Liderul presei sălăjene

Centura Zalău, drumul construit de
chinezi, prinde contur

Centura municipiului Zalău, singurul șantier de
infrastructură rutieră din România cu antreprenor din China,
a ajuns la un stadiu ﬁzic de execuţie de 20 la sută, avansul
raportat pentru toamna anului trecut ﬁind de zece la sută,
conform Companiei Naţionale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
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Primul film istoric din Sălaj,
pregătit pentru lansare
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275

de cazuri de infectare cu Covid-19
au fost înregistrate în
ultimele 24 de ore în judeţ

Sub imperiul groazei.
Pandemia lovește în tot
mai mulți sălăjeni
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Se fac angajări. Peste 200
de oferte de muncă în
mediul privat
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Filmul „Fata morarului” a fost produs
de tenorul Sergiu Chirilă, iar scenariul este
semnat de Ancuţa Mărieș. Lansarea este
programată luna viitoare, în data de 13
februarie.
Povestea ﬁlmului o are în centrul
atenţiei pe Ana, fata unui morar de pe
Valea Morilor din zona Halmășd.
„Probabil este primul ﬁlm istoric făcut în
Sălaj, despre Sălaj, cu actori din judeţul
nostru. Este vorba despre o poveste pe care
am cules-o din Valea Morilor, comuna
Halmășd, despre o fată de morar cerută în
căsătorie de un tătar, pe greutatea ei în aur.
Eu am făcut textul sub formă de baladă

populară. Este o poveste scrisă de mine.
Filmul este produs de Sergiu Chirilă și a
fost realizat cu sprĳinul Centrului de
Cultură și Artă al Judeţului Sălaj. Îi
mulţumim domnului director Daniel
Săuca pentru sprĳinul acordat, a fost
deosebit de amabil cu noi. Este o instituţie
pe care o respect mult. Toţi actorii din ﬁlm
sunt amatori. Avem mai multe personaje.
Ana, rolul principal, este interpretat de
Irina Lungu, Roxana Cîmpean joacă în
rolul morăriţei, Ștefan Pop este morarul,
Ludovico Martini îl interpretează pe Mârza
- tătarul care o cere pe Ana în căsătorie,
Richard Wagner joacă în rolul lui moș

Dumitru, iar vocea moșului este a
domnului Ioan Piţoiu, căruia îi mulţumesc
în mod deosebit pentru participare.
Subliniez contribuţia deosebită pe care a
avut-o în ﬁlm vocea lui Florin Sâmpălean,
cel care a citit textul ﬁlmului. Cel puţin
deocamdată, ﬁlmul nu va ﬁ prezentat pe
reţelele de socializare. Filmul va putea ﬁ
urmărit în cadrul unor evenimente pe care
le vom organiza în acest an, toate cu
respectarea normelor sanitare în vigoare”,
ne-a declarat medicul Ancuţa Mărieș.
Filmul are o durată de 25 de minute, iar
scenele au fost ﬁlmate în mai multe locuri
din Sălaj.
 A. L.

Achiziție unică de piese
rare la Muzeul Județean de
Istorie și Artă Zalău
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