, trecerea în regim online sau în sistem hibrid, anunță
Ministerul Educației.
„Procesul educaţional
va reîncepe începând cu 9 ianuarie, lunea viitoare, aşa cum este
prevăzut în structura anului
şcolar. Nu încurajăm în niciun

fel neparticiparea la cursuri.
Considerăm că, după doi ani
pandemici, este foarte important
să păstrăm ritmul şi să avem un
procent mare de participare la
cursuri. Considerăm că accentul,
aşa cum am discutat împreună
cu domnul ministru al Sănătăţii,
trebuie să fie pe prevenţie.
Incurajam triajul zilnic,
ramanerea acasa a copiilor care
au simptome de boala, recomandam purtarea mastilor de catre
cadrele didactice si, de ce nu, de
catre elevi si aerisirea claselor in
pauze.
De asemenea, limitarea
accesului in scoli a persoanelor
care nu au legatura cu procesul
educational.
În cazul in care copiii
manifesta simptome, recoman-

dam contactarea medicului de
familie, izolarea la domiciliu si
eventual analize”, a spus ministrul Educatiei, Ligia Deca, în
conferinta comuna de la Ministerul Sanatatii.
De luni, 9 ianuarie, în
România se redeschid şcolile şi
elevii revin la cursuri.
Autorităţile au decis că nu se impune închiderea şcolilor în ciuda
numărului mare de cazuri de
gripă, viroze şi COVID.
„Şcolile se vor redeschide în condiții normale și
nu avem în vedere suspendarea
cursurilor, trecerea în regim online sau în sistem hibrid. În
funcție de evoluția situației epidemiologice, vom avea în vedere
încheierea unui protocol
comun Ministerul Educaţiei –

Ministerul Sănătăţii”, a transmis
purtătorul de cuvânt al Ministerului Educaţiei.
Reuniţi în şedinţă,
reprezentanţii
ministerelor
Sănătăţii şi Educaţiei şi cei ai
DSP-urilor au stabilit mai
multe reguli care vor trebui respectate în unităţile de
învăţământ de luni. Astfel, la în-

tâlnire s-a stabilit că vor fi
făcute mai multe recomandări.
Elevii vor intra în şcoli numai
după triaj, cei bolnavi vor fi
trimişi acasă.
De
asemenea,
autorităţile recomandă purtarea
măştilor în clase pentru a limita
răspândirea bolilor printre elevi
şi profesori.
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SPORT LA TV
VineRi
08:00
tenis, Wta
turneul din auckland DiGi 2
19:30
fOtBaL, La LiGa
elche - celta vigo DiGi 2, ORanGe
1, PRima 1
21:45
fOtBaL, scOȚia
Raith Rovers – Dundee DiGi 4
22:00
fOtBaL, La LiGa
valencia – cadiz DiGi 2, ORanGe
1, PRima 1
SâmbăTă
07:00
tenis, Wta
turneul din adelaide DiGi 2
07:00
tenis, Wta
turneul din auckland DiGi 4
16:00
fOtBaL, seRie a
fiorentina – sassuolo DiGi 3,
ORanGe 3, PRima 3
17:00
hanDBaL f, LiGa
camPiOniLOR
Banik most - csm București DiGi 1,
ORanGe sPORt, PRima sPORt
17:00
Baschet m. csm
csU Oradea – steaua DiGi 4
17:15
fOtBaL, La LiGa
villarreal - Real madrid DiGi 2,
PRima 2, ORanGe 2
18:45
Baschet m
voluntari – Dinamo DiGi 4
19:00
fOtBaL, seRie a
Juventus – Udinese DiGi 1,
ORanGe sPORt, PRima sPORt
19:00
hanDBaL f, LiGa
camPiOniLOR
vipers Kristiansand – ftc DiGi 4,
PRima 3, ORanGe 3
19:30
fOtBaL, La LiGa
mallorca – valladolid DiGi 2, PRima
2, ORanGe 2
20:30
Baschet m
U-Bt cluj-napoca - csm Ploiești
DiGi 4
21:45
fOtBaL, seRie a
monza – inter DiGi 1, ORanGe
sPORt, PRima sPORt
21:45
fOtBaL, La LiGa
espanyol – Girona DiGi 2, PRima 2,
ORanGe 2
Duminică
06:00
tenis, Wta
turneul din auckland DiGi 2
13:30
fOtBaL, seRie a
salernitana – torino DiGi 4,
ORanGe, PRima 2
15:00
hanDBaL f
scm Râmnicu vâlcea - Praktiker-vac
DiGi 1, ORanGe sPORt, PRima
sPORt
16:00
fOtBaL, seRie a
Lazio – empoli DiGi 4, PRima 2,
ORanGe
17:00
hanDBaL f, eURO
2022
Rapid – Buducnost DiGi 1,
ORanGe sPORt, PRima sPORt
17:00
Baschet m
csm târgu mureș - csm târgu Jiu
DiGi 3
17:15
fOtBaL, La LiGa
Rayo vallecano – Betis DiGi 2,
PRima 2, ORanGe 2
18:00
fOtBaL, scOȚia
Dundee United – Rangers DiGi 4
19:00
fOtBaL, seRie a
sampdoria – napoli DiGi 1,
ORanGe sPORt, PRima sPORt
19:30
fOtBaL, La LiGa
sevilla – Getafe DiGi 2, PRima 2,
ORanGe 2
19:30 fOtBaL, La LiGa 2
Las Palmas - Racing santander
DiGi 3, PRima 3
20:00 hanDBaL f
metz handball – esbjerg DiGi 4
21:45 fOtBaL, seRie a
milan – Roma DiGi 2, PRima 2,
ORanGe 2
22:00 fOtBaL, La LiGa
atletico madrid – Barcelona DiGi
1, ORanGe sPORt, PRima
sPORt
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Kovacs Istvan își începe anul în Irak!
8careianul a fost invitat să arbitreze la ediția a 25-a a ”arabian Gulf cup”

Î

nceput de an în forță
pentru arbitrul careian
Kovacs Istvan. Acesta a
fost invitat să arbitreze la cea
de a 25-a ediție a ”Cupei
Golfului”, competiție ce se
desfășoară între 6-19 ianuarie 2023 în Irak.
Kovacs istvan alături
de arbitrii asistenți mihai artene și vasile artene au fost
delegați la meciul de deschidere ce va avea loc vineri de la
ora 18.15 între irak și Oman.
La competiție participă opt echipe împărțite în
două grupe.
irak, Yemen, arabia
saudită și Oman fac parte din
grupa a iar Bahrain, Kuweit,
Qatar și emiratele arabe
Unite în grupa B.
Kovacs istvan revine
practic în zona arabă după ce
a participat la campionatul
mondial 2022 din Qatar
unde a oficiat la opt meciuri
în calitate de arbitru de rezervă.

Baschet feminin

Sătmăreanca Claudia Cuic-Pop va juca la San Sebastian
Baschetbalista claudia
cuic-Pop își va continua cariera
în acest an în prima ligă din
spania.
fosta jucătoare de la
csm satu mare a semnat cu gruparea bască iDK euskotren san
sebastian după ce în prima parte

a sezonului a evoluat în turcia, la
Bursa.
claudia cuic Pop a
jucat pentru Bursa în sezonul
2021-2022 în 18 partide atât în
campionat cât și în fiBa europe
cup cu medii de 19,1 puncte , 6,8
recuperări și 4 pase decisive. Bursa

a fost într-o grupă de fiBa cup
cu campioana României, sepsi
sfântu Gheorghe.
noua echipă a claudiei,
iDK euskotren ocupă momentan
locul 12 în prima ligă din spania
la un singur punct distanță de
locurile ce duc în play oﬀ.

eveniment

Cupa Țării Oașului la futsal a adus 20 de echipe la Negrești Oaș!
După o pauză de 2 ani,
capitala Țării Oașului, negrești
Oaș, va fi din nou gazda unui spectacol fotbalistic.
este vorba de turneul
dotat cu cUPa ȚĂRii
OaȘULUi, care ajunge astfel la cea
de a patra ediție . evenimentul
sportiv se va desfășura in sala de
sport a Liceului ioniță G. andron
negresti Oas, în perioada 6-8 ia-

nuarie 2023.
iar interesul pentru
această competiție a fost unul
neașteptat de mare. Organizatorii
s-au trezit cu 20 de cereri de înscriere și au fost nevoiți să mărească
lista și să suplimenteze cu o zi programul competiției.
”Înscrierile au luat sfârșit.
Din cauza solicitării mari de echipe
doritoare de a lua parte în competiție,

organizatorii au decis să mărim numărul echipelor din acest an!
avem plăcerea de a vă
prezenta cele 20 de echipe participante la cea de a patra ediție a
cupei Țării Oașului !! anul acesta
se vor lupta pentru trofeu echipe
din negrești Oaș, satu mare, Baia
mare, carei, târgu mureș, Bistrița
năsăud.
Datorită numărului mare
de participante , turneul va începe
vineri, 06.01.2023 la ora 13:00!” au
transmis organizatorii.
În această ediție se vor
acorda premii speciale pentru cei
mai buni jucători ai turneului precum și premii pentru echipele cla-

sate pe podiumul competiției după
cum urmează :
Locul i – 5.000 ROn
Locul ii – 2.000 ROn
Locul iii – 1.000 ROn
cupa Țării Oașului
ediția iv 6-8 ianuarie 2023 este un
eveniment susținut de :
– Primăria și consilul Local
negrești Oaș
– conducerea Liceului ioniță G.
andron negrești Oaș : Dir. Ștefan
Pop
– conducerea Liceului teoretic
negrești Oaș : Dir. viorel Bud
– conducerea echipei c.s.
OaȘUL 1969 şi de o serie impresionantă de sponsori.
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TuRnEu JuniORi a1

Rezultatele de joi de la CUPA
AJF 2023
J
oi s-au jucat meciurile din grupele C,
D şi E ale Cupei AJF Satu Mare, ediţia
a 9-a. Iată rezultatele şi programul meciurilor de vineri.

Seria C
Oaşul negreşti - someşul Odoreu “1” 0-1
someşul Oar - unirea bercu 0-6
someşul Oar - Oaşul negreşti 0-1
someşul Odoreu “1” - unirea bercu 1-7
Oaşul negreşti - unirea bercu 2-5
someşul Odoreu “1” - someşul Oar 0-1
Clasament
1.unirea bercu 9p
2.Oaşul negreşti 3p
3.someşul Odoreu “1” 3p
4.someşul Oar 3p
Seria D
Recolta dorolţ - someşul Odoreu “2” 6-0
as căpleni “1” - Ştiinţa beltiug 1-0
as căpleni “1” - Recolta dorolţ 0-2
someşul Odoreu “2” - Ştiinţa beltiug 0-6
Recolta dorolţ - Ştiinţa beltiug 0-0, 1-2
d.l.d.
someşul Odoreu “2” - as căpleni “1” 1-11
Clasament
1.Recolta dorolţ 7p
1.as căpleni “1” 6p
3.Ştiinţa beltiug 5p
4.someşul Odoreu “2” 0p

Seria E
as căpleni “2” - unirea Păuleşti “1” 2-4
lPs sm “3” - unirea Tăşnad 1-3
lPs sm “3” - as căpleni “2” 1-4
unirea Păuleşti “1” - unirea Tăşnad 1-1, 12 d.l.d.
as căpleni “2” - unirea Tăşnad 3-0
unirea Păuleşti “1” - lPs sm “3” 5-1

ora 12:00
Seria F
unirea Păuleşti “2” - Recolta sanislău
lPs sm “2” - Talna Oraşu nou “2”
lPs sm “2” - unirea Păuleşti “2”
Recolta sanislău - Talna Oraşu nou “2”
unirea Păuleşti “2” - Talna Oraşu nou “2”
Recolta sanislău - lPs sm “2”

Clasament
1.unirea Păuleşti “1” 7p
2.as căpleni “2” 6p
3.unirea Tăşnad 5p
4.lPs sm “3” 0p

ora 15:00
Seria G
as botiz - Talna Oraşu nou “1”
luceafărul decebal - Voinţa doba
luceafărul decebal - as botiz
Talna Oraşu nou “1” - Voinţa doba
as botiz - Voinţa doba
Talna Oraşu nou “1” - luceafărul decebal

Programul meciurilor de vineri

Handbal masculin

Trei jucători de la ADEP Satu Mare convocați la selecția pentru
lotul național de juniori
la acest sfârșit de
săptămână va avea loc la Făgăraș o
acțiune de selecție a lotului national
de juniori născuți în 2006-2007.
de la echipa de handbal
cs adEP saTu maRE vor face
deplasarea trei sportivi.

cei trei handbaliști sunt
născuți în 2007 si joacă în campionatul național la juniori 2.
1. Enea Tudor - centru
2. lup luca - extremă /inter
dreapta
3. bențe Emanuel - pivot .

antrenorul dan sebastian ne-a transmis că echipa sa a inceput pe 4 ianuarie pregatirea
fizică.
”Pe 28 incepem la juniori
3 campionatul si in februarie 12 la
juniori 2. urmează și turnee de

pregătire la baia mare și Oradea cu
ambele
grupe.
mulțumim
părinților pentru sprijinul acordat
anul trecut. Tuturor ce ne sunt
alături le transmit un an nou
Fericit și plin de realizări” ne-a
spus dan sebastian.

dakaR 2023

Sebastien Loeb, la prima victorie de etapă…
Pilotul francez sebastian
loeb (Prodrive) s-a impus, miercuri, în etapa a patra a Raliului
raid dakar 2023 la categoria auto,
desfăşurată în buclă la Ha'il (arabia saudită), pe un traseu de 574
km, dintre care 425 km de probă
specială.
loeb, de nouă ori campion mondial de raliuri WRc, a
trecut primul linia de sosire cu
timpul de 4h 11min 34sec, urmat
la 13sec de stephane Peterhansel
(audi) şi la 1min 50sec de spaniolul carlos sainz (audi).
În clasamentul general,
lider se menţine câştigătorul ediţiei trecute, qatarianul nasser alattiyah, urmat la 18min18sec de
sauditul Yazeed al Rajhi (Overdrive) şi la 18min 52sec de francezul stephane Peterhansel. loeb,
clasat pe locul doi la ediţia trecută,
a urcat pe locul 14, la 1h 33min
43sec de lider.
Joan barreda (Honda) s-

a impus în etapa a patra a Raliului
dakar 2023, la clasa moto, desfăşurată în buclă la Ha'il (arabia saudită), pe un traseu de 574 km,
dintre care 425 km de probă specială, în timp ce pilotul român
Emanuel Gyenes (kTm) s-a clasat
al 38-lea.
barreda, la a 30-a victorie de etapă în Raliul dakar, a trecut primul linia de sosire după 4h
28min 18sec, fiind urmat de chilianul Pablo Quintanilla (Honda)
la 16sec şi de americanul skyler
Howes (Husqvarna) la 1min
05sec.
mani Gyenes, de la autonet motorcycle Team, s-a clasat
al 38-lea, la 1h 13min 26sec de învingător.
În această etapă s-au consemnat un nou abandon, cel al
portughezului Joaquim Rodriguez (Hero), care anul trecut a
câştigat trei etape. El a căzut la kilometrul 90 şi a fost transportat la

spital cu un traumatism la piciorul
stâng.
australianul daniel sanders (GasGas) se menţine lider în
clasamentul categoriei moto, chiar
dacă a fost doar al optulea în etapa
de miercuri, la 4min 07sec de învingător. El are un avans de 5min
33sec faţă de skyler Howes şi de
6min 05sec faţă de argentinianul

kevin benavides (kTm). spaniolul barreda a urcat pe locul patru
la 6min30sec de lider.
singurul pilot român
din cursă a urcat pe locul 32, la 3h
25min 24sec de sanders.
la categoria Rally 2,
Gyenes ocupă locul 13, la 2h
14min 08sec de liderul italian
Paolo lucci.

Liderul din Serie
A pierde după 11
meciuri
internazionale milano a castigat duelul cu
napoli, echipa care conduce
in clasamentul din serie a,
scor 1-0, intr-un meci disputat miercuri seara pe arena
Giuseppe meazza.
napoli a dominat teritorial jocul in prima repriza,
insa inter a deblocat tabela
dupa pauza prin bosniacul
Edin dzeko.
acesta a transformat
cu capul in gol centrarea lui
Federico dimarco, in minutul
56.
in minutul 90 cei de
la napoli au ratat de putin
egalarea la sutul lui Giacomo
Raspadori din interiorul
careului. Portarul andre
Onana a salvat interul cu un
reflex de zile mari.
napoli ramane pe
primul loc dupa prima infrangere a sezonului si mai pastreaza doar cinci puncte fata
de principala urmaritoare in
lupta pentru titlu, campioana
sezonului precedent ac
milan.
Rossonerii au obtinut
toate punctele din intalnirea
cu salernitana, meci in care
ciprian Tatarusanu a fost integralist.
Juventus (34 puncte)
si inter (33) completeaza
topul patru din serie a dupa
16 etape. meciul dintre inter
si napoli a fost sold out, la
partida asistand 75.470 de
spectatori.

FCSB va efectua
un cantonament
în Turcia cu două
meciuri amicale
Echipa bucuresteana
s-a reunit, joi, pentru traditionala vizita medicala la institutul
nationala
de
medicina sportiva din vecinatatea arenei nationale,
dupa care va urma plecarea
spre Turcia.
Fcsb va sustine un
cantonament la belek in perioada 8-20 ianuarie, cu doua
meciuri amicale deja stabilite
in program.
in prima partida, pe
15 ianuarie, Fcsb va intalni
formatia poloneza Pogon
szczecin pe terenul complexului Gloria sports arena din
belek.
O zi mai tarziu, rosalbastrii vor intalni pe Rakow
czestochowa, de asemenea
din Polonia, dar de aceasta
dată meciul se va juca pe Regnum carya Football.
Fcsb va intalni Hermannstadt in deplasare, pe 22
ianuarie, in primul meci oficial din 2023.
Echipa lui Gigi becali a incheiat anul 2022 pe
locul trei in clasamentul din
liga 1. O pozitie neasteptata
tinand cont de startul slab de
sezon, cand Fcsb ajunsese
chiar penultima in ierarhie.
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Informatii suplimentare 0361.402.200
ADMIN INSOLV
SPRL
c.u.i. RO
32070390, înregistrată în registrul formelor de organizare
sub numărul de ordine RFO II-0691/12.07.2013, e-mail office@admininsolv.ro, web www.admininsolv.ro, telefon/fax:
0361/402 200, judeţul Satu Mare, reprezentată prin asociat
coordonator Racolţa Cristian, în calitate de lichidator/administrator judiciar a urmatoarelor falite:
MAO GO MASTER SRL- vinde Bandzic de croit în valoare de 2.000 lei; Aparat de termocuplat în valoare de 1.000
lei; Generator în valoare de 1.000 lei; Mașină de tivit Rimoldi în valoare de 500,00 lei; Mașină de butonieră mică
Pfaff în valoare de 1.000 lei; Mașină de butonieră grea electric Brother în valoare de 9.000 lei; Mașină de chetă Singer
în valoare de 1.000 lei; Aparat capse în valoare de 1.000 lei.
SC SMART PLUS REAL ESTATE CAPITAL INVEST
SRL- vinde în bloc prin vânzare directă bunuri mobile constând în Dron Parott și router, la prețul total de 1.482,40 lei.
COMTANANGELI SRL - bunuri mobile și stocuri de
marfă cu o valoare de piață de 23.589 lei + TVA.
RAM NINU TEX SRL- MASINA CUSUT NECHI727,5 lei; MASINA DE CUSUT LINIARA BROTHLER-13.653,9 lei;MASINADECUSUT2ACE-7.545,5
lei;MASINA DE SULFILAT 3 FIRE-598,9 lei;MASINA
DE SULFILAT 5 FIRE-3.353,6 lei;MASINA DE CUSUT
BUTONIERA USOARA-1.197,4 lei;MASINA INDUSTRIALA 1 AC- 1.755,0 lei;MASINA CUSUT LINDER839,8 lei;CALCATOR + MASA DE CALCAT- 5.817,4
lei;MASINA
ELECTRONICA
DE
CHEITA
BROTHER-1.916,3 lei;MASINA DE CUSUTSINGER1.574,6 lei.(valoarea bunurilor mobile a fost diminuată cu
50 % din prețul de evaluare).
DIAJE VISION SRL- bunuri mobile constând în mașini,
echipamente și instalații la o valoare totală de 1732,20
lei+TVA, vânzare în bloc. (valoarea bunurilor mobile a fost
diminuată cu 80 % din prețul de evaluare).
CARMANGERIA DOI FECIORI SRL autoturism
marca Honda având număr de înmatriculare SM 13 DOI la
prețul de 8.854 lei(1.800 euro),valoare fără TVA.
SAMATECH GROUP SRL vinde autoutilitară Mercedes
Benz Sprinter la prețul de 7290 lei, telefon Samsung la prețul
de 448 lei și aparat Tenrom cleaning la prețul de 672 lei, prin
negociere directă;
ASOCIAȚIA PESCARILOR SPORTIVI SATU MARE
Autoturism DACIA LOGAN, motorină, având număr de
înmatriculare SM -02-APS, cu o valoare de piață de 6.183
valoare fără TVA. Valoarea bunului a fost scăzută cu un procent de 10 % față de valoarea stabilită prin raportul de evaluare.

Insolvențe / Mica Publicitate
2.215,80 lei (450 euro) fără TVA.
TRAVAHO CONST SRL vinde prin licitație publică: autoturism marca Volkswagen, tip Transporter, cu număr de
înmatriculare SM-02-THO, an fabricație 1996 ,având valoarea de piață 7.785,9 lei/1.576,09 euro, valoare fără TVA.
SC MAS MODULAR ARCHITECTURAL SYSTEMS
SRL bunuri mobile în valoare totală de 262,964.35 lei+
TVA. Acestea se pot achiziționa individual.
CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB OLIMPIA 2010
vinde prin licitație publică, marcă înregistrată OSIM, la
prețul total de 40.185 euro.

CONTRIC ALEX SRL vinde prin licitație publică bunuri
mobile cu o valoare de piață de 50.022,12 lei după cum urmează:
Bunuri specifice obiectului de activitate, constând în masini
de cusut, mașini surfilat, mașini de croit, mașini de brodat,
mașini de cusut butoniere, călcătoare, generator pompă de
apă, autoturisme, aerotermă, cântar, climatizor, cazane, sistem supraveghere, rafturi… etc. (bunurile evidențiate în caietul de sarcini la poziția 20,33,42,56,73,74,88,96,99,100,113
au fost vândute).
Lista completă a bunurilor poate fi consultată la sediul
lichidatorului judiciar, evidențiată în caietul de sarcini.
REFLEX SRL vinde prin licitație publică autoturism Dacia
Logan, cu nr. de înmatriculare SM 07 REF la prețul de
5.825,70 lei (1.182,60 euro);-monociclu marca Honda, cu
nr. de înmatriculare A 1472 la prețul de 930,60 lei (189,00
euro). Valoarea bunurilor a fost scăzută cu un procent de 10
% față de valoarea stabilită prin raportul de evaluare.
Liviu Trans SRL vinde prin licitație publică autoutilitară
MAN TGA la prețul de 1.440 lei, semiremorcă SCHMITZ
la prețul de 4.500 lei. La prețurile de mai sus se adaugă TVA.
EUROSYSTEM SRL, vinde prin licitație publică:

LICITAȚII

lAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare organizează în
data de 16.01.2023, ora 13.00, în localitatea Satu Mare, P-ţa. Romană nr. 35, licitaţie publică, în vederea valorificării bunurilor mobile conform
anunţului de vânzare nr. 57539-20 din 03.01.2023, licitaţia a 4-a,
următoarele bunuri: - Maşină de carotat Rodiacut 250/200, stare uzură:
folosit. Informaţii detaliate se găsesc pe site-ul ANAF - Direcţia Generală
Regională a Finanţelor Publice Cluj Napoca, la secţiunea Licitaţii şi anunţuri
- Licitaţii - Valorificare prin licitaţie a bunurilor sechestrate. Pentru
informaţii suplimentare, vă puteţi adresa la sediul nostru sau la numărul de
telefon 0261807059 - 116.
lAdministraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Satu Mare organizează în
data de 16.01.2023, ora 10.00, în localitatea Satu Mare, P-ţa. Romană nr. 35, licitaţie publică, în vederea valorificării bunurilor mobile conform
anunţului de vânzare nr. 132962-16 din 03.01.2023, licitaţia a 3-a,
următoarele bunuri: - Autobuz marca Volvo Noge Touring, model B12, culoare gri metalizat, 52 locuri, an fabricaţie: 1998. Informaţii detaliate se
găsesc pe site-ul ANAF - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice
Cluj Napoca, la secţiunea Licitaţii şi anunţuri - Licitaţii - Valorificare prin
licitaţie a bunurilor sechestrate. Pentru informaţii suplimentare, vă puteţi
adresa la sediul nostru sau la numărul de telefon 0261807059 - 116.
OFERTE ANGAJARE

lSumiRiko AVS România angajează Operatori la prelucrarea cauciucului
( COR 814106) cu program în 3 schimburi. Oferim salariu motivant, premii anuale, bonusuri de performanță, tichete de masă + o masă caldă pe zi,
transport gratuit pe raza orașului sau decontarea abonamentului. CV-urile
sunt așteptate la sediul companiei: Parc Industrial Sud, nr.11, e-mail:
cariere@avs.sumiriko.com, tel. 0261.706.110

În orice zi de la 8:30 la 16:00 vă așteptăm la sediul
lichidatorului judiciar din localitatea Satu Mare, strada
Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare. Condițiile de
participare și regulamentul de vânzare va fi achiziționat
de la lichidatorul judiciar.
BDNF AGRICOL SRL—bunuri mobile, constând în :
-autoturism Renault Minibus (defect, se află în franța) la
prețul de pornire la licitație 946,20 lei
-rezervor plastic pentru transport la prețul de pornire la
licitație 2.018,40 lei
-imprimanta HP laser jet 1535 la prețul de pornire la licitație
34,60 lei
-laptop HP la prețul de pornire la licitație 84,70 lei
-plug Bonnel la prețul de pornire la licitație 3.038 lei
-frigider la prețul de pornire la licitație 48,00 lei
-prăsitoare Sicam cu 3 cuțite la prețul de pornire la licitație
2.825,90 lei
La prețurile de mai sus se adaugă TVA.
SC CRYPTON PMV SRLBunuri imobile, constând în terenuri și clădiri la o valoare de
12.064.890 lei, valoare fără TVA, vânzare în bloc prin
licitație publică.
bunuri mobile reprezentând mașini, echipamente și instalații
la o valoare de 2,057,330 lei, valoare fără TVA, vânzare în
bloc prin licitație publică.
BOVAGRO LAND SRL, vinde prin licitație organizată în
fiecare zi de vineri, la prețul de 12.772.350 lei (exclusiv TVA)
ferma porci și abator, situată în intravilanul localității
Corund, com. Bogdand, jud. Satu Mare.
PINTEANU IMPEX SRL- bunuri mobile la o valoare
de 409.764,8 lei, Bunuri imobile la o valoare de 999.111,2
(5 sere legume, secție de prelucrare,centrală termică, casă
pompe, platformă betonată, împrejmuire gard, teren intravilan în suptafață totală de 20.393 mp). Prețurile nu conțin
TVA. Valoarea bunurilor a fost scăzută cu un procent de 20
% față de valoarea stabilită prin raportul de evaluare.
SZAMOS FRUCT SRL vinde prin licitatie publică autoturism marca Honda, tip CR-V la prețul de 10.876,5 lei (plus
TVA).
ARCA SRL prin lichidator judiciar vinde, prin licitație publică, autoturism marca Volvo S80 D5 din anul 2004, motorină, de culoare verde, motor de 2401 cilindri la prețul de
4804 lei (exclusiv TVA). Prețul caietului de sarcini este de
400 lei+TVA.
ATELIER NARCISA SRL vinde, prin licitatie publica
bunuri mobile la o valoare în valoare de 7.429,50 lei+ TVA,
echivalentul a 1.508,40 euro + TVA după cum urmează:
- autoutilitară marca Mercedes –Benz tip Vito cu nr. de înmatriculare SM -93- MMM, an fabricație 2000, la prețul de
5.213,70 lei (1.058,40 euro) fără TVA.
- autoturism marca Mercedes – Benz tip A 140, cu nr. de înmatriculare SM-10-NAR, an fabricație 1998, la prețul de
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KARPOTTO TOMI S.R.L vinde prin licitație publică mijloc fix la prețul de 100,80 lei și semiremorcă la prețul de
27.435,48 lei. Valoarea bunurilor a fost scăzută cu un procent
de 10 % față de valoarea stabilită prin raportul de evaluare.
SC VIGNETO PRODUCT SRL, vinde prin licitație publică SISTEM DE SUSȚINERE VIȚĂ DE VIE în valoare
totală de 134.520 lei (27.200 euro).
!!!! NOTĂ: bunurile constând în spalieri, sârme, ancore
sunt încastrate în pământ la locul situării bunurilor, iar
îndepărtarea acestora se va face de adjudecatarul
bunurilor.
PAULINNE DESIGN SRL-D vinde prin licitație publică
auto marca Audi tip A4 având nr. Înmatriculare SM 09
PHO, nr. Identificare WAUZZZ8E63A215119, an fabricatie 2003, motorină, culoare albastru, capacitate cilindrică
1896 cmc,96 kw în valoare totală de 8.893,80 lei (1.800
euro).
DACIANA ANEMARY SRL, vinde prin licitație publică
bunuri diverse constând în feliator mezeluri, stand legume,
cântar, case de marcat, calculator (monitor cu memorie),
program de vânzare Class Soft, licenta program vânzare
Class Soft, la prețul total de 1.000 lei (tva inclus).
Licitațiile vor avea loc la data de 06.01.2023 la sediul ales al
administratorului/lichidatorului judiciar din localitatea Satu
Mare, strada Avram Iancu, nr. 49, judeţul Satu Mare, astfel:
BDNF AGRICOL SRL-ora 11.00, PINTEANU
IMPEX SRL-ora 12:00; Societatea CRYPTON PMV
SRL-ora 11:00; Societatea Bovagro Land SRL- ora 12:00;
Societatea Szamos Fruct SRL - ora 13.00; ATELIER
NARCISA SRL– ora 10:30; TRAVAHO CONST SRL –
ora 12:30, Arca SRL- ora 14; Societatea Mas Modular
Architectural Systems SRL – ora 12:30. CLUB
SPORTIV FOTBAL CLUB OLIMPIA 2010-ora 10:00;
CONTRIC ALEX SRL-ora 11:00 ; REFLEX SRL-ora
12:00, EUROSYSTEM SRL- ora 10:00, Liviu Trans
SRL-ora 10:00., KARPOTTO TOMI S.R.L-ora 10:00,
SC VIGNETO PRODUCT SRL- ora 12:00;
PAULINNE DESIGN SRL-D-10:00; DACIANA
ANEMARY SRL-ora 13:00; DACIANA ANEMARY
SRL-ora 13:00.
În vederea participării la licitație, toți ofertanții au
obligația de a depune documentele necesare și dovada
achitării garanției de participare la licitație cu cel puțin o
zi înainte de data ședinței licitației publice, sumă care va
fi restituită în cazul în care bunul nu va fi adjudecat, iar
în situația adjudecării bunului această garanție va fi
considerată preț din bunul valorificat.

ANUNȚ MEDIU

lSC Trivacolor SRL cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Soimoseni nr.21,
județul Satu Mare anunță solicitarea emiterii autorizației de mediu pentru
activitatea Cod CAEN 4675- comerț cu ridicata al produselor chimice,
Cod CAEN 2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si
masticurilor, desfășurată pe amplasamentul din Satu Mare, str. Soimoseni
nr.21, județul Satu Mare. Consultarea documentației, sugestii, reclamații
se pot depune la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, str.
Mircea cel Bătrân nr. 8/B luni-joi orele 8.00-16.30, vineri între orele 8.0014.00. Pentru orice informații referitoare la activitate, vă puteți adresa la
Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, tel.0261-736003; tel/fax.
0261-733500; e-mail:oﬃce@apmsm.anpm.ro.

SC ECOSERV
CONSULT SRL
- Autorizatie, aviz de mediu
- Managementul deseurilor
- Audit de mediu
- Raportari ambalaje/declaratii Fond de Mediu
- Raportari de mediu: aplicatii AFM; SIATD; SIM

TELEFON: 0746593118
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EURO INSOLV S.P.R.L.
scoate la vanzare, prin procedura insolventei, bunurile falitelor:
case, apartamente, terenuri, diverse:
Informatii suplimentare la tel. 0749212108
Bunurile
imobile
scoase la licitatie de catre societatea noastra pot fi inchiriate
până la vânzarea acestora.
Hale si Cladiri
Construcții industriale P+3
(administrativ și depozitare) cu
suprafața utilă de 17.499 mp și
teren intravilan cu suprafața de
10.372 mp, situate în Viseul de
Sus, FN, jud. Maramures, proprietatea Ge.Co Pellet SRL la
prețul de 1.285.500 lei.
Teren cu constructii industriale al SC PROIMOB SRL,
str. B.P. Hasdeu, nr. 23 Satu
Mare, 1.223.569 euro.
Spatiu comercial al Netcom
Safety SRL situat în mun. Satu
Mare, Bld. Lucian Blaga nr.1.
cu suprafaţa utilă de 235,28 mp
(parter şi subsol) cea
construită, parter, de 86,51 mp
iar a subsolului, de 190,29 mp
la prețul de 131.506 euro.
Licitațiile vor avea loc la sediul
lichidatorului judiciar, din Satu
Mare, str. Nicolae Bălcescu,
nr.10, in fiecare zi de Vineri,
ora 11:00.
BUNURILE
IMOBILE
ENUMERATE MAI SUS
POT FI INCHIRIATE!!!
Terenuri
SC Euro-insolv SPRL in calitate de lichidator judiciar al SC
Cobochim SRL, scoate la vanzare prin licitatatie publica imobilele debitoarei ce consta in
2 blocuri formate din cate 3
parcele de teren, situate in
Carei, amplasat in vecinatatea
fabricilor Rubin King si ContiTech. bloc 1: cu suprafata de
54.500 mp la pretul de
1.118.160 lei si bloc nr.2: cu suprafata de 54.280 mp la pretul
de 1.113.600 lei.
AGRO SPRINT 05 SATU
MARE SRL
Echipament recoltat Rapita
ZURN pentru heder 317 9.210 lei
Combina John Deere W440
116.221 lei
Heder paioase John Deere
317R
16.885 lei
Heder porumb Oros model
HSA6 27.410 lei
-Licitațiile se țin în fecare zi de
vineri, ora 10.00, la sediul
lichidatorului judiciar din Satu
Mare, str. Nicolae Bălcescu
nr.10SC BROM BUILD CORPORATION SRL
- autotractorul marca MAN
TG 360A, - 95.030,40 lei;
- semiremorca marca ZORZI,
- 32.744,00 lei;
- autovehiculul special Unimog
marca Mercedes, - 107.533,60
lei;
- autovehiculul special Unimog

marca Mercedes, - 107.533,60
lei;
- autovehiculul special Unimog
marca Mercedes, - 107.533,60
lei;
- autovehiculul special Unimog
marca Mercedes, - 107.533,60
lei;
- autoturismul marca Vw Passat
Variant 1,9TDI,- 14.748,80
lei.
- cilindru compactor marca
Ammann - 138.787,20 lei;
- repartizator de mixuri asfaltice marca ABG - 79.838,40
lei;
- incarcator frontal marca
Frisch - 41.120,80 lei;
- strung - 6.946,40 lei;
- excavator pe senile marca Kobelco - 120.571,20 lei;
S.C. TRUM S.A.
Inele rascheing
Umplutura ceramica stiberl
Autospecializata Saviem.
Autoutilitara.
La cel mai bun preț oferit!
SC LAREMI TEX SRL
Diferite bunuri mobile, masini
de cusut,
Mobilier patiserie/pizzerie,
scaune,
Toate la cel mai bun preț oferit.
Lista completa a bunurilor mobile se gaseste
pe site-ul www.euro-insolv.ro la
sectiunea Licitatii si vanzari bunuri.
LICASIR TRUST SRL
Mercedesc Benz C200 fabricatie 2001 -1.210 lei
Volvo S80 fabricatie 2002 –
1.870 lei.
NETCOM SAFETY SRL
Autoturism Opel Vivaro 5.683
lei
Diferite bunuri mobile, mobilier, birotica
marfuri 10.031 lei.
OVO PLUS SRL
Diferite utilaje agricole degradate, fier vechi.
Freza fus reversibil, grapa cu
disc, plug reversibil,
presa balotat, racitor lapte,
rame boxa de odihna,
semanatoare, ventilator.
SC UTIL COMPANY SRL
Contor
combustibil
1.048,5 lei
Kit Contor PC 4 Rezervoare
129,2 lei
Kit panter 20 contor, filtru supapa 84,2 lei
Masurator
nivel
Ocio
124,0 lei
Cazan
abur
2.560,0 lei
Separator
Borhot
640,0 lei
Masina de spalat sticle
150,0 lei
Instalatie fabricare Biodisel

600,0 lei
Linie completa de procesare
tomate
13.975,3 lei
Echipament contorizare transfer
712,0 lei
Mobilier
Birou
258,3 lei
Mobilier
Birou
205,5 lei
Sistem de supraveghere Video
127,5 lei
Vigo
Dulap
Complet
102,2 lei
Calculator Intel Pentium,
mouse,Tastatura.
38,0 lei
Plantatoare mecanica FMAX 2
2.100,0 lei
Licitaţiile vor avea loc
la sediul ales al lichidatorului
judiciar din str. N. Balcescu,
nr.10, Satu Mare, in fiecare vineri, SC PROIMOB S.A.
08.30; GE.CO PELLET SRL
09.00; BROM BUILD CORPORATION SRL 09.30; SC
NORD STERN BEVERAGE
INDUSTRIES SRL ora 10:00,
SC NETCOM SAFETY SRL
11:00, SC COBOCHIM SRL
12:30. Depunerea documentelor
necesare
participării la licitatie si
dovada depunerii cauțiunii,
se va face cel târziu până în
ziua dinaintea licitatiei, ora
15:00.
Subscrisa EURO INSOLV SPRL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei
NORD STERN BEVERAGE
INDUSTRIES SRL, numit
prin Sentinţa civilă nr.
7/2017/F din data de
11.01.2017 pronunţată de
către Tribunalul Satu Mare,
Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, în
dosarul nr. 3795/83/2013
scoate la vânzare prin licitație
publică, Complex clădiri ,
amenajări și teren intravilan “ ,
formată din bunurile imobile,
cu destinaţie agrozootehnică industrial - comercială situată
în loc. Livada , Livada Nouă ,
f.nr., jud. Satu Mare ce constă
in construcții 15.946 mp, platforma betonată 25.000 mp,
teren intravilan 73.211 mp, la
prețul de 3.156.835 ron. Licitatiile se vor ține în fiecare zi de
vineri la ora 10.00, în Satu
Mare, str. N. Balcescu, nr.10.
Pentru informaţii suplimentare cei interesaţi se pot
adresa lichidatorului judiciar la
sediul ales al acestuia din str.
Nicolae Balcescu, nr.10, Satu
Mare, sau la nr. de telefon
0749212108, sau email office@euro-insolv.ro
Valorile bunurilor mai sus exprimate nu conţin TVA.
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Insolvenţa sM sPRl
vinde, prin licitaţie publica/negociere directă:
case; apartamente; terenuri; diverse.
Informatii suplimentare la tel. 0746.279.210, 0751.212.193

sau www.insolventasm.ro,
https://www.facebook.com/insolventasm
Terenuri:
Terenuri intravilan în suprafață totală de 105.000 mp, pretabil pentru
un parc industrial sau împreună cu
proiectul unui complex rezidențial de
1.200 apartamente, grădiniță și spații
comerciale, situate loc. satu Mare,
zona aurel vlaicu, jud. satu Mare –
767.125 euro + TVA
Teren extravilan în suprafață de
10.000 mp, situat în Dudeștii noi,
Jud. Timiș – 38.650 euro
Alte imobile:
Proprietate industrială situată în loc.
Panic, nr. 1/o, jud. sălaj, formată din
5 hale, în suprafață totală construită
de 12.469 mp și teren intravilan în
suprafață de 26.431 mp, notată în CF
53983, având nr. cad, 53983 și CF
962, având nr. cad. 452/2/2/20,
452/2/2/18, 452/2/2/17/1/2 Hereclean + bunuri mobile – 2.000.000
euro, negociabil
Pensiune D+P+1E+M, situată în loc
Timișoara, str. Memorandului nr. 79,
jud. Timiș, având aria construită la sol
de 242 și o suprafață construită
desfășurată de 942,11 mp, plus teren
în suprafață de 605 mp, înscrise în CF
407033, nr. cad. 10169, 10170 –
496.000 euro + TVA
Fermă, în suprafață construită de
20.974,26 mp și suprafață desfășurată
21.572,18 de mp + teren intravilan în
suprafață de 78.837 mp, situate în loc.
Rociu, jud. argeș, înscrise în CF
80016, având nr. cad. 80016-C1 –
80016-C43. suprafațele sunt descrise
în extrasul CF 80016, la prețul de
387.000 euro
-Spațiu industrial, format din casă
poartă, hală producţie, sopron materiale, atelier concecţii, depozit carburant , post transformare, în suprafaţă
utilă de 2.170 mp şi suprafaţă măsurată de 3.354 mp și teren intravilan în
suprafață de 4.240 mp, situate în loc.
Bistrița, cartier Unirea, str. Unirea, nr.
98, jud. Bistrița năsăud, înscrise în
CF 388/1 având nr. top.
706/1/1/1/3/1 și 706/1/1/1/b/1 119.000 euro + TVA.
Moară de cereale P+E în suprafață
de 360,50 mp, șopron depozit în
suprafață de 220 mp, baracă închisă în
suprafață de 14 mp, înscrise în CF
100634 Gherta Mica, având nr.
3658/5 C1 + bunuri mobile –
18.126 euro (Terenul în suprafață de
3.193 mp pe care este amplasat imobilul este proprietatea persoanei fizice Ștrango vasile și nu face obiectul
prezentei vânzări)
Proprietatea imobiliară “MAGAZIN
MIXT“, cu destinaţie comercială situată în loc. Hotoan, nr. 16, comuna
Căuaș, jud. satu Mare, clădire, spațiu
comercial cu suprafața construită sc=
128 mp și suprafața utilă su =105 mp,
clădirea este edificată pe un teren de
3.863 mp care aparține altui proprietar, proprietatea este întăbulată în extrasul de cartea funciară 145 Hotoan
nr.cad. 96 Hotoan, comuna Căuaș,
jud. satu Mare. – 3.938 euro
Chioș comercial în suprafață de 29,60
mp, situat în oraș Covasna, str. Ștefan
cel Mare, nr. 35, jud. Covansa și stoc
de marfă – 3.650 euro.
Regimul TVA pentru bunurile imobile urmează să se supună reglementărilor legale în vigoare la data
perfectării tranzacției, cumpătorul
urmând să suporte obligațiile care
îi revin din acest punct de vedere.
Bunuri proprietatea Daniela Constructii sRl:
Centru SPA, format din sală de forță,
sală fitness, sală judo, sală MMa, spa,

3 săli de masaj, sală kinetoterapie, vestiare, respectiv:
loc. Pitești, str. antim Ivireanu, nr.
72, jud. argeș
Spațiu comercial și scară acces demisol, având suprafața totala de
418,13 mp, cota parti comune
160,34 mp, cota indiviza teren
82,10 mp, notat în CF 93080-C2U8 Pitești, parter ( sala forta, camera
tehnica, spatii sPa, spatii masaj, bai
masaj si scara acces demisol la spatiul
cu nr. cadastral 93080-C2-U1).
Spațiu comercial și depozit, cu
suprafața utila de 270,62 mp, cota
parti comune 105,58 mp, cota indiviza teren 54,06 mp, notat în CF
93080-C2-U1 Pitești, demisol (sala
de sport - judo, bai, camera tehnica,
hol si depozit).
loc. Pitești, str. Petre Ispirescu, nr.
63, jud. argeș
Spațiu comercial, compus din 3 încăperi, cu suprafața utila de 434,25
mp, cota parti comune 175,05 mp,
cota indiviza teren 89,08 mp, notat
în CF 93082-C1-U9 Pitești, parter
(sala fitness, vestiar barbati (bai + dusuri), vestiar femei (bai + dusuri),
birou, spatiu comercial, hol si receptie
cu scara acces la demisol in spatiul comercial cu nr. cadastral 93082-C1U1).
Spațiu comercial, compus din o încăpere, cu suprafața utila de 263,51
mp, cota parti comune 106,14 mp,
cota indiviza teren 54,01 mp, notat
în CF 93082-C1-U1 Pitești, demisol
(sala sport - MMa, hol acces receptie,
vestiare barbati (toalete + dusuri), vestiare femei (toalete + dusuri) si hol).
Depozit 1, suprafață utilă și totală 31,37 mp, notat în CF 93082-C1U8 Pitești, cota indiviza teren 6,43
mp., cota parti comune 12,64 mp.
Bunuri mobile ( echipamente fitness, obiecte sportive, gantere, mobilier, centrale termice, vestiare,
echipamente electronice, etc)
Prețul de la care începe licitația publică este de 754.157,60 euro +
TVA.
Teren intravilan în suprafață de 304
mp, situat în Pitești, str. Țepeș
Vodă, nr.1, jud. Argeș, notat în CF
91782, Pitești, având nr. cad. 91782
Pitești – 66.219 euro + TVA.
Teren în suprafață de 2.712 mp, situat Loc. Pitesti, Cartier Gavana,
Str Petre Ispirescu, Nr. 61, Jud.
Arges, având autorizația de construire
325/12.05.2017
și
661/18.09.2017, situat sub viitoarele blocuri G7 + G8, notat în CF
98730, Pitești, având nr. cad. 98730
Pitești, împreună cu toate
ameliorațiunile
imobilului
1.207.856 euro + TVA.
Auto:
-Autobuz Volvo, serie șasiu
YV3R1A615VA003280, nr. de înmatriculare sM-06-XWB având aplicat sechestru anaF – 2.865 euro
Diverse:
Instalație finisaj subansamble mobilă, achiziționată de nouă în anul
2003, stare tehnică fiind bună, compusă din următoarele:
Transportor cu banda Tn 6000/a
Masina de periat asperitati FlaDDeR 300/aUT-vaC
Masina de baituit RoTosTaIn
10+10
Masina de periat soRBInI vs/262C
Transportor cu rola TR1000/133
Tunel de uscare cu inflarosu Fev
eU2?7-5IRM-vM+TT11500

Masina de periapt soRBInI vs/30
Masina de lacuit RoC3-D
Transportor
cu
role
curb
CM45/2000
Tunel uscare cu carucioare CoMPIanTI-FalCIone
linie de patinare
Prețul de la care începe licitația publică a bunului Instalație finisaj subansamble mobilă este de 494.148
lei + tva
Bunuri proprietatea Simex Plus
SRL:
CNC BIESSE ROVER C6.40 – 1
buc., ipotecă mobiliară în favoarea
CeC Bank sa – 15.000 euro + TVA
Bunuri mobile ( utilaje atelier auto,
stoc de materiale si produse finite )–
proprietatea Car Service Eurotrans
SRL
Linie echipamente procesare hârtie
și carton – 7.953 euro+ tva, proprietatea Vivat Prod Luc SRL
Bunuri mobile,stoc de materiale și
produse finite – 9.698 euro + tva,
proprietatea Click Store SRL
Bunuri mobile ( utilaje confecții textile, îmbrăcăminte, materiale și
producție în curs de execuție ) proprietatea Pit Yes Styl SRL
Bunuri mobile ( auto) proprietatea
Henko SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole )
Ralu SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
The Parts Brands SRL
Bunuri mobile ( utilaje de constructii
) proprietatea Proinstal 302 G SRL
Bunuri mobile ( vitrina, mobiler, stoc
) proprietatea Fashion Stone Boutique SRL
Bunuri mobile ( utilaje constructii,
auto ) proprietatea Confort Proiect
SRL
Bunuri mobile ( utilaje agricole
) proprietatea Danciu Sorin IF
Bunuri mobile (stoc de material format din piese auto) proprietatea Synthesis SRL
Bunuri mobile (mobilier) proprietatea Centrul Aliat Victoria SRL
Bunuri mobile obiecte de inventar,
bunuri casabile proprietatea Toto
Team SRL
Bunuri mobile ( auto ) proprietatea
Corduneanu & CO SRL
Bunuri mobile ( stocuri, mobilier,
auto, utilaje pentru prelucrarea lemnului, diverse ) proprietatea Simex
Plus SRL
Bunuri mobile ( auto) proprietatea
Colt Alb SRL
Bunuri mobile – tablou – proprietatea Petprod
Bunuri mobile ( utilaje confecții textile ), proprietatea Vigano SRL, respectiv:
Linie aeriană – cel mai mare pret
oferit
Presă de călcat – cel mai mare pret
oferit
Presă de călcat – cel mai mare pret
oferit.
Mașină de cusut adeziv – cel mai
mare pret oferit.
Mașină de cusut Juko – cel mai
mare pret oferit.
INSOLVENȚA SM
SPRL
str. Crişan, nr. 5, ap. 2, satu Mare
jud. satu Mare, cod poștal 440098
CIF: Ro26020710, Un
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Programe TV

Televiziunea
care te respectă!

Recomandare
20:30 - Ronin: 47 pentru răzbunare
07:00 3 ceasuri bune
0 9 : 4 5 Te l e s h o p ping10:00Agrostrategia
10:30
Fermierii Romaniei
11:00 Exclusiv în România
11:55
Vorbeşte
corect!
12:00Teleshopping
12:30
Cronici Mediteraneene 13:00
Atelier de sănătate 14:00 Telejurnal 14:55Vorbeşte corect!
15:00 Maghiara de pe unu
15:55 Maghiara de pe unu
16:50 Eu pot! 17:50 Yanxi,
palatul suspinelor 18:45Zi de zi
18:50 Români care au schimbat
lumea 19:15 Români care au
schimbat lumea 19:45 Sport
20:00 Telejurnal 20:58 Meteo
21:00 Referendum
23:00
Nocturne 00:00 Info Plus (R)
00:40 Exclusiv în România
(R)01:30Referendum (R) 03:10
Telejurnal R) 04:00Meteo (R)
04:05 Sport (R) 04:15ap
Yanxi, palatul suspinelor (R)
05:05 Agrostrategia (R) 05:30
Fermierii Romaniei (R) 05:55
Atelier de sănătate (R) 06:55
Imnul României

7:00 Ştirile Pro Tv
10:30 Vorbeşte
lumea 13:00 Ştirile Pro Tv 14:00
Lecţii de viaţă 15:00 La Maruţă
17:00 Stirile Pro Tv 18:00 Ce
spun românii 19:00 Ştirile Pro
Tv 20:30 Ronin: 47 pentru
răzbunare 23:00 Copacul lui
Joshua 01:00 Rambo: Ultima
luptă 02:30 Superspeed 3:00
Vorbeşte lumea (R) 5:00 Ce
spun românii R) 06:00 Ştirile
Pro Tv

08:00 Neatza cu
Răzvan şi Dani
12:00 Observator14:00 Poftiți
pe la noi: Poftiți prin țară 17:00
Observator 18:00 Prețul cel
bun 19:00
Observator Sport/Meteo 20:30 Chefi la
cuțite 23:30 Observator Sport 00:00Stand Up Revolution (R) 02:30 Vrabia roşie
(R) 05:00 Prețul cel bun (R)
06:00
Observator
Sport/Meteo
09:00 ap Super
Cireaşa de pe tort
11:00 ap Nimeni
nu-i perfect (R)
12:00 Teleshopping 14:00
Focus 15:00 Exclusiv VIP

18:00 Focus 18 19:30 ap Iubiri
secrete 20:00 12 Răzbunare
22:00 ap Dragoste şi răzbunare
23:00 Focus 00:00 Exclusiv
VIP (R) 03:00 12 Răzbunare
(R) 05:00 Focus (R) 06:00 Exclusiv VIP (R)
07:00 ap Dimineata cu noi09:00
ap Ştirile Kanal D
10:00 ap Casa iubirii 12:00 ap Ştirile Kanal D
13:00 ap În căutarea adevărului
15:00 ap Jocul cuvintelor cu
Dan Negru 16:30 ap Casa iubirii 19:00 ap Ştirile Kanal D
20:00 ap Aripi frante 22:30 ap
Roata norocului (R) 01:00 ap
Ştirile Kanal D (R) 01:45 ap
Casa iubirii (R) 04:45 ap Ştirile
Kanal D (R) 05:30 În căutarea
adevărului
07:45 12 Familia
Fang
09:30 12 Pact
matrimonial
11:00 12 Mă cheamă Costin
11:20 12 Marțianul 13:40 12
Familia Hollar
15:10 12
Căpitanul America: Război
civil
17:40 Filme şi vedete
18:10 12 Familia Fang 20:00 18
Quarry 21:15 18 Hostel Căminul ororilor 22:50 15
Când se rupe craca 00:35 12
Afacerea Est 02:00 12 Toți oamenii regelui 04:05 12 Meda
04:25 18 Hostel - Căminul
ororilor
07:00 Omnisport:
Watts 08:00 Fotbal: Fotbal FIFA
08:30
Fotbal:
Campionatul European UEFA
U-17, la Croaţia 09:30 Ciclism:
Turul Italiei 11:00 Fotbal:
Campionatul European feminin
sub 17 ani, la , Cehia 12:00 Fotbal: Fotbal FIFA 12:30 Fotbal:
Liga Americană de fotbal MLS,
la , 13:00 Ciclism: Turul Italiei
- Il Giro astăzi 14:00 Ciclism:
Giro Extra 14:15 Ciclism: Turul
Italiei 18:15 Ciclism: Giro
Extra 18:30 Fotbal: Campionatul European UEFA U-17,
la , Croaţia 20:25 ştiri: Ştirile
Eurosport 20:30 Fotbal: Campionatul European feminin sub
17 ani, la , Cehia 22:00 Ciclism:
Turul Italiei - Il Giro astăzi
23:00 Fotbal: Campionatul Eu-

07:00 – Muzica de petrecere
08:00 – Actualitatea Satmareana (r)
09:00 – Dimineata populara
12:00 – Oameni si fapte (r)
13:00 – Calea Adevărul şi
Viaţa
14:00 – Film doc. O stiinta fascinanta ep 10
15:00 – Actualitatea Satmareana (r)
16:00 – Saptamana sportiva (r)
17:00 – La izvor de cant si
dor(r)
18:00 – Zirmer Bud Aniver-

ropean UEFA U-17, la , Croaţia
00:25 ştiri: Ştirile Eurosport
00:30 Ciclism: Turul Italiei - Il
Giro astăzi 01:30 Omnisport:
Watts 02:30 Ciclism: Turul
Italiei 04:00 Fotbal: Campionatul European UEFA U-17,
la , Croaţia 05:30 Ciclism:
Turul Italiei
07:00 Dimineaţa de
ştiri la Realitatea
TV 11:00 Oameni
şi fapte 14:00
Casa Poporului
15:00 Newsroom
18:00 Realitatea de la fix
18:30 Banii vorbesc 20:00
Prime Time News 21:00 Realitatea omânească 23:31 Realitatea de la fix 00:00
Realitatea de la fix 00:30 Academia de evaziune 02:00 Realitatea de la fix 03:00
Newsroom 04:00 Jocuri de
Putere
06:00
Oameni şi fapte

sare (r)
19:00 – Box Office
19:30 – Music News
20:00 – Scoala Satmareana
21:00 – Incursiune in cotidian
22.00 – Oameni si fapte (r)
23.00 – Dimineata populara
(R)
02:00 – Scoala satmareana (r)
03:00 – Incursiune in cotidian
04:00 – Muzică de petrecere
05:00 – Box Office
05:30 – Music News
06:00 – Oameni si fapte
(reluare)

Teleshop
07:25Aşii amanetului
07:50
Vânătorii
de
chilipiruri 08:15
Vânătorii de chilipiruri 08:45
Arme născute din foc 09:40
Aşii amanetului 10:10 Aşii
amanetului 10:35 Războiul
depozitelor 11:05 Războiul
depozitelor 11:35 Războiul
depozitelor 12:00 Războiul
depozitelor
12:30 Aşii
amanetului 13:25 Muntenii
14:20 Aşii amanetului 15:15
Aşii amanetului 16:10 Aşii
amanetului 17:10 Muntenii
18:05 Aşii amanetului 18:35
Aşii amanetului
19:05
Vânătorii de chilipiruri 19:30
Vânătorii de chilipiruri 20:00
Arme născute din foc 21:00
Inexplicabil 22:00 Blestemul
insulei Oak 23:00 Blestemul
Străbunilor
23:55 Aşii
amanetului
00:50 Aşii
amanetului
01:45 Aşii
amanetului
02:45 Arme
născute din foc 03:40 Aşii
amanetului
04:10 Aşii
amanetului 04:35 Războiul
depozitelor 05:05 Războiul
depozitelor 05:35 Războiul
depozitelor
06:00 Aşii
amanetului
06:30 Aşii
amanetului
06:55 Aşii
amanetului

09:00 Previziuni
10:40 Pe cuvânt
11:00 Previziuni 12:00
Obiectiv 14:00 Esențial
16:00 Ştiri 17:00 Decisiv cu
Cătălina Porumbel 19:00
Subiectiv cu Răzvan Dumitrescu / Punctul de intalnire cu Radu Tudor 21:00
Sinteza zilei 00:00 În gura
presei 01:00 Ştiri 01:30 Sin07:00 Doctor Pol
teza zilei (R) 03:00 Sinteza
08:00 Aeroportul
zilei (R) 04:00 În gura presei
înghețat
din
(R) 04:50 Teleshopping
Alaska 09:00 La
06:00
Ştirile pescuit de ton 10:00 Vedete
dimineții
în sălbăticie, cu Bear Grylls
11:00 A mânca 12:00 Fabrica
07:15Cititorii de de mâncare 12:30 Fabrica de
oase
08:10 mâncare
13:00 Granița
Doamna Ministru 09:05 14:00 Securitatea aeroportuDoamna Ministru 10:05 Seal lui 15:00 Dezastre în aer
11:00 Cititorii de oase 16:00 Inginerie pentru spațiu
11:55 Artă şi mistere 12:55 17:00 Alaska 18:00 Doctor
S.W.A.T. 13:50 NCIS: New Pol 19:00 Fabrica de mâncare
Orleans 14:40 NCIS: New 19:30 Fabrica de mâncare
Orleans 15:40 Cititorii de 20:00 Inginerie de excepție
oase 16:35 Battle Creek 21:00 Organismul la micro17:30 S.W.A.T. 18:20 NCIS: scop 21:30 Organismul la miNew Orleans 19:15 NCIS: croscop
22:00 Maşini
New Orleans 20:10 Seal colosale 23:00 Anne Frank
21:05 Ultimul atac 22:00 Ul- 01:00 Zona fierbinte 02:00
timul atac 22:55 Lincoln: Ultima bătălie a lui Hitler
Colecționarul
de
oase 03:00 Oceanul pe uscat 04:00
23:50Misterul din florărie: Îți joacă mintea? 05:00 FabNimeni nu suflă o vorbă rica de mâncare 05:30 Fabrica
01:45 O luptă personală 5 de mâncare 06:00 Fabrica de
03:10 Zei Americani 04:00 mâncare

HOROSCOP

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)
S-ar putea să fiți puşi să alegeți în ce
direcție să vă îndreptați atenția. E
vorba fie de planurile de viitor, fie de
dorințele de moment.
TAUR (21 aprilie – 21 mai)
Casa iubirii şi a armoniei staționează în
zodia Taur. Pentru cei singuri, poate fi
vorba de o iubire la prima vedere sau pot
fi atraşi de o persoană nonconformistă,
care iese din tiparele lor clasice.
GEMENI (22 mai – 21 iunie)
Gemenii pot fi luați prin surprindere
de o persoană din trecutul lor…în
multe cazuri fiind vorba chiar de un
fost partener. O flacără care ardea nu
este exclus ca acum, într-un mod
neaşteptat, să se reaprindă, spun
astrele.
RAC (22 iunie – 22 iulie)
Racii pot avea parte de surprize şi
evenimente neaşteptate. Vă puteți
întâlni in mod surprinzător cu
persoane pe care nu le-ați mai văzut de
multă vreme sau veți cunoaşte persoane
noi şi nu este exclus să fie chiar o
atracție la mijloc.
LEU (23 iulie – 22 august)
Leii pot avea parte de surprize şi
evenimente neaşteptate legate de
sectorul profesional. Poate fi vorba de
o nouă funcție, de o propunere sau de
o avansare.
FECIOARA
(23 august – 21 septembrie)
Nativii Fecioară pot fi atraşi în mod
inexplicabil de anumite domenii şi vor
sa studieze ceva nou. În plus, puteți fi
luați prin surprindere de o întâlnire cu
prietenii.
BALANTA
(22 septembrie – 22 octombrie)
Balanțele vor avea parte de surprize şi
evenimente neaşteptate care vizează
sectorul financiar. Se pare că
planurile vor lua o întorsătură pe care
nu ați prevăzut-o, însă căreia ii veți
face față cu brio.
SCORPION
(23 octombrie – 21 noiembrie)
Scorpionii pot avea parte de surprize
şi evenimente neprevăzute în sectorul
relației de cuplu.
SAGETATOR
(22 noiembrie – 20 decembrie)
Pentru Săgetători este o perioadă bună
să facă schimbări legate de rutina
zilnică şi de stilul de viață. Pe de altă
parte, o discuție cu un prieten, poate
chiar coleg de muncă, vă poate lua pe
nepregătite.
CAPRICORN
(21 decembrie – 19 ianuarie)
Capricornii au parte de surprize care
vizează
viața
sentimentală.
Originalitatea este cuvântul de ordine
acum, iar asta poate fi resimțită atât la
nivel sentimental, cât şi artistic şi
creativ.
VARSATOR
(20 ianuarie – 18 februarie)
Vărsătorii pot avea parte de surprize şi
răsturnări de situație. Pot apărea fel şi
fel de evenimente neprevăzute care să
vă determine să faceți anumite
schimbări în viața personală.
PESTI (19 februarie – 20 martie)
Nativii Peşti vor avea parte de o zi
frumoasă alături de cei dragi. Poate fi
vorba de o invitație-surpriză într-o
minivacanță!
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HRAM

Slujbă Arhierească la Mănăstirea
de la Scărișoara
florin dura

M

ănăstirea „Nașterea
Sfântului Proroc Ioan
B o t e z ă t o r u l ”,
Scărișoara Nouă, își va ține
principalul său hram în data de
7 ianuarie. Cu această ocazie,
aici vor liturghisi ambii episcopi
ortodocși de Maramureș și
Sătmar.
Vineri, 6 ianuarie 2023,
Preasfințitul Părinte Timotei
Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al
Episcopiei Ortodoxe Române a
Maramureșului și Sătmarului, va
sluji la Catedrala Ortodoxă
„Adormirea Maicii Domnului”
din municipiul Satu Mare. După
Sfânta Liturghie, Preasfinția Sa va
săvârși Slujba Sfințirii celei Mari
a Apei în fața catedralei.
Sâmbătă, 7 ianuarie
2023, de sărbătoarea închinată
Soborului Sfântului Prooroc
Ioan
Botezătorul
și
Înaintemergătorul Domnului,
Preasfințitul Părinte Iustin,
Episcopul Maramureşului și

Parcare de “bivol” care face
firma de rușine!
Să fiu în locul celor de la
BMW aș interzice prin lege să dea
voie cocalarilor, ”bivolilor” și grandomanilor să achiziționeze mașini de
la compania bavareză!
Ce doamne l-a făcut pe
acest “bizon” să parcheze chiar pe
zebră în centrul orașului ziua în
amiaza mare sincer nu știu!
Dar mă gândesc că vrea să
iasă în evidență, să nu moară în anonimat!
Pentru el cu Dedicație
specială am următoarele versuri de la
piesa “Sunt un cocalar”! Poate
înțelege ceva!
Mă îmbrac frumos, am cămașă roz
Mi se vede burta, sunt un barosan
Am pantofi de firmă, fete o duzină
Le mint că am masină,
viață de magnat

Sătmarului, va sluji împreună cu
Preasfințitul Părinte Timotei
Sătmăreanul, Arhiereu-vicar, la
Mănăstirea „Nașterea Sfântului
Proroc Ioan Botezătorul”,
Scărișoara Nouă, Protopopiatul
Carei, județul Satu Mare.
Duminică, 8 ianuarie
2023, Preasfințitul Părinte

Timotei
Sătmăreanul,
Arhiereu-vicar al Episcopiei
Ortodoxe
Române
a
Maramureșului și Sătmarului,
va sluji la Mănăstirea „Nașterea
Sfântului
Proroc
Ioan
Botezătorul” Scărișoara Nouă,
Protopopiatul Carei, județul
Satu Mare.

accident în lanț la Satu Mare. Trei mașini
implicate
Un accident în lanț a
avut loc joi, în jurul orei 11.30,
în Satu Mare, mai concret pe bulavardul Independenței din
Micro 17.
Din motive încă neelucidate, o mașină a lovit o altă
mașină din spate, pe care, la rândul ei, a proiectat-o într-o altă
mașină.
Polițiștii au făcut cercetări la fața locului pentru a stabili
circumstanțele producerii acestui accident.

Refren:
Da, ați ghicit, sunt un cocalar
Dintre toți românii
eu sunt cel mai popular
Da, ați ghicit, sunt un cocalar
Dintre toți românii eu sunt cel mai
popular
Impresionant, tot timpul elegant
Pe deget diamant,
la gât crucea gigant
Extravagant, nu fraier ambulant
Cel mai bun de amant,
sunt un briliant
Mare ciocănar, cuțitu-n buzunar
Dacă mă enervezi,
la gât îți fac fermoar
Manelele la maxim, zguduie mașina
Geamuri fumurii,
tu o observi din prima
Că sunt un boss,
mare-mare-mare boss
Miee că plec în vacanță,
numai aroganță
Pe la Saint-Tropez,
dar nu știu unde e
Semințe de dovleac,
mie doar alea îmi plac
Că de la alea negre
printre dinți mi se vede
Sunt criminal, în pat sunt armăsar
Mă deschid la fermoar,
toate pe mine sar
Adevărat, băiat emancipat
Smardoi doar când sunt beat
Atunci cu toți mă bat

DISTRIBUȚIE ENERGIE
ELECTRICĂ ROMANIA
S.A.
Sucursala Satu Mare
Distribuție Energie Electrică Romania - Satu Mare anunţă întreruperea alimentării cu energie
electrică:

Informaţii actualizate despre întreruperile planificate și neplanificate în alimentarea cu energie
electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica Suport/Întreruperi.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru
asigurarea unei bune funcţionări a instalaţiilor.
Relații suplimentare la telefon 0261 929 sau telverde 0800 400 929.

Să cânte tarabana de Dolce Gabbana
Și despre Armani să moară dușmanii
Am doar femei tunate și siliconate
Le fac cadou la toate telefoane furate
Că sunt un boss, mare-mare-mare
boss
Mă îmbrac frumos,
am cămașă roz
Mi se vede burta,
sunt un barosan
Am un trening lucios,
adidas Hugo-Boss
Nu mi-o ajuns o firmă,
băiatul se afirmă
Cureaua de la GUCCI,
în picioare papucii
Șapcă de valoare, cu un dolar mare
Semințe de dovleac,
mie doar alea îmi plac
Că de la alea negre printe dinți urât
mi se vede
Refren:
Da, ați ghicit, sunt un cocalar
Dintre toți românii eu sunt cel mai
popular
Da, ați ghicit,
sunt un cocalar
Dintre toți românii
eu sunt cel mai popular
Sunt un boss, sunt un boss,
sunt un boss
Și sunt cel mai bengos
Sunt un boss, sunt un boss,
sunt un boss
Și sunt cel mai bengos.
Boss! Poate data viitoare nimerești și
tu parcarea și lași zebra la pietoni așa
cum se cuvine!

DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA
– SUCURSALA SATU MARE,
cu sediul pe str.Mircea cel Batran nr. 10, jud. Satu
Mare, pentru proiectul: ”Lucrari de imbunatatire niveluri de
tensiune (trifazare LEA 0.4KV,340m), zona PTA 4642 Homorodu de Jos”, propus a fi amplasat in Loc. Homorodu de
Jos, domeniul public, Com.Homoroade, Jud. Satu Mare
anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Satu Mare in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul
mentionat.
Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, str.
Mircea cel Batran nr.8/B, in zilele de luni-joi intre orele 816.30, vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa
de internet http://apmsm.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la
proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data
publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Satu Mare.

