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La mai bine de un an de la nefericitul eveniment în care au murit doi tineri, cele 19 familii rămase fără casă
reclamă, prin vocea avocaţilor ce îi reprezintă, faptul că E-ON Gaz România, principala acuzată în acest dosar,
are o atitudine sfidătoare şi dezinteresată, compania refuzând orice dialog, dar şi acordarea de despăgubiri doar
după un verdict final în procesul ce începe azi şi se anunţă a fi unul de durată.
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Relaţii la
sediul
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Începe procesul în dosarul
privind explozia de la E24
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De aproape 5 ani, Biblioteca Judeţeană Sălaj se confruntă
cu o situaţie mai puţin obişnuită: nu are sediu propriu, fiind
nevoită să aibă secţiile în spaţii temporare, împrăştiate prin
Zalău. Problema sediului este în curs de rezolvare, susţin
autorităţile judeţene, care i-au şi găsit o locaţie: în curtea
Centrului Militar Sălaj va fi ridicat un imobil nou, cu parter
şi două niveluri, unde instituţia de cultură să poată
funcţiona la ea acasă.

Cărţile Bibliotecii Judeţene se vor
muta la Centrul Militar Sălaj
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„În acest moment, şi introducerea limbii maghiare ca
opţional ar fi un pas important. Dar eu, totuşi, în perspectivă,
mă gândesc la obligativitate. Şi această obligativitate ar fi un
avantaj pentru copii”, a declarat Markó Béla
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Limba maghiară, 
obligatorie în Transilvania?

Trecem la ora de iarnă
Somnoroşii au un  motiv de bucurie pentru că în

acest week-end vor putea dormi cu o oră mai mult
dimineaţa. Mai exact, duminică 26 octombrie, are loc
trecerea la ora de iarnă. Astfel, ora 04:00 va deveni ora
03:00. Trecerea la ora de iarnă are loc regulat, în fiecare
an, în ultima duminică din octombrie. Similar, trecerea
la ora de vară are loc în ultima duminică din martie,
când ceasul este dat înainte cu o oră. Ora de vară şi de
iarnă au fost introduse în ţara noastră în anul 1979,
urmând exemplul altor ţări europene, care au adoptat
această convenţie din motive economice (consumul
raţional al energiei electrice).

�� S. O.

Mibrãria

P-ţa Unirii (în spatele  Prefecturii)
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