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Sălăjeancă implicată într-un
scandal pornografic

Ieri,

Greva din Sălaj nu a
impresionat Guvernul
Câteva mii de cadre didactice din Sălaj au fost, ieri, în
grevă japoneză, cerând Guvernului, printre altele,
renunţarea la decizia de asumare a răspunderii pe
proiectul Legii Educaţiei. Acţiunea de protest a privit
toate cele aproximativ 500 de unităţi de învăţământ
din judeţ.
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Şefa reţelei de droguri
rămâne în arest
Sălăjeanca Szekely Georgeta, femeia în vârstă de 54
de ani implicată în producerea de droguri de mare
risc, va fi cercetată în stare de arest, după ce Curtea
de Apel Cluj a respins, ieri, recursul formulat de
avocatul acesteia. „Curtea de Apel Cluj a decis astăzi
(joi, n.r.) respingerea recursului în cazul Georgetei
Szekely”, ne-a declarat purtătorul de cuvânt al
instanţei clujene, Adrian Dănilă.
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În cursul anului 2008, în timp ce se afla la domiciliul său, B. Laszlo a întreţinut cu prietena sa relaţii sexuale, ocazie cu
care - cu acordul acesteia - clujeanul a filmat cu telefonul mobil scenele intime dintre ei. Ulterior, relaţiile dintre cei doi
amorezi s-au deteriorat, astfel că, în anul 2009, fata i-a transmis lui B. Laszlo că doreşte să se despartă de el. Doar că
"amorezul" a ameninţat-o pe fată că, în situaţia în care nu va dori să se împace cu el, va publica pe internet înregistrarea
video în care cei doi întreţin relaţii sexuale. Zis şi făcut.
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din staţiile de formare după ora
4.00, ora oficială de vară, vor
pleca la orele din Mersul
trenurilor în vigoare, respectând
ora Europei Orientale. Cele aflate
în circulaţie după ora 4.00 vor
opri în staţiile din parcurs
stabilite, unde vor staţiona până

Şapte administraţii publice locale din judeţul Sălaj au
depus până în acest moment cereri de ﬁnanţare în cadrul
Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme
integrate de alimentare cu apă, straţii de tratare, canalizare
şi staţii de epurare.
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Duminică dăm ceasul înapoi
România trece, în noaptea de
sâmbătă spre duminică, la ora
oficială de iarnă. Asta înseamnă
că ora 4.00 va deveni ora 3.00, iar
ziua de 25 octombrie, care va
avea 25 de ore, va deveni cea mai
lungă din an. Trenurile de
călători care au ora de plecare

Doar primăriile UDMR
au cerut bani pentru reţele
de apă şi canal

la ora de plecare din orarul în
vigoare după noua oră a Europei
Orientale. În ceea ce priveşte
garniturile care mai au de
parcurs o distanţă scurtă până la
staţia finală, acestea îşi vor
continua mersul până la capăt.
 A.V.

Autorităţile vor alimentaţie
sănătoasă şi mişcare mai
multă pentru copii
Autorităţile sălăjene şi-au unit forţele pentru a derula, la
nivel de judeţ, campania „Creşterea accesului la servicii de
prevenţie primară pentru copiii şi adolescenţii din România”
sau, altfel spus, campania ce promovează importanţa
adoptării unei alimentaţii sănătoase şi a activităţii ﬁzice încă
din copilărie, pentru a putea ﬁ un adult sănătos ulterior.
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Angajăm
redactor
CV - urile se depun
la sediul redacţiei,
str. N. Titulescu nr. 1.
Relaţii la tel.
0260 611364

