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De ziua noastră, a tuturor românilor, să ne
gândim mai mult la lucrurile care ne unesc şi
mai puţin la cele care ne dezbinã. Am
traversat o perioadă dificilă, iar provocãrile
nu s-au sfârşit, însă prin unitate si
solidaritate vom reuşi să depăşim orice
obstacol. Este important să trecem
încrezători peste momentele dificile şi să ne propunem să construim un
viitor mai bun pentru copiii noştri.
La mulţi ani dragi sălăjeni! La mulţi ani, România!

LUCIAN BODE președintele Partidului Național Liberal,
ﬁliala Sălaj

www.magazinsalajean.ro

Telefon/Fax: 0260 611364;
E-mail: redactie@magazinsalajean.ro

Cu ocazia Zilei Naţionale a
României, urez tuturor locuitorilor
judeţului Sălaj multă sănătate,
prosperitate şi o viaţă liniştită plină
de împliniri!
FLORIAN NEAGA,
Deputat PSD

Cu ocazia Zilei Naţionale a
României vă transmit cele mai
sincere urări de bine şi un viitor
prosper şi fericit.
La Mulţi Ani!

facebook.com/MagazinSalajean

COSMIN CRISTIAN VIAȘU,
Senator USR

Istoria noastră are multe momente însemnate, multe
momente măreţe şi importante, dar cel mai însemnat
este şi va rămâne 1 DECEMBRIE 1918.
Să dea Dumnezeu ca 1 DECEMBRIE al fiecărui
an să fie pentru noi toţi reper de unitate şi încredere
în forţele noastre, iar lucrurile care ne-au unit
atunci, pe câmpul lui Horea, să ne ţină mereu
împreună până la sfârşitul veacurilor.
La mulţi ani, Români!
La mulţi ani, România!
IONEL CIUNT,
Primarul Municipiului Zalău

Ziua de 1 Decembrie ne încarcă cu sentimentul
patriotic şi al afecţiunii faţă de naţiunea noastră şi ne
trezeşte mai mult respectul faţă de cei care au
contribuit la făurirea României, ca stat independent.
Astăzi avem datoria morală şi istorică să ducem mai
departe idealurile unei generaţii care au făcut totul
pentru ca România să fie întregită şi suverană.
Suntem într-un moment în care fiecare putem fi parte
a construcţiei unei ţări pe care ne-o dorim cu toţii.
O ţară prosperă, sigură şi modernă.
La mulţi ani, România, la mulţi ani Şimleu Silvaniei!
MIHAICRISTIAN LAZĂR,
Primarul orașului Șimleu Silvaniei

