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Tâlhărie
la drumul mare!
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PSD a câştigat "la pas"
alegerile din Surduc
Potrivit Instituţiei Prefectului Judeţului Sălaj, numărul
voturilor valabil exprimate obţinute de ﬁecare listă de
candidaţi sau de ﬁecare candidat independent a fost:
PSD - 798, PDL - 476, PNL - 438, PNŢCD - 41, UNPR - 86,
Petran Ioan - 12, Băbănaş Alin-Cristian - 284.
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Sălajul aşteaptă fonduri
de la stat pentru şase
drumuri judeţene
Aleşii judeţeni au aprobat ieri, în cadrul şedinţei
extraordinare a Consiliului Judeţean Sălaj, proiectele
de hotărâre privind aprobarea devizelor generale şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru trei drumuri
judeţene.
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La Liceul Reformat, întâi
se execută, apoi se aprobă
Lucrările derulate la Dispensarul de medicină şcolară
amenajat la Liceul Reformat Wesselenyi din Zalău au
stârnit, ieri, discuţii în cadrul şedinţei Consiliului Local.
Conducerea unităţii de învăţământ a solicitat, după
realizarea lucrărilor de amenajare a dispensarului,
modiﬁcarea protocolului încheiat între şcoală şi primărie.
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Doi adolescenţi din judeţul Sălaj riscă să ajungă la închisoare, după ce, duminică după-amiază, într-un sat din comuna
Creaca, au bătut un bătrân în vârstă de 63 de ani pentru a-i sustrage acestuia suma de peste 3.000 de lei. Poliţiştii cred
că autorii tâlhăriei ştiau că bătrânul are banii asupra sa, motiv pentru care l-au atacat. În cursul zilei de ieri, tâlharii
au fost prezentaţi Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, care a dispus arestarea preventivă a suspecţilor pentru
o perioadă de 20 de zile.
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Chilioara, tristeţea unei
bătrâneţi convertite la
catolicism
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Mibrãria
hrana
sufletului

ARCA

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

Cu peisaje de o frumuseţe aparte şi oameni cu suﬂet
mare, Chilioara, mica aşezare rurală situată la mai puţin
de 30 de kilometri de Zalău ce era, odinioară, grânarul
judeţului, stă astăzi, la început de 2011, sub semnul
bâtrâneţii localnicilor ce au mai rămas în sat, a caselor
părăsite şi a încercării diperate de întoarcere la
catolicism, într-un lăcaş de cult cu candelabre din sticlă
de Murano în care s-au investit peste 300.000 de euro.
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