Folytatódik a Junior Sport Karaván, a következő hetekben a
Junior Sport folyóirat magyar nyelvű kiadványa is eljut az
iskolákba
A Junior Sport folyóirat Maros megyei, magyar nyelvű kiadványából 6500 darab
lesz kiosztva a Maros megyei iskolákban, miután az év elején 8000 román nyelvű
folyóiratot osztottak szét a IV-VII. osztályos tanulók körében.
A Maros Megyei Tanács a Junior Sport Egyesület fő partnere a Junior Sport Karaván
projekt megvalósításában. A projekt keretében a Maros Megyei Tanács 3000
folyóirat kiadását finanszírozta, 3500 példányt pedig a helyi önkormányzatok
támogatásával nyomtatott ki az egyesület. A projekt önkormányzati partnerei:
Szováta, Nyárádszereda, Erdőszentgyörgy, Mezőpanit, Gyulakuta,
Ákosfalva,
Jedd, Balavásár, Kerelőszentpál, Magyaró, Marosvécs, Gernyeszeg, Nagyernye
polgármesteri hivatalai.
A folyóirat magyar kiadványát ma egy sajtótájékoztató keretében mutatták be a
marosvásárhelyi Szász Adalbert Sportlíceumban. A rendezvény keretében Péter
Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke azt emelte ki, hogy milyen fontos szerepet
játszottak az önkormányzatok ennek a projektnek a megvalósulásában.
„Szerintem ez egy nagyon fontos projekt, és szeretnék köszönetet mondani a
Junior Sport Egyesületnek a kezdeményezésért, illetve külön köszönetet mondok
azoknak az önkormányzatoknak is, akik csatlakoztak ehhez a projekthez. A Megyei
Tanács 3000 folyóirat kiadását finanszírozta, amelyeket a városi iskolákban
fogunk szétosztani. Fontosnak tartom, hogy legyenek példaképeink, és hiszem,
hogy a folyóiratban bemutatott sportolók hiteles példaképek lehetnek a Maros
megyei gyerekek és fiatalok számára, és bízom benne, hogy az ő példájuk arra
ösztönzi a fiatalokat, hogy sportoljanak. Így pár év múlva talán már ők kerülnek a
címlapokra az eredményeik alapján” - fogalmazott Péter Ferenc.
A Maros Megyei Tanács által finanszírozott 3000 folyóiratot a következő héttől
fogják kiosztani a IV-VII. osztályos magyar tanulóknak Marosvásárhely és
Szászrégen összes iskolájában, Segesváron az Aurel Moşora Gimnáziumban,
Dicsőszentmártonban a- Traian Gimnáziumban, Marosludason az 1. számú
Gimnáziumban és Nagysármáson a Samuil Micu Elméleti Líceumban.
A Junior Sport Karaván mostanáig csak Bukarestben volt megszervezve, Maros
megye az első fővároson kívüli helyszíne a projektnek.
„A Junior Sport Egyesület az ország legkomplexebb oktatási és sportélethez
kapcsolódó projektjét valósítja meg. Tavaly első alkalommal történt meg, hogy
ezt a projektet kihoztuk Bukarestből. Maros megye volt az első külső partnerünk,

és megtisztelő számomra, hogy a Maros Megyei Tanács megbízott a Junior Sport
Karaván projektben. 2017 augusztusától ez év tavaszáig dolgoztunk a Junior Sport
folyóirat Maros megyei, román nyelvű kiadványának elkészítésén és szétosztásán.
A román nyelvű folyóirat 8000 gyerekhez jutott el. Most elérkeztünk a magyar
kiadvány bemutatásához, és szeretnék köszönetet mondani mind a Maros Megyei
Tanácsnak, mind azoknak a polgármesteri hivatalnak, amelyek lehetővé tették,
hogy a magyar folyóiratot 6.500 példányban nyomtassuk ki” – összegzett Beatrice
Mercado, a Junior Sport Egyesület elnöke.
A magyar nyelvű kiadvány elkészítését Kádár Zoltán és Bálint Zsombor újságírók
irányították.
„Amikor a Junior Sport Egyesület elnöke felvetette a magyar nyelvű kiadvány
szerkesztésének ötletét, nagyon örültem, mert tudtam, hogy szeretni fogom ezt a
munkát. Remélem, hogy a munkánk eredményeként létrejött folyóiratot a
fiatalok örömmel fogják böngészni, és a kiadványnak köszönhetően kedvet kapnak
a sportoláshoz” - mondta a mai sajtótájékoztatón Bálint Zsombor, a folyóirat
kiadóigazgatója.
A Junior Sport folyóirat magyar nyelvű kiadványának mai bemutatóján több olyan
Maros megyei származású közismert sportoló, edző és sportmenedzser is jelen
volt, akikről a folyóiratban is olvashatnak a fiatalok.
A projekt keretében összesen 14.500 folyóiratot nyomtattak ki a Junior Sport
Maros megyei kiadványából, amelyből 7 000 példány kiadását a Maros Megyei
Tanács támogatta. Ezekből 4000 román nyelvű volt, 3 000 pedig magyar nyelvű.
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