
Két törékeny kislány tö-

kéletes hajlékonysággal, 

akrobatikus mozdulatok-

kal. Vivien és Nikol élete 

a tánc és a torna. Pár 

évesen is otthon folyton 

tornáztak, így nem cso-

da, hogy mozogni vitték 

őket. Bár még csak 9 

és 11 évesek, tele van-

nak kupával, éremmel, 

amelyek közt Európa- és 

világbajnoki cím is van: a 

9 éves Nikol a Together 

Dance sportklub leg-

nagyobb eredményét 

érte el, amikor világbaj-

noki címmel tért haza 

 Horvátországból.
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3. Nikol és Vivien. A két testvér a látványos sport szerelmese

Jóval a nyári kicsengetés, illet-
ve a vizsgaláz lejárta után kap-
hatják meg a marosvásárhelyi 
tanulók az önkormányzat által 
megítélt teljesítmény alapú, 
illetve érdemösztöndíjak első 
részét. Claudiu Maior polgár-
mesteri tanácsos szerint a vá-
rosháza a napokban készül fo-
lyósítani az iskolák által az első 
félévre igényelt összegeket.
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2.

Érkeznek az érdemösztöndíjak

Bajnok gyerektáncosok Vásárhelyről

A székelység a magyar nem-
zet része – szögezte le a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
a székelyek honos népcso-
porttá nyilvánítására irányuló 
anyaországi választópolgári 
kezdeményezés kapcsán.
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10.

Tudományos: 
a székely is magyar

Élvonalbeli meccsek 
lesznek Vásárhelyen

Részletek a 11. oldalon

A kézenállás és a spárga normális állapot Varga Vivien és Nikol hétköznapjaiban

A korrupcióellenes igazgatóság, 
a Maros megyei antikorrupciós 
szolgálat, valamint a bűnügyi 
rendőrség nyomozói tegnap egy 
több személyt, hivatalnokokat is 
érintő korrupciós  ügyben jártak 
el. A Maros megyei gépkocsiveze-
tői jogosítványt kibocsátó hiva-
talban ugyanis 100 lejért lehetett 
hozzájutni a hajtási jogosítvány-
hoz bármilyen vizsga nélkül.
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Száz lejért „vásároltak” jogosítványt

CSÜTÖRTÖK  2018. JÚLIUS 12.  XII. ÉVFOLYAM  130. (2730) SZÁM  12 OLDAL  ÁRA: 2 LEJ LEJ 

MAROSSZÉK NAPILAPJA  ALAPÍTVA 2007-BEN

FOTÓ: HAÁZ VINCE

Szekelyhon

6
4
2
3
8
0
6
0
0
0
0
6
9

18
13

0

6. oldal

Egészségünkre

Hetente megjelenő
tematikus rovatunk

Élvonalbeli labdarúgó-mérkő-
zéseket rendeznek a következő 
hétvégétől kezdődően a maros-
vásárhelyi Trans Sil stadionban. 
Az 1. ligába feljutott Nagyszebeni 
Hermannstadt ideiglenesen 
Vásárhelyen lesz otthon.




