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Bolile şi indolenţa
părinţilor ucid copiii

Două decenii de la
înfiinţarea Uniunii Judeţene
a Pensionarilor din Sălaj
Prefectul judeţului Sălaj, Vegh Alexandru, a
participat ieri la festivitatea prilejuită de aniversarea
a 20 de ani de la înfiinţarea Uniunii Judeţene a
Pensionarilor din Sălaj.
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Lipsa fondurilor lasă în
aer reabilitarea blocurilor
din Zalău
Zălăuanii care visează să-şi reabiliteze termic locuinţele cu
sprĳinul ﬁnanciar al statului şi al autorităţilor locale ar
putea aştepta şi 100 de ani pentru o astfel de lucrare, dacă
e să ne luăm după ultimele declaraţii ale Elenei Udrea,
ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT).
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Elevii sălăjeni au obţinut 20
de premii la Concursul de
Matematică "Teodor Topan"

Mortalitatea infantilă este un capitol sumbru pentru România, ţara cu cea mai ridicată rată a deceselor la
copiii cu vârsta de până la 5 ani din Uniunea Europeană, cu o medie a mortalităţii infantile de peste două
ori mai mare faţă de celelalte ţări. Bolile multiple, adesea suprapuse la acelaşi micuţ, dar şi accidentele
cauzate de neglijenţa, inconştienţa sau neştiinţa mamei sunt toate semne ale unei speranţe de viaţă tot mai
scăzute pentru micuţi. Sălajul nu face excepţie de la graficele naţionale şi, cu toate că, faţă de situaţia
înregistrată cu zece ani în urmă, stăm mai bine, cifrele rămân în continuare îngrijorătoare.
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Teatru cu Făt-Frumos pentru copiii din Zalău

Aproximativ 270 de elevi din şapte judeţe au participat
la cea de-a IV-a ediţie a Concursului Interjudeţean de
Matematică "Teodor Topan", desfăşurat sâmbătă la
Şcoala Gimnazială "Silvania" Şimleu Silvaniei,
organizatorul competiţiei, în colaborare cu Primăria
oraşului Şimleu Silvaniei şi Inspectoratul Şcolar
Judeţean Sălaj.
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HÎRZA & ASOCIAŢII
Societate Profesională de Avocaţi

angajează secretară cu aspect ﬁzic plăcut, cu vârsta
între 20 – 30 de ani, abilităţi în utilizarea
calculatorului, voinţa de a învăţa, rezistentă la stres.
CV-urile cu poză se primesc la sediul societăţii din
Zalău, str. Tudor Vladimirescu, bl. Flora, ap. 5,
în fiecare zi, între orele 14:00 – 16:00.
Informaţii la nr. de tel: 0745 500481, după ora 15:00.

Primăria Municipiului Zalău şi Casa Municipală de Cultură, în colaborare cu Casa Armatei, îi invită pe copii,
părinţi şi bunici mâine, la spectacolul „Făt–Frumos cel Mouros şi un Zmeu întors pe dos”. Reprezentaţia va avea
loc de la orele 10 şi 12, la Casa Armatei, şi va ﬁ susţinută de Teatrul de Păpuşi Baia Mare.
 M.M.

Magazin Sălăjean vă oferă posibilitatea de a câştiga

Un porc dolofan
În perioada 8 noiembrie - 21 decembrie vor apărea taloanele de concurs.
Aceste taloane vor ﬁ decupate, completate citeţ, apoi trimise sau depuse (minim
două taloane) la sediul redacţiei “Magazin Sălăjean”, str. N. Titulescu nr. 1.
Data limită de primire a taloanelor: luni, 21 decembrie 2010.
Tragerea la sorţi a câştigătorilor tombolei “Porcul Gică de Crăciun”
va avea loc în data de 22 decembrie 2010.

• Tombolă •

Porcul Gică de Crăciun

Nume................................................. Prenume .....................................................
Adresa..........................................................................................................................
............................................................................... Telefon.......................................

Mibrãria
hrana sufletului

ARCA

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

