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IMMÁR A SZILÁGYSÁGI „MINTAFALUBÓL” IS ELTŰNNEK A FIATALOK

Véget vethet a désházi
álomnak az elvándorlás

A Szilágycseh szomszédságában fekvő Désháza a rendszerváltás után a 
Tövishát legtöbbet ígérő faluja volt megyei rekordot jelentő népszaporulatá-
val. Ám három évtized alatt a 20–30-as létszámú iskolai osztályok már csak 
emlékké váltak, egyre több az összevont osztály. Megpróbáltuk kideríteni, 
miért jelenti a mai fi atalok egyetlen reményét a nyugat-európai munkaválla-
lás a nemrég mintaként emlegetett faluban is. Molnár József alpolgármester 
a látványos népességfogyást erdélyi jelenségként értékeli riportunkban. 7.»

Borús kilátások. Désháza nemrég Szilágy megye legjobb népesedési mutatóit tudhatta magáénak, ám ott is változnak az idők

Kulcsár kifakadt az
autonómia támadóira
Kulcsár-Terza József szerint az 
„árnyékhatalom” áll azok mögött, 
akik a házelnököknek küldött 
levelükben „fegyveres szecesszio-
nista törekvéssel” hozták össze-
függésbe az autonómiastatútum 
parlamenti benyújtását. A képvise-
lő szerint a közvéleményt mérgezi, 
magyarellenességet gerjeszt, és 
gyűlöletre uszít a levelet aláíró két 
szakszervezeti vezető.   2.»

Korrektséget várnak
az új prefektustól
A magyarság körében is pozitív 
megítélésnek örvend a tegnaptól 
prefektusi, illetve főtanfelügye-
lői tisztséget betöltő két Maros 
megyei liberális politikus, Mara 
Togănel, illetve Claudiu Gabriel 
Bîndilă. Míg az előbbi kinevezése 
várható volt, addig a szászrégeni 
testnevelő tanár „előléptetése” 
meglepetésnek számít.  3.»

Homályban
Vásárhely terelőútja 
Egyelőre senki, még a munkálato-
kat megrendelő közúti infrastruk-
túrát kezelő országos társaság 
(CNAIR) sem tudja, mikor fejezik be 
Marosvásárhely 2014-ben elkezdett 
terelőútját. Annyit sikerült kiderí-
tenünk, hogy a Koronka–Jedd–Na-
gyernye-út sorsa többismeretlenes 
egyenlet, amelyre Bukarestben sem 
találják a választ. 2.»

Súlyos hibák a 
Floreasca kórházban
Súlyos szabálytalanságok sorára 
derített fényt az egészségügyi 
tárca ellenőrző testületének 
vizsgálata a bukaresti Floreasca 
kórházban, ahol karácsony előtt 
műtét közben meggyulladt, majd 
meghalt egy páciens. Mint kide-
rült, hibásan állapították meg, 
hogy a beteg allergiás a jódra, 
ezt követően pedig egy rezidens 
orvos fogott hozzá a műtéthez 
felügyelet nélkül. 5.»

 » Az alpolgár-
mester szerint 
hiába csalódnak 
sokan a külföldi 
munkavállalás-
ban: szégyellnek 
hazajönni, holott 
itthon is akadna 
munka bőven.

A NAP ÍRÁSAIBÓL
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Költöznek, télen is
éberek a nagyvadak 4.»

Idén is folytatódik a Roncsautó-
és Roncsautó Plusz program  6.»

Botházi Mária: „nem rossz nekünk, 
tudunk kacagni magunkon”      8–9.
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