Megyei turisztikai egyesület fogja népszerűsíteni Maros megyét
A turizmus fejlesztése egyike a Maros Megyei Tanács fő célkitűzéseinek, ezért
született az a döntés, hogy egy megyei turisztikai egyesületet kell létrehozni,
amely felvállalja Maros megye kulturális és turisztikai értékeinek a
népszerűsítését. A megyei tanácsosok a mai ülésen hagyták jóvá, hogy a megyei
önkormányzat alapító tagként vegyen részt a „Visit Mures” Egyesület
létrehozásában, illetve elfogadták az egyesület alapító okiratát és statútumát is.
Az egyesületnek három alapító tagja van, a megyei tanács mellett a Maros Megyei
Múzeum és a Maros Megyei Hegyimentő Szolgálat vesz részt a létrehozásában.
A megyei turisztikai egyesület fő célkitűzései a Maros megyei turisztikai fejlesztési
javaslatok kidolgozása, a kulturális és a turisztikai látnivalók népszerűsítő
anyagainak az elkészítése, turisztikai csomagok összeállítása a turisztikai
szolgáltatókkal együttműködve, illetve a megye képviselése különböző turisztikai
rendezvényeken pl. turisztikai vásárokon, konferenciákon vagy tapasztalatcsere
programokon.
Maros megye elsőként kapcsolódik be a Junior Sport Országos Karaván c.
projektbe. A Maros Megyei Tanács partnerségi együttműködést kötött a Junior
Sport Egyesülettel a JUNIOR SPORT folyóirat Maros megyei kiadványának
elkészítésére. Ennek a kiadványnak a célja a sportolás és a testnevelés, illetve a
régióból származó sportolók népszerűsítése Maros megyében, elsősorban a fiatalok
körében. A megyei tanács 3000 kiadvány nyomtatását támogatja.
A projekt hivataloson 2017. december 9-én indul egy ünnepi rendezvénnyel,
amelyet a marosvásárhelyi Kultúrpalotában szerveznek meg. Ennek keretében
fellépnek és bemutatót tartanak a Maros megyei sportklubokban tevékenykedő
gyermekek és fiatalok, továbbá a hazai sportélet ismert személyiségei.
A JUNIOR SPORT folyóirat Maros megyei kiadványát januártól ingyen fogják
osztogatni a Maros megyei iskolásoknak egy karaván keretében. A „Ma én vagyok a
tornatanárod” elnevezésű akció részeként híres sportolók és sportintézmények
képviselői is ellátogatnak majd az iskolákba.
A csütörtöki tanácsülésen jóváhagyták Maros megye szociális szolgáltatásokra
vonatkozó akciótervét a 2018-2020 közötti időszakra. A dokumentum alapján a
Maros Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság a következő
tevékenységekre köthet szerződést különböző szolgáltatókkal: 1. családi típusú
elhelyező központok szolgáltatásai 2. rezidenciális szolgáltatás fogyatékkal élő
gyermekek számára 3. hivatásos gondozói szolgáltatások 4. rezidenciális
szolgáltatások fogyatékkal élő felnőtteknek 6. rezidenciális szolgáltatások
családon belüli erőszak áldozatai számára.

A felsorolt szolgáltatások összköltségét 14.236.014 lejre becsüli a megyei
önkormányzat, ebből 4.745.338 lejt irányoz elő 2018-ra, 4.745.338 lejt 2019-re és
4.745.338 lejt 2020-ra.
A mai tanácsülésen több napirendi pont is olyan beruházásokra vonatkozott,
amelyek a megyei kórházhoz kapcsolódnak. A költségvetés-kiegészítés keretében a
megyei önkormányzat 1.365.000 lejt utalt ki a Maros Megyei Klinikai Kórháznak,
amelyből 300.000 lejt sterilizáló berendezések vásárlására fordíthat a
nőgyógyászati és a szemészeti klinika számára, az összeg többi részéből pedig 3 új
kazánt vásárolhat, hogy biztosítani lehessen a kórházak fűtését a téli időszakra.
A megyei önkormányzat a következő időszakban két európai uniós pályázatot
készül benyújtani az onkológiai és a tüdőkórház energetikai rendszerének a
felújítására. Ennek a két beruházásnak a műszaki és gazdasági mutatóit is
elfogadták a mai tanácsülésen. A tüdőkórház esetében a projekt összköltsége
12.825.504,84 lej áfával, az onkológia estében a beruházás 10.331.107,96 lejbe
kerül áfával.
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