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Szatmári Friss Újság

reklámok, hirdetésekreklámok, hirdetések
2011. június 6., hétfő1010
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Tejfölös 
zsengésbab leves

Bakonyi csibecomb, 
zöldséges rizs

Káposzta saláta

786146

0261-722222, 
0732-407096, 
0741-213213

„BEFEKTETÉS AZ EMBEREKBE!”
A Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, az Európai Szociális 
Alap álatal társfinanszírozott, 2007-2013 között  kivitelezésre kerülő projekt, 5–ös  
irányvonal – „A foglalkoztatási lehetőségek mértékének népszerűsítése.”
Kiemelt foglalkozási terület 5.1 – „ A foglalkoztatási lehetőségek mértékének 
fejlesztése és gyakorlatba ültetése.”
A projekt címe: „Az OTTHON zöld füve.”
Szerződés szám: POSDRU/104/5.1G/75946

„Az OTTHON zöld füve” elnevezésű projekt keretében, a vállalkozói szel-
lem támogatását és az elhelyezkedési esélyek fejlesztését támogató
NÉPSZERŰSÍTŐ KARAVÁN
Szatmár megyében

Munkanélküli vagy? Végzős vagy?
Álláskereső vagy?
Abbahagytad az iskolát és még nem alkalmaztak?
Van egy vállalkozói ötleted?

GYERE!!!

• 2011. június 7–én, 11-13 óra között a Szatmárnémeti Prefektusi Hivatal-
ba,
• 2011. június 8–án 10-13 óra között a főtéri nagyparkba és a Corneliu 
Coposu sétányra,
hogy értesülj  „Az OTTHON zöld füve” projekt kínálta lehetőségekről.

AJÁNLATAINK:
INGYENES továbbképzéseket szervezünk 
munkerőpiac által keresett állásokra*,
vállalkozásokhoz,
menedzser projektekhez,
információs és kommunikációs módszerek megismertetéséhez,
angol nyelvismeret fejlesztéséhez.

MOZGÓSÍTUNK ÉS TÁMOGATUNK
A legjobb üzleti terveket 2000 lejjel támogatjuk.
A programmal kapcsolatos bővebb felvilágosításokat megtalálják a http://www.
fseromania.ro honlapon.
Kapcsolattartó: Pusa-Ioana Jakab – projektmenedzser
„Érted” Szakmai Tanácsadási és Képzési Megyei Információs Központ,
Nagybánya, Gh. Sincai utca 33. szám, telefon: 0262-212889,
E-mail: iarbaverde7594@yahoo.com
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Eladó eredeti HONDA WB20 vízszi-•  
vattyú 50 mm-es, 600 liter percen-
ként, 3 év garanciával.

Kedvezményes ár: 1450 lej áfával•  
Eladó eredeti •  HONDA WB30  víz-

szivattyú 80 mm-es, 1100 liter/perc, 
3 év garanciával

Kedvezményes ár: •  1600 lej áfával
Szatmárnémeti, Martirilor Deportaţi •  

utca 16. szám, a buszmegálló mö-
gött, telefon: 0361-800434

Nagykároly, 25 •  Octombrie sugárút  
utca 57. szám,  telefon: 0361-884201

Szatmárnémeti Cloşca •  sugárút 61. 
szám, telefon: 0261-706702.

Nyitva tartás: •  H–P: 8–17, Szo: 9–13.
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Eladó 5.5 LE-s, 1 sebességes, rotáci-•  
ós kapálógép, 2 év garanciával.

Akciós ár:  1850•   Lej áfával.
Szatmárnémeti,  Martirilor Depor-•  

taţi utca 16. szám, telefon: 0361-
800434

Nagykároly, 25 •  Octombrie sugárút  
utca 57. szám,  telefon: 0361-884201

Szatmárnémeti Cloşca •  sugárút 61. 
szám, telefon: 0261-706702.

Nyitva tartás: •  H–P: 8–17, Szo: 9–13.
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Eladó, 1,4 LE-s, fémkoronggal •  
ellátott, robbanó motoros HITACHI 
fű és bozótvágó kasza.

Akciós ár: 999 Lei áfával.•  
Szatmárnémeti, Martirilor Deportaţi •  

utca 16. szám, telefon: 0361-800434
Nagykároly, 25 •  Octombrie sugárút  

utca 57. szám,  telefon: 0361-884201
Szatmárnémeti Cloşca •  sugárút 61. 

szám, telefon: 0261-706702.
Nyitva tartás: •  H–P: 8–17, Szo: 9–13.

Eladók BRIGGS & STRATTON mo-•  
torral felszerelt, MTD , MEROX es 
SNAPPER tipusú fűnyírók, kedve-
ző áron.

Szatmárnémeti, Martirilor Deportaţi •  
utca 16. szám, telefon: 0361-800434

Nagykároly, 25 •  Octombrie sugárút  
utca 57. szám,  telefon: 0361-884201

Szatmárnémeti Cloşca •  sugárút 61. 
szám, telefon: 0261-706702.

Nyitva tartás: •  H–P: 8–17, Szo: 9–13.
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REKLÁMOK, HIRDETÉSEK

MI ÚJSÁG?

 RÖVIDENTrianonra emlékeztek Ópályiban
Pénteken, a Magyar Összefogás Napja előestéjén Ópályiban megrendezett trianoni megemléke-
zésen szatmári küldöttség is részt vett, és színvonalas műsort mutatott be.

ELEK GYÖRGY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Ópályi község, több 
Szatmár megyei településsel 
ápol jó kapcsolatot, így gyak-
ran meghívják egymást közös 
rendezvényeikre. A péntek es-
ti megemlékezésen a szatmár-
németi HÍD Egyesület tagjai 
vettek részt, a küldöttség több 
Szatmár megyei településről ér-
kezett. Erdélyi Miklós, Ópályi 
polgármestere ünnepi beszédé-
ben elmondta, hogy a Trianon-
ban aláírt békediktátum soha-
sem gyógyuló sebet okozott 

minden magyar számára, ezt 
a sebet lehet ugyan kötözget-
ni, de begyógyítani nem lehet, 
és ahogy múlik az idő, egyre 
gyakrabban okoz újabb fájdal-
makat. A békediktátum amiatt 
sem feledhető, mert a béketár-
gyaláson a Föld minden tájá-
ról részt vettek küldöttek, csak 
Magyarországot senki sem vé-
delmezte. Az akkori per nem 
zárult le, a diktátum következ-
ményei nem évültek el, ellen-
őrzésükre állandóan szükség 
van. Az ilyen megemlékezések-
nek az a feladatuk, hogy sor-
sunk előzményeit minden ma-

gyarral megismertessük. Az 
utóbbi húsz év során széthull-
tak azok az országok, amelye-
ket katonai hatalommal hoztak 
létre, Magyarország viszont 
még mindig csonka.

Ünnepi műsor
A szatmári résztvevők közül 

többen a színpadon bizonyítot-
ták, hogy nem halt ki belőlük a 
magyar érzés, él bennük a nem-
zettudat és ismerik kultúráju-
kat. Blaskó Balázs Álmos Bar-
tók Béla Allegro barbaro, vala-
mint Liszt Ferenc Szózat és Ma-
gyar Himnusz című műveit ját-

szotta zongorán. Szatmári Ele-
mér, Pusztadaróc református lel-
kipásztora Dsida Jenő Psalmus 
Hungaricus című versét, Gesz-
ti Tímea, a Református Gim-
názium tanulója József Attila 
Nem, nem, nem soha című ver-
sét szavallta el. Nagy tapsot ka-
pott a közönségtől a pusztada-
róci Szatmári Apor és Szatmá-
ri Györk, akik a Csíksomlyói 
himnuszt (Ó, én édes jó Istenem) 
énekelték el. A műsort követően 
megkoszorúzták a trianoni em-
lékművet, majd az összetartozás 
jegyében az emlékművet körbe-
állva fogták meg egymás kezét.

Ifjúsági Csendes Nap
Június 18–án, 10 órától, Trendinek vagy 
keresztyénnek lenni címmel, Ifjúsági Csen-
des Napot szerveznek a Szatmár–Németi 
református templomban. Az egyházi jellegű 
szabadidő–foglalkozáson nem csak egyházi 
témákról lesz szó, hanem kiváló időtöltés 
Papp Béni Zsombor lelkipásztorral. Lesz sok 
nevetés és érdekes beszélgetések.

Ópályiban a tavaly felállított Trianon emlékműnél tartottak 
megemlékezést

Szatmári Györk és Apor az Ó, én édes jóistenem című csíksomlyói himnuszt 
énekelték

Állampolgársági eskü. 
Pénteken Ópályiban, a Magyar Összefo-
gás Napja előestéjén megtartott Trianoni 
megemlékezésen, Ópályi községházában, 
Erdelyi Miklós polgármester és a körzeti 
jegyző, valamint egy népes szatmári kül-
döttség előtt tette le az állampolgársági 
eskűt Szatmári Elemér pusztadaróci re-
formátus lelkész.


