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Hotel gratis pentru
oamenii străzii,
în centrul Zalăului
Cu sticlele de bere goale alături şi sforăind de zor în
mĳlocul zilei pe saltelele de dormit aşezate pe iarbă,
oamenii străzii nu trebuie să-şi facă probleme în privinţa
unui loc de odihnă în municipiu.
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Ne topeşte căldura!
Sălăjenii vor avea de îndurat temperaturi
caniculare până sâmbătă, 14 august, când expiră
avertizarea de cod galben emisă de meteorologi.
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Bani pentru fermierii
sălăjeni, doar până
la sfârşitul lunii
Producătorii agricoli din Sălaj au la dispoziţie patru
scheme de plată, de ale căror avantaje se pot folosi până
cel târziu la ﬁnele acestei luni, ne-a declarat Aurora
Sabou, coordonatorul Centrului Judeţean al Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.
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Zeci de sălăjeni se înghesuie zilnic pe coridorul din sediul Serviciului de Evidenţă şi Eliberare a Paşapoartelor. Oamenii
stau chiar şi câte patru ore la coadă pentru a depune actele în vederea obţinerii paşaportului. Iar reprezentanţii instituţiei
anunţă că solicitările vor atinge punctul maxim abia în următoarele zile din august.
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• 1 sistem Home Cinema
• 1 Blu Ray Player
• 1 Dvd Player
• 5 abonamente trimestriale la Cinema "SILVANIA"
Sponsor:
Magazinele Conti

Partener media:
Magazin Sălăjean

Pentru a intra votul tău în concurs, vizionează un
ﬁlm la Cinema Silvania, în perioada menţionată.
(biletul tău va ﬁ introdus în urnă)

ARCA

Mibrãria

hrana sufletului

P-ţa Unirii (în spatele Prefecturii)

După gripa porcină,

Ţânţarii aduc o nouă
ameninţare: virusul
West Nile
La doar câteva luni de când a fost dată uitării nebunia cu
gripa porcină, altă ameninţare bate la porţile Europei şi
pune în pericol sănătatea oamenilor. De această dată,
problemele sunt cauzate de virusul West Nile, răspândit
prin muşcăturile ţânţarilor. Primele cazuri au apărut deja
în Grecia, dar Ministerul Sănătăţii a spus că în România nu
s-a înregistrat niciun caz.
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În perioada 25 iunie - 15 septembrie,
votează săptămânal ﬁlmul preferat
pe www.magazinsalajean.ro
şi poţi câştiga:

Citeşte astăzi ştirile de
mâine!
Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru
Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

Proiectile active –
descoperite în Derşida
Echipele de pirotehnişti din cadrul
Inspectoratului
pentru Situaţii de
Urgenţă
„Porolissum” Sălaj au fost
solicitate de urgenţă,
miercuri, pentru
ridicarea şi transportarea în siguranţă a trei proiectile de artilerie
antiaeriană, găsite de un cetăţean din localitatea Derşida
în timpul unor săpături.
Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii
de Urgenţă (ISU) „Porolissum” Sălaj, Lucian Jacodi, a
declarat că proiectilele erau de calibru foarte mare şi că
toate erau active, putând să explodeze oricând şi să
provoace o tragedie. „Pirotehniştii din cadrul ISU Sălaj au
fost solicitaţi să intervină astăzi (miercuri, n.r.) în localitatea
Derşida, pentru asanarea a trei proiectile de artilerie
antiaeriană de calibrul 152 de milimetri (două bucăţi, n.r.)
şi 122 de milimetri (o bucată, n.r.). Proiectilele erau foarte
periculoase, ele ﬁind descoperite de un localnic care
executa lucrări de decolmatare la valea din localitate”, a
declarat purtătorul de cuvânt.
Muniţia neexplodată a fost ridicată, transportată şi
depozitată în condiţii de siguranţă la sediul ISU Sălaj,
urmând să ﬁe asanată de specialişti.
Lucian Jacodi a declarat că pentru evitarea producerii
unor tragedii, este important ca persoanele ce găsesc
elemente de muniţie să anunţe de urgenţă autorităţile la
numărul unic 112, fără a atinge proiectilele sau a le
schimba poziţia.
 M.M.

