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Primul caz de
malarie în Sălaj!

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Din lipsa banilor,

„Luminaţie” de plastic şi
flori artificiale
Este sfârşit de octombrie şi, ca în ﬁecare an, sălăjenii
se pregătesc de „Luminaţie”. În timp ce la Bucureşti,
moaştele a patru sﬁnţi mari ai Creştinătăţii au adunat,
zilele trecute, mii de oameni pe Dealul Mitropoliei, pe
meleagurile Sălajului „ziua morţilor” reprezintă un punct
central al calendarului ortodox. Momentul, marcat de
ﬁecare dată prin zeci de mii de lumânări aprinse la ceas
de seară în amintirea celor trecuţi în neﬁinţă, este ﬁltrat
în ultimii ani prin ciurul banilor.
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Amenzi de zeci de mii de lei
pentru jocurile de noroc
Amenzile încasate, în cursul lunilor septembrie şi
octombrie, de operatorii economici sălăjeni din domeniul
jocurilor de noroc se cifrează la câteva zeci de mii de lei.
Aceştia au fost veriﬁcaţi de către lucrătorii Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Sălaj şi ai Gărzii Financiare Sălaj, în
cadrul unor acţiuni de combaterea activităţilor ilicite în
domeniul jocurilor de noroc.
PAGINA 4

Turiştii fug de Sălaj, ca dracu’
de tămâie!
Sălajul se situează printre cele mai puţin vizitate judeţe
din ţară de către turişti. Potrivit unei analize realizate de
Econtext, Sălajul se aﬂă pe locul 36 la nivel naţional, în ce
priveşte numărul turiştilor înregistraţi în capacităţile de
cazare. Mai precis, în luna iulie au fost cazaţi 3.271 de
oaspeţi la unităţile hoteliere, de tratament, cabane, vile,
pensiuni.
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Vara acestui an a fost încă una în care specialiştii Ministerului Sănătăţii (MS) au atenţionat persoanele care au ales să
călătorească în străinătate cu privire la faptul că, în unele ţări, cum este de exemplu Grecia, au fost înregistrate cazuri de malarie.
În ciuda avertizărilor, un sălăjean ghinionist s-a pricopsit cu această boală călătorind în străinătate.
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Sâmbătă noaptea trecem la ora de iarnă
Mihaela Oprea
În noaptea de sâmbătă spre
duminică, se va face trecerea la ora de
iarnă. Ora 4 va deveni ora 3, ceasurile
urmând să ﬁe date cu o oră înapoi.
Astfel, ziua de duminică, respectiv 30
octombrie, va deveni cea mai lungă zi
din an, având 25 de ore. Cum
schimbarea se face pe timp de noapte,
asta înseamnă că vom dormi mai mult.
Trecerea la ora de iarnă aduce
modiﬁcări uşoare în traﬁcul feroviar.
Potrivit unui comunicat de presă al
CFR Călători, trenurile vor pleca din
staţiile de formare după ora oﬁcială de
vară până în noaptea de 29 spre 30
octombrie, la ora 4. Toate trenurile de
călători care au ora de plecare din
staţiile de formare după ora 4 vor pleca
la orele din mersul de tren în vigoare,
respectând ora Europei Orientale.
Totodată, trenurile de călători aﬂate în
circulaţie după ora 4, ora oﬁcială de
vară, vor opri în staţiile din parcurs
stabilite, unde vor staţiona până la ora
de plecare din orarul în vigoare după
noua oră a Europei Orientale. Trenurile

care mai au de parcurs o distanţă
scurtă până la staţia ﬁnală îşi vor
continua mersul până la destinaţie.
Având în vedere că şi în ţările vecine
trecerea de la ora de vară la ora Europei
Orientale oﬁcială se face în aceeaşi zi
de duminică, 30 octombrie, între
staţiile de frontieră cu Republica
Moldova, Ungaria, Serbia, Bulgaria şi
Ucraina, trenurile vor circula după
programul din mersul de tren în
vigoare, potrivit CFR Călători.
Ora de vară şi ora de iarnă au fost
adoptate pentru prima data în ţara
noastră în anul 1932, schimbările
având loc în prima zi de duminică din
aprilie şi prima din octombrie. Măsura
a fost abandonată în anul 1941 şi a fost
reintrodusă în 1979. Ora de vară era
introdusă la sfârşitul lunii martie, iar
cea de iarnă la sfârşitul lui septembrie.
Însă, începând cu anul 1997, ora de
iarnă se practică în ultima duminică
din octombrie. În prezent, programul
cu ora de vară şi de iarnă este folosit în
marea majoritate a statelor din
emisfera nordică, printre ele
numărându-se toate statele europene.
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Şimleuanul Antal, eroul
Oţelului în Cupa României
Cu toate că la un moment dat a intrat în dizgraţiile
antrenorului Dorinel Munteanu, şimleuanul Liviu Antal
l-a convins repede pe fostul mĳlocaş al naţionalei României
să îl readucă la prima echipă.
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Statul pregăteşte înmormântarea
firmelor de ridicare maşini
Firmele care se ocupă cu ridicarea, transportul şi
depozitarea maşinilor parcate în locuri interzise pe
străzile oraşelor ar putea primi o lovitură grea din partea
oﬁcialilor.
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