
 

 

Caravana Junior Sport continuă, în scurt timp şi ediţia maghiară 

a Revistei Junior Sport Mureş  va ajunge în şcoli 

6.500 de exemplare din Revista Junior Sport Mureș, ediția în limba maghiară vor fi 
distribuite elevilor mureșeni de mari campioni ai județului Mureș, după ce la 
începutul acestui an au fost distribuite 8.000 de exemplare în limba română. 
 
Consiliul Județean Mureș este partener principal al Asociației Junior Sport în 
cadrul Caravanei Junior Sport-proiect național. Astfel, un număr de 3000 de 
exemplare din Revista Junior Sport Mureș - ediția în limba maghiară au fost 
editate și tipărite cu sprijinul Consiliul Județean Mureș, iar 3500 de exemplare au 
fost editate și tipărite cu sprijinul administrațiilor locale din: Sovata, Miercurea 
Nirajului, Sângeorgiu de Pădure, Sângeorgiu de Mureș, Pănet, Fântânele, Acățari, 
Livezeni, Bălăușeri, Eremitu, Sînpaul, Aluniș, Brâncovenești, Gornești și Ernei. 
 
Ediţia maghiară a revistei Junior Sport Mureş a fost lansată astăzi în cadrul unui 
eveniment organizat la Liceul Sportiv "Szász Adalbert".  La conferinţa de presă 
președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc, a apreciat în mod deosebit 
implicarea autorităților locale din județul Mureș. 
 
”Consider că este un proiect foarte important și aș dori să mulțumesc Asociației 
Junior Sport pentru inițiativă și doresc să mulțumesc în special acelor primării 
care s-au alăturat acestui proiect. Consiliul Județean a finanțat 3.000 de 
exemplare din această revistă care vor fi distribuite în orașele mari. Din punctul 
meu de vedere este important să avem exemple de urmat, copii județului Mureș 
vor avea, prin intermediul acestei reviste, modele reale autentice și sper ca cei 
care acum vor primi revista să ajungă peste ani în paginile ei prin performanțele 
sportive pe care le vor realiza”, a declarat Péter Ferenc. 
 
Cele 3000 de exemplare din Revista Junior Sport Mureș – ediția în limba maghiară, 
editate cu sprijinul Consiliului Județean Mureș, vor fi distribuite, începând de 
săptămâna viitoare, elevilor maghiari din clasele IV-VII, care studiază în Municipiul 
Târgu Mureș (toate școlile), Municipiul Reghin (toate școlile), Municipiul Sighișoara 
(Școala Gimnazială "AUREL MOSORA", Municipiul Târnăveni (Școala 
Gimnazială"TRAIAN"), Orașul Luduș (Școala Gimnazială nr. 1), Orașul Sărmașu 
(Liceul Teoretic "Samuil Micu"). 
 
Județul Mureș este prima oprire din cadrul proiectului național, Caravana Junior 
Sport. 
”Asociația Junior Sport realizează și implementează cel mai complex proiect de 
educație și cultură sportive pentru copii din România. Anul trecut am ieșit din 
București pentru prima data la nivel teritorial. Am venit pentru prima data în 
județul Mureș și am avut onoarea de a primii încrederea Consiliului Județean 
Mureș pentru a realiza Caravana Junior Sport. Din luna august 2017 până în 
primăvara anului acesta am realizat Revista Junior Sport Mureș care a fost 
primită de 8000 de copii din județul Mureș. Am ajuns acum să lansăm ediția în 
limba maghiară și doresc să mulțumesc atât Consiliului Județean Mureș și tuturor 



 

primăriilor din județ care au făcut posibil să avem 6.500 de exemplare din revista 
în limba maghiară”, a spus Beatrice Mercado, președintele Asociației Junior Sport. 
Ediția în limba maghiară a fost coordonată de jurnaliștii Kádár Zoltán si Bálint 
Zsombor. 
 
“Când preşedinta Asociatiei Junior Sport a venit cu ideea de a edita aceasta 
revista în limba maghiară m-am bucurat foarte mult pentru că a fost o muncă 
care îmi plăcea foarte mult.  Sper că această revista, rezultatul muncii noastre va 
fi răsfoit cu plăcere de către tineri şi vor prinde gustul sportului prin această 
revistă” – a declarant Bálint Zsombor, directorul editorial al revistei. 
 
În cadrul proiectului au fost editate și tipărite un număr de 14.500 de exemplare 
ale Revistei Junior Sport Mureș, din care Consiliul Județean Mureș a susținut 
tipărirea unui număr de 7.000 de exemplare, 4.000 în limba română și 3.000 în 
limba maghiară. 
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