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Reclamaţii "gârlă" împotriva
poliţiştilor sălăjeni!

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Zălăuanii au ieşit în stradă
Peste 200 de persoane s-au strâns, marţi seara, în
centrul Zalăului, şi participă la un protest spontan în faţa
Instituţiei Prefectului, acţiunea ﬁind îndreptată împotriva
preşedintelui Traian Băsescu şi a partidelor aﬂate la
guvernare. „Hoţii!”, „Jos Băsescu” şi „Băsescu la
puşcărie!” sunt doar câteva din mesajele scandate de
protestari.
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Ambasadorul Israelului,
din nou, la Şimleu Silvaniei
Ambasadorul statului Israel în România, Dan Ben –
Eliezer, şi o delegaţie de oameni de cultură şi de afaceri
din oraşul israelian Petach Tikva vor ﬁ prezenţi la Şimleu
Silvaniei, în perioada 26 – 28 ianuarie, pentru a marca,
împreună cu autorităţile locale şi judeţene, Ziua
Internaţională a Holocaustului. Evenimentul este
organizat de Primăria Şimleu Silvaniei, Muzeul Memorial
al Holocaustului din România şi Comunitatea Evreilor
din Oradea, manifestările urmând să se desfăşoare atât
sub Măgură, cât şi în Oradea.
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Sălajul, printre cele mai sigure
judeţe din ţară
Sălajul se numără printre cele mai sigure judeţe din ţară,
este concluzia bilanţului prezentat miercuri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj.
PAGINA 3

www.magazinsalajean.ro

Faptele săvârşite înafara legii nu îi absolvă de răspundere pe cei care o menţin. Se întâmplă în rândul poliţişilor sălăjeni,
care, în cursul anului trecut, au fost reclamaţi în câteva zeci de cazuri de către cetăţeni.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!

Titus Tihăuan din Zalău a pus "umărul" la realizarea
primului ﬁlm documentar 3D realizat în România. Este
vorba de "Culegătorii de folclor", care va ﬁ lansat la nivel
naţional în 30 ianuarie şi va putea ﬁ vizionat în
cinematografele din ţară.
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În Sălaj, Poliţia Rutieră are
doar o maşină "de viteză"

Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru
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Site-ul cu ştiri în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

Mibrãria ARCA
hrana sufletului

METEO:

Un zălăuan, editor al primului
documentar 3D românesc

Cer parţial acoperit, posibil lapoviţă. Max.: 2º C; Min.: -4º C.

P-ţa Unirii
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Prefecturii)
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