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Aggasztó adatokat 

hozott nyilvánosságra 

a napokban a megyei 

közegészségügyi igazga-

tóság: tavaly kétszázzal 

több új daganatos meg-

betegedést fedeztek fel 

Maros megyében, mint 

2016-ban, s megyeszer-

te közel húszezer esetet 

tartanak nyilván. Az új 

esetek körében vezet a 

tüdőrák és ezt követi a 

mellrák. A szakember 

szerint az idő előtti elha-

lálozások számát akkor 

lehetne csökkenteni, ha 

nagyobb hangsúlyt fek-

tetnének a megelőzésre 

és szűrővizsgálatra.
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3. A szakemberek szerint a tüdőrákos esetek túlnyomó többségének egészen biztosan a dohányzás az oka

Több napon keresztül, több 
helyszínen emlékeznek Ma-
rosvásárhelyen az 1848-as 
forradalom 170. évfordu-
lójára. Az eseménysorozat 
tegnap este a Kultúrpalota 
kistermében Forradalmi 
rímek címmel szavalóver-
sennyel vette kezdetét. A 
nyertes a csütörtök délutá-
ni ünnepségen is fellép a 
Postaréten.

Könnyen lehet, hogy utolsó baj-
noki mérkőzését játszotta a Ma-
rosvásárhelyi Maros KK hétfőn 
este a ligeti Sportcsarnokban a 
Nagyszebeni CSU ellen, amelytől 
újabb kiütéses, 56 pontos vere-
séget szenvedett. Már a csapat 
utolsó két meccsén is kérdéses 
volt a játékosok pályára lépése, 
és amennyiben ezen a héten 
sem lesz változás, nem játsza-
nak a hétvégi fordulóban.
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Szónoklatok, koncert, slam poetryKérdéses a folytatás a Maros KK-nál

Sok az új daganatos megbetegedés

Radírozás, hidratálás, a szer-
vezet raktárainak feltöltése: 
több módja is van annak, 
hogy az egyre melegedő idő-
járásban is szép és egészsé-
ges maradjon a bőrünk.
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Míg régen a kismama szoptatás és 
hozzátáplálás témakörében is min-
dent úgy csinált, ahogy azt édes-
anyjától tanulta, ma a különböző 
trendek jönnek és mennek, egyik 
kutatás megcáfolja a másikat.
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Érdemes elektromos 
cigarettára váltani?
A hagyományos értelemben vett 
dohányzáshoz képest mennyire 
káros a szervezetre az elektromos 
cigaretta, amely a térségünkben 
is egyre inkább elterjedőben van – 
ennek a kérdésnek jártunk utána 
szakember, illetve elektromos 
cigarettát használók megkérde-
zésével. 
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Az arcbőrnek fontos 
a megújulás

Hozzátáplálás: 
változó trendek

Részletek a 11. oldalon

A napokban közzétett adatok szerint Maros megyében a tüdőrák és a mellrák a leggyakoribb

ILLUSZTRÁCIÓ: PIXABAY.COM

6
4
2
3
8
0
6

0
0
0
0
6
9

18
0
5
0




