www.jurnalsalontan.go.ro
NAGYSZALON TA
2008. OKTÓBER 31.

XV. ÉVF., 84. SZÁM
7+7 OLDA L, ÁRA 1,00 LEJ

FÜ GGETLEN KÖZÉLETI LAP
MEGJELENIK KEDDEN ÉS PÉNTEKEN

Pepe’s Cup
November első hétvégéjén harmadik alkalommal kerül megrende zésre
a Sándor Péter Sportcsarno kban a Pepe ’s Cu p nevet v iselő
emlékverseny .
A megmérettetésen a tavaly i évhez hasonlóan idén is számos hazai és
határon túli sportegy esület, klub vesz majd részt. A versenyen várhatóan
kö zel 200 sportoló méri majd össze a tudását, a 7-8 éves koros ztály tól
egészen a senior csoportig. A házigazda Shotokan Karate SK minden
érdeklődőt szeretettel vár.

Új székhelyen a posta!
Ny ár végén már hírül adtu k, hogy előbbutóbb
elköltözik
a
postah ivatal
városun kban. Nos, az új szé khely
felújítása
elkés zü lt,
lap un k
Nagy szalonta ké zműves egy esületéne k mo zgalmas hétvégéje volt. megjelenésével egy időben kerül sor az
Magy arországi társs zervezeteive l, a fö ldesi és a nagy rábéi ünnepi átadására.
Zorina Ur sădan, a Pos ta
egy esületekkel a Művelődés hete, a tanu lás ünnepe elneve zésű
vezetője elmondta, o któ ber 30-ra tervezik
rendezvény en vett rés zt.
A kö zö s program pénteken ke zdőd ött Földesen, ahol az ismerkedésen az átadást. Az új szé khely a főutcán
túl kulturális programok zajlottak, megismerhették a jelenlévők a bihari és található, a Repub licii út 33-35. s zám
sárréti népfőiskolá k tevékeny ségét, és a Magy ar Kultúra Alapítvány alatt, az AN2 tömbhá za k földs zintjén, a
igazgatója, dr. Koncz Gábor is előadást tartott a résztvevőknek. CBA élelmiszerbo lt mellett. A z új
Szombaton, amikor a nagyrábéi Baráti kör és egy esület volt a házigazda, szé khely en változa tlan ny itva tartással
várják ügy feleiket, hé tfőtő l pénte kig 8-20
a szalontaiak mutatták be munkáikat. (foly tatás a 3. oldalon)
óra kö zö tt.
Októ ber utolsó na pja:

ALKALMAZ
5 személyt csomagolni,
5 asztalost,
10 kárpitost,
A jelentkezőket várjuk
5 varrónőt,
munkanapokon 13-15 óra
10 személyt
között a gyár telephelyén.
Iosif Vulcan utca 13. szám
egyéb munkakörre.
Szé khe ly: Na gys zalonta , Menumor ut u. 15.
Kirendeltség: DN 79, a z illyei va súti át kelő előtt

Bármilyen típusú beton/malte r
előállítását és kiszállítását vállalja.
Ké ré s ese tén betonpompát is biz tosítunk.
Érde klő dni a 0259-3 73-074-es telefo ns zá mon, fax: 025 9-373-0 75,
mo bil: 072 4-545-22 2, 07 24-545-2 04.

a reformáció emlékünnepe
A reformáció lényege: Jézustól kapo tt „tisztánlátás”. A
reformátorok és követő ik ily en látást kapta k az Úrtól.
Ezért tudtá k megfogalmazni tisztán a reformáció világos
alapelveit, hogy tudn iillik a z Isteni kijelentés egy edüli
alapja a Szentírás, hogy megiga zuln i és ü dvö zülni egy edül
hit által lehet, ho gy egy edül Krisztu s az egy ház feje, s
hogy minden jóért egyedül Istené a dicsőség.
De benne van ebben a reformáció szü kségs zerű
foly amatossága is. H is zen a tis ztán látás anna k eredmény e,
hogy Jézus ismét rátette ke zét a történetbeli ember
gy ógy uló szemére. Az els ő érintés még csa k h omály os
látást eredmény ezett, a z ismételt érin tés gy ümölcse a
vakságból való teljes gy ógy ulás. (foly tatás a 3. oldalon)
Nagys zalont ai kirendeltség
Republicii út 25 . s zá m,
telefon: 0259-3 73-251 .

INTERNET BANKING
Szolg áltatás magá n és jo gi s ze mélye kne k

A HÉTNEK MIND A 7 NAPJÁN
A NAP MINDEN Ó RÁJÁBAN!

- támogatás és szaktanácsadás

Uniós strukturális alapok !

- gyors hozzáférés, alkudható
szerkezet szakértő személyzet!
- akár 100% finanszírozás!*

* az elszámolható költségekből

SAL-PAN kft. Mărăşeşti út 7. Szalonta,
Tel: 0259-373-920, e-mail: panpan@yahoo.com

