
 
 
 
 

Trei mari campioni ”profi” de sport pentru elevii mureșeni 
 
Consiliul Județean Mureș demarează săptămâna aceasta distribuirea singurei reviste de 
cultură și educație sportivă dedicată sportului din județul Mureș, ”Junior Sport Mureș”, în 
cadrul acțiunii „AZI SUNT PROFU' TĂU DE SPORT!”, acțiune ce face parte din Caravana 
Junior Sport – proiect național, prima oprire Mureș, proiect inițiat și demarat de 
Asociația Junior Sport din august 2017, în cadrul căruia Consiliul Județean Mureș este 
partener principal.  
 
Cele 3000 de exemplare din prima ediție a Revistei Junior Sport Mureș, editate, tipărite 
cu sprijinul Consiliul Județean Mureș, vor fi distribuite, începând de mâine, elevilor din 
Iernut, Luduș, Ungheni, Sărmașu, Deda, Râciu, Batoș, Răstolița, Solovăstru, Rușii Munți, 
Suseni, Iclănzel, Ibănești și Voivodeni, în cadrul acțiunii „AZI SUNT PROFU' TĂU DE 
SPORT!”. În cursul acestei săptămâni, s-a stabilit următorul program al acțiunii: marți, 23 
ianuarie 2018, la Liceul cu Program Sportiv din Târgu Mureș, începând cu ora 8.00, 
Alexandru Ballai, multiplul campion la lupte libere și vicepreședinte al Federației Române 
de Lupte, va susține ora de educație fizică și sport cu elevii, în finalul căreia le va vorbi 
acestora despre frumusețea și importanța sportului și le va oferi, cu autografe, Revista 
Junior Sport Mureș; joi, 25 ianuarie 2018, caravana cu „AZI SUNT PROFU' TĂU DE 
SPORT!” va poposi la Școala ”Gheorghe Șincai” din comuna Râciu, unde proful de sport va 
fi fotbalistul Traian Bendorfean; vineri, 26 ianuarie 2018 de la ora 10.00 elevii de la 
Școala Gimnazială din Iernut, vor face mișcare și vor afla povești interesante despre 
Artele Marțiale de la Sensei Traian Dumbrăvean.  
 
Acțiunea „AZI SUNT PROFU' TĂU DE SPORT!”, ce va dura până în luna februarie cel puțin, 
este  susținută, de asemenea, și de administrațiile locale din Reghin, Iernut, Luduș, 
Ungheni, Sărmașu, Deda, Râciu, Batoș, Răstolița, Solovăstru, Rușii Munți, Suseni, Iclănzel, 
Ibănești și Voivodeni, care, l-a rândul lor, au sprijinit editarea, tipărirea și distribuția 
câtorva mii de exemplare din Revistei Junior Sport Mureș. Concret, în cadrul acestei 
acțiuni, campionii mureșeni, ca și cei mai sus menționați, vor susține ora de educație 
fizică și sport cu elevii, iar la final le vor vorbi acestora despre frumusețea și importanța 
sportului și vor oferi, cu autografe, Revista Junior Sport Mureș, publicație editată de 
Asociația Junior Sport, care a fost tipărită în 8000 de exemplare și care are un cuprins 
editorial exclusiv dedicat sportului mureșean de odinioară și din prezent.  
 
Atât Revista Junior Sport Mureș, cât și acțiunea „AZI SUNT PROFU' TĂU DE SPORT!”, care 
va fi organizată, în numele Asociației Junior Sport, de către Asociația Sportul Pentru Toți 
Reghin, beneficiază de susținerea Direcției Județene pentru Sport și Tineret Mureș, a 
Inspectoratului Școlar Județean Mureș și a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu 
Mureș. 

Acțiunea „AZI SUNT PROFU' TĂU DE SPORT!” este deja inițiată și organizată de către 
Asociația Junior Sport, de peste 2 ani, în București (unde deja a ajuns la cea de-a doua 
ediție), iar orele de educație fizică și sport au fost susținute de mari sportivi români, 
care au promovat și promovează și sub această formă, beneficiile educației fizice și 
sportului în rândul copiilor.  

 

https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-Sportul-Pentru-To%C8%9Bi-Reghin-760934060588280/
https://www.facebook.com/Asocia%C8%9Bia-Sportul-Pentru-To%C8%9Bi-Reghin-760934060588280/

