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Realitate sălăjeană:

Prezent la Zalău,

Trei medici la 7.500
de bolnavi de diabet

Călin Popescu Tăriceanu
i-a îmbunat pe liberalii sălăjeni
Aﬂat într-un mini-turneu în zona de Nord-Vest a ţării,
cu scopul precis de a aduna cât mai multe voturi la
Congresul partidului din 20-21 martie, fostul premier al
României a declarat că alegerile pentru preşedinţia PNL nu
sunt altceva decât "un semnal prin care delegaţii vor da o
nouă legitimitate viitoarei conduceri".
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Şi maghiarii din Sălaj
sărbătoresc ziua de 15 martie
Deputatul Seres Dénes, preşedintele UDMR Sălaj, ne-a
declarat că şi în acest an, ca de obicei, maghiarii din
judeţul nostru vor sărbători ziua de 15 martie, ziua
maghiarilor de pretutindeni, ziua în care, în 1848, la
Budapesta s-a dat startul revoluţiei maghiare împotriva
dominaţiei habsburgice.
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O familie cu şase copii
se zbate în mizerie
Ca să reziste ore în şir în faţa cabinetului, alături de zeci de oameni ce suferă de aceeaşi boală, unii pacienţi s-au învăţat
să îşi pună cu ei pacheţelul cu mâncare. Aşa pot să-şi respecte orele de masă, impuse de regimul speciﬁc bolii,
păstrându-şi, în acelaşi timp, ordinea în şirul nesfârşit de diabetici de pe holul rece al policlinicii.
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Cinci milioane de
vizitatori pe site-ul
“Magazin Sălăjean”
În cinci ani de la lansare, site-ul cotidianului „Magazin
Sălăjean” a trecut de „borna” cinci milioane în ceea ce
priveşte numărul de vizitatori. Asta după ce, în urmă
cu mai puţin de doi ani, ediţia on-line a publicaţiei
strângea primul milion de vizitatori. De altfel, site-ul
este şi lider al apariţiilor on-line în ceea ce priveşte
presa locală din Sălaj. Conform clasamentului de trafic
web întocmit de trafic.ro, site-ul ziarului Magazin
Sălăjean ocupa ieri locul 149 la categoria „Ştiri/
Massmedia”, cu o medie săptămânală de peste 4.000
de vizitatori unici. În ceea ce priveşte concurenţa,
ediţia on-line a cotidianului Sălăjeanul era plasată pe
locul 204 (cu o medie ce se situează în jurul cifrei de
3.000 de vizitatori unici pe săptămână), iar site-ul
ziarului Graiul Sălajului pe locul 209 (o medie de 2.000
de vizitatori unici pe săptămână).
 Redacţia

Unic reprezentant al
Monitorului Oficial în Sălaj
preia anunţuri pentru Monitorul Oficial

Apariţie în 24 de ore!
Tel. 0260 611364, 0260 616807

Banii sunt atât de puţimi, încât părinţii trebuie să se
gândeacă de două ori înainte să decidă dacă iau scutece
pentru bebeluşul de patru luni sau caiete pentru copiii ce
merg la şcoală. De îmbrăcăminte nouă şi jucării nici nu
poate ﬁ vorba. Pereţii locuinţei sociale sunt „împodobiţi”
cu sfori pe care atârnă la uscat hăinuţe primite ca donaţii,
dar care s-au uzat de atâta purtare.
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ARCA

Mibrãria

hrana sufletului

P-ţa Unirii (în spatele Prefecturii)

