
 

 
Három egykori bajnok népszerűsíti a sportolást a Maros megyei diákok 
körében 
 
Elkezdték kiosztani a Maros megyei iskolákban a Junior Sport folyóiratot, amely Maros 
megye egyetlen testneveléssel foglalkozó folyóirata. A Junior Sport Egyesület és a Maros 
Megyei Tanács közreműködésével megvalósuló folyóiratot a „Ma én vagyok a 
tornatanárod” szlogennel meghirdetett akció keretében fogják eljuttatni a diákoknak.    
 
A Junior Sport folyóirat Maros megyei kiadásából a megyei tanács 3000 példány 
nyomtatását finanszírozta, amelyeket a programba bevont tanintézetekben fognak 
kiosztani Marosvásárhelyen, Radnóton, Ludason, Nyárádtőn, Nagysármáson, Dédán, 
Mezőrücsön, Bátoson, Ratosnyán, Görgényoroszfaluban, Marosoroszfaluban, 
Marosfelfaluban, Kisiklandon, Libánfalván és Vajdaszentiványon. A karaván első állomása 
Marosvásárhely, ahol ma reggel 8 órától Ballai Sándor többszörös bajnoki címet szerző 
bírkozó, a Román Bírkozó Szövetség alelnöke tartott tornaórát a Szász Adalbert 
Sportlíceum diákjainak. A projekt következő állomása a mezőrücsi Gheorghe Sincai iskola, 
az ottani diákoknak január 25-én, csütörtökön Traian Bendorfean labdarugó tart edzést. 
Pénteken, január 26-án 10 órától a radnóti gimnázium tanulói Traian Dumbrăvean 
harcművésztől hallhatnak érdekes történeteket.  
 
A „Ma én vagyok a tornatanárod“ elnevezésű akciót a megyei önkormányzat mellett a 
szászrégeni, radnóti, ludasi, nyárádtői, nagysármási, dédai, mezőrücsi, bátosi, ratosnyai, 
görgényoroszfalui, marosoroszfalui, marosfelfalui, kisiklandi, libánfalvi és 
vajdaszentiványi polgármesteri hivatalok is támogatják. A projekt keretében Maros 
megyéből származó sportbajnokok fognak tornaórát tartani az iskolákban az összes 
érintett településen. A sportolók a sportélet szépségéről és a testmozgás fontosságáról 
beszélnek a fiataloknak, illetve ők maguk osztják ki a Junior Sport folyóiratokat és 
aláírásokat is adnak az érdeklődőknek. A Junor Sport folyóirat Maros megyei változatát 
összesen 8000 példányban adták ki, és ez kizárólag a Maros megyei sportolókkal és 
sportélettel foglalkozik.  
 
A Junior Sport Egyesület által kiadott folyóirat, valamint a „Ma én vagyok a tornatanárod“ 
elnevezésű akció, amelyet Maros megyében a szászrégeni Sport Mindenkinek Egyesület 
bonyolít le, a Maros Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság támogatásával valósult meg, 
illetve a Maros Megyei Tanfelügyelőség és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 
Egyetem közbenjárásával.  
 
A „Ma én vagyok a tornatanárod“ akciót a Junior Sport Egyesület Bukarestben is 
megszervezte már két alkalommal. A fővárosban is neves sportolók tartották a 
testnevelés órákat a programba bekapcsolódó iskolákban, akik a testmozgást és az aktív 
sportolás népszerűsítették a diákok körében.  
 


