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Un număr de 16 sălăjeni –
diagnosticaţi cu SIDA
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Profesorii sălăjeni
nu participă la proteste
Din declaraţiie liderului Ligii Sindicatelor din Învăţământ
Sălaj, Eusebiu Lehene, în judeţ nu s-a stabilit încă
modalitatea prin care cadrele didactice să-şi exprime
nemulţumirea faţă de noile prevederi aduse în învăţământul
românesc prin Legea Educaţiei Naţionale.
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"Problematici Anticorupţie"
pe masa de lucru a Prefecturii
Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj a găzduit, ieri, o
dezbatere cu tema "Problematici Anticorupţie", în cadrul
Grupului de Acţiune Anticorupţie al judeţului Sălaj.
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Copiii sălăjenilor nu au
apelat de multe ori Serviciul
Telefonul Copilului
Peste 14.200 de copii au cerut ajutor anul trecut la
Telefonul Copilului. Sălajul se numără printre judeţele
de unde s-au primit relativ puţine apeluri, alături de
Covasna, Alba, Tulcea şi Harghita.
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Cu toate că infecţia cu HIV nu înseamnă neapărat SIDA şi, prin urmare, nu înseamnă moarte, HIV şi SIDA sunt o mare
problemă medicală a ultimilor 30 de ani care încă nu are o rezolvare. Tot ce au reuşit să stabilească specialiştii în urma
studiilor efectuate de-a lungul timpului este că, depistată cât mai devreme, infecţia cu HIV poate ﬁ ţinută sub control.
Din păcate, odată ce a luat amploare, SIDA îl condamnă pe bolnav la moarte sigură. În Sălaj, 16 persoane se confruntă
cu aceste crunte diagnostice zi de zi şi încearcă să le facă faţă prin tratamente costisitoare şi agresive.
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Ce n-a văzut Zalăul!

Magazin Sălăjean şi salonul ALLEN SPA

TE FAC FRUMOASĂ DE 8 MARTIE!
Decupează două taloane de concurs, depune-le în cutiile pentru anunţuri
Magazin Sălăjean amplasate la chioşcurile de ziare sau trimite-le prin poştă
la OP1 CP5 şi poţi câştiga:
Premiul I:
• un set complet de servicii constând în:
- tratament facial
- manichiură şi pedichiură Spa
- tuns şi coafat
Premiul II:
• o şedinţă de manichiură şi pedichiură Spa
Premiul III:
• tuns + coafat
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5 Martie - show striptease masculin

Pentru rezervări: 0754 018825; 0754 018826
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Data limită de primire a taloanelor - joi, 3 martie 2011. Tragerea la sorţi a câştigătorilor va avea loc în data de 7 martie 2011.
Nume........................................................... Prenume ......................................................................
Adresa................................................................................................................................................... Telefon.......................................
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hrana
sufletului

ARCA

P-ţa Unirii
(în spatele
Prefecturii)

