Șocant! Plin de mușcături și înghețat,
un sălăjean și-a găsit sfârșitul la
marginea unei păduri

Un caz dramatic a îngrozit, din nou, la începutul acestei
săptămâni, comunitatea din mica localitate Sântă Măria,
comuna Sînmihaiu Almașului. Aceasta după ce un alt
bărbat a fost la un pas de moarte, anul trecut, în aceeași
localitate, din cauzele care, după toate datele anchetei, ar ﬁ
murit și omul de 60 de ani din Sântă Măria.
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Emoționant! La ce gest disperat au
recurs părinții lui Tudor Niream
pentru a-și găsi copilul

Fermierii pot depune
cererile pentru sprijinul de
1.000 de euro pentru
usturoi până în 15 mai
Programul de susţinere a producţiei de usturoi cu
1.000 euro/hectar va debuta în 2019, fermierii urmând
să depună cererile pentru obţinerea ﬁnanţării la
Direcţiile Agricole Judeţene până la data de 15 mai
a.c., a anunţat, miercuri, Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale (MADR).
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CNAS a făcut precizări!
Ce se întâmplă cu rețetele
compensate
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Fiscul anulează datorii!
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Vezi dacă te afli printre cei
norocoși
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Actorul zălăuan Cosmin Seleși s-a accidentat la schi.
A ajuns în stare gravă la spital
Cunoscutul artist zălăuan Cosmin
Seleşi, prezentatorul emisiunii “Te
cunosc de undeva” de la Antena1, are
probleme de sănătate. În timpul unei
minivacanţei în străinătate, s-a
accidentat pe o pârtie de schi şi şi-a
fracturat umărul şi clavicula. Surse din
anturajul artistului ne-au conﬁrmat
faptul că nefericitul eveniment a avut
loc, în cursul săptămânii trecute, pe o
pârtie din Italia, când Cosmin a încercat
să evite un băiat. Potrivit presei centrale,
în care au apărut multe informaţii
despre artistul originar din Zalău, în
urmă cu un an acesta a suferit şi un
accident de maşină. Chiar el declara că
a avut un accident şi că autoturismul în
care se aﬂa s-a răsturnat într-un şanţ.
„Am reuşit să ies după 20 de minunte.

M-am răsturnat un pic cu maşina în
şanţ, de prost. Am tras un pic dreapta
să îi fac loc unei doamne, unei şoferiţe
şi m-am dat de tot. Am scos maşina de
acolo”, a povestit Cosmin Seleşi la TV.

S-a stabilit cum se va aplica
"amnistia" pentru firmele
cu datorii la stat
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Au intrat în două gospodării
din Letca și au furat tot ce
le-a picat în mână

Accidentat, Cosmin
vine la Zalău!
Chiar dacă starea de sănătate nu
este una tocmai propice pentru
spectacolele pe care le are de susţinut,
Cosmin va ﬁ prezent luni - 21 ianuarie
la Zalău. Aici, la Centrul de Cultură şi
Artă, de la ora 15, va rula din nou
comedia
"Pup-o,
mă!"
(trei
reprezentaţii). Este vorba despre ﬁlmul,
comedie, în care protagonişti sunt trei

PAGINA 3

PAGINA 12

actori din Sălaj Cosmin Seleşi, Alin Panc
şi Varu' Săndel. Filmul a înregistrat un
real succes în rândul zălăuanilor, în
cursul lunii decembrie.
 A. T.
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