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Sălajul – un judeţ al beţivilor

Mirel Taloş face "dovada
incapacităţii Guvernului"
"Guvernul este incapabil să elaboreze un adevărat
plan economic menit să oprească efectele căderii
economice, guvernanţii inventând doar planuri pentru a
putea lua bani dintr-o parte şi de a acoperi găurile în altă
parte", declară Mirel Taloş.
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Castelul Wesselényi,
pe drumul către nicăieri (I)
Ascunzând între ziduri peste două secole de istorie, dar
şi destinele unor nume sonore ale familiei de nobili
maghiari Wesselényi, dintre care se detaşează Wesselényi
Miklós tatăl şi ﬁul, primul un iubitor şi protector al
teatrului, iar cel de-al doilea reformatorul liberal care şi-a
eliberat toţi iobagii de pe domeniile sale, cel mai mare castel
baroc din Transilvania, ridicat la Jibou, este astăzi doar
umbra reşedinţei nobiliare de odinioară.
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De Paşte,

Ambulanţele lucrează
după program normal
Alcoolismul a ajuns să fie o stare normală pentru peste 1.400 de sălăjeni, pentru ei sticla devenind cel mai bun
prieten. Din această cauză, la Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău
ajung zilnic persoane în stare de ebrietate, care au nevoie de ajutor medical pentru a-şi reveni.
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Tombolă
De Paşte,
un miel
vă paşte!
Decupează cel puţin 2 taloane pentru
concurs, trimite-le la sediul redacţiei (str.
Nicolae Titulescu nr. 1) sau depune-le în
cutiile pentru anunţuri şi poţi câştiga unul
dintre următoarele premii:

* 1 miel
* 100 de ouă

oferite de Flavoia

* 10 cozonaci

oferiţi de Sandana

Data limită de primire a taloanelor:
miercuri, 15 aprilie 2009.
Tragerea la sorţi a câştigătorilor tombolei va
avea loc în data de 16 aprilie 2009.

„Flori alese sălăjene” –
în spectacol la Zalău
Sălăjenii sunt invitaţi
să ia parte, miercuri,
începând cu ora 18.30, la
spectacolul „Flori alese
sălăjene”, care va fi
prezentat de Iuliana
Tudor, gazda emisiunilor
folclorice de la TVR.
Evenimentul va avea loc
la Casa de Cultură a
Sindicatelor din Zalău,
organizatorii fiind
autorităţile municipale,
cu sprijinul instituţiei de
cultură sus amintite şi al
Ansamblului Artistic
„Porolissum”. Se vor
prezenta în faţa
publicului Sava Negrean
Brudaşcu, Vasile
Petruşan, Voichiţa Groza,

Ileana Domuţa Mastan,
Vasile Coca, Aurora
Moga Popovici, Rodica
Pop Seling, Alex Teofil şi
Alexandra Chira, Vlăduţa
Lupău, Ioana Lazăr,
Vicenţiu Pop, Alexandra
Teofana Iacob şi Vlad
Blaga. Coregrafia poartă
semnătura Gabriela şi
Marin Hossu, iar
conducerea muzicală va
fi asigurată de prof.
Grigore Grigoruţ.
Scenografia spectacolului
va fi semnată de Ioan
Pintea, regia
spectacolului – prof.
Pamfil Vlaicu. Preţul
unui bilet este de 10 lei.
 M. MOLDOVAN

Ambulanţele din cadrul Serviciului Judeţean de
Ambulanţă (SJA) Sălaj vor fi la dotorie în perioada
sărbătorilor pascale, pentru a asigura ajutor
sălăjenilor care s-ar putea confrunta cu probleme
medicale în aceste zile libere. Dr. Ioan Cordea, şeful
Serviciului respectiv, ne-a declarat că „se va lucra
după program normal, pentru a asigura preluarea în
timp util a tuturor cazurilor de urgenţă”.
În perioada sărbătorilor pascale, ambulatoriile
spitalelor şi cabinetele medicilor de familie vor fi
închise, dar serviciile medicale vor fi asigurate prin
Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului
Judeţean de Urgenţă Zalău.
 M. M.

Părinţii Bulz şi cei zece copii cu vârsta
între 3 şi 19 ani îşi duc viaţa de pe o zi pe alta,
înghesuiţi într-un bloc de locuinţe sociale din
cartierul Dumbrava. În două cămăruţe de nici
30 de metri pătraţi, familia cu 12 suflete se
sufocă şi stă claie peste grămadă. Cum
singurii bani sunt cei aduşi de tatăl ce
lucrează ca zilier, mama este obligată să se
descurce cu cele şase porţii de mâncare primite
de la Cantina Săracilor. Împarte în fiecare zi
porţiile în două, încercând să sature mulţimea
de copii flămânzi.
Cine poate ajuta cu sume de bani sau
pachete cu îmbrăcăminte aceste 12 suflete,
poate suna la numărul de telefon 026066.17.69 – Direcţia de Asistenţă Comunitară
Zalău.
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