
A Romániai Magyar Pedagógu-
sok Szövetsége még január-

ban azzal a kéréssel fordult a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságához, hogy támogas-
sa az erdélyi magyar iskolák testne-
velésóráit, ugyanis a hosszú online 
tanítás során a testmozgás, az egész-
séges életmódnak e nélkülözhetet-
len része nem számított prioritásnak 
– mondta a Székelyhonnak Horváth 
Gabriella, az RMPSZ Maros megyei 
elnöke, hozzátéve, hogy az erdélyi 
kezdeményezésből egész Kárpát-me-
dencére kiterjedő program lett.

A sportszercsomagokkal a Mi-
niszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága szeretné tovább 
erősíteni a sportnak mint közössé-
gi tevékenységnek a fontosságát 
– hangzott el Szovátán, a Maros 
megyei átadón.  Az RMPSZ meg-
bízásából a csomagok szétosztá-
sát koordináló Bajkó Ernő István 
arról beszélt, fontos tudni, hogy 
a sporteszközök olyan gyártótól 
származnak, amely nem foglalkoz-
tat gyerekmunkásokat, jók a mun-
kakörülmények és tisztességesek 
a bérek. A labdák a legmagasabb 

gyártási minőségben készültek, 
egyedi arculattal, a nemzeti színek, 
az államtitkárság tematikus évének, 
a nemzeti újrakezdés évének logója 
és az RMPSZ logója díszíti őket. Ez-

által azt is kivédik, hogy a labdák 
elkallódjanak vagy megjelenjenek 
a másodlagos piacon, hiszen üz-
letben nem lehet hasonló terméket 
vásárolni. A csomagokat arányosan 

oktatási szintenként osztották el. A 
csomagok futball-, futsal-, kézi- és 
kosárlabdákat, ugróköteleket, meg-
különböztető mezeket, labdatartó 
hálót, labdapumpát tartalmaznak.

A jelen lévő testnevelő tanárok 
közül többen is elmondták, nagy 
segítséget jelent a sportszercsomag, 
hiszen nem minden iskola van kel-
lőképpen felszerelve, nem 
ritka, hogy a tanár egyik 
iskolából a másikba viszi 
magával a labdát vagy a 
hálót. Ahhoz, hogy a gye-
rekek megfelelően fejlőd-
jenek, hogy szeressék is a 
tornaórát, megfelelő spor-
teszközökre is szükség van – fejtet-
ték ki lapunknak az adományt átve-
vő tanárok.

Antal Erika

GERGELY IMRE

Mint Egyed József gyergyóújfal-
vi polgármester elmondta, 500 

gyerek van ma a községben, akik 
megérdemlik, hogy megkapják a 
sportolás lehetőségét, ezért épült 
már két műfüves labdarúgópálya. 
A most átadott ovi-sportpálya pedig 
azt teszi lehetővé, hogy a gyerekek 
már egész kicsi kortól fi zikai fejlesz-
tésben részesülhessenek. „A mai 
gyerekek már nem labdával játsz-
va, hanem okostelefonon szociali-
zálódnak, és minden cselekedet, 
ami őket eltéríti a sokszor becsapó 
digitális virtuális világtól, csak se-
gítheti a fejlődésüket” – mutatott rá 
Grezsa István, a Kárpát-medencei 
Óvodafejlesztési Program koordi-
nálásáért felelős miniszteri biztos. 
Elmondta, a program révén 103 új 
óvoda épült és 376 intézményt újí-
tottak fel, és ehhez kötődik a sport-
pályák építése is. 

Kátai Attila, az Erdélyben 14 
ilyen pálya építését megvalósító 
Erdélyért Polgári Egyesület elnöke 

rámutatott, nem kell mindenki él-
sportoló legyen, lényeg, hogy a gye-
rekek megismerjék, megszeressék 
a mozgást, a labdajátékokat. Mezei 
János, az Erdélyi Magyar Szövetség 
elnöke pedig a csapatjáték fontos-
ságát hangsúlyozta, és arra kérte a 
pedagógusokat, hogy erre neveljék 
a gyerekeket. 

Az eseményen jelen volt ifj . 
Buzánszky Jenő, az aranycsapat 
jobbhátvédjének fi a is. Az egykori 
legendás labdarúgóról Molnár And-
rea, az Ovi-Sport Közhasz-
nú Alapítvány vezetője 
elmondta, tíz éve azzal 
a feltétellel karolta fel az 
óvodai sportpályák létesí-
tésének gondolatát, hogy 
azt a határokon kívül élő 
magyar közösségekhez is 
elviszik. A Magyarország 
Kormánya által is felkarolt program 
révén ma közel 500 pályán közel 60 
ezer gyermek mozog napi szinten és 
részesül egyfajta sportágspecifi kus 
testnevelésben. 

testnevelés
ov

i-s
po

rtp
ál

ya
Harangvirág

2021.  OKTÓBER 7. ,  CSÜTÖRTÖK6 A K T U Á L I S #sportolás  #átadás  #sportszeradomány

A 486. ovi-sportpálya
Egy éve használják, tegnap adták át hivatalosan

KORPOS ATTILA

A szerda reggeli eseményen 
ugyancsak Grezsa István, a 
Kárpát-medencei Óvodafej-

lesztési Program koordinálásáért 
felelős miniszteri biztos volt a 

díszvendég, aki székelyföldi 
tartózkodása alatt több lé-
tesítmény átadási ünnepsé-
gén is érdekelt a napokban. 
„Az elmúlt bő egy évtized-
ben gondolatainkat a ha-
táron túli nemzetrészekre 
is kiterjesztettük. Mi ennek 

megfelelően cselekedtünk. 
Használják egészséggel ezt a pályát, 
és remélem, mindig hangos lesz 
az apróságok zsivajától” – közölte 

beszédében. Péter Lukács, Csíkcsi-
csó polgármestere megköszönte az 
önzetlen támogatást, ugyanakkor 
kiemelte, a térség az igazán nagy 
köszönetét jövő évben tudja kifejez-
ni az anyaország irányában. Mezei 
János, az Erdélyi Magyar Szövetség 
társelnöke felszólalásában a léte-
sítmény közösségépítő szerepéért 
volt hálás. Mindezt Kátai Attila, az 
Erdélyért Polgári Egyesület elnöke 
azzal egészítette ki, hogy Erdélyben 
14 településen sikerült hasonló lé-
tesítményekkel gazdagítani az óvo-
dáskorú gyerekek mozgáskoordiná-
ciójának fejlődését.

A 486. ovi-sportpálya

Az ünnepségen részt vett ifj . 
Buzánszky Jenő is, aki édesapja 

2016-os halálát követően vette át az 
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány ve-
zetését. Molnár Andrea, a beruházó 
alapítvány elnöke megjegyezte, a 
csíkcsicsói már a 486. ovi-sportpá-
lya, amit átadnak. „A program ke-
retében már több mint hatvanezer 
gyereket mozgatunk meg napi szin-
ten. Az Aranycsapat legendás tagja 
halálos ágyán megígértette velem, 
hogy ne hagyjam magukra a hatá-
ron túli magyarokat, ide is hozzam 
el a programot. Ezekkel a pályákkal 
az ő szellemiségének állítunk emlé-
ket” – fogalmazott.

Mint megtudtuk, az átadásra ke-
rülő pálya több mint 100 gyereknek 
biztosít lehetőséget a mindennapos 
testmozgásra és a különböző sport-
ágak, mint a röplabda, kézilabda, 
labdarúgás, tollaslabda és tenisz 
alapjainak elsajátítására. A beru-
házás költsége több mint 14 millió 
forint volt, amely tartalmazza a 
pályát, a hozzá tartozó eszközkész-
letet, az óvodapedagógusok okta-
tását, valamint a pályához tartozó 
karbantartó gépet. 

Modern sportpályán tanulhatják meg 
az alapokat a csíkcsicsói óvodások

▾  FOTÓ: VERES NÁNDOR

Az újabb sportlétesítmény is jó 
helyre került

▾  F O T Ó :  G E R G E L Y  I M R E

Sportszercsomagokat kaptak az államtitkárságtól 

Ajándék Újfalu gyerekeinek

• Maros megye 188 iskolájának adományozott sportszer-
csomagot a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtit-
kársága, hogy valamennyi kis- és nagyiskolás sportolhas-
son és ahhoz megfelelő sporteszközöket használhasson. 

• A gyergyóújfalvi Elekes Vencel Általános Iskolához 
tartozó Harangvirág óvoda az egyik olyan erdélyi tanin-
tézmény, ahol Magyarország kormányának támogatásá-
val kisgyerekek mozgáskultúráját segítő ovi-sportpálya 
létesült. Ezt adták át tegnap ünnepélyes keretek között.

Maros megyében 188 iskola 
részesült az adományban 

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

• A tanintézmény korosztályának megfelelő sportpá-
lyával gazdagodott a csíkcsicsói Kájoni János Álta-
lános Iskolához tartozó Pillangó óvoda. A korszerű 
megvalósítást a magyarországi Ovi-Sport Közhasznú 
Alapítvány jóvoltából sikerült létrehozni.




