
 

 

Ministrul Tineretului și Sportului în Județul Mureș.  

Ministrul Tineretului și Sportului, dl. Novák Károly Eduárd a 

efectuat o vizită de lucru în județul Mureș astăzi, 28 mai. Prima 

oprire a fost la Sovata, unde acesta a vizitat tabăra de tineret, 

ce aparține Ministerului Tineretului și a Sportului, și care a fost 

renovată în anii trecuți. La întâlnire primarul orașului Sovata, 

Fülöp László Zsolt, și-a exprimat dorința de a avea clădirile 

taberei în proprietatea orașului, terenul aparținând deja 

orașului Sovata. Conducerea orașului va efectua lucrările de 

renovare și modernizare și va asigura funcționarea taberei. În 

viitor, autoritatea locală dorește să organizeze aici tot tabere 

pentru tineri dar și cantonamente sau cazare simplă pentru 

turiști, a subliniat președintele Consiliului Județean Mureș, Péter 

Ferenc la întâlnire.   

 Consiliul Județean Mureș și Federația Română de 

Automobilism Sportiv și-a exprimat dorința ca Transilvania 

MotorRing să facă parte din strategia națională de sport, să facă 

parte din calendarul de curse al motociclismului pentru ca 

astfel, în viitor, să se organizeze la pista de la Cerghid 

concursuri de nivel național sau internațional. Președintele 

Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc a vorbit și despre 

proiectele de viitor privind pista de motocross și enduro ce se va 

construi în comuna Pănet. Această pistă din urmă, împreună cu 

Transilvania Motor Ring vor forma Complexul Motosport, ce va 



 

avea posibilități mai bune de accesare a fondurilor pentru 

investiții, a explicat Péter Ferenc.   

 La Târgu Mureș delegația ministerială a vizitat și bazinul de 

înot olimpic la care lucrările sunt aproape finalizate. „Sperăm că 

în curând va fii dat în folosință bazinul olimpic, unde se vor 

putea pregătii sportivii, dar, vor putea învăța și copii să înoate 

de mici”, a spus președintele Consiliului Județean.  

„Susținerea ministrului tineretului și a sportului va avea un 

efect pozitiv atât asupra vieții sportive a județului cât și asupra 

dezvoltării regiunii deoarece am reușit cu această ocazie să 

avem discuții constructive despre planurile noastre de viitor. Îi 

mulțumim primului și până în prezent unicului campion 

paralimpic al României, pentru sprijinul acordat în dezvoltarea 

vieții sportive mureșene”, a spus președintele Consiliului 

Județean Mureș.   
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