
Székelyudvarhelyen, a Villanyte-
lepi Napközi Otthonban avatták 
fel a 14 erdélyi Ovi-Sport pálya 
egyikét csütörtökön

#Ovi-Sport  #sportpálya  #Szentegyháza
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Gazdagodó napközi
Újszerű óvodapedagógiai eszközt avattak

S Z É C H E L Y  I S T V Á N

T izennégy Ovi-Sport pályával 
gazdagodnak a napközik Er-
dély-szerte, a magyar állam 

támogatásával létrehozott sportpá-
lyák egyikét csütörtökön délután 
avatták fel a székelyudvarhelyi 
Villanytelepi Napközi Otthonban. 
Grezsa István, a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program koordi-
nálásáért felelős miniszteri biztos 
beszédében megtiszteltetésnek ne-

vezte, hogy az ún. székely 
anyavárosban avathatják fel 
az újszerű óvodapedagógiai 
eszközt, mint ahogyan azt is, 
hogy az elmúlt öt-hat évben 
kiterjeszthették az óvodafej-
lesztési programot minden-
felé, ahol magyarok élnek. 

„Kötelességünk a 13,5 millió, 
még itt, a Kárpát-medencében élő 
magyart egy nemzeti közösségbe 
szervezni. Ehhez pedig az a menta-
litás szükséges, hogy ha az anyaor-
szág újra erősödik – és úgy tűnik, 
hogy újra pályán vagyunk –, akkor 
természetesen részesülniük kell 
ezekből a lehetőségekből a határon 
túli nemzetrészeknek is” – fogalma-
zott a miniszteri biztos. Elmondta, 
ennek része az óvodafejlesztési prog-
ram, amelyben 179 új intézményt 
épített, illetve épít a magyar állam 
a Kárpát-medencében, ugyanakkor 
felújított 713-at, több mint 400 játszó-

teret építettek, és 1500-nál is több ját-
szósarkot juttattak el az óvodákba. 

Az Aranycsapat 2015-ben el-
hunyt hátvédje, a 49-szeres magyar 
válogatott labdarúgó Buzánszky 
Jenő azzal a feltétellel engedélyezte 
neve felhasználását az Ovi-Sport 
Alapítvány (akkor még Ovi-Foci 
Alapítvány) megalapításakor, hogy 
a határon túli magyarok számára is 
el kell juttatni ezt a programot – em-
lékezett vissza beszédében Molnár 
Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítvány elnöke, aki nagy öröm-
nek nevezte, hogy a pályaátadók so-
rozatát Székelyföldön kezdhették el.

Az ünnepi eseményen a Villany-
telepi Napközi Otthon igazgatója, 
Péter Edit köszönetet mondott min-
denkinek, aki lehetővé tette azt, 
hogy a napközibe járó gyerekek élve-

zői legyenek a sportlétesítménynek, 
amelyben megismerhetik számos 
labdajáték – labdarúgás, kézilabda, 
kosárlabda, röplabda, tenisz és láb-
tenisz – alapjait. Az avatóünnepsé-
gen, amelyen jelen volt ifj . Buzánsz-
ky Jenő is, beszédet mondott Lázár 
Zoltán külgazdasági attasé, Mezei 
János, a Magyar Polgári Párt elnöke 
és az Erdélyi Magyar Szövetség társ-
elnöke, Kátai Attila, az Erdélyért Pol-
gári Szövetség elnöke és Gálfi  Árpád, 
Székelyudvarhely polgármestere. Az 
esemény a napközibe járó gyerekek 
szereplésével, majd a pálya birtokba 
vételével zárult.

GERGELY IMRE

„Életminőségünk és környezetünk 
orvossága a mozgás és a sport” – mu-
tatott rá beszédében Csibi Zsuzsanna, 

a Pitypang óvoda igazgató-
nője, aki szerint az intéz-
ményben most már meg-
vannak azok az adottságok, 
amelyek a sportolást, spor-
toktatást biztosítják. Grezsa 
István, a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztésért felelős 

miniszteri biztos hangsúlyozta, 
a program révén Erdélyben 103 új in-
tézményt hoztak létre, 366-ot újítottak 
fel, és létesült 200 játszótér is. Az el-
múlt években felismerték azt, hogy itt 

számos olyan adottság hiányzik, ami 
Magyarországon természetesnek szá-
mít. Ebből kiindulva kezdték el a ma-
gyar innovációnak számító Ovi-Sport 
pályák létesítését. „Tiszta nyereségnek 
számít minden perc, amíg az ilyen pá-
lyákon el lehet csábítani az okostele-
fontól a gyerekeket” – mondta Grezsa 
István, 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 szelle-
mi hagyatékának is tekinthető az Ovi-
Sport pályák építése, és neki mindig 
szívügye volt a határon túli magyar-
ság, illetve a labdarúgás népszerűsíté-
se. A miniszteri biztos rámutatott: „Az 
sem baj, ha nem a magyar, hanem a 
román válogatottban fociznak majd a 

mostani gyerekek, hiszen az óvoda-
program nemcsak Kárpát-medencei 
magyar–magyar összefogásról szól, 
hanem az adott országok többségi 
nemzetei felé is szeretné közvetíteni 
azt, hogy egymás terhét hordozva ösz-
sze kellene végre fognunk, és a nem-
zeti türelmetlenségeket felül kell írnia 
a közös érdeknek. Remélem, ennek az 
lesz a vége, hogy eljön az idő, amikor 
már nem fogjuk kifütyülni egymás 
himnuszát.”

14 sportpálya létesült abban a prog-
ramban, melynek révén a gyergyó-
szentmiklósi is létrejött, és amelyet az 
Erdélyért Polgári Egyesület valósított 
meg. Kátai Attila, az alapítvány elnö-
ke leszögezte, nem baj, ha nem lesz a 
gyermekből élsportoló, a legfontosabb 
a mozgás, a labdajátékok megismerte-
tése, megszerettetése. „Legyen mindig 
gyerekzsivajtól hangos” – tette hozzá. 
Az Erdélyi Magyar Szövetség társelnö-
ke, Mezei János hangsúlyozta: a gyere-
kek fel fogják ismerni, hogy a labdajá-

tékhoz csapatra van szükség, társak 
kellenek, akikkel együtt kell működni, 
egymásra fi gyelni és segíteni egymást. 
„Megtanulják, hogy ha máson segí-
tünk, mi is segítve leszünk. Ez a leg-
fontosabb üzenet.”  Az ünnepségen a 
városvezetést Len Emil alpolgármester 
képviselte, a felszólalók pedig kiemel-
ték Nagy Zoltán korábbi polgármester 

szerepét is az óvodafejlesztés megva-
lósulásában.

Buzánszky hagyatéka 

„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 Buzánsz-
ky 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.

Ovi-Sport pályát avattak Gyergyószentmiklóson is
• Százhúsz gyerek fogja használni azt a magyar kormány 
támogatásával létrehozott sportpályát, amelyet a gyergyó-
szentmiklósi Pitypang óvoda udvarán adtak át csütörtökön.

Boldog gyergyószentmiklósi gyerekek

◂  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

• Amikor néhány éve a magyar állam elindította a Kárpát-medencei Óvodafejlesz-
tési Programot, 1664 óvodába jártak magyar gyerekek, mostanra viszont ez a szám 
kétezer fölé nőtt – mondta el Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési 
Program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a székelyudvarhelyi Villanytelepi 
Napközi Otthon új Ovi-Sport pályájának avatóünnepségén.

• Kézilabdázni, focizni, 
kosárlabdázni, röplabdáz-
ni és teniszezni is lehet 
azon a multifunkcionális 
sportpályán, amely a ma-
gyar kormány Kárpát-me-
dencei Óvodafejlesztési 
Programjának részeként 
épülhetett meg a szent-
egyházi Nárcisz Napközi 
Otthonban.

F Ü L Ö P - S Z É K E L Y  B O T O N D

N agy szükségük van a kisgye-
rekeknek a mozgásra, ezért 

is örült az Ovi-Sport pálya meg-
épülésének a szentegyházi Nárcisz 
Napközi Otthon vezetősége, amely 
hálás volt a magyar kormánynak a 
megvalósításért – hangzott el a pá-
lya avatóünnepségén. Kátai Attila, 
az Erdélyért Polgári Egyesület elnö-
ke hangsúlyozta, nagyon fontosnak 
tartják, hogy a gyerekeket már óvo-
dás kortól az egészséges életmódra, 
a mozgásra neveljék, ezért nagysze-
rű a kifejezetten a kicsik igényei sze-

rint kialakított létesítmény. Molnár 
Andrea, az Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítvány elnöke a program meg-
álmodójára, Buzánszky Jenőre, az 
Aranycsapat néhai tagjára emlékez-
ve elmondta, hogy mindig is nemzeti 
szinten gondolkodott a méltán híres 
hátvéd, vagyis szerette volna, hogy 
ne csak az anyaországi, hanem a 
külhoni magyarok is részesüljenek 
a projekt előnyeiből. Grezsa István, 
a Kárpát-medencei Óvodafejleszté-
si Program koordinálásáért felelős 
miniszteri biztos kiemelte, az elmúlt 
tizenegy évben természetessé vált, 
hogy a külhoniaknak is részesülni-
ük kell abból, ha Magyarországnak 
jól megy a sora. Ennek bizonyítéka 
a mostani projekt is. Az avatóün-
nepségen apaként és polgármester-
ként is megköszönte a támogatást 
Lőrincz Csaba. Beszédet mondott 
még Mezei János, az Erdélyi Magyar 
Szövetség társelnöke, valamint meg-
áldotta a pályát Koncsag László he-
lyi plébános. Jelen volt ugyanakkor 
ifj . Buzánszky Jenő, valamint Lázár 
Zoltán külgazdasági attasé is.

Gyerekeknek épült sportpálya

Lesz hol mozogniuk 
a szentegyházi napköziseknek

▴  F O T Ó K :  E R D É L Y  B Á L I N T  E L Ő D




