Numărul sălăjenilor intoxicaţi cu ciuperci
necomestibile continuă să crească, din păcate. În
intervalul 7 – 21 septembrie, la Spitalul Judeţean de
Urgenţă Zalău au ajuns 27 de persoane intoxicate din
cauza ciupercilor necomestibile.
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Liderul presei sălăjene

Val de intoxicații cu ciuperci.
Zeci de sălăjeni au ajuns la spital
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Sălajul în 2022. Zeci de
minore au devenit mame
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104
mame minore au fost înregistrate
în 2021, în Sălaj

Un film la Scala, minimum
20 de lei
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Festivalul Báthory Fest

Concert Iris la
Șimleu Silvaniei
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Adrian Lungu
Aproape 80 de minore din Sălaj au devenit mame în
primele opt luni din acest an, arată datele autorităţilor
judeţene din domeniul protecţiei drepturilor copilului.
Mai precis, 77 de fete minore au născut, cele mai
multe provenind din comunităţi vulnerabile sau acolo
unde, din păcate, educaţia lipsește, iar posibilităţile
materiale sunt mult prea mici. Cea mai tânără mamă
minoră înregistrată în acest an este o fată de doar 14 ani.
În ceea ce privește situaţia abandonului de copii,

informaţiile primite de redactorul Magazin Sălăjean
arată că în primele opt luni din acest an au fost
abandonaţi în spital trei copii. În anul 2021, în Sălaj au
fost înregistrate 104 mame minore, iar responsabilii cu
protecţia drepturilor copiilor au atras de nenumărate
ori atenţia asupra necesităţii derulării unor programe
educaţionale, sanitare și de sprĳin mai ales în
comunităţile vulnerabile, programe derulate de medici
de familie și de primării. Iar acolo unde asemenea
programe există, situaţia este cu totul alta, cazurile de
mame minore ﬁind inexistente.

Vremea
Vremea
de astăzi
astăzi
de

Max. 14°C
Min. 5°C
- 85 % șanse de precipitaţii
- Vânt ușor

Curs valutar (BNR):
EUR 4.9436;
USD 4.9764;
100 HUF 1.2298;

GBP 5.6466;
CAD 3.7239;
XAU 267.8972;

