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Dictatura cerşetorilor

Telefon:
0260 611364;
0360 566067; 0360 566076

Centrul Zalăului a răsunat
de “Ecouri Meseşene”
Sute de persoane, iubitori de folclor din întreg
judeţul, din ţară, dar şi din străinătate, au luat parte la
cea de a 38-a ediţie a Festivalului Internaţional de
Folclor "Ecouri Meseşene", festival care anul acesta sa desfăşurat pe parcursul a trei zile, în perioada 9-11
august, la Jibou şi la Zalău, în parteneriat cu Clubul
Copiilor din Jibou şi Festivalul Internaţional de Folclor
şi Meşteşuguri Artistice Tradiţionale pentru copii şi
tineret "Someş, cântecele tale".
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Disponibilizările din toamnă
tulbură "Apele" din Sălaj
Nu mai puţin de şase angajaţi ai Serviciul de
Gospodărie a Apelor (SGA) Sălaj îşi vor pierde locurile
de muncă chiar din această toamnă, cel mai probabil
începând cu luna septembrie. Disponibilizările la nivel
naţional în întreg sistemul Administraţiei Naţionale al
Apelor Române a fost anunţat chiar de ministrul delegat
pentru Ape, Păduri şi Piscicultură - Lucia Varga. Aceasa
a precizat că la nivel naţional vor ﬁ restructuraţi din
sistem 384 de angajaţi.
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De la an la an,
Femei rome cu prunci în braţe, boschetari, aurolaci, beţivi dormind pe bănci ori sub castani, copii murdari cu
mâna întinsă, indivizi ce cotrobăie prin gunoaie - sunt doar câteva dintre personajele care sluţesc imaginea
Zalăului, un oraş ce se pretinde civilizat. Din păcate, numărul cerşetorilor şi al oamenilor străzii a crescut în ultimii
ani, pe fondul crizei economice care i-a împins pe tot mai mulţi să ceară de pomană.
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CENTRUL MEDICAL
MIHAI VITEAZUL
Bd. Mihai Viteazul, bl. 12/3, Zalău
Tel. 0722-343938

În Sălaj scade natalitatea
Sălajul "se stinge" încet şi nu pare a ﬁ o noutate
faptul că în ultimii ani în judeţ rata natalităţii a scăzut
drastic. Dacă în urmă cu aproximativ 25-30 de ani,
sălăjencele dădeau naştere în medie la doi-trei copii în
mediul urban, chiar şi peste în mediul rural, în prezent
cele mai multe mămici aduc pe lume doar un singur
copil. Într-un top realizat la nivel naţional, privind rata
natalităţii şi numărul copiilor născuţi vii în anul 2012,
judeţul Sălaj se aﬂă la coada clasamentului, ocupând
poziţia a treia.
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ALERGOLOGIE ŞI
IMUNOLOGIE CLINICĂ

Vila Vlad Zalău
***
Salon-Terasă Panoramic,

DR. ADINA GIURGIU, CLUJ-NAPOCA

DERMATOLOGIE ESTETICĂ

locul ideal pentru orice
eveniment important
din viaţa ta!

DR. MEDA ŞTEFANCU, CLUJ-NAPOCA

OBSTETRICĂ GINECOLOGIE
DR. IRINA FRUNZUC, CLUJ-NAPOCA
DR. ABDEL SAMY, CLUJ-NAPOCA

Începând cu 1 mai 2013 Centrul Medical Mihai
Viteazul se află în relaţie contractuală cu Casa
de Asigurări de Sănătate Sălaj pentru
specialităţile Alergologie şi Ginecologie, unde
vă puteţi adresa cu bilet de trimitere de la
medicul de familie sau medicul specialist.

www. vilavlad.ro
e-mail: oﬃce@vilavlad.ro
tel. 0758 015326 sau 0360 560 222

Curs valutar (BNR):
EUR 4.4373;
GBP 5.1555;
USD 3.3157;
CAD 3.2187;
100 HUF 1.4910; XAU 139.1659.

METEO:
Cer parţial acoperit.
Vânt uşor.

Max.: 30º C; Min.: 13º C.

