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A cukorbetegség ellen.  � Egész-
séget nyersz és adsz! – A nagyváradiak 
menete a nagyváradiakért a címe annak az 
augusztus 31-i akciónak, mellyel a szervezők 
a cukorbetegség elterjedésére, megelőzésére, 
kezelésére szeretnék felhívni a figyelmet. Az 
indulás a Nagyvásár tér (December 1. park) 
Kossuth utca felőli részétől lesz. Minden 
egyes személyért, aki részt vesz, egy ismert 
gyógyszergyártó cég 10 lejt adományoz a 
nagyváradi Megyei Kórház diabetológiai osz-
tályának.

Röviden

Nagy Noémi

Hagyományosan, minden má-
sodik évben ezen az istentisz-
teleti alkalmon búcsúzik ki 
a gyülekezetben eddig szol-
gált segédlelkész. Ráksi La-
jos két évig hirdette az Igét, 
és töltötte be a segédlelkészi 
szolgáltattal járó feladatokat. 
Az egyházközség új segédlel-
készévé Mike Abigélt nevez-
ték ki. Pálfi József lelkipász-
tor, az úrvacsora kiosztása 
után jelentette be a segédlel-
készváltást. Hozzátette: egy 

ember kétévi munkáját nem 
lehet pár percben összefoglal-
ni, de nem kell végleg búcsút 
venniük a segédlelkésztől, hi-
szen Ráksi Lajos továbbra is a 
Partiumi Keresztény Egyetem 
ifjúsági lelkésze marad, továb-
bá a nagyvárad-réti gyüleke-
zet tagja. 

Stafétaátadás
Ráksi Lajos megható bú-

csúbeszédében a következő-
ket mondta: „Nehéz ilyenkor 
szavakat találni. Mindenkinek 
megvan az életében az a pil-

lanat, amikor valamit megkö-
szön Istennek. Én azt köszö-
nöm meg, hogy Nagyvárad-
Rétre rendelt, és hogy két 
évig szolgálhattam itt. Ez a 
két év hamar eltelt, de most 
Isten iránti hálával és köszö-
nettel állok itt. Nagyon fontos, 
hogy egy segédlelkész hol kez-
di el pályafutását. Én nagyon 
sokat kaptam itt, és ez egy 
jó indulást biztosított nekem. 
Akárhova fogok menni, büsz-
kén fogom mondani, hogy a 
Nagyvárad-réti Egyházközség 
segédlelkésze voltam.” 

Mike Abigél, az egyházköz-
ség új segédlelkésze jövő va-
sárnap fog először szolgálni 
ebben a tisztségben.

Ünnepi istentisztelet Várad-Réten 
A Nagyvárad-Réti református templomban Újkenyér ünnepe alkalmával úrvacsoraosztással egybekö-
tött istentiszteletet és segédlelkész váltást tartottak. Az új segédlelkész, Mike Abigél lelkipásztor. 
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pillanat, amikor valamit 
megköszön Istennek.

Ráksi Lajos LeLkész

””

””

A
 s

ze
rz

ő 
fe

lv
ét

el
ei

Ráksi Lajos segédlelkész búcsú-
zott a gyülekezettől Pálfi József parókus lelkipásztor és Ráksi Lajos segédlelkész

Mike Abigél lesz Nagyvárad-Rét 
új segédlelkésze

Gesztenyefák 
A Nagyváradi Polgár-
mesteri Hivatal értesíti a 
lakosságot, hogy augusz-
tus 29–31. között kezelni 
fogják a gesztenyefákat 
a Vadgesztenyelevél -
aknázómoly (Cameraria 
Ohridella) elterjedése 
ellen, egész Nagyvárad 
területén. A RIMON 10 
EC az alacsony méregtar-
talommal rendelkező ro-
varirtó nem veszélyezteti 
az emberek és az állatok 
egészségét, de mindenki 
kerülje, hogy a szemé-
be kerüljön. Kedvezőtlen 
időjárás esetén a kezelést 
elhalasztják, az újabb idő-
pontot az újságból meg-
tudhatják.

Két Ford személygépkocsi üt-
között frontálisan, és mind-
két autó szétroncsolódott. A 
szemtanúk elmondása szerint 
az ezüst színű Ford jelentős 
sebességgel hajtott az állomás 
irányába, a karambolt pedig 
egy harmadik kocsi okozhat-
ta, mely egy mellékutcából 
tűnt fel, és arra kényszerítette 
a Ford vezetőjét, hogy áthajt-
son a szemközti sávba, ahol 
egy metálkék Ford közeledett, 
szintén elég sebesen. 

Rohammentők 
A SMURD és a rohammen-

tők is kiszálltak a helyszínre, 
a sofőröket pedig a kórház sür-
gősségi osztályára szállították. 
Az ominózus csomópontnál 

körülbelül egy órán keresz-
tül leállították a forgalmat, a 

rendőrség tovább nyomoz az 
ügyben. 

Szörnyű baleset Váradon 
Szombaton este 10 óra körül szörnyű baleset történt Nagyváradon, 
annál az Árpád vezér útja/Ştefan cel Mare sugárúti kereszteződésnél.

Súlyos baleset történt szombat este 10 óra körül Nagyváradon   

Szeptember  9 - tő l  l ehe t 
felíratkozni a kis- és közepes 
vállalkozások számára indított 
Kogălniceanu-programra. 

A jelentkezési űrlap szep-
tember 9-én délelőtt 10 órá-
tól válik aktívvá a http://
p r o g r a m e n a t i o n a l e 2 0 1 1 .
aippimm.ro/ linken. 

Bővebb információk a 
ht tp ://www.aippimm.ro/
c a t e g o r i e / p r o g r a m e / 7 . -
p r o g r a m u l - m i h a i l -
k o g a l n i c e a n u - p e n t r u -

intreprinderi-mici-si-mijlocii/ 
linken is megtalálhatóak. 

Kogălniceanu-kártya

www.erdon.rowww.erdon.ro
www.erdon.ro
Mondjon véleményt!

Szociális 
munkás
A kolozsvári Diakónia Keresz-
tyén Alapítvány pedagógiai 
modullal rendelkező szociális 
munkást alkalmaz a nagyvá-
radi munkapontba szociálisan 
hátrányos (roma) gyerekek is-
kolai és közösségi felzárkózta-
tására. 

Az önéletrajzokat (tartal-
mazzon telefonszámot is) 2011. 
augusztus 30-ig a következő 
e-mail címek valamelyikére 
várják: diakonia2005@yahoo.
com, vagy office@cj.diakonia.
ro.

Tízszázaléknyi  
lakásbiztosítás
A nagyváradi önkormányzat közleménye 
szerint augusztus 25-ig a bihari megyeszék-
helyen 9098 lakástulajdonnal rendelkező ma-
gánszemély írt alá kötelező lakásbiztosítást, 
ezen statisztikai adat azonban nem tartal-
mazza a fakultatív biztosításokat. Mindez azt 
jelenti, hogy az utóbbi egy hónapban közel 
1500-zal nőtt a megkötött szerződések szá-
ma. A városháza Gazdasági Igazgatóságának 
kimutatásai alapján ugyanakkor jelen pilla-
natig a Váradon lakással rendelkező 90 ezer 
magánszemélynek alig a tíz százaléka tett 
eleget kötelezettségének. Ezzel kapcsolatban 
Tănase Miculescu aligazgató arra figyel-
meztet: rendszeres időközönként ellenőrizni 
fogják az erre vonatkozó adatokat, és előbb 
felszólításokat küldenek ki, abban az esetben 
pedig, ha az érintettek továbbra sem kötnek 
biztosítást, bírságolni is fognak.
Mint ismeretes, a biztosítási összeg plafonér-
téke 20 ezer euró, a biztosítás pedig kizáró-
lag árvízre, földrengésre és földcsuszamlásra 
vonatkozik. A jogszabály értelmében az évi 
biztosítási összeg 10 euró (B kategóriájú, 
deszkából vagy agyagból épített házak ese-
tében), illetve 20 euró (A típusú, azaz be-
tonból vagy téglából készült ingatlanoknál). 
A törvény alapján a kötelező lakásbiztosítás 
hiányáért 100–500 lej közötti bírságot szab-
hatnak ki az önkormányzatok.

Támogatás árvízvédelemre
A Vidékfejlesztési, Kifizetési és Halászati 
Ügynökség a szeptember 1. és október 31. 
közötti időszakban fogad támogatási kéré-
seket árvízvédelmi infrastruktúrák építésére 
és modernizálására. Vissza nem térítendő 
támogatásként 62.500.000 euró áll rendel-
kezésre, melynek 20%-a a romániai kormány 
hozzájárulása, 80% pedig EU-s pénz. A kéré-
seket az ügynökség megyei székhelyén lehet 
letenni naponta 9 és 14 óra között, határidő 
október 31., 12 óra. További információ talál-
ható, illetve a szükséges űrlapok letölthetőek 
az ügynökség www.apdrp.ro honlapjáról.

Házassági évforduló. „Az 
életet véges-végig együtt kell leélni. Úgy 
válik el, mit ér a nő és a férfi. Jót és 
rosszat megosztani, kacagni és sírni, a 
szerelem dal, melyet együtt kell megír-
ni.” Sok boldogságot kívánunk harmadik 
házassági évfordulótok alkalmából, Csilla, 
Attila és keresztlányotok Olivia.

Régiségvásár. Az elmúlt hétvégén ismét régiségvá-
sárt szerveztek a nagyváradi Rhédey-kertben. Többek közt egy 
régi ingaórát is lehetett vásárolni.

HIRdeTéS 1190 110301 

Aranyér? Berepedések?
EZEN A NYÁRON EGÉSZSÉGESNEK AKARUNK TÉGED! 
Műtét nélkül és kórházi beutalás nélkül.

50% KEDVEZMÉNY a vizsgálatra – 15 % KEDVEZMÉNY a kezelésre 
25% KEDVEZMÉNY a kezelésre nyugdíjasoknak 
érvényes 2011. augusztus 31-ig. A kedvezmények nem halmozhatók

PROCTOLINE Klinika
13 ÉVE ROMáNIáBAN És 25 ÉVE VILágsZERTE


