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MICA PUBLICITATE
VÂNZĂRI‐CUMPĂRĂRI
299@ Vând 2 parcele de teren,
în Vladimirescu; tel. 0730‐
333.161.
299@ Vând loc de casă de
1.000 mp, în Horia, cu proiect și
fundație turnată, gard împrej‐
muitor, pomi fructiferi pe rod,
fântână mică (110 mm), apă
trasă în grădină, gaz și curent la
stradă; tel. 0720‐539.579.
299@ Vând 3 capre cu lapte;
tel. 0742‐156.462
299@ Vând albine; tel. 0752‐
116.422.
299@ Vând: presă de stor
struguri (30 litri, cu placă tur‐
nată, la 250 lei), 5 bucăți cauciuri
de vară 175x65x14, cu uzură
acceptabilă (toate cu 100 lei),
instalație de gaz cu butelie de 40
litri, de 8 ani (stare foarte bună,
la 200 lei), 2 bucăți de vâsle noi
de barcă (se pot monta într‐o
bucată, la 40 lei), centură de sig‐
uranță pentru lucrări la înălțime,
nouă, cu frânghie de 10 metri
(diametru 20) și 4 carabine (la
200 lei); tel. 0740‐035.990.
299@ Vând: mobilă de
sufragerie (dulap cu 2 uși, dulap
cu o ușă, bibliotecă cu 3 corpuri
și canapea extensibilă, cu 1.100
lei), pat dormitor + saltea
(1,60x2,00, cu 250 lei), toate în
stare foarte bună și la preț nego‐
ciabil și 2 uși interior (făcute la
comandă, cu 150 lei); tel. 0744‐
783.852.
299@ Vând 2 geamuri în 3
canate (143x225 și 143x261) cu
rolete din plastic, material brad,
în stare foarte bună, preț nego‐
ciabil, la vedere; tel. 0745‐
645.667.
299@ Cumpăr teren intravilan,
pentru service auto, de 500 mp,
cu utilități și cale de acces cu
drum asfaltat; tel. 0730‐061.500
sau 0745‐320.028.
299@ Vând garsonieră conf. I,
în Vladimirescu, str. Progresului
Bl.B5, ap.12, parter; tel. 0743‐
034.895.
298@ Vând bicicletă de damă;
tel. 0758‐295.953.
298@ Caut să închiriez casă
mică (2 sau 3 camere) în Vla‐
dimirescu sau Horia; tel. 0745‐
210.268.
298@ Vând garsonieră în Vla‐
dimirescu, Bloc G36, ap.7; tel.
0753‐898.895.
298@ Vând prepelițe ouătoare,
cuști pentru prepelițe, ouă pen‐
tru tratament sau consum și
carne de prepeliță (proaspătă);
tel. 0742‐132.230.
298@ Vând casă cu etaj, 6
camere, 2 băi, 2 bucătării, 2 șpai‐
țuri, spațiu comercial (40 mp),
grădină, terasă, pivniță, 1.540
mp, canalizare, apă, curent tri‐
fazic, gaz, disponibilă imediat, la
preț avantajos, loc. Vladimi‐
rescu, str. Progresului 108/A;
informații la tel. 0728‐829.535
sau 0257/514.749.
298@ Vând: aparat de sudură,
pompă hidraulică, pistoane trac‐
tor U650, televizoare (Ger‐
mania), presă struguri, cântar de
tip vechi (200 kg), cuști pentru
iepuri (etajate), canapele extensi‐
bile, mască chiuvetă, colțar de
bucătărie, mobilă din Germania
(dormitoare și sufragerii), ba‐
luștri pentru terase, scări din
beton, calorifere din Germania
(diferite dimensiuni); tel. 0740‐
038.226.
297@ Închiriez ap. 1 cameră,
de 42 mp (zona Selgros, bloc

nou), mobilat și echipat cu elec‐
trocasnice, inclusiv aer con‐
diționat; tel. 0747‐051.840.
297@ Vând: frigider auto
(12V), geantă frig voiaj (cu agent
frig), piscină (3 metri), geantă
diplomat, prețuri negociabile, la
vedere; tel. 0257/338.540.
297@ Vând: vană de baie (170
cm) din tablă smălțuită, mască
de chiuvetă pentru bucătărie,
chiuvete de bucătărie (cu 1 sau 2
cuve), chiuvete de baie (mai
multe dimensiuni), dulăpioare
suspendate sau sub chiuvetă
(pentru baie), suporturi de
prosoape, alte accesorii pentru
baie și diferite covoare; tel. 0740‐
032.719.
OFERTE DE SERVICIU
@EXECUT diferite lucrări de
confecții metalice de orice tip:
porți, garduri, terase și balus‐
trade; tel. 0722‐587.943.
@ NOUA SPĂLĂTORIE
AUTO de pe str. Progresului
108, vă oferă: spălări covoare,
camionete, tapițerii, la prețuri
interesante; tel. 0749‐784.656.
@ CONFECȚIONEZ îmbră‐
căminte pentru bărbați, femei și
copii; confecționez lenjerie de
diferite modele; execut retușuri
îmbrăcăminte și călcat produse
de îmbrăcăminte și lenjerie; tel.
0728‐128.902.
@ TEHNICIAN confecții îm‐
brăcăminte inițiez persoane în
vederea executării și confec‐
ționării produselor de îmbră‐
căminte, în termen relativ scurt;
tel. 0730‐474.078 sau 0728‐
128.902.
@ CURĂȚĂTORIE DE PER‐
NE în Vladimirescu (în Piață), vă
oferă: schimbare dos de pernă
vechi cu unul nou (prin care nu
mai trec penele); scărmănare și
aspirare de praf; colectarea gu‐
noaielor și a obiectelor străine
(cuie, semințe); redimensionarea
pernelor; dezinfectarea cu UV
(lampă cu cuarț); program de
lucru: luni‐sâmbătă (9‐18), du‐
minică și de sărbători religioase
închis; tel. 0740‐262.222 sau
0740‐100.070.
@ SC TODOCA IEKA SRL
ANGAJEAZĂ 2 confecționere și
1 muncitor pentru croi, cu minin
2 ani de experiență în domeniu;
informații: Vladimirescu, str.
Avram Iancu nr.15 .
@ TRANSPORT moloz, balast,
nisip și lemne; tel. 0743‐939.748.
@ TRACTĂRI AUTO la cele
mai mici prețuri; tel. 0742‐
132.230.
@ EXECUT diferite lucrări de
confecții lemnoase de orice tip:
terase, mese pentru baruri, porți,
garduri, copertine; tel. 0746‐
961.532.
@ TRANSPORT: nisip, balast,
lemne; tel. 0740‐985.310.
@ OFER servicii de reparații
radio‐TV; tel. 0745‐210.268.
@ TRANSPORT materiale de
construcție (nisip, balast) și
lemne de foc; tel. 0724‐266.318
sau 0745‐216.984.
@ TRANSPORT nisip, sort,
lemne de foc, mobile diverse; tel.
0742‐132.230.
@ EXECUT lucrări de între‐
ținere gazon: scariﬁcare, aerisire,
fertilizare, stropiri; tel. 0740‐
183.395.
@ S‐A DESCHIS MAGAZIN
SECOND‐HAND, lângă Poșta
Vladimirescu, pe str. Pro‐
gresului, cu programul 9‐17
(luni‐vineri) și 9‐13 (sâmbătă).

Despre activitatea echipelor noastre de fotbal din “Promoție”...
l Etapa a XV‐a: Șoimii Livada ‐ CS Real
Horia 5‐1 (3‐0). Hotărât lucru, echipa din
Horia merge din simetrie în simetrie! După
1‐5 în deplasarea de la Nădlac (în etapa a
XIII‐a), a urmat un 5‐1, pe teren propriu, cu
Citizens (etapa a XIV‐a), pentru ca acum
horienii să înregistreze un nou eșec cu 5‐1,
de data aceasta pe terenul unei echipe care
se află cu șanse destul de mari în lupta pen‐
tru promovarea în “Onoare”.
Deși horienii au deschis scorul destul de
repede, prin Stochiță (4), gazdele revin
puternic și restabilesc egalitatea după doar
trei munute, prin Petcuțiu (7), pentru ca opt
minute mai târziu acestea să intre în avantaj,
prin golul aceluiași Petcuțiu (15): 2‐1. Din
acest moment, meciul se joacă pe contre,
ambele echipe încearcă să ajungă la poarta
adversă, însă ai noștri sunt opriți de decizii‐
le brigăzii de arbitrii, care a făcut tot ce s‐a
putut pentru a‐i ține pe jucătorii din Horia
mai mult în jumătatea proprie de teren.
Gazdele, pe final de repriză marchează din
nou, prin Tărșan (45), iar cu scorul de 3‐1 la
pauză, acestea așteaptă liniștite repriza
secundă.
La șapte minute de la reluare, Tărșan (52)
înscrie din nou: 4‐1, iar la acest scor, fără a
mai avea ceva de pierdut, horienii se avântă
în atac (atât cât le‐a permis... centralul!), dar
apărarea gazdelor este bine organizată. Cu
18 minute înainte de final, pe contraatac,
Resiga (72) marchează un nou gol pentru
gazde: 5‐1. Au jucat pentru Horia: Niculușcă
‐ Mocan, Mureșan, Rașca, V. Pele (75, Pă‐
trașcu), Ciobanu, Cociuban (68, Goia), Păș‐
călău, Biro, Franț (46, Ștefănescu), Stochiță.
RĂZVAN SALANț
l Etapa a XV‐a: Mureșana Mândrulocc ‐
Gloria L.T. Cermei II 1‐4 (1‐2). Cine priveş‐
te tabela, la finalul celor 90 de minute, ar
zice că a fost măcel din partea oaspeţilor, că
aceştia s‐au impus lejer şi, în același timp,
le‐ar reproșa jucătorilor de la Mureşana
Mândruloc că au făcut un joc slab. Rea‐
litatea este că nu a fost deloc aşa, Mureşana
a ratat foarte mult în acest meci, în timp ce
oaspeţii au fost letali pe contraatac. Cei de la
Lunca‐Teuz au înscris rapid, prin Ghergar
(3): 0‐1. Mureşana are o tresărire de orgoliu
abia în minutul 11, când Popi şutează de la
20 de metri, însă Dezsö reţine. Oaspeţii
marchează din nou, prin acelaşi Ghergar
(20): 1‐1, după care fotbaliștii Mureşanei
revin imediat în joc, când Sîrb face o cursă
pe partea stângă şi întoarce în centrul careu‐
lui pentru Ceh (27), iar acesta marchează cu
un şut frumos: 1‐2.
Începutul părţii a doua îi aparţine Mure‐
şanei, noul intrat Rusz (47 și 57) are două
oportunităţi de a marca, dar şuturile acestu‐

ia trec puţin pe lângă poartă. Apoi Sîrb (58)
şutează în plasa laterală, după care Mun‐
tean (59), golgeterul formaţiei, ia la ţintă
portarul. Peste câteva secunde, Tobă (60)
centrează, iar Miron reia cu capul peste
poartă. Noi ratăm pe bandă rulantă, iar cei
de la Gloria marchează, de data aceasta
Sandu (64) reuşeşte golul, marcând specta‐
culos, direct din corner: 1‐3! După un minut,
Sîrb are o nouă ocazie, dar lovitura de cap
este respinsă de Deszö. Se face 1‐4, când ace‐
laşi Ghergar (70) reuşeşte tripla. Meciul
curge în favoarea oaspeţilor, care îşi permit
să stea la cutie şi să contraatace periculos.
Până la final, mai notăm şi eliminarea lui
Wener, după două cartonaşe galbene încasa‐
te. Pe final de meci, L. Rus (90) are o ultimă
ocazie, şutând pe lângă poartă din poziţie
ideală şi meciul se încheie cu un 1‐4 minci‐
nos după aspectul jocului, ratările din toate
poziţiile, erorile copilăreşti, improvizaţia pe
postul de portar, precum şi lejeritatea în
unele momente ale jocului au făcut să pier‐
dem această partidă la un scor destul de
ruşinos, în faţa unei formaţii ce a jucat per‐
fect cartea contraatacului. Au jucat pentru
Mureșana: Vesa ‐ Popi (66, Iovescu), Șerb,
Tobă, Muntean (72. L. Rus), Ceh, Miron,
Wener, Tr. Matei, D. Covaci (46, Rusz), Sîrb.
LUCIAN RUS
l Etapa a XVI‐a: CS Real Horia ‐ Gloria
Secusigiu 3‐2 (1‐1). În așteptarea derby‐ului
local de la Mândruloc, de duminică, 24 apri‐
lie, Real Horia a primit pe Gloria Secusigiu,
vice‐liderul Seriei A. Tocmai de aceea, me‐
ciul nu a semănat cu unul de liga a șasea,
dorința gazdelor de a se reabilita în fața
suporterilor după înfrângerea de la Livada,
dar și valoarea oaspeților (care doreau să‐și
încununeze marșul spre eșalonul cinci cu
încă o victorie), au făcut ca meciul să se ridi‐
ce peste nivelul ultimului eșalon. După
obișnuita perioadă de tatonare, gazdele
apasă mai hotărât pe accelerație și vor des‐
chide scorul prin Biro (34): 1‐0, scor cu care
avea să se încheie repriza, iar până la finalul
primei părți mai consemnăm performanța
portarului Niculușcă prin aceea că a apărat
o lovitură de la 11 metri, în chiar ultimul
minut al reprizei, ceea ce a oferit horienilor
un avantaj psihologic important pentru
repriza a doua!
La reluare, jocul are același ritm rapid,
spre deliciul spectatorilor prezenți la meci,
iar eforturile oaspeților sunt încununate de
golul marcat de Covaci (65): 1‐1. Antrenorul
Marian Trif are inspirația de a‐l trimite în
teren (în min. 69), pe Roberto Gazda, iar
acesta, după doar două minute, readuce
echipa din Horia în avantaj: 2‐1. Oaspeții
vor replica trei minute mai târziu, când

experimentatul Doru Banilievici (74) resta‐
bilește egalitatea: 2‐2. Meciul capătă accente
dramatice, fiecare echipă încercând să o sur‐
prindă pe cealaltă, pentru a‐i da lovitura de
grație, iar cei care vor reuși asta vor fi gaz‐
dele, care vor marca, dintr‐un penalty corect
acordat, prin Valentin Pele (80) golul cu
care Real Horia este pentru a treia oară în
avantaj: 3‐2! Ultimele minute se joacă într‐o
tensiune maximă, când oaspeții obligă echi‐
pa antrenată de Marian Trif să se apere
supranumeric. Au jucat pentru Horia: Nicu‐
lușcă ‐ Mocan, Mureșan, Rașca (69, R. Gaz‐
da), V. Pele, Ciobanu (90, Goia), Pășcălău,
Biro, Ștefănescu, Negru, Goldiș (78, Sima).
RĂZVAN SALANț
l Etapa a XVI‐a: Viitorul Peregu‐Mare ‐
Mureșana Mândruloc 5‐1 (2‐0). După un
început bun al sezonului de primăvară, care
a dat speranțe de redresare pentru echipă,
Mureşana Mândruloc se afundă tot mai
mult în mediocritate. Lipsa de motivaţie şi
moralul scăzut după înfângerea de pe teren
propriu cu Lunca‐Teuz II (scor 1‐4), a făcut
ca jocul de la Peregu‐Mare să fie unul fără
istoric. Gazdele, având ca obiectiv participa‐
rea în play‐off‐ul pentru promovarea în
“Onoare”, au intrat încrezători că vor obţine
toate cele trei puncte puse în joc. Și Mure‐
şana încasează două goluri hilare, marcate
de Chilințan (13) și Dumitru (19) şi cei de la
Peregu‐Mare intră la cabine cu avantaj de
două goluri: 2‐0.
Începutul “mitanului secund” ne‐a aparţi‐
nut, am fost mai periculoşi şi au apărut şi
ocaziile de poartă. Din păcate, gazdele au
marcat pentru 3‐0 prin acelaşi Dumitru (63),
după un contraatac rapid şi meciul era ca şi
jucat. După cinci minute, Kindris (68) mar‐
chează pentru 4‐0 şi adânceşte şi mai mult
cuţitul în rana Mureşanei. Golgeterul echi‐
pei noastre, Muntean (83) marchează pen‐
tru noi, însă, după doar un minut, acelaşi
Kindris (84) reface diferența de patru goluri
şi închide tabela: 5‐1, un scor dureros, însă
un rezultat just, după aspectul jocului, iar
pentru noi urmează derby‐ul cu Horia, în
cel din urmă meci de pe propriul teren, din
acest sezon. Şi ultima impresie este cea care
contează!
LUCIAN RUS
l Etapa a XVII‐a: Mureșana Mândruloc ‐
CS Real Horia. Așteptatul derby al comunei
Vladimirescu în “Promoție”, s‐a jucat dumi‐
nică după‐amiaza (la... concurență cu celă‐
lalt meci important, cel dintre UTA‐BD
Arad II și CS Glogovăț 2013!). Cum meciul a
început după trimiterea ziarului către tipo‐
grafie, amănunte și imagini de la acest
derby vă vom oferi în numărul viitor al zia‐
rului local.
CLAUDIU IACOB
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