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După zece ani,

Mihai Viteazul
„va descăleca” la Scala

Zeci de profesori sălăjeni cer
titularizarea fără examen
Un număr de 56 de suplinitori caliﬁcaţi care predau în
unităţile de învăţământ din judeţul Sălaj şi-au depus cereri
pentru a deveni titulari pe post, fără concurs.
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Se face "recensământul"
membrilor PSD Sălaj
PSD a inaugurat de curând sistemul de evidenţă informatizată
a membrilor de partid, organizaţiile judeţene introducând în
baza de date centralizată, până în momentul prezentării
publice, aproximativ 102.000 de membri, la nivel naţional.
pagina 2

S-a dat startul înscrierilor
în clasa I
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Primarul Şimleului, Septimiu
Ţurcaş, la „Rotisorul politic”:

„Foarte mulţi colegi, foarte
vocali, au avut rezultate
foarte slabe electorale”
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Un proiect ce a fost iniţiat cu zece ani în urmă începe să se contureze abia acum în Zalău. Mai exact, este vorba
de o iniţiativă pe care autorităţile locale şi judeţene, la începutul deceniului trecut, au avut-o privind amplasarea
unei statui a lui Mihai Viteazul în municipiul sălăjean.
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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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. Şaguna nr. 21 (deas
str. A
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5 Martie - show striptease masculin

Pentru rezervări: 0754 018825; 0754 018826
par
cul
ui )

LE
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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
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