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Epidemie de rubeolă în Sălaj!

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Drumarii pot lăsa fără curent şi
gaz satele de pe Valea Someşului
Alimentarea cu energie electrică şi cu gaze naturale în
localităţile de pe Valea Someşului este pusă în pericol de
către ﬁrma care reabilitează drumul naţional.
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Finanţări nerambursabile pentru
proiecte culturale
Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN) a
lansat a doua sesiune de ﬁnanţare nerambursabilă pentru
proiecte culturale în 2011.
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Justiţia îi dă voie lui Filonaş Chiş
în fotoliul de director
Justiţia a făcut dreptate directorului Casei Judeţene
de Pensii, Filonaş Chiş.
PAGINA 3

Barajul Vârşolţ - repopulat
cu o tonă de puiet de crap
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Numărul bolnavilor de rubeolă a explodat, în ultimele săptămâni, în Sălaj. Aproape 700 de adolescenţi, majoritatea
elevi de liceu, au fost infectaţi cu virusul rubeolic, de la începutul lunii septembrie şi până în prezent, ﬁind izolaţi la
domiciliu. Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj susţine că numărul mare de îmbolnăviri conduce spre epidemie,
însă că fenomenul este ţinut sub control.
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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!

Conducerea Asociaţiei Judeţene de Vânătoare şi
Pescuit Sportiv (AJVPS) Sălaj a repopulat, ieri, barajul
Vârşolţ cu o tonă de puiet de crap, acţiunea făcând parte
din programul unitar de repopulare a lacului, desfăşurat
de instituţia respectivă de mai bine de patru ani.
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În Zalău,

Câinii maidanezi rămân liberi
pe străzi
Dacă zicătorile populare au treabă cu câinii amintindu-i
mai mereu ca ﬁind cu covrigi în coadă, Executivul ţine
morţiş să se ocupe, o dată la câţiva ani, de câinii
comunitari. Aşa se face că în 2011, guvernanţii şi-au
focalizat atenţia pe modiﬁcarea Ordonanţei de Urgenţă
nr. 155/2011 legată de gestionarea problemei câinilor fără
stăpân. Zalăul numără 140 de maidanezi, pe care nimeni
nu vrea să îi adopte. Ba mai rău, mulţi dintre aceşti câini
au ajuns pe stradă după ce au fost abandonaţi chiar de
stăpână, care nu au mai avut bani să-i ţină sau, pur şi
simplu, s-au plictisit de ei.
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Magazin Sălăjean vă oferă posibilitatea de a câştiga

Un porc dolofan
În perioada 22 noiembrie - 20 decembrie vor apărea taloanele de concurs.
Aceste taloane vor ﬁ decupate, completate citeţ, apoi trimise sau depuse (minim
două taloane) la sediul redacţiei “Magazin Sălăjean”, str. N. Titulescu nr. 1.
Data limită de primire a taloanelor: marţi, 20 decembrie 2011.
Tragerea la sorţi a câştigătorilor tombolei “Porcul Gică de Crăciun”
va avea loc miercuri, 21 decembrie 2011.

• Tombolă •

Porcul Gică de Crăciun
Cer senin. Max.: 4º C; Min.: -4º C.

Nume................................................. Prenume .....................................................
Adresa..........................................................................................................................
............................................................................... Telefon.......................................

angajează
ADMINISTRATOR WEB-SITE
cu normă parţială de muncă
Relaţii la sediul redacţiei, str. Nicolae
Titulescu nr.1 sau la telefon 0260 611 364.

Curs valutar (BNR): EUR 4.3525; USD 3.2548; 100 HUF 1.4037; GBP 5.0514; CAD 3.1137; XAU 177.7713

