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Óvodások számára avattak sport-
pályákat csütörtökön a magyar 
kormány támogatásával. Az új 
létesítmények Székelyudvarhe-
lyen és Gyergyóban is várják a 
sportolni vágyó gyerekeket.

 » GERGELY IMRE

„É letminőségünk és környe-
zetünk orvossága a mozgás 
és a sport” – hangzott el a 

gyergyószentmiklósi Pitypang óvoda 
sportpályájának csütörtöki avatóján. 
Grezsa István, a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztésért felelős miniszteri 
biztos hangsúlyozta, a program révén 
Erdélyben 103 új intézményt hoztak 
létre, 366-ot újítottak fel, és létesült 
200 játszótér is. Közölte, az elmúlt 
években felismerték, hogy a külhoni 
területeken számos olyan adottság 
hiányzik, ami Magyarországon ter-
mészetesnek számít. Ebből kiindulva 
kezdték el a magyar innovációnak 
számító ovisportpályák létesítését. 
„Tiszta nyereségnek számít minden 
perc, amíg az ilyen pályákon el lehet 
csábítani az okostelefontól a gyere-
keket” – mondta Grezsa István Gyer-
gyóban, hozzátéve, hogy talán már itt 
rúgja a labdát a jövő Puskás Ference, 
Szalay Ádámja vagy Buzánszky Jenő-
je. Buzánszky Jenő nevét különösen 
érdemes kiemelni, hiszen az ő szel-
lemi hagyatékának is tekinthető az 
ovipályák építése, számára mindig 
szívügy volt a határon túli magyarság 
ügye, valamint a labdarúgás népsze-
rűsítése.  A miniszteri biztos rámuta-
tott: az sem baj, ha nem a magyar, ha-
nem a román válogatottban fociznak 
majd a mostani gyerekek, hiszen az 
óvoda program nem csak Kárpát-me-
dencei magyar–magyar összefogásról 
szól, hanem az adott országok több-
ségi nemzetei felé is szeretné közve-
títeni, hogy egymás terhét hordozva 
össze kellene végre fognunk, és a 
nemzeti türelmetlenségeket felül kell 
írnia a közös érdeknek. „Remélem, 
ennek az lesz a vége, hogy eljön az 
idő, amikor már nem fogjuk kifütyül-
ni egymás himnuszát” – mondta 
Grezsa. 14 sportpálya létesült annak 

a programnak a keretében, amely ré-
vén a gyergyószentmiklósi is létrejött, 
és amelyet az Erdélyért Polgári Egye-
sület valósított meg. Kátai Attila, az 
egyesület elnöke leszögezte, nem baj, 
ha nem lesz a gyermekből élsportoló, 
a legfontosabb a mozgás, a labdajáté-
kok megismertetése, megszerettetése. 
„Legyen mindig gyerekzsivajtól han-
gos a pálya” – tette hozzá. Az Erdélyi 
Magyar Szövetség társelnöke, Mezei 
János hangsúlyozta: a gyerekek fel 
fogják ismerni, hogy a labdajátékhoz 
csapatra van szükség, társak kelle-
nek, akikkel együtt kell működni, 
egymásra fi gyelni, segíteni egymást. 
Az ünnepségen a városvezetést Len 
Emil alpolgármester képviselte, a 
felszólalók kiemelték Nagy Zoltán 
korábbi polgármester szerepét az 
óvodafejlesztés megvalósulásában. 
„Mi leszünk” – kiáltották kórusban 
az óvodások arra a kérdésre, hogy 
kik lesznek majd sportolók, kik fog-

nak gólokat rúgni. A kérdést Molnár 
Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú Ala-
pítvány elnöke intézte hozzájuk, aki 
elmondta, hogy az alapítványt épp 
tíz éve, 2011-ben alapította Buzánszky 
Jenő, a legendás Aranycsapat játé-
kosa. Az volt a gondolat, hogy intéz-
ményi keretek között honosítsanak 
meg egyfajta sportágspecifi kus test-
nevelést. Ez a gondolat nőtt nemzeti 
programmá. Az eseményen jelen volt 
ifj abb Buzánszky Jenő is.

Szintén ovisportpályát avattak csü-
törtökön délután a székelyudvarhe-
lyi Villanytelepi Napköziotthonban. 
„Kötelességünk a 13,5 millió, még itt, 
a Kárpát-medencében élő magyart 
nemzeti közösségbe szervezni. Úgy 
tűnik, hogy újra pályán vagyunk, így 
természetesen részesülniük kell ezek-
ből a lehetőségekből a határon túli 
nemzetrészeknek is” – fogalmazott 
Grezsa István miniszteri biztos Udvar-
helyen az avatóünnepségen. 
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Das Wunder
von München

Das Wunder von Bern, azaz a berni csoda. A német közbe-
szédben így emlegetik az 1954-es svájci labdarúgó-világbaj-
nokság döntőjét, amikor a németek a sokkal esélyesebbnek 
tartott magyar válogatott ellen 0-2-es félidei állás után 3-2-re 
megfordítva a meccset megnyerték a vb-t. Ezzel pedig akkora 
lökést adtak a második világháború után okkal és joggal pad-
lóra került német önbecsülésnek, hogy az az azóta is csak né-
met gazdasági csodaként emlegetett jelenség nyomán az or-
szág ismét Európa és a világ egyik legfontosabb szereplőjévé 
vált. Mindezek alapján talán sokak számára kissé túlzónak 
tűnhet a magyar válogatott szerda esti müncheni teljesítmé-
nyét a müncheni csodaként emlegetni. Hiszen az Európa-baj-
nokság utolsó csoportmérkőzésén csupán 2-2-es döntetlen-
re futotta a németek ellen, ami azt jelentette, hogy Szalaiék 
két ponttal, két döntetlennel és egy vereséggel búcsúztak a 
kontinensviadaltól.

Csak hát érdemes ezt is tágabb összefüggéseiben meg-
vizsgálni. Tegye fel ugyanis a kezét az, aki az Eb előtt nem 
fogadta volna el előre, hogy a torna halálcsoportjában a cím-
védő portugálok, a világbajnok franciák és a többszörös vi-
lág- és Európa-bajnok németek mellett még a pontszerzésre 
is esélytelennek tartott magyar nemzeti tizenegy két pontot 
szerez. Ez persze a továbbjutáshoz nem volt elég, de a válo-
gatott tagjainak hozzáállása az, hogy mindent megtettek a jó 
eredményért, olyannyira, hogy a sokkal esélyesebbnek szá-
mító németeknek kellett kétszer is futniuk a döntetlen után, 
igazán fi gyelemre méltóvá avatja a teljesítményt. Mint ahogy 
a három csoportmeccsen mutatott játékra sem igazán lehet 
panasz. A nyitómeccsen a portugálok ellen ugyan 84 percnyi 
jó játék után egy szerencsétlenül megpattant lövésből szü-
letett gól után beleszaladtak a késbe – azt vélhetően még a 
legmegveszekedettebb Ronaldo-rajongók is elismerik, hogy 
a meccsen mutatott játék alapján semmiképpen sem ad reá-
lis képet a mérkőzésről a 3-0-ás vereség –, viszont a franciák 
elleni 1-1, illetve a németek elleni 2-2 elképesztő fegyvertény, 
hisz mindkét meccsen az ellenfélnek kellett az egyenlítésért 
hajtania. Mert természetesen realisták vagyunk: a magyar 
válogatott kiscsapatnak számít, sem az egyéni képességek, 
sem a technikai tudás szintjén nem tartunk ott, hogy a sztár-
válogatottakkal egy lapon emlegethessék a csapatot. Mégis, 
a Marco Rossi szövetségi kapitány kidolgozta, és a játékosok 
által fegyelmezetten betartott zseniális taktika, a fi zikai fel-
készültség és a csapategység két pontot eredményezett a 
futball óriásaival megmérkőző, outsidernek tartott magyar 
válogatott számára. Az persze már a riválisok erejét és értékét 
jelzi, hogy képesek voltak úgy taktikázni, és akkora nyomást 
helyezni az egyébként keményen és fegyelmezetten véde-
kező piros-fehér-zöldekre, hogy végül sikerült ikszre mente-
niük a meccseket. És persze azon is morfondírozhatunk, mi 
lett volna, ha az Eb-n részt vehet a legjobban jegyzett, igazi 
nemzetközi szintű tehetségnek tartott magyar sztárjátékos, 
Szoboszlai Dominik is, de mindez nem csökkenti a magyarok 
teljesítményének értékét. Fiola zseniális, higgadtan a rövid 
alsóba vágott találata, Szalai és Schäfer gyors letámadás 
utáni csodálatos fejesgóljai a már említett jó, a technikai hi-
ányosságokat sok futással és masszív, fegyelmezett játékkal 
kompenzáló csapatteljesítménnyel együtt vélhetően nem 
csupán az alapból elfogult magyar szurkolók számára tették 
élvezetessé a meccseket. És azt is érdemes megemlíteni, 
hogy a németek elleni eredménnyel mi, magyarok védtük 
meg a szerdai napon Közép-Európa becsületét, hiszen aznap 
csúnyán, indokolatlanul nagy gólkülönbséggel elvéreztek a 
szlovákok, és a lengyelek is alulmaradtak az egyébként náluk 
semmivel sem jobb svédekkel szemben. Mindemellett per-
sze elismeréssel adózhatunk a horvátoknak és a cseheknek 
is, akik viszont nem csupán a tisztes helytállással, hanem a 
legjobb 16 közé jutással jelzik: azért a mi tájainkon is űzik ezt 
a szép sportágat, és nem is olyan rosszul. A magyar váloga-
tott számára viszont az öt évvel ezelőtti nagyszerű kalanddal 
ellentétben most a csoportkörben ért véget az Eb-kaland, de 
szégyenkezni egy percig sem kell – az erőviszonyok ismere-
tében tényleg nem túlzás csodálatosnak nevezni a münche-
ni és a budapesti teljesítményt, amire méltán lehet büszke 
minden magyar, határon belül és kívül. És ami ismét csak jel-
zi: ha biztosítottak a körülmények – a hozzáértő szövetségi 
kapitánytól a megfelelő gazdasági és persze sportszakmai 
közegig –, akkor igenis van jelene és jövője a magyar labda-
rúgásnak. És hogy zárásként a szurkolók által öt éve a válo-
gatott „himnuszává” avatott 90-es évekbeli diszkóslágert is 
felidézzük: ez az út itt most véget ért, de ha sikerül megtar-
tani az eddigi irányt, a jelenlegi alapokra építkezve az igazi 
utazás csak most kezdődik.
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Ovisportpályákat avattak
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A kicsiket mozgásra ösztönzik az újonnan felavatott ovisportpályák

 » DEÁK SZIDÓNIA

Gazdag programokkal várja az ér-
deklődőket a hétvégén a válaszúti 

Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény a 
Múzeumok éjszakája programsorozat 
keretében. A járványügyi előírások 
betartásával szombaton szervezendő 
Kolozs megyei esemény a 2018-ban 
elhunyt neves néprajzkutató, Kallós 
Zoltán magángyűjteménye bemuta-
tása köré épül, célja megismertetni 
a fi atal generációval a mezőségi tele-
pülések néprajzi értékeit – mondta el 
a Krónikának Balázs-Bécsi Gyöngyi, 
a szervező Kallós Zoltán Alapítvány 
elnöke. Mint rámutatott, a fi atal 
nemzedéknek ma már csak a mú-
zeumban van lehetősége találkozni 
azzal a  kultúrával, ami régen meg-
határozta a mezőségi ember életét. A 
tárlatot végigjárva, a látogatók meg-

tudhatják, hogyan nézett ki egy tiszta 
szoba, milyen volt a régi szokásrend. 
A programot koncert, szabadtéri játé-
kok, hagyományos népi mesterségek 
bemutatója, néprajzi témájú előadás 
is színesíti. Az érdeklődők kipróbál-
hatják a mezőségi írásos motívumok 
hímzését, hagyományos péktermé-
keket kóstolhatnak, találkozhatnak 
olyan kézművesekkel is, akik a népi 
kultúrából merítve alkotnak, vagy a 
természethez közel élnek – emelte 
ki Balázs-Bécsi Gyöngyi.  A tárlat-
vezetéseken egyidejűleg maximum 
20 fő vehet részt, a múzeumba való 
belépéskor kötelező a kézfertőtle-
nítő használata, maszk viselése – 
hívták fel a fi gyelmet a szervezők az 
esemény Facebook-oldalán. Mint az 
alapítvány honlapján olvasható, a 
Kallós Zoltán Néprajzi Gyűjtemény 
2010-ben nyílt meg a nagyközönség 

számára. A tárgykészlet magját a Ma-
gyar Örökség, Europa Nostra díjas, 
Kossuth-díjas és -nagydíjas, a Magyar 
Érdemrend középkeresztje a csillag-
gal kitüntetett Kallós Zoltán tárgyi 
néprajzi gyűjtései adják, melyeket 
tisztaszobákon keresztül ismerhet 
meg a látogató. A magángyűjtemény, 
mely megközelítőleg 6000 darabot 
foglal magába, területi lefedettség 
tekintetében a mezőségi, kalotasze-
gi, gyimesi és moldvai magyarságot 
foglalja magába. A gyűjteményben 
az erdélyi román és szász lakosság 
néprajzi tárgyai is jelentős számban 
megtalálhatóak. A múzeum helyet 
ad textil- és viseletgyűjteménynek, 
kerámia-, bútor-, fa- és fémgyűjte-
ménynek. Ezenkívül fotóarchívum, 
nagyszámú népzenei és audiovizuá-
lis felvétel, valamint néprajzi könyv-
tár áll az érdeklődők rendelkezésére.

Fiatalokkal ismertetik meg a Kallós-gyűjteményt




