Două petreceri de majorat la care au participat
aproape 200 de persoane, organizate într-un local
din municipiul Zalău, respectiv într-un local
comuna Crișeni, au fost întrerupte de poliţiști.
Organizatorii evenimentelor au fost sancţionaţi.
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Mihai Eminescu și teiul
din Răstolțu Mare
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33

de permise de conducere au fost
reţinute de poliţişti, în Zalău,
în perioada 6-12 ianuarie

Nu mai aruncaţi gunoiul la
întâmplare! Se dau amenzi
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„Hai să dăm mână cu mână”,
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Spectacol dedicat Zilei
Unirii Principatelor
Române
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Unda de șoc a erupției
vulcanului Tonga,
resimțită și în Sălaj
Mihai Eminescu are un tei și la Răstolţu Mare. Puţini sunt
cei care știu că în satul Răstolţu Mare există un tei despre care
localnicii spun că ar ﬁ fost plantat pentru a marca vizita lui
Mihai Emienscu în sat, la Ioniţă Scipione Bădescu.
„Noi așa știm, bătrânii povestesc că a fost plantat acest tei
lângă vechea biserică, în cinstea vizitei marelui poet în satul
nostru, la Ioniţă Scipione Bădescu. Nu mai știm exact anul în
care a fost plantat teiul, dar copacul poate ﬁ văzut și astăzi.
Sigur a fost plantat mult mai târziu. Bătrânii povestesc că la
biserică ar ﬁ existat o carte în care Eminescu a semnat”, mi-a

povestit Angela Maxim din Răstolţu Mare, o sălăjeancă
îndrăgostită de poezie și de promovarea valorilor locale.
Angela este și cea care a pus bazele unui muzeu local. Merită
să-i treceţi pragul, credeţi-mă. „Teiul e un simbol în satul
nostru și ne bucurăm. Teiul e în curtea bisericii, lângă
<porticuș>. Este o biserică veche, foarte frumoasă. A fost
construită în 1857, iar Ioniţă Scipione Bădescu s-a născut în
1847. E o poveste, o poveste foarte frumoasă, iar noi ne
mândrim cu acest tei”, a completat Angela Maxim.
Foto: Mirel Matyas
 R. P.
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Curs valutar (BNR):
EUR 4.9432;
USD 4.3142;
100 HUF 1.3928;

GBP 5.9246;
CAD 3.4542;
XAU 252.8267;

