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"Viva la Musica"
ori "Viva la Proﬁt"
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0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Examenul de bacalaureat,
monitorizat de părinţi
Părinţii elevilor au dreptul să participe la organizarea şi
desfăşurarea examenului de bacalaureat de anul acesta.
Cei care doresc să asiste la acest concurs trebuie să trimită
o cerere la Inspectoratele Şcolare Judeţene până cel târziu
la 1 iunie.
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Zălăuanii au câştigat frigidere
noi, pe monitoare vechi
Sâmbătă, între orele 11.00 şi 17.00 s-au strâns peste 3.500
de kilograme de deşeuri, la cele patru puncte de colectare
din oraş, unde, aparatura defectă, ﬁe a fost adusă de către
cetăţeni, ﬁe a fost colectată de la domiciliu, gratuit. Cei
care au renunţat la aparatura uzată, 186 de persoane, au
avut posibilitatea de a participa la tombola cu premii,
unde au fost oferite 6 frigidere şi 10 cuptoare cu
microunde, de către partenerul Candy.
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Încă cinci zile pentru
depunerea formularului 200
Sălăjenii mai au la dispoziţie mai puţin de o săptămână
pentru a depune „Declaraţia privind veniturile realizate
din România - formular 200", pentru veniturile anului
2010, termenul limită până la care poate ﬁ predat actul
respectiv ﬁind 16 mai.
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Gastritele şi fracturile –
în topul urgenţelor
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Bal caritabil
„O mână întinsă pentru Ana”
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Rezultatele concursului interjudeţean de interpretare vocal-instrumentală cu participare internaţională "Viva la
Musica" 2011, organizat de conducerea Liceului de Artă "Ioan Sima" Zalău, a iscat deja nemulţumiri în rândul unor
părinţi ai căror copii au participat la competiţie. Oamenii au reclamat că, deşi au plătit o taxă de înscriere de 100 de
lei, premiile acordate câştigătorilor au fost de abia 50 de lei sau chiar mai puţin. Motivaţia organizatorilor: acest concurs
nu este unul pentru câştig ﬁnanciar, ci pentru evaluarea concurenţilor.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!
Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru
Site-ul cu ştiri
în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

Cluburile Rotaract şi Rotary Zalău organizează,
în data de 20 mai, Balul de caritate „O mână
întinsă pentru Ana”, eveniment care îşi propune
să faciliteze strângerea sumei de 10.000 de euro
necesară unei intervenţii chirurgicale complicate.
Manifestarea va avea loc la Restaurantul
Porolissum, din Zalău, începând cu ora 18.
Accesul se va face pe bază de invitaţii-bilet,
confirmarea prezenţei reprezentând o donaţie de
70 de lei.
Ana Roman este o tânără în vârstă de 34 de ani,
din Mirşid, care a rămas fără degetele de la mâna
dreaptă în urma unui accident cumplit, petrecut
în octombrie 2010. Deşi a căutat ajutor la şapte
spitale din ţară, un singur medic se încumetă să
execute dificila intervenţie chirurgicală prin care
degetele tinerei să fie reconstruite din implanturi
de tijă şi silicon. Operaţia trebuie, însă, realizată la
o clinică privată din Bucureşti şi nimic din costul
de 10.000 de euro nu poate fi decontat prin
sistemul de asigurări de sănătate. Pentru un
singur om, suma de 10.000 de euro este imensă,
dar participarea la Balul de caritate poate face ca
intervenţia chirurgicală să devină o realitate şi ca
Ana Roman să îşi recapete sănătatea.
 M.M.

