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Un tânăr din Zalău a încercat
să se sinucidă în faţa tatălui
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Privaţii sălăjeni au
terminat-o cu
disponibilizările colective
Apele par să se ﬁ liniştit pe piaţa muncii din Sălaj, dacă e
să ne luăm după numărul aproape inexistent al notiﬁcărilor
privind disponibilizările colective pe care angajatorii le-au
făcut în ultima perioadă la Agenţia Judeţeană pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Sălaj.
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Drumul Zalău–Aleşd modernizat
Guvernul a adoptat, ieri, în şedinţă ordinară, o hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţie „Reabilitarea DN1H Zalău –
Aleşd”, ﬁind vizaţi circa 70 de kilometri, ne-a declarat
deputatul Lucian Bode (PDL).
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Opt suflete salvate din
calea viiturii
Un tânăr din Zalău, în vârstă de 25 de ani, s-a aruncat, ieri, de la etajul IV al căminului Economica 2 din Cluj-Napoca,
după ce s-a înţepat în gât cu un obiect ascuţit. Totul s-a petrecut în câteva fracţiuni de secundă, în faţa tatălui ce nu
şi-a putut împiedica fiul să se arunce în gol.
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Plata ratelor la bănci, o
problemă pentru tot mai
mulţi sălăjeni

În perioada 25 iunie - 15 septembrie,
votează săptămânal ﬁlmul preferat
pe www.magazinsalajean.ro
şi poţi câştiga:

• 1 sistem Home Cinema
• 1 Blu Ray Player
• 1 Dvd Player
• 5 abonamente trimestriale la Cinema "SILVANIA"
Sponsor:
Magazinele Conti

Ponderea restanţelor în totalul creditelor accesate de
către sălăjeni este în creştere de la o lună la alta. Aşa se
face că la finele primului semestru al acestui an, din
totalul celor 2.306,3 milioane de lei împrumutaţi din
bănci în anii trecuţi, sălăjenii înregistrau probleme cu
rambursarea a peste 181 milioane de lei, reprezentând
peste 7,8 la sută din total, arată datele Băncii Naţionale
a României.
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Partener media:
Magazin Sălăjean

www.magazinsalajean.ro

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

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!

Inundaţiile continuă să lovească judeţul Sălaj. De această
dată, năpăstuiţi de soartă au fost localnicii din Chieşd şi
Someş Odorhei, unde, din cauza ploilor abundente, au
fost inundate peste 300 de gospodării, au fost colmatate
zeci de fântâni, iar culturile oamenilor au fost puse la
pământ de viiturile care au "măturat", marţi seara,
localităţile. Tot din cauza furiei apelor, opt persoane au
trebuit evacuate din locuinţe.
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Invitaţie la Hramul Sfintei
Mănăstiri Voivodeni
Cu maşina în stâlp
În ziua praznicului „Schimbarea la faţă a Mântuitorului nostru
Iisus Hristos”, obştea Sﬁntei Mănăstiri Voivodeni, comuna
Dragu, judeţul Sălaj, vă invită cu dragoste să luaţi parte la
marea sărbătoare a Hramului Sﬁntei Mănăstiri care va avea loc
vineri, 6 august 2010. Sfânta Liturghie va ﬁ oﬁciată de PS dr.
Petroniu Florea, înconjurat de un sobor de preoţi, începând cu
ora 9,30. Cei interesaţi să participe la eveniment se pot deplasa
de la Zalău la mănăstire, gratuit, cu un autocar care va pleca
vineri, la ora 8.30, din faţa Bisericii Sf. Ştefan, din cartierul
Brădet. După Sfânta Liturghie va urma o agapă creştinească.
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Din cauza vitezei, un şofer în vârstă de 60 de ani,
din localitatea Dobrin, a ajuns, marţi seara, cu maşina
într-un stâlp electric de pe o stradă din Cehu Silvaniei.
În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că bărbatul,
Ioan S., în timp ce conducea autoturismul, nu a
adaptat viteza de deplasare la condiţiile de drum şi,
într-o curbă uşoară la stânga, a pierdut controlul
volanului şi a intrat într-un stâlp. În urma impactului,
conducătorul auto a suferit răni uşoare.
 M. O.

