
Műtéti preMier az udvarhelyi kórházban

Méheltávolítás másfél centis 
csövön keresztül

Remekül érzi magát az a 48 éves székelykeresztúri nő, akinek pénteken laparoszkópos hiszterektómia 
módszerrel, egy másfél centi átmérőjű csövön keresztül távolították el méhét és petefészkeit.  

Székelyföldön először a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban végeztek ilyen műtétet. Az intézmény 
nemcsak a premierműtét sikerétől volt hangos: a napi átlag 3-4 születés helyett a hőségnek  

köszönhetően szombaton 12 csecsemő először sírt fel az újszülöttosztályon. > 5. oldal

A Székelyudvarhelyen múlt pénteken elvégzett műtét egyedülállónak számít az országban

hirdetés

Markó az eu táborban

„Rossz döntés 
lenne a szavazati 
jog megadása”

Markó Béla kormányfő-helyet-
tes szombaton Marosfőn azt 

nyilatkozta, nem ért egyet azzal, 
hogy a romániai magyarok részt ve-
hessenek a magyarországi 
parlamenti választásokon, 
a kettős állampolgárság 
mellett a szavazati jog megadása is 
„rossz döntés lesz”.

GyerGyóalfalu

Portik József 
folytatja Csala 
Zsolt munkáját

Másodszori nekifutásra si-
került dönteni Gyergyó-

alfaluban az alpolgármester sze-
mélyéről. Portik József győzelme 
óvható, hisz jelölésével 
megszegte az RMDSZ-
frakció döntését, ami akár 
bizalommegvonáshoz, új válasz-
táshoz is vezethet.

ásatások szárheGyen

Gót leleteket
találtak

Gótok lakták Szárhegyet a III–
IV. században – derül ki 

a most végzett régészeti ku-
tatásból, mely során egy ház 
maradványait, cserépedényeket és 
veretet találtak. 

Bodor János mehet 
a Székely Vágtára

A Forrás Sportegyesület, a Ka-
tovice Lovarda, a Mátyás 

Huszáregyesület Csíkszereda Pol-
gármesteri Hivatalának támogatá-
sával ötödik alkalommal szervezte 
meg a csíksomlyói Katovice Lovar-
dában az V. Csíki Lovas Napot. A 
Székely Vágta előfutamá-
nak győztese Bodor János 
lett, aki részt vehet a július 
30-i Székely Vágtán, a maksai Óri-
ás Pincetetőn.

Réce-patakán 
táboroznak 632Kalákában kaszáltak 

a legények
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Vezető helyen Hargita 
megye az érettségin

valutaárfolyam
1 euró  EUR 4,2037î
1 amerikai dollár USD 2,9510ì
100 magyar forint HUF 1,5961ì
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Magyarveszély
Már rég szeretnék vásárolni egy 

falusi telket, hát felhívom a számot. 
Románul válaszolnak (egyébként 
színmagyar falu), és elmondják, 
hogy ha komoly a szándék, ak-
kor ők azonnal felutaznak 
Galacról. Hát, gondoltam 
magamban, ezek sem retteg-
tek a magyar veszélytől, ha itt ingat-
lanba fektettek.
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Isán István Csongor

hatos lottó

ötös lottó
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