
A sportprogramok menete 

Kedden:
16 órától Kerekasztal-beszélgetés – Bajnokok egy asztalnál 
(helyszín a Teleki Téka udvara)
Szombaton:
Egész napos programok (helyszín a Bolyai Sportpálya)
10 órától Bemelegítő – Zumba
10.30-tól Családi vetélkedő
10.30-tól Nem Szulejmán! Szimultán – játssz egy sakkpartit egy volt bolyaissal!
10.30-tól Utcai kosárlabda (Streetball)
11 órától Jugger
12 órától Marosszéki Íjászok a várban (helyszín a marosvásárhelyi vár)
12 órától Vusubemutató és flashmob
12.30-tól Akadémiára velük! – bemutatkozik a Marosvásárhelyi SE
13 órától Célra tarts! – hagyományőrző sportíjászat
14 órától En garde! – vívás
15 órától Könyvbemutató – A vásárhelyi tornászok
16 órától Tanuljunk amerikaiul! – Amerikaifutball-bemutató 
17 órától Levezető – Aktív pihenés
Vasárnap: 
Forgatag-kupa: focibajnokság (helyszín a Gokart melletti műfüves pályák)

2019.  AUGUSZTUS 27. ,  KEDDV I I I S P O R T   

●  Kiadja a Príma Press Kft. ISSN: 2668-0890  ●  Szerkesztő: Józsa Csongor

H O R V Á T H  B Á L I N T  O T T Ó

A Bolyai Collegium Alapít-
vány által szervezett Bo-
lyai Sportolimpián számos 

sportág kerül bemutatásra, megtart-
ják a családi vetélkedőt is, továbbá 
könyvbemutató lesz, valamint idén 
is megrendezik a Forgatag-kupa ne-
vet viselő focibajnokságot.

Kádár Zoltán ismertette, idén új 
akciót indítanak, melynek során jel-
képesen bárki örökbe fogadhat egy 
négyzetmétert a Bolyai-sportpályá-
ból 50 lejért, hiszen aki részt vesz 
a szombati eseményen és kipróbál 
több sportágat, segíti tevékenységü-
ket. A sportágak kipróbálása 5 lejbe 
kerül, tehát aki tíz sportágat kipró-
bál vagy többször méretteti meg 
magát ugyanabban a sportágban, 
50 lejes jelképes adományt nyújt, és 
cserébe kap egy négyzetméternyi fe-
lületet a pályából.

Továbbá beindult az online vá-
sárlási lehetőség: a pálya felülete 
fel van osztva négyzetméterekre, és 
ott, mint egy színházban vagy sta-
dionban, ki lehet választani és meg 
lehet vásárolni egy részt a követke-
ző linken keresztül: https://www.
entertix.ro/bilete/3875/bolyai-pa-
lya-sos-31-august-2019-baza-sporti-
va-bolyai-farkas-targu-mures.html.

„Így próbáljuk ösztönözni a rész-
vevőket, hogy támogassanak a cé-
lunk elérésében. Nagyon reméljük, 
hogy ha ez a támogatás összejön, idén 
sikerül elkezdenünk a 3500 négyzet-
méternyi aktív sportpálya korszerűsí-
tését” – mondta Kádár Zoltán.

Emlékeztetett arra, hogy az 
S.O.S. Bolyai Sportpálya névre ke-
resztelt akció három évvel ezelőtt 
kezdődött, és tavaly óta a Vásárhelyi 
Forgatag szerves részévé vált. Ennek 
célja egy igazi közösségi összefogás 
megteremtése Marosvásárhelyen, 
egy civil öntudatot próbálnak fej-
leszteni azáltal, hogy közösségi 
adakozásból szeretnék felújítani azt 
a közös teret, amely a Bolyai-pályát 
jelenti.

Az első évben csak Bolyai-iskolás 
gyerekeknek készítették a sportprog-
ramokat, de aztán rájöttek, hogy ezzel 
egy karitatív akciót is lehet indítani, 
mert azáltal, hogy bemutatják a Bo-
lyai-pályát, adományokat gyűjtenek a 
pálya korszerűsítésére. „Nagyon hosz-
szú ideig egészen mostoha körülmé-
nyek között volt a pálya, gyakorlatilag 
csak karbantartási munkákat végeztek 
rajta. Aztán két évvel ezelőtt sikerült 
teljesen felújítani az öltözőt, tavaly 
pedig a salakborítást, illetve visszaál-
lítottuk a világítást a középső pályára. 
Idén viszont egy nagyobb tervet tűz-
tünk ki, mégpedig azt, hogy műfü-
vesítsük be az egyik pályát, illetve az 
atlétikapályára, valamint a futósávok-
ra gumiborítást tegyünk, mindezek a 
felkészülésre és az ifj úsági versenyek 
megrendezésére ideálisak lennének, 
hiszen ez a pálya nemcsak az iskoláé, 
hanem az egész városé. Ez utóbbi Ma-
rosvásárhelyen egyedi lenne, mert bár 
a Somostetőn van egy futópálya, de az 
nyílt terület, és ott komoly edzéseket 
nem lehet tartani, a Bolyai-pályán vi-
szont ez megvalósítható.”

Kilenc olimpián és négy 
paralimpián vettek részt

A szombati egész napos sportvetél-
kedők előtt ma délután lesz az első 
kiemelkedő programpont: kerekasz-
tal-beszélgetésre várják az érdeklő-
dőket a Teleki Téka udvarára, ahol 
három olyan sportszemélyiség lesz 
jelen, akik összesen kilenc olimpián 
és négy paralimpián vettek részt, és 
mindannyiukat a kitartás jellemzi.

A beszélgetést moderáló Kádár 
Zoltán elöljáróban ismertette, hogy a 
visszavonult Tófalvi Éva hat olimpián 
volt, világkupa-győzelemmel rendel-

kezik, hihetetlen felfogni, hogy több 
mint húsz éven át olyan magas szin-
ten tudott sportolni, hogy ott legyen 
a világelitben. Novák Károly Eduárd 
mindmáig Románia egyetlen para-
limpiai bajnoka, és jelenleg is ott van 
a legjobbak között, sőt Tokióban is 
érmet szeretne szerezni élete utolsó 
nagy világversenyén. Az ifj úsági vi-
lágbajnok és felnőtt Európa-bajnoki 
bronzérmes marosvásárhelyi Tran-
dafi r Norbert pályafutása végig arról 
szólt, hogy más városokban kellett 
sportolnia, mivel többször haza sze-
retett volna jönni, de bizonyos okok 
miatt nem lehetett.

Az élettapasztalataikról, kiemel-
kedő eredményeikről lesz szó, hogy 
miként sikerült ezeket elérniük az 
országban eléggé mostoha felkészü-
lési körülmények között, valamint 
hogy miért tartott olyan sokáig pá-
lyafutásuk, végül ennek lezárásáról 
is beszélgetnek, illetve arról, hogy 
miként tértek át a civil életbe.

Érdekes sportágak

Ami az egész napos sporttevé-
kenységeket illeti, Kádár Zoltán 

elmondta, olyan érdekes sportága-
kat kerestek, amelyek kevésbé is-
mertek, mint például a jugger vagy 
az amerikai futball, de olyanokat 
is választottak, amelyek nagyon 
népszerűek az amatőr vagy tömeg-
sportban, mint az asztalitenisz 
vagy a tollaslabda.

Igyekeznek minden lehetséges 
sportágat bevinni a pályára, de 
mindezek mellett bemutatkozik a 
Marosvásárhelyi SE újonnan alakult 
labdarúgó-egyesület, amely part-
nere lesz a Székelyföldi Labdarúgó 
Akadémiának.

Továbbá van egy érdekes prog-
rampont, a Nem Szulejmán! Szimul-
tán – játssz egy sakkpartit egy volt 
bolyaissal! elnevezésű, melynek ke-
retében Barátosi Dániel nemzetközi 
mester tíztáblás szimultánt játszik 
majd, az is elképzelhető, hogy egy, a 

Református Kollégiumba járó fi atal-
ember is társul hozzá.

Kiemelendő A vásárhelyi torná-
szok elnevezésű könyvbemutató, 
itt hiánypótló kötetet mutatnak be 
az egykori marosvásárhelyi tor-
nasportról, Oláh János volt torna-
edző adataiból. A Családi vetélkedő 
az előző évben nagyon népszerű 
volt, idén pedig annyi az újítás, 
hogy időkorlátok közé helyezik. A 
legkisebbektől a legidősebbekig is 
el tudják végezni a próbákat, illet-
ve a család tagjai kiválaszthatják, 
hogy ki melyik próbát teljesíti.

A végén minden családnak kell 
egy váltót futnia, négyszer kétszáz 
métert, ezt azonban nem időre, ha-
nem úgymond ezzel érvényesíti a 
versenyszámokat, de ha valaki nem 
teszi meg, nem lesz érvényes a vég-
eredménye.

Bajnokokkal találkozhatunk
Változatos sportprogramok a Vásárhelyi Forgatagon
• Sportprogramokból nem lesz hiány az idei 
Vásárhelyi Forgatagon, de a számos tevékeny-
ség mellett az idei sportnapnak nemes célja is 
van. Kezdetként az érdeklődők erdélyi magyar 
olimpikonokkal találkozhatnak. Minderről Ká-
dár Zoltánnal, a Bolyai Sportolimpia szervező-
jével beszélgettünk.

Kádár Zoltán és szervezőcsapata 
igazi közösségi összefogás 
megteremtését célozza

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Számos sportágat lehet kipróbálni 
a Bolyai-pályán 

▸  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     VÁSÁRHELYI  FORGATAG




