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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 
 

2016. február 25-i 
24. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács által összehangolt Gazdasági-társadalmi rendezvények 

2016-os programjának a jóváhagyásának tekintetében 

 

Maros Megyei Tanács, 
 
Látva a 2016. 02. 18.-i 2980. számú indokolását a Maros Megyei Tanács Regionális 
Fejlesztési  
és Pályázat Kivitelező Igazgatóságának, valamint a szakbizottságok véleményeit, 
 
Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített 2001. évi 215-ös helyi 
közigazgatási Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének b) és a (3) bekezdés d) 
betűjének és 97. cikkelyének alapján, 

 

határozza: 

 

1. cikkely: Jóvá hagyja A Maros Megyei Tanács által összehangolt Gazdasági-
társadalmi rendezvények 2016-os programját, a melléklet szerint, amely szerves 
része a jelen határozatnak. 

2. cikkely: A jelen határozat kivitelezéséért felelnek a saját apparátus 
igazgatóságai és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények.  

 

 

 
ELNÖK               Ellenjegyzi 
Ciprian Dobre                                                                      JEGYZŐ  
                                                Paul Cosma     
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI  
ÉS PÁLYÁZAT KIVITELEZŐ IGAZGATÓSÁG 
 
 2980/18.02.2016 sz. 
VI/D/1 akta 
 
 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács által összehangolt Gazdasági-társadalmi rendezvények 
2016-os programjának a jóváhagyásának tekintetében 

 

Megegyezően az újra közölt, utólag módosított és kibővített 2001. évi 215-ös 
Közigazgatási törvénnyel, a közhatóságoknak a kötelességük, hogy elfogadjanak 
megye gazdasági-társadalmi fejlesztési stratégiákat, prognózisokat és 
programokat. Ezek fontosak úgy a megye gazdasági-társadalmi fejlődéséhez, 
mint az Európai Unió által rendelkezésre bocsájtott alapok megpályázásához és 
ezeknek a hatékony felhasználása. 

 

Ennek értelmében, a Maros megye fejlesztési tervébe foglalt cselekvési irányok 
szellemében, a 2014-2020-as időszakra, kidolgozták A Maros Megyei Tanács által 
összehangolt Gazdasági-társadalmi rendezvények 2016-os programját, amelyet a 
Maros Megyei Tanács költségvetéséből, amelyet a 2016.01.28.-i 7. számú 
Határozattal hagytak jóvá, és nem visszatérítendő külföldi alapokból fognak 
finanszírozni. A tevékenységek a programból bele lesznek foglalva a Maros Megyei 
- Prefektusi Intézmény által kidolgozott „Cselekvési terv a 2016. évre”, a 
Kormány Programba foglalt célkitűzések megvalósításáért, amelyet a 2015.11.17-
i 45. számú Románia Parlamentjének a Határozatával fogadtak el. 

 

Mint minden évben, a 2016. évben is a Megyei Tanács szakigazgatóságai és a neki 
alárendelt intézmények, saját cselekvési terveket javasolnak, a következő képen 
szervezve: 

1. A Maros Megyei Tanács és az alárendelt intézmények befektetési és feljavítási 
programja 

2. A saját költségvetésű úti munkálatok programja 

3. A helyi közigazgatás informatizálási programja 

4. Külkapcsolatok programja 

5. Maros megye 2016. évi költségvetéséből nem visszatérítendő támogatás 
adományozási program: kultúra, vallás, sport és szociális támogatás területeken 

6. Maros megye turizmusának fejlődésére vonatkozó program 

7. Az európai alapokra vonatkozó kommunikációs program 

8. A Maros Megyei Tanács közszolgálati kommunikációs programja  
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9. A Maros szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság programja 

10. A Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények kulturális 
tevékenységeinek a programja 

 

A Maros Megyei Tanács gazdasági-társadalmi esemény programja 2016-ra, 
szeretnék ha pragmatikus lenne következés képen felügyelik és értékelik a 
kivitelezése alatt és egy leltárát fogja képezni a 2016. évi a Maros megye 
gazdasági-társadalmi fejlődésének érdekébe kezdeményezett eseményeknek. 
Persze, abban a mértékben amennyire szükségesnek érzik, kibővíthető más 
javaslatokkal. 

 

Tekintettel a fentiekre, javasoljuk jóváhagyásra A Maros Megyei Tanács által 
összehangolt gazdasági-társadalmi rendezvények 2016-os programjának a 
határozat tervezetét. 

 

 

ELNÖK 

Ciprian Dobre 

VEZÉRIGAZGATÓ  

Valer Bățaga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  Stan Sorin 
  Loredana Suciu 
Ellenőrizte: Suciu Călin Osztály vezető 
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1. A Maros Megyei Tanács és az alárendelt intézmények befektetési és feljavítási programja 
 

A program magába foglalja az intézmények jó körülmények közötti időszerű tevékenységéhez szükséges munkálatokat. Az ebbe a programba 
besorolt munkálatok azon javakra vonatkoznak melyek Maros megye köztulajdonának része. A program finanszírozási forrásai első sorban a helyi 
költségvetés, kibővítve az alárendelt intézmények saját jövedelmeivel 

 
I. BEFEKTETÉSEK               

 

A. Megyei Tanács                  - lej - 
 

Sor 
szám 

Fejezet/Befekt
e-tési 

kategória 
A befektetés céljának a megnevezése 

Program 
2016 

amiből: 

Helyi 
költségveté

s 

Saját 
jövedelem/fejlesztési 

alap hitel 

0 1 2 3=4+5 4 5 
     2016. ÉVI BEFEKTETÉSI ÖSSZKÖLTSÉG 135.264.000 79.595.000 55.669.000 
    MAROS MEGYEI TANÁCS összesen, amiből 68.266.000 68.266.000 0 
  51 Összesen 51. fejezet 11.056.000 11.056.000 0 

1 51.C PT Igazgatási székhely felújítása (tervezés+tanácsadás) 950.000 950.000   
2 51.C Díjak, engedélyek, egyezmények a PT Igazgatási székhely felújítása  2.000 2.000   
3 51.C Szerződést követő szoft 10.000 10.000   

4 51.C SF Intervenciós központ Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca, 33. sz. 50.000 50.000   

5 51.B PT Intervenciós központ Marosvásárhely, Köteles Sámuel utca, 33. sz. 100.000 100.000   

6 51.C 
Díjak, engedélyek, egyezmények az SF Intervenciós központ Marosvásárhely, Köteles Sámuel 
utca, 33. sz. 

5.000 5.000   

7 51.A A Közigazgatási Palota architekturális megvilágítása – Munkálatok végrehajtása 1.702.000 1.702.000   

8 51.C A Közigazgatási Palota architekturális megvilágítása -Díjak, engedélyek, egyezmények  10.000 10.000   

9 51.C 
PT A Közigazgatási Palota architekturális megvilágítása (műszaki tanácsadás a tervező 
részéről) 

9.000 9.000   

10 51.C 
A Közigazgatási Palota architekturális megvilágítása - műszaki tanácsadás a munkálat vezető 
részéről 

8.000 8.000  

11 51.C Díj ISC A Közigazgatási Palota architekturális megvilágítása 13.000 13.000  
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Sor 
szám 

Fejezet/Befekt
e-tési 

kategória 
A befektetés céljának a megnevezése 

Program 
2016 

amiből: 

Helyi 
költségveté

s 

Saját 
jövedelem/fejlesztési 

alap hitel 

0 1 2 3=4+5 4 5 

12 51.C SF a Marosvásárhely, Primăriei utca, 2. sz. alatti igazgatási székhely klíma berendezése 25.000 25.000  

13 51.C 
Az építkezések jóváhagyási és engedélyezési folyamatának az aktáinak a nyilvántartási 
aplikáció 

100.000 100.000  

14 51.C 
A 8.2 „Épített közvagyon” paragrafus kibővítése a „Megyei területrendezési terv frissítése, 
Maros Megye” dokumentációból 

10.000 10.000  

15 51.C 
A Segesvár-i Vár és a Szászkézd-i Parasztvár erődítményeinek dokumentálási, felújítási és 
konzerválási intézkedései 

100.000 100.000  

16 51.C Természeti kockázati térképek 71.000 71.000  

17 51.C Tervezetek társfinanszírozása 7.891.000 7.891.000  

  Összesen 54. fejezet 10.000 10.000 0 

1 54.C 
SF hegyimentő állomás, hegyi menedékhely építésére, hegyi útvonalak kiépítésére és 
megjelölésére vonatkozó 

10.000 10.000  

  Összesen 66. fejezet 100.000 100.000 0 
1 66.C PT Egészségügyi központ kiépítése Erked helységben 100.000 100.000  

  Összesen 67. fejezet 432.000 432.000 0 
1 67.C SF Apollo épület 127.000 127.000  

2 67.C PT Apollo épület 300.000 300.000  

3 67.C Díjak, engedélyek, egyezmények Apollo épület befektetési munkálataira 5.000 5.000  

  Összesen 74. fejezet, amiből: 1.757.000 1.757.000 0 

1 74.C 
Munkálat vezetői műszaki felügyelet „Erdészeti ökológiai egyensúly helyreállítása a leromlott 
területeken – Feljavítási terület - Forrásészka - Cetegău - 113, 77 ha - Mezőrücs község” 

1.000 1.000   

2 74.C 
A 2014-2020-as a környezeti infrastruktúrát érintő operatív programok keretébe alapokat 
megpályázó műszaki dokumentációk összeállítása.  

1.488.000 1.488.000   

3 74.C A Balavásár-i osztályozó-szállító állomás felszerelésének a kibővítése 250.000 250.000   

4 74.C 
Fizikai biztonsági kockázati elemzés a SMIDS keretén belül megvalósított befektetési 
célkitűzéseknek 

5000 15.000   

5 74.C Operációs rendszer és antivírus licenc 3.000 3.0000  

  Összesen 84. fejezet, amiből: 54.911.000 54.911.000 0 
1 84.C SF (I szakasz) A repülőteret kiszolgáló kommunikációs útvonalak modernizálása 54.000 54.000  

2 84.C PT (I szakasz) A repülőteret kiszolgáló kommunikációs útvonalak modernizálása 642.000 642.000  
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Sor 
szám 

Fejezet/Befekt
e-tési 

kategória 
A befektetés céljának a megnevezése 

Program 
2016 

amiből: 

Helyi 
költségveté

s 

Saját 
jövedelem/fejlesztési 

alap hitel 

0 1 2 3=4+5 4 5 

3 84.C 
Tervezés és végrehajtás „Megyei Utak Karbantartási Szolgálat székhelyének kivitelezése” 
(beleértve díjak és engedélyek)  

3.100.000 3.100.000  

4 84.A 
 „Megyei Utak Karbantartási Szolgálat székhelyének kivitelezése” munkálat vezetői műszaki 
támogatás 

27.000 27.000  

5 84.C  „Megyei Utak Karbantartási Szolgálat székhelyének kivitelezése”-hez ISC díj 13.000 13.000  

6 84.C Műszaki támogatás a DJ 135 tervezője részéről 3.000 3.000  

7  Megyei út karbantartó szolgálat felszerelései összesen, amiből: 72.000 72.000 0 
7.1 84.C Úthenger  25.000 25.000   
7.2 84.C Kézi jelzésfestőgép 28.000 28.000   
7.3 84.C Láncfűrész 2.000 2.000  

7.4  84.C Hordozható áramfejlesztő 10.000 10.000  

7.5  84.C Motorosszivattyú 7.000 7.000  

8 84 Befektetés az út program szerint 51.000.000 51.000.000  

  Összesen SPJ SALVAMONT, amiből: 15.000 15.000 0 
1 54.C Áldozat kereső Dron  15.000 15.000  

  2-ES SZÁMÚ INKLUZÍVE OKTATÁSI KÖZPONT 12.000 12.000 0 
1 65.C Antivírus program (10 db) 3.000 3.000  

2 65.C Számítógépek (2 db) 5.000 5.000  

3 65.C Színes nyomtató (1 db) 4.000 4.000  

  SZÁSZRÉGENI 3-AS SZ. MSZI INKLUZÍV OKTATÁSI KÖZPONT  12.000 12.000 0 
1 65.C PC RENDSZER-3 db 12.000 12.000  

  MEGYEI OKTATÁSI ERŐFORRÁS ÉS TANÁCSADÁS KÖZPONT MAROSVÁSÁRHELY  10.000 10.000 0 

1 65.C Multifunkcionális  10.000 10.000  

  EGÉSZSÉGÜGYI EGYSÉGEK, amiből: 4.969.000 4.400.000 569.000 
 66 MAROS MEGYEI KÓRHÁZ összesen, amiből: 4.300.000 4.000.000 300.000 

1 66.C Vérgáz elemző 58.000 58.000  

2 66.C Érzéstelenítő készülék  80.000 80.000  

3 66.C Sebészeti szívó berendezés 2 db 9.000 9.000   
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Sor 
szám 

Fejezet/Befekt
e-tési 

kategória 
A befektetés céljának a megnevezése 

Program 
2016 

amiből: 

Helyi 
költségveté

s 

Saját 
jövedelem/fejlesztési 

alap hitel 

0 1 2 3=4+5 4 5 
4 66.C Liga - sure típusú kauter 2 db 184.000 184.000   

5 66.C Automata developátor  36.000 36.000  

6 66.C Elektrokardiográf 6 db. 80.000 80.000  

7 66.C Elektrokauter  80.000 80.000  

8 66.C Lamináris áramlású pára elszívó 2 db. 53.000 53.000  

9 66.C Injectomat 8 db. 52.000 52.000  

10 66.C LED-es vizsgáló állólámpa  20.000 20.000  

11 66.C Fototerápiás lámpa 9.000 9.000  

12 66.C Bariatric sebészeti asztal  152.000 152.000  

13 66.C Műtő asztal 3 db. 438.000 438.000  

14 66.C Sebészeti vizsgálati elektromos asztal 2 db. 30.000 30.000  

15 66.C 
Domború szonda készlet biopszia szonda domború szonda, Mindray DP5 ekográf kompatibilis 
endokavitáris biopszia készlet szonda 

15.000 15.000  

16 66.C Nőgyógyászati asztal a szülőszobákba 2 db. 80.000 80.000  

17 66.C Tükrös mikroszkóp 2 db. 36.000 36.000  

18 66.C Életfunkció Monitor 10 db. 150.000 150.000  

19 66.C Lineáris érrendszeri szonda Aloka echográfhoz 30.000 30.000  

20 66.C Érintés nélküli tonométer 10.000 10.000  

21 66.C Biopsziás és vérzéscsillapítós méh kaparó készlet 3 db.  15.000 15.000  

22 66.C Terhességmegszakító készlet 3 db. 15.000 15.000   
23 66.C Meleg levegős sterilizátor 4 db. 50.000 50.000   

24 66.C Nagy teljesítményű echokardiográfia 826.000 826.000   
25 66.C 111 literes inkubátor - 2 db 54.000 54.000   
26 66.C Scialitic lámpa - 3 db 270.000 270.000   
27 66.C Sebészeti eszközök a műtőkbe 120.000 120.000   
28 66.C Laparoszkópia torony 710.000 710.000   
29 66.C Árúszállító gépjármű 110.000 110.000   
30 66.C Felületi vénásrendszer átvilágító berendezés  72.000 72.000   

31 66.C Echográf 156.000 156.000   
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Sor 
szám 

Fejezet/Befekt
e-tési 

kategória 
A befektetés céljának a megnevezése 

Program 
2016 

amiből: 

Helyi 
költségveté

s 

Saját 
jövedelem/fejlesztési 

alap hitel 

0 1 2 3=4+5 4 5 
32 66.C Hordágy típusú felvonó a pneumológiai részlegreAscensor tip targă secţia pneumologie 200.000   200.000 
33 66.C ATI ágyak -5 db 100.000   100.000 
 66 DICSŐSZENTMÁRTONI MUNICÍPIUMI KÓRHÁZ összesen, amiből: 669.000 400.000 269.000 
1 66.C DALI – Járóbeteg szakrendelő modernizálása és felszerelése orvosi berendezéssel  55.000 55.000   
2 66.C DALI – Igazgatási Pavilon kibővítése és újrafelosztása 20.000 20.000   
3 66.C Megvalósíthatósági tanulmány – kanalizálási rendszer kicserélése a kórház teröletén 10.000 10.000   
4 66.C DALI – a sürgösségi fogadó egység felújítása, modernizálása, kibővítése és felszerelése 25.000 25.000   
5 66.C DALI – A Központi Pavilon alagsorának a felújítása és modernizálása 10.000 10.000   
6 66.C Echodoppler 170.000 170.000   
7 66.C Laparoscop 157.000   157.000 
8 66.C DALI az épületek energetikai hatékonyságára vonatkozó 110.000 110.000   
9 66.C Sugárzó asztal 77.000   77.000 
10 66.C Automata elemző 35.000   35.000 
  KULTURÁLIS EGYSÉGEK összesen, amiből: 515.000 515.000 0 
  MAROS MEGYEI MÚZEUM összesen, amiből: 295.000 295.000 0 
  KULTÚR PALOTA 120.000 120.000 0 
1 67.C Dali Palota felújítása európai alapokkal 40.000 40.000  

2 67.C A Kultur Palota tűzriasztó rendszerének tervezése 40.000 40.000  

3 68.C Vezeték rendszer 40.000 40.000  

  IGAZGATÁSI ÉPÜLET MARAŞTI 8A 85.000 85.000 0 
4 67.C SF igazgatási épület manzárd kiépítése, II fázis, engedélyek megszerzése  5.000 5.000  

5 67.C Gépjármű 0 80.000  

  MŰVÉSZETI MÚZEUM 15.000 15.000 0 

6 67.C A kiállító és raktározó helységek hőmérséklet és páratartalom jelző és ellenőrző profi rendszer 15.000 15.000  

  GÖRGÉNYSZENTIMREI RÉSZLEG 30.000 30.000 0 

7 67.C 
A Mikháza-i rómaikori archeologiai parkban levő parancsnoksági épület megvédésére védő 
épület megépítésének a MT megvalósítása 

30.000 30.000  

  RÉGÉSZETI RÉSZLEG 45.000 45.000 0 
8 67.C Dák kincsek díjazása 45.000 45.000  
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Fejezet/Befekt
e-tési 

kategória 
A befektetés céljának a megnevezése 

Program 
2016 

amiből: 

Helyi 
költségveté

s 

Saját 
jövedelem/fejlesztési 

alap hitel 

0 1 2 3=4+5 4 5 
  HAGYOMÁNYOS KULTÚRA ÉS MŰVÉSZETI OKTATÁS MAROS MEGYEI KÖZPONTJA 20.000 20.000 0 
1 67.C Hordózható számítógép 4.000 4.000  

2 67.C Videó felügyelő rendszer 5.000 5.000  

3 67.C Légkondicionáló rendszer 6.000 6.000  

4 67.C Nagybőgő ¾ méretű 5.000 5.000  

  MAROS MŰVÉSZEGYÜTTES 50.000 50.000 0 
1 67.C Fénytechnika 8.000 8.000  

2 67.C Kültéri hangrendszer 13.000 13.000  

3 67.C Fehér-fekete másológép A4, A3 4.000 4.000  

4 67.C Fotó felszerelés/profi felvételezés 7.000 7.000  

5 67.C Fekete háttér a színpadnak 9.000 9.000  

6 67.C Színpadi vetítővászon  9.000 9.000  

  MAROSVÁSÁRHELYI ÁLLAMI FILHARMÓNIA összesen, amiből: 90.000 90.000 0 
1 67.C Trombita 2 db 42.000 42.000  

2 67.C Klarinét pár 32.500 32.500  

3 67.C Tom Tom Concert 15.500 15.500  

  ARIEL GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZ MAROSVÁSÁRHELY összesen, amiből: 30.000 30.000 0 
1 67.C Fémszerkezetek a panelnek 30.000 30.000  

  MAROS MEGYEI KÖNYVTÁR 30.000 30.000 0 
1 67.C Biztonsági forgatókönyv tervezet tűzesetére a Teleki-Bolyai Könyvtárnál 30.000 30.000  

 68 MAROS MEGYEI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG összesen, amiből: 2.200.000 2.200.000 0 
  MUNKÁLATOK FOLYTATÓLAGOSAN    

1 68.A Kerítés és járatok a Szászrégeni CIA  94.000 94.000  

2 68.A Épület felújítás és kibővítés CRCDN Csávás 417 103.000 103.000  

3 68.A Elektromos áramellátás a Szászrégeni CRRN 45.000 45.000  

4 68.A Konyha berendezés Szászrégeni CRRN 1.284.000 1.284.000  

5 68.A Kerítés és járatok a Szászrégeni CRRN 232.000 232.000  
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e-tési 
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s 

Saját 
jövedelem/fejlesztési 

alap hitel 

0 1 2 3=4+5 4 5 

6 68.A 
A külső vízellátási és a hozzátartozó kanalizálási berendezések megváltoztatása Szászrégeni 
CRRN 

33.000 33.000  

  ÖSSZESEN MUNKÁLATOK FOLYTATÓLAGOSAN 1.791.000 1.791.000  

  FÜGGETLEN FELSZERELÉSEK    

7 68.C Hőközpontok  -4 db.  18.000 18.000  

8 68.C Hőközpontok  -4 db.     12.000 12.000  

9 68.C Mosógépek  - 10 db. 45.000 45.000  

10 68.C Hőállomás- CRCDN Trébely utca 3  10.000 10.000  

11 68.C Hőállomás - CRCDN Csávás- Băla utca 43 -  10.000 10.000  

12 68.C Hőállomás - Materna Központ 10.000 10.000  

13 68.C Materna Központ- Gépjármű - 1 db 57.000 57.000  

14 68.C Fatüzelésű kazán -1 db - CIA Holtmaros 30.000 30.000  

15 68.C Diplomás tesztek a pszichológusoknak - 3 db  15.000 15.000  

  ÖSSZESEN FÜGGETLEN FELSZERELÉSEK 207.000 207.000  

  SF+TERVEZETEK SF - Megvalósíthatósági tanulmány n.r.    

16 68.C 
SF/DALI - Épület bővítése terasz lezárásával és újrafelosztás CTF Nagysármás- Dezrobirii utca 
58 

12.000 12.000  

17 68.C 
SF/DALI - Épület bővítése terasz lezárásával és a hálószobák meghosszabbítása CRCDN Csávás 
215 

12.000 12.000  

18 68.C SF - Védett lakások CIA Szászrégen - Pandurilor utca 60.000 60.000  

19 68.C SF-  Központi fűtés CIA Mezőkapus - B Test 8.000 8.000  

20 68.C SF/DALI - Ingatlan modernizálás- CTF Nyárádszereda - Semănătorilor utca 1 12.000 12.000  

21 68.C SF - Garázs manzárdozás tanulóterem létesítéséért  - CTF Szászrégen - Subcetate utca 26 12.000 12.000  

22 68.C SF - Balkon építés CTF Szászrégen - Făgăraşului utca 4 5.000 5.000  

23 68.C SF - Balkon építés CTF Szászrégen - Rodnei utca 10/1 5.000 5.000  

24 68.C DALI - Klub/kikapcsolódási terem megvalósítása - CRRN Marosludas 15.000 15.000  

25 68.C 
SF - Épület újrafelosztás, kibővítés hullaház és raktár építéséért CIA Szászrége - Pandurilor 
utca 

21.000 21.000  

26 68.C SF/DALI - C épület test modernizálás -  CIA Szászrégen -  Pandurilor utca 18.000 18.000  
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Fejezet/Befekt
e-tési 
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A befektetés céljának a megnevezése 

Program 
2016 

amiből: 
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költségveté

s 

Saját 
jövedelem/fejlesztési 

alap hitel 

0 1 2 3=4+5 4 5 
27 68.C SF- Kápolna berendezése CRRN Marosvécs 10.000 10.000  

28 68.C SF - C test épületfelújítás és fűtőberendezés - DGASPC székhely - Trébely utca 7 12.000 12.000  

  ÖSSZESEN SF+TERVEZET 202.000 202.000   
  ALSÓIDECSI IDŐSSZEMÉLYEK OTTHONA összesen, amiből: 110.000 110.000 0 

1 68:A II Pavilon Felújítása 88.000 88.000  

2 68.C Sós víz pompa 10.000 10.000  

3 68.C Sós víz melegítő 12.000 12.000  

 84 RA TRANSILVANIA REPÜLŐTÉR, összesen, amiből: 59.155.000 4.055.000 55.100.000 
1 84.C A kifutópálya akadályosítási dokumentáció frissítése 2000 x 45 m, 45 km-es körzeten 105.000 105.000   
2 84.C Repülőtéri tűzoltó gépjármű 1.300.000 1.300.000   
3 84.C Hótakarító multifunkcionális jármű 1.700.000 1.700.000   
4 84.C Repülőtér Master Plan 90.000 90.000   

5 84.C PT kerületi kerítést TVCI felügyelő rendszer bővítése 100.000   100.000 

6 84.C PT a mozgó felületek esedékes javításoknak  50.000 50.000   

7 84.C Upgrade PT jelző készülék a Cat II OACI CR Alfa, 2 platform és platform világítás 25.000 25.000   
8 84.C Az elektromos üzem alacsony feszültségi táblázat optimizálása  0 300.000   
9 84.C Jelző-informáló berendezés (gördülőpálya, kifutópálya) 185.000 185.000   

10 84.C Mozgó felületek és RESA RK végrehajtás (beleértve hozzátartozó berendezések) 55.000.000   55.000.000 
11 84.C Utas feldolgozó és ellenőrző rendszer korszerüsítés (CMS) 45.000 45.000   

12 84.C 
Beavatkozási munkálatok jóváhagyó dokumentáció és PT K mozgó felületek és RESA (beleértve 
hozzátartozó berendezések) 

230.000 230.000   

13 84.C Szélzsák  25.000 25.000   
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Nem visszatérítendő finanszírozású tervezetek jegyzéke 

- lej - 

Sor 
szá
m 

F
e
je

z
e
t 

Tervezet 
TERVEZET 
VEZETŐ 

A Maros 
Megyei 

Tanácsra 
tartozó 

előrejelzett 
összköltségek 

2016 

1 51 Integrált beavatkozási program a munkanélkülieknek - Fenntartható jövő bizonysága. CJ BUZĂU 783.015 10.000 

2 66 A Maros Megyei és Sürgősségi Kórház járóbeteg részlegének a felújítása, modernizálása és felszerelése CJM 16.567.111 1.000 

3 67 Motorsport gépjárműpark CJM 64.576.532 34.667.000 

4 68 
A gyermekekre gyakorolt erőszak megelőzési, beavatkozási és leküzdési intézmények közötti hálózat 
kifejlesztése -ID PROIECT PEH084 

DGASPC 547.629 486.000 

5 68 United Networks- Integrált kezdeményezés a társadalmi befogadás marginalizált közösségeinek DGASPC 32.284 16.000 

6 70 A Maros megyei víz és használt víz infrastruktúra kibővítése és felújítása 
SC COMPANIA 
AQUASERV SA 

1.462.141 440.000 

7 74 Integrált szilárd hulladék kezelési rendszer Maros megyében CJM 201.522.476 1.337.000 

8 74 
Az ökológiai egyensúly helyreállítása a leromlott erdőterületeken - Feljavítási terület - Valea 
Sînmartinului - Cetegău - 113, 77 ha -, Mezőrücs község 

CJM 2.882.593 44.000 

9 84 Felújítás, modernizálás DJ 135 Nyárádmagyaros-Sóvárad CJM 43.477.762 12.000 

    Összesen, amiből 331.851.543 37.013.000 

MMT hozzájárulás   28.726.000 
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 II. JAVITÁSOK                 
     -lej- 

Sor 
szá
m 

Költs. 
fej. 
jele 

A munkálat megnevezése 
Érték  

lej 

0 1 2 3 

    ÖSSZESEM JAVÍTÁSOK, amiből:                                                                 2.607.000               
    MAROS MEGYEI TANÁCS 1.055.000               
   51. FEJEZET 1.000.000               
1 51 Javítások az ”Apollo Palotánál” 700.000               
2 51 Illemhely kiépítése a mozgássérültek számára 70.000               
3 51 Időszakos javítások 210.000               
4 51 Gépjármű javítások 20.000               
   60 60. FEJEZET 50.000               
1 60 Időszakos javítások 50.000               
  74 74. FEJEZET 5.000               

1 74 Kerítés kibővítés és a raktár gáztalanító berendezés irányítópult Szászrégen 5.000               
  54  SPJ HEGYIMENTŐK összesen, amiből: 40.000               

1 54 Gépjárműpark feljavítás 40.000               

   54 1. SZÁMÚ INKLÚZIOS NEVELÉSŰ ISKOLA KÖZPONT 20.000               
1 65 Higiéniai munkálatok az élelmezési részlegen és az illem helyeken 5.300               
2 65 Osztály meszelési munkálatok 4.700               
3 65 Kerítés javítási munkálatok 8.000               
4 65 Diák szállító kocsi javítása 2.000               
    2. SZÁMÚ INKLÚZIOS NEVELÉSŰ ISKOLA KÖZPONT 47.000               
1 65 Az osztálytermek, illemhelyek, előszobák és folyosók takarítása és meszelése 5.000               
2 65 Javítási munkálatok és meszelések a melegítő berendezésnél 42.000               
    3. SZÁMÚ INKLÚZIOS NEVELÉSŰ ISKOLA KÖZPONT S.A.M. SZÁSZRÉGEN  30.000               
1 65 Időszakos javítások és belső takarítás az iskola épületében 15.000               
2 65 Időszakos javítások és belső takarítás a műhelyek épületében 15.000               

   MAROS MEGYEI KÓRHÁZ 500.000               
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0 1 2 3 

1 66 Javítási munkálatok ortopédiai klinika 100.000               
2 66 Javítási munkálatok tüdőgyógyászati klinika 100.000               
3 66 Javítási munkálatok a patológia átköltöztetése érdekében 200.000               
4 66 Javítási munkálatok a kórház speciális járóbeteg részlegén 100.000               
  66 DR. GH. MARINESCU MUNICÍPIUMI KÓRHÁZ DICSŐSZENTIMRE 35.000               
1 66 Esővíz elvezetők takarítása és helyettesítése 35.000               
   KULTURÁLIS EGYSÉGEK       155.000               

   MAROS Mrgyri Múzeum                              125.000               
1 67 A II. és III. emeleti kiállító termek, a Kultúrpalota művészeti részlege javítása és meszelése a tetőtéri esővíz beszivárgások miatt 10.000               
2 67 A Kultúrpalota klímaberendezés ellenőrzése 15.000               
3 67 Az emeleti kiállító termek díszítéseinek a restaurálása - stukkó díszítés 30.000               
4 67 Tűzállósítás, műszaki szakvélemény ”tűzvédelem, új épület Természet tudomány” alapvető követelmény  10.000               
5 67 Hasadás javítása, szín harmonizálás az Építkezési rendelkezés szerint, Középkori Vár épület udvar burkolat 60.000               
  A ”Maros” Profi Művészegyüttes 30.000               

1 67 Autóbusz javítások 20.000               
2 67 Színpad, folyosók és öltözők javítása 10.000               

  68 D.G.A.S.P.C. MUREŞ 700.000               
1 68 Neuropszichiátriai fogyatékossággal élő gyermekek lakás központ Marosvásárhely, Mezőcsávás                  
2 68 Külső, belső javítások és takarítások 80.000               
  A1 - ÖSSZESEN CRCDN  80.000               
3 68 A család típusú házak irányító és adminisztráló szolgálata                 
4 68 Külső, belső javítások és takarítások 80.000               
  A2 - ÖSSZESEN CTF MEGYE 80.000               
5 68 Családi típusú házkomplexus SZÁSZRÉGEN, PETELE                 
6 68 Külső, belső javítások és takarítások 40.000               
  A3 - ÖSSZESEN CTF SZÁSZRÉGEN-PETELE 40.000               
7 68 Neuropszichiátriai fogyatékossággal élő gyermekek szolgáltatás központ SEGESVÁR                 
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8 68 Külső, belső javítások és takarítások 31.000               
9 68 Székek javítása 1.000               
  A4 - ÖSSZESEN CSCDN SEGESVÁR 32.000               

10 68 Anyasági központ MATERNA                 
11 68 Külső, belső javítások és takarítások 11.000               
12 68 Pavilon javítása 2.000               

  A5 - ÖSSZESEN MATERNA 13.000               

  DGASPC -székhely Trebely utca 7                 

13 68 Külső, belső javítások és takarítások 161.000               
   A6 - ÖSSZESEN DGASPC -székhely Trebely utca 7 161.000               
  CRRN MAROSLUDAS                 

14 68 Külső, belső javítások és takarítások 20.000               

  A7 - ÖSSZESEN CRRN MAROSLUDAS 20.000               

15 68 Családi ház típusú komplexum Marosszentkirály, Marosszentanna                 
16 68 Külső, belső javítások és takarítások 100.000               

  A8 - ÖSSZESEN CTF Marosszentkirály-Marosszentanna 100.000               

  A. Fő összeg DGASPC              ( A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8) 526.000               
  B-CIA MEZŐKAPUS                 

17 68 RKülső, belső javítások és takarítások 20.000               

 68 B- ÖSSZESEN CIA MEZŐKAPUS 20.000               
  C-CIA SEGESVÁR                 

18 68 Gázberendezés felújítása 15.000               
  C- ÖSSZESEN CIA SEGESVÁR 15.000               

19 68 D- CIA MAROSSÁRPATAK                 
20 68 Külső, belső javítások és takarítások 20.000               
  D -ÖSSZESEN CIA MAROSSÁRPATAK 20.000               
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  E- CIA SZÁSZRÉGEN                 
21 68 Külső, belső javítások és takarítások 32.000               
  E- ÖSSZESEN CIA SZÁSZRÉGEN 32.000               
  F- CIA HOLTMAROS                 

22 68 Külső, belső javítások és takarítások 27.000               
  F- ÖSSZESEN CIA HOLTMAROS 27.000               
  G- CRRN SZÁSZRÉGEN                 

23 68 Külső, belső javítások és takarítások 30.000               
  G- ÖSSZESEN CRRN SZÁSZRÉGEN 30.000               
  H- CRRN MAROSVÉCS                 

24 68 Külső, belső javítások és takarítások 30.000               
  H -ÖSSZESEN CRRN MAROSVÉCS 30.000               
  Idős személyek otthona Alsóidecs 25.000               
1 68 Külső javítás Adminisztrációs épület 4.000               
2 68 Külső javítás Központ, mosoda, gépész műhely - Komplexum 6.000               
3 68 Javítás I Pavilon 15.000               
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2. PROGRAM 

közúti munkálatok a költségvetési alapokból 
 

Sor 
Szám 

A MINKÁLATOK MEGNEVEZÉSE 
PROGRAM 2016 

(ÁFA-val) lej 

  ÖSSZESEN ÚTAK (I+II. FEJEZET) 88.200.000 

I.  IDŐSZAKOS KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI KÖLTSÉGEK (ÖSSZESEN A+B+C+D), amiből: 37.200.000 

A. Előkészítú szolgáltatások a közutak karbantartása és javítása érdekében (1+2+3+4) 1.264.000 

1. Közutak kezelése 425.000 

1.1 Utak katasztere 375.000 

1.2 A közúthálózat vizsgálata és mérése mérőműszerrel és ezeknek az átvizsgálása 50.000 

2 Műszaki dokumentációk összeállítása  50.000 

3 A minőség és a műszaki minőség ellenőrzésének a biztosítása az utak munkálatainál, laborszolgáltatások, stb 639.000 

4 
Tanulmányok, kutatások, kísérletezések (hidak/áteresztők felmérése, Tanulmányok és kísérletek a közúti közlekedés 
biztonsággal kapcsolatban) 

150.000 

B. A közutak szokásos karbantartásaira vonatkozó munkálatok és szolgáltatások (1+2) 11.815.000 

1 Szokásos karbantartás nyár idején (1.1+1.2+1.3) 7.115.000 

1.1 Foltozások 4.165.000 
1.2 Kövezett utak karbantartása 1.500.000 

1.3 Az összes út közös karbantartása (beszerzés Útjelző festék, oszlopok, jelző táblák Parkolóhelyek karbantartása) 1.450.000 

2 Az utak szokásos téli karbantartása 4.700.000 

C.  A közutak szokásos karbantartásaira vonatkozó munkálatok és szolgáltatások (1+2+3) 21.328.000 

1 Aszfalt szőnyeg 20.146.000 

2 Közuti biztonság/korlátok/kilométer kövek/felemelt gyalog átjárok, stb 982.000 

3 Kövezéses útkarbantartás  200.000 

D. A közutak szokásos karbantartásaira vonatkozó munkálatok (1+2) 2.793.000 

1 A közutak szokásos karbantartásaira vonatkozó munkálatok 474.000 

1.1 Munkálatok rongálódás/utak/hidak  374.000 

1.2 Hidak szokásos javítása  100.000 
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A MINKÁLATOK MEGNEVEZÉSE 
PROGRAM 2016 

(ÁFA-val) lej 

2. Közúti könnyű burkolatok 2.319.000 

2.1 Könnyű útburkolatok a DJ153C úton Szászrégen-Libánfalva-Laposnya-Hargita megye határa, km 26+930-29+500 (végrehajtás) 910.000 

2.2 Könnyű útburkolatok a DJ154B úton Disznajó-Felsőrépa-Beszterce-Naszód megye határa, km 8+716-10+620 (végrehajtás) 1.009.000 

2.3 Könnyű útburkolatok a DJ153C úton Szászrégen-Libánfalva-Laposnya-Hargita megye határa, km 7+822 - 8+212, Maros megye 400.000 

II. BEFEKTETÉSI ÉS ÁLTALÁNOS JAVÍTÁSI KÖLTSÁGEK - ÖSSZESEN E amiből: 51.000.000 

E.  Befektetési célok (1+2+3+4+5) 51.000.000 

1 
Műszaki-gazdasági dokummentációk (SF+ PT + DE +CS+ Vélemények + Urbanisztikai tanúsítvány és Építkezési engedély 
Véleményezések megszerzéséhez szükséges dokumentáció) Megyei utak felújításához és modernizálásához 3.426.000 

1.1 Műszaki-gazdasági dokumentáció DJ 151B şi DJ 142 Modernizálása, Nyárádtő (DN15)-Dicsőszentmárton (DN14A), Maros megye 3.175.000 

1.2 
Műszaki-gazdasági dokumentáció DJ152A, DJ151A ÉS DJ151 Modernizálása, Marosvásárhely (DN15E) - Bánd - Mezősályi - 
Nagysármás – Beszterce-Naszód megye határa, Maros megye 

130.000 

1.3 Műszaki-gazdasági dokumentáció DJ106 Modernizálása Szentágota - Segesvár, km 82+535-100+935, Maros megye 91.000 

1.5 
Műszaki-gazdasági dokumentáció DJ 154J megyei út felújítása Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak könnyű aszfalt 
burkolattal km 0+631-4+726, Maros megye 

4.000 

1.6 Műszaki dokumentáció  Vasbeton híd DJ 135 Marosvásárhely-Nyárádszereda, km 3+735,Jedd, Maros megye 5.000 

1.7 Műszaki dokumentáció Áteresztő híd feljavítása a DJ142 úton Dicsőszentmárton-Balavásár, km 4+516, Maros megye  5.000 

1.8 
Műszaki dokumentáció Áteresztő híd feljavítása a DJ151B úton Nyárádtő-Felsőkáolna-Bonyha-Szeben megye határa, km 
0+695, Maros megye 

8.000 

1.9 Műszaki dokumentáció Vasbeton híd a DJ106 úton Szeben megye határa-Apold-Segesvár, km 93+487, Maros megye 8.000 

2. Új műszaki dokumentációk 1.386.000 

 
A megvalósíthatósági tanulmány és a véleményezések és urbanisztikai tanúsítvány engedélyek megszerzéséhez 
szükséges dokumentációk összeállítása, ezek megszerzése a munkálatokhoz: „Megyei utak felújítása/Könnyű aszfalt 
burkolat/út kiszélesítés” 

1.386.000 

2.1 Felújítás kövezéssel a DJ134 megyei közúton Gyulakuta-Vécke-Hargita megye határa, km 16+000 -18+400, Maros megye 34.000 

2.2 
Felújítás kövezéssel a DJ107D megyei közúton Fehér megye határa-Magyarherepe-Magyarkirályfalva-Ádámos, km 31+320 - 
36+438, Maros megye 

34.000 

2.3 
Felújítás kövezéssel a DJ143 Dános (DN14) – Keresd-Szeben megye határa, km 14+400-17+710 és áteresztő híd felújítása a 
DJ143 úton km 11+200, Maros megye 

35.000 

2.4 
Felújítás kövezéssel a DJ135A megyei közúton Havadtő-Havad-Nyárádszereda-Székelyhodos-útkereszteződés a DJ153 úttal, 
km 33+150 - 36+988, Maros megye 

35.000 
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Sor 
Szám 

A MINKÁLATOK MEGNEVEZÉSE 
PROGRAM 2016 

(ÁFA-val) lej 

2.5 Megyei közút felújítás DJ 107G Fehér megye határa-Cintos-Maroslúdas km 16+775-18+226, Maros megye 32.000 

2.6  Megyei közút felújítása DJ 162A -DN 16-Kozmatelke-Beszterce-Naszód megye határa, km 8+777-11+000, Maros megye 34.000 

2.7 Megyei közút felújítása DJ151 Maroslúdas-Nagysármás-Beszterce-Naszód megye határa, km 9+000-10+000, Maros megye 35.000 

2.8 Könnyű aszfalt burkolat a DJ133 úton Szederjes-Erked-Hargita megye határa, km 3+167-15+000, Maros megye 156.000 

2.9 Közúti könnyű burkolat a DJ151B úton Bonyha-Kund-Szeben megye határa, km 29+072-30+922, Maros megye 34.000 

2.10 Közúti könnyű burkolat a DJ 153G úton Mezőszengyel-Mezőbodon-Kisikland, km 9+800 – 17+180, Maros megye 172.000 

2.11 
Megyei közút szélesítés a DJ151C úton Mezőzáh (DJ151) - Mezőceked – Kolozs megye határa, km 0+100-1+030 és km 6+500-
7+500, Maros megye 

65.000 

2.12 
Megyei közút szélesítése a DJ154E úton Szászrégen (DN15) – Görgényoroszfalú – Görgénysóakna – Görgényadorján -
Görgényszentimre (DJ153C), km 2+100 - 5+575, Maros megye 

65.000 

2.13 
Megyei közút szélesítése a DJ154J úton Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, km 0+000-0+631 és km 4+726–
12+684, Maros megye 

136.000 

2.14 
Felújítás a DJ 135A úton Havadtő (DN13A)-Rigmány-Nyárádszereda-Szákelyhodos-Jobbágytelke-DJ153, km 10+350 - 11+800 
és km 14+000-14+300 

291.000 

2.15 Közúti könnyű burkolat a DJ134 úton Gyulakuta (DN 13A)-Vécke-Magyarzsákod-Hargita megye határa, km 11+868-16+000 194.000 

2.16 Közúti könnyű útburkolat a DJ 136 úton Bözöd-Hargita megye határa, km 8+830 - 11+500, Maros megye 34.000 

3 Megyei utak felújítása 22.615.000 

3.1 
A DJ 154J megyei út felújítása könnyű aszfalt burkolattal Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak km 0+631-4+726, 
Maros megye (Végrehajtás folytatása) 

3.000 

3.2 
Megyei közút kiszélesítése a DJ 154J úton Beresztelke – Vajdaszentivány – Marossárpatak, km 10+800-13+900 (frissítés SF + 
PT + DE +CS+ Engedélyek + Urbanisztikai tanusítvány és Építkezési engedély Véleményezések megszerzéséhez szükséges 
dokumentáció) 

1.600.000 

3.4 
Közúti rendszer felújítása a DJ Erdőszentgyörgy-Bözödújfalú-Hargita megye határa úton, DJ136 km 1+900-8+830 és DJ136A 
km 0+000-3+339 (PT + DE +CS+ Engedélyek + Urbanisztikai tanúsítvány és Építkezési engedély és végrehajtás 
Véleményezések megszerzéséhez szükséges dokumentáció) 

11.297.000 

3.5 
Közúti rendszer felújítása a DJ 154E úton Görgénysóakna – Görgényadorján -Görgényszentimre (SF + PT + DE+CS+ Engedélyek 
+  Urbanisztikai tanúsítvány és Építkezési engedély és végrehajtás Véleményezések megszerzéséhez szükséges 
dokumentáció) 

6.775.000 

3.6 
Közúti rendszer felújítása a DJ 153F úton útkereszteződés DJ 107G- Lándor-Magyarbükkös-Magyarózd km 5+325-6+655 (SF + 
PT + DE+CS+ Engedélyek+  Urbanisztikai tanusítvány és Építkezési engedély és végrehajtás Véleményezések megszerzéséhez 
szükséges dokumentáció) 

1.530.000 
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3.7 
Közlekedési körforgalom kiépítése a DJ135B Marosvásárhely-Marosszentkirály a DJ152A Marosvásárhely-Mezőbánd megyei 
közútak kereszteződésénél, Maros megye (PT fázis és a munkálatok végrehajtása) 

1.410.000 

4 
HÍDAK/áteresztők felújítása, megerősítése-újraépítése 
 

5.098.000 

 
4.1 

Vasbeton híd Segesd Völgyén keresztül a DJ 106 úton Szeben megye határa-Apold-Segesvár (DN13) km 88+962, Maros megye 
(végrehajtás, PT – Műszaki támogatás+ Engedélyek + Urbanisztikai tanúsítvány és Építkezési engedély Véleményezések 
megszerzéséhez szükséges dokumentáció) 

2.913.000 

4.2 
Vasbeton híd a DJ 135 megyei közúton Marosvásárhely-Nyárádszereda, km 3+735 Jedd helységben található, Maros megye 
(végrehajtás) 

660.000 

4.3 Vasbeton híd a DJ 106 megyei közúton Szeben megye határa-Apold-Segesvár km 93+487, Maros megye (végrehajtás) 700.000 

4.4 
Áteresztő újraépítése a DJ 151B megyei közúton Nyárádtő-Felsőkápolna-Bonyhád-Szeben megye határa, km 0+695, Maros 
megye (végrehajtás) 

740.000 

4.5 Áteresztő újraépítése a DJ142 úton Dicsőszentmárton-Balavásár, km 4+516, Maros megye (végrehajtás) 85.000 

5 
Új munkálatok"Megyei közutak felújítása/könnyű aszfalt burkolat/út szélesítés" (PT fázis és munkálat végrehajtás) 
 

18.475.000 
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3. A helyi közigazgatás informatizálási PROGRAMJA 

 
 Figyelembe véve a ”STRATÉGIA a közigazgatás informatizálását tekintve”, a Magyai Tanács fontos összegeket irányít a tevékenységek 
informatizálásának az érdekébe úgy a megyei tanács szintjén, mint az alárendelt intézményeknél és a polgármesteri hivataloknál. 
A közigazgatás informatizálásán keresztül olyan teljesítmények elérését követik mint: 

 a döntéshozatal minőségének a javítása 

 a szolgáltatások teljesítményének és minőségének növelése 

 az információ áramlás optimalizálása 

 a szükségtelen és párhuzamos feldolgozások csökkentése 

 az információ feldolgozás átlag idejének a csökkentése 

 az információ biztonság növelése 

 a nem publikus információk bizalmassági fokának a novelése 

 a szokásos munka elégedettségének a növelése 

 a személyzet képesítési szintjének a növelése 
Végezetül a közigazgatási szervezetek hírnevének és az imázsának a növelését követik. 
 

Sor 
szám 

A befektetési munkálatok és célok megnevezése 
Program 

2016 
lej 

Megjegyzések 

0 1 2 3 

 ÖSSZESEN BEFEKTETÉSEK    
 amiből: 113.000   
1 Szerződés követő program soft-ja 10.000  

2 
Az építkezések véleményezési és engedélyezési dokumentumok 
útvonalát követő kezelési program 

100.000 
 

3 Operációs rendszer és antivírus licenc 3.000  
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4. Külföldi együttműködések PROGRAMJA 

 
A Maros Megyei Tanács Külföldi Együttműködések programjának általános tárgya 2016-ban a partneri kapcsolatok kifejlesztése 

hasonló külföldi szervekkel, azzal a céllal, hogy növelje és megerősítse a megyei közigazgatás teljesítményét tekintettel az európai alapok 
megpályázására és a jó viselkedésre a helyi közszolgáltatásokban, az infrastruktúra fejlődésére, a turizmusra, a huzamos térségi 
fejlődésre. 

A külföldi Együttműködések Programja 2016-ban magába foglalja külföldi meghívottak és delegációk fogadását, valamint a Maros 
Megyei Tanács képviselőinek a részvételét külföldi eseményeken: hivatalos látogatások kölcsönösségi alapon, konferenciák, szimpozionok, 
dokumentáló látogatások, az Európa-i Régiók Gyűlésének szakbizottságainak a gyűlésein, stb. 

Folytatni és megerősíteni fogják az együttműködési kapcsolatokat a francia Montigny le Bretonneux város Polgármesteri Hivatalával helység 
amely testvérvárosa a maros megyei Tekeújfalu községnek, és amely az évek folyamán több adományt is adott a Tekeújfalu-i polgármesteri hivatalnak 
és iskolának, egyes gyermekházaknak és kórházaknak Maros megyében. Követni fogjuk az együttműködés folytatását kölcsönös látogatásokkal, 
tapasztalat cserékkel, a francia fél által szervezett eseményeken való részvétel, pl.: Montigny város Ünnepe, Karácsonyi vásár vagy a Maros Megyei 
Tanács által. 

Ugyanakkor folytatjuk az együttműködést az Olaszországi Lecce Tartomány hatóságaival, több tevékenységi körben: közigazgatás, kultúra, 
gazdasági fejlődés, kulturális cserék. 

A Kínai Nép-köztársaságbeli Shanxi Tartománnyal való testvéri kapcsolat amelynek az alapjait 1997-ben tették le és konkretizálódott 2000-ben, 
egy Testvériségi Protokoll aláírásával folytatva és bővítve lesz. Az együttműködés célja az olyan körök felfedezése mint: a gazdasági, tudományos,  
kulturális együttműködés fejlesztése és közreműködés a közigazgatás területén. Ugyanakkor, figyelembe veszik az oktatás, az egészségügy, a kultúra és 
a művészet terén a közreműködést. 
 Folytatni fogják a közreműködést a Magyarországi Győr Moson Sopron, Zala, Szabolcs Szatmár Bereg şi Jász-Nagykun-Szolnok mint eredménye az 
aláírt egyezményeknek. 
 2012-ben megalapozták az együttműködést az Iraki Köztársaság Missan Kormányzóságával, 2013 márciusában pedig aláírták az Együttműködési 
egyezményt Maros Megye és Missan Kormányzósága között, a kormányzóság delegációja által tett hivatalos látogatása alkalmával a mi megyénkben. A 
felek együttműködése 2016-ban információ és tapasztalat cserében fog állni, a következők terén: gazdasás (energia, bányászat, kitermelés, feldolgozás, 
szállítás, raktározás és kőolaj és földgáz kereskedelem; befektetések az ipari és mezőgazdasági termelésbe; halászat; a növényi és állati mezőgazdasági 
termékek feldolgozása stb.); kereskedelem; bank és biztosítás; építkezés és infrastruktúra; szállítás és telekommunikáció; közigazgatás; oktatás; 
egészségügy; környezet védelem és helyrehozás; kultúra-tudomány; turizmus; sport és sajtó. 
 Ugyancsak 2012-ben azonosítottak egy partnerségi lehetőség megvalósíthatóságát Maros megye és az Argentínai San Juan Provincia között, a 
Maros MT részéről meg voltak keresve egy szándék nyilatkozattal kétoldalú együttműködés kezdeményezését tekintve. 
 Annak érdekében, hogy beazonosítsák mindkét fél számára a legjobb közreműködési tevékenységi területeket, következik, hogy 2016-ban a 
Maros MT egy delegációja hivatalos látogatást tegyen San Juan Provinciában egy részt, más részt az argentin provincia delegációja el látogasson a 
megyénkbe. 
 2015-ben indítványoztak egy együttműködési kapcsolatokat fejlesztő programot a Pruton túli románokkal, a Maros Megyei Tanácsnak nem volt a 
Moldovai Köztársasággal megkötött partneri kapcsolata. Ennek érdekébe, elindították az eljárást a kétoldalú partneriség kivitelézéséhez, szem előtt 
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tartva a szorosabb együttműködést Maros Megye és Kisjenő Municípium között, Moldova Köztársaságban, következne, hogy kölcsönösségi alapon 
látogatásokat tegyenek 2016-ban, hogy egy együttműködési protokollt kössenek a két igazgatás. 

Ami az Európai Régiók Nagygyűlését illeti, szervezet amelynek a Maros MT tagja 1997-től, a Megyei Tanács képviselői, azaz megyei tanácsosok és  

közalkalmazottak, részt fognak venni a szakbizottságok gyűléseiken: 1. Bizottság - Régiós gazdaság és fejlődés; 2. Bizottság - Társadalmi politikák és 

közegészségügy és 3. Bizottság - Kultúra és oktatás. 

Ami a különböző eseményekre, szemináriumokra, külföldön rendezett eszmecserékre a Maros Megyei Tanács címére érkező meghívókat tekinti, ezeket a 

végrehajtó vezetőség elemez következve, hogy döntsön a célszerűségén az ezeken való részvételnek. 

A 2016-os a Külföldi Közreműködési Program kidolgozásánál figyelembe vették a következő előírásait a törvénynek: 

- az 1991. évi 552. számú Kormány Határozat amely az országban szervezett protokoll tevékenységek szabályaira vonatkozik, kibővítve a 2004. évi 1241. 

számú kormányhatározattal amely az utólag módosított és kibővített a közigazgatási hatóságok és közintézmények egyes költségi normák 

megállapítására vonatkozó 2001. évi 80. számú Kormány Határozat 2. mellékletében szerepelő költség határok maximális értékeinek az aktualizálására 

vonatkozik; 

- az utólag módosított és kibővített az ideiglenes küldetéseket végrehajtó külföldre küldött romániai személyzet jogaira és kötelességeire vonatkozó 

1995. évi 518. számú Kormány Határozat. 

 

I. Küldetések fogadása 

Sor 
szám 

Küldetés Célkitűzések 
            

1 
Montigny le Bretonneux Polgármesteri Hivatalának  – 
Franciaország Delegációja 

A kapcsolatok fokozása a közös érdekek terén 
            

2 Lecce Provincia – Olaszország Delegációja  Az éves kapcsolatok és cserék fokozása             

3 Shanxi Provincia – Kínai N.K. Delegációja A testvéri kapcsolatok fokozása             

4 Győr-Moson-Sopron megye Delegációja, Magyarország  A létező együttműködési kapcsolatok fokozása             

5 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Delegációja, Magyarország 
A 2004-ben aláírt együttműködési protokollban megállapított együttműködési kapcsolatok 
fejlesztése  

            

6 Zala Megyei Tanács Delegációja, Magyarország 
Az aláírt együttműködési protokollban megállapított együttműködési kapcsolatok 
fejlesztése 

            

7. Jász-Nagykun-Szolnok megye Delegációja, Magyarország 
A 2011-ben aláírt együttműködési protokollban megállapított együttműködési kapcsolatok 
fejlesztése  

            

8. Missan Kormányzóság Delegációja, Irak 
Az együttműködési kapcsolatok fejlesztése a 2013-ban aláírt kétoldalú együttműködési 
egyezmény alapján. 
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Sor 
szám 

Küldetés Célkitűzések 
            

9. San Juan provincia Delegációja, Argentína Kétoldali együttműködési kapcsolatok kezdeményezése és fejlesztése             
10. Kisjenő Municípium Delegációja, Moldova Köztársaság A 2015-ben kezdeményezett együttműködési kapcsolatok fejlesztése             

11. 
Egyes potenciális nemzetközi partnerek delegációi 
(mások mint a hagyományos partnerek) 

Kétoldali partnerségi együttműködések partnerségek megvalósítása különböző tereken 

A külföldi delegációk fogadásának előrelátható értéke: 113.000 Lej 
 

II. Külföldi kiszállások 

 

Sor szám Tevékenység megnevezése Célkitűzés 

1 Kiszállás Montigny le Bretonneux-ba – Franciaország A kapcsolatok fokozása a közös érdekek terén 

2 Kiszállás Lecce-be – Olaszország Az éves kapcsolatok és cserék fokozása 

3 Kiszállás Shanxi Provinciába – Kínai NK A csere programok lebonyolítása 
4 Kiszállás Győr-Moson-Sopron megyébe, Magyarország A létező együttműködési kapcsolatok fokozása 

5 Kiszállás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, Magyarország A 2004-es protokollban megállapított együtműködési kapcsolatok fejlesztése 

6 Kiszállás Zala megyébe, Magyarország Együttműködés közös érdekű témákban 

7 Kiszállás Jász-Nagykun-Szolnok megyébe, Magyarország 
A 2011-ben kötött protokollban megállapított együttműködési kapcsolatok 
fejlesztése 

8 Kiszállás Missan Kormányzóságba, Irak 
Az együttműködési kapcsolat fejlesztése a 2013-ban aláírt kétoldali Együttműködési 
Egyezmény alapján 

9 Kiszállás San Juan Provinciába, Argentína Kétoldali együttműködési kapcsolatok kezdeményezése és fejlesztése 
10 Kiszállás Kisjenő Municípiumba, Moldova Köztársaság A 2015-ben kezdeményezett együttműködési kapcsolatok fejlesztése 

11 

Részvétel az ARE gyülésein: 
- Nagy gyűlés 
-A 3 bizottság gyűlése amelyeknek tagjai vagyunk: 
-A Bizottság: Régiós Gazdaság és Fejlődés 
-B Bizottság: Társadalmi és közegészségügyi politikák 
-C Bizottság: Kultúra és oktatás 

A Megyei Tanács képviselése az ARE tevékenységein 

12 
Tapasztalat cserék a választottak és köztisztviselők 
számára 

Hozzászokás az egyes európai intézmény munka menetéhez, európai alapok 
megpályázása és kezelése 

13 
Tevékenységeken és ünnepségeken való részvétel a 2016-
os év folyamán érkezett meghívókkal  

A Maros Megyei Tanács képviselése ezeken az eseményeken 

A külföldi kiszállások előrelátható értéke: 470.000 Lej 
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III. Protokoll alap az Elnök számára 
 

Sor 
szám 

Célkitűzés 

1 A képviseleti költségek biztosítása 
Érték: 6.000 Lej 

 
IV. Tagságok 
 

Sor szám Szervezet Célok 
1 ARE (Európai Régiók Nagygyűlése) A tagsági minőség és szavazati jog biztosítása 

Tagság értéke: 26.000 Lej 
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5. PROGRAM  
Maros megye 2016. évi költségvetéséből nem visszatérítendő támogatás adományozása: kultúra, vallás, sport és 

szociális támogatás területeken 

 
 
Maros megye 2016. évi költségvetéséből nem visszatérítendő támogatás adományozása: kultúra, vallás, sport és szociális támogatás területeken, 2016. 

01. 28.-án a 10. számú Maros Megyei Tanács Határozattal hagyták jóvá. 

A. Kulturális programok, tervezetek és tevékenységek 

 Időszak – 2016-nak egyetlen időszakot szerveznek a finanszírozási pályázatokat a szándék meg hirdetésétől 30 napon belül lehet letenni, 

amely legalább két helyi érdekeltségű napilapban és a Maros Megyei Tanács elektronikus oldalán lesz meghirdetve - www.cjmures.ro. 

 Az összeg ami elérhető 2016-ban, jóvá hagyva a 2/50-es mellékletében a Maros Megyei Tanács 2016-os költségvetésének a jóváhagyásáért 

határozatában, 600.000 lej. 

 Választható személyek: az a köz vagy magán jogú, román vagy külföldi, engedélyezett, valamint esetenként a román vagy külföldi 

törvények szerint alapított magán személy vagy jogi személy, aki egy kulturális pályázatot tesz le. 

Törvényes alap: 

 Az utólag módosított és kibővített az általános érdekű nonprofit tevékenységek közalapokból előirányozott nem visszatérítendő 

finanszírozások rendjére vonatkozó 2005. évi 350. számú Törvény; 

 Az utólag módosított és kibővített a programok, tervezetek és kulturális tevékenységek finanszírozási rendszerének a feljavítására 

vonatkozó 1998. évi 51. számú Kormány Rendelet. 

 

B. Vallási felekezetek  

 Időszak - 2016-nak egyetlen időszakot szerveznek a finanszírozási pályázatokat a szándék meg hirdetésétől 30 napon belül lehet letenni, amely 
legalább két helyi érdekeltségű napilapban és a Maros Megyei Tanács elektronikus oldalán lesz meghirdetve - www.cjmures.ro. 

 Az összeg ami elérhető 2016-ban, jóvá hagyva a 2/49-es mellékletében a Maros Megyei Tanács 2016-os költségvetésének a jóváhagyásáért 

határozatában, 600.000 lej. 

 Választható személyek: olyan vallási egységek amelyek a Romániában elismert vallási felekezetekhez tartoznak. 
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Törvényes alap: 

 Az utólag módosított és kibővített az általános érdekű nonprofit tevékenységek közalapokból előirányozott nem visszatérítendő finanszírozások 

rendjére vonatkozó 2005. évi 350. számú Törvény; 

 Az újra közölt, utólag módosított, 2001. augusztus 30-i 82. számú Kormány Rendelet a Romániában elismert vallási felekezeteknek nyújtott 

egyes pénzügyi támogatások formájának a megállapításáról és az újra közölt, utólag módosított, a Romániában elismert vallási felekezeteknek 

nyújtott egyes pénzügyi támogatások formájának a megállapításáról szóló 2001. augusztus 30-i 82. számú Kormány Rendelet alkalmazási 

metodológiai normák jóváhagyására vonatkozó, az újraközölt 2002. évi 1470. számú Kormány Határozat. 

 

C. Közhasznú sport 

rendezvények 

 Időszak – 2016-nak egyetlen időszakot szerveznek, a finanszírozási pályázatokat a szándék meg hirdetésétől 30 napon belül lehet letenni, amely 

legalább két helyi érdekeltségű napilapban és a Maros Megyei Tanács elektronikus oldalán lesz meghirdetve - www.cjmures.ro. 

 Az összeg ami elérhető 2016-ban, jóvá hagyva a 2/47-es mellékletében a Maros Megyei Tanács 2016-os költségvetésének a jóváhagyásáért 

határozatában, 400.000 lej. 

 Választható személyek: a megyei sport ágazathoz tartozó sport klubok és egyesületek, amelyek nonprofit tevékenységet folytatnak ezen a téren, 

azzal a rendeltetéssel, hogy egy általános, térségi vagy helyi közhasznú célok megvalósításának a támogatásához, valamint olyan Maros megyei 

magán személyeknek akik indítványoznak és megszerveznek közhasznú sport programokat és rendezvényeket. 

Törvényes alap: 

 Az utólag módosított és kibővített az általános érdekű nonprofit tevékenységek közalapokból előirányozott nem visszatérítendő finanszírozások 

rendjére vonatkozó 2005. évi 350. számú Törvény; 

 Az utólag módosított a megyei és Bukarest municípiumi sport klubok és sport ágazati egyesületek tervezeteinek közalapokból történő nem 

visszatérítendő finanszírozására vonatkozó a Nemzeti Sport Hivatal 2006. évi 130. számú Elnöki Rendelete.  

 

D. Szociális támogatás  

 Időszak – 2016-nak egyetlen időszakot szerveznek, a finanszírozási pályázatokat a szándék meg hirdetésétől 30 napon belül lehet letenni, amely 

legalább két helyi érdekeltségű napilapban és a Maros Megyei Tanács elektronikus oldalán lesz meghirdetve - www.cjmures.ro. 
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 Az összeg ami elérhető 2016-ban, jóvá hagyva a 2/83-as mellékletében a Maros Megyei Tanács 2016-os költségvetésének a jóváhagyásáért 

határozatában, 400.000 lej. 

 Választható személyek: jogi személyiséggel rendelkező román egyesületek és alapítványok, amelyek szociális támogatást nyújtó egységeket 

alapítanak és igazgatnak, amelyek azzal a rendeltetéssel, hogy egy általános, térségi vagy helyi közhasznú célok megvalósítását támogató 

nonprofit tevékenységeket folytat ezen a téren. 

Törvényes alap: 

 Az utólag módosított és kibővített az általános érdekű nonprofit tevékenységek közalapokból előirányozott nem visszatérítendő finanszírozások 

rendjére vonatkozó 2005. évi 350. számú Törvény; 

 A szociális támogatást nyújtó egységeket alapító és igazgató jogi személyiséggel rendelkező román egyesületek és alapítványok 

részére nyújtótt támogatásra vonatkozó 1998. évi 34. számú Törvény, valamint az 1998. évi 34. számú Törvény előírásainak A 

kivitelezési metodológiai normák jóváhagyására vonatkozó 2001. évi 1153. számú Kormány Határozat. 
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6. PROGRAMUL 
Maros megye turizmusának a fejlődését tekintve 

 
 A turisztikai szolgáltatások fejlődésének mindinkább nagyobb szerepe van Maros megye kulturális és gazdasági potenciáljának a növelésében és 
értékesítésében és a 7. KÖZPONTI Térség ajánlatainak a javításában. A Romániai turisztikai tevékenység megszervezése és lebonyolítására vonatkozó 
1998. 08. 21.-i 58. számú Rendelet szerint, amelyet módosít és kibővít a 2008. évi 123. számú Sürgősségi rendelet, a turizmus terén a megyei 
tanácsoknak a következő kötelességeik vannak: 
 

- hozzájárulni a turisztikai termékek minőségének a növeléséhez; 
- turisztikai információs központok megszervezése a turisztikai tevékenységgel rendelkező helységekben; 
- a turisztikai tevékenység követése, olyan módon, hogy a turizmus területén tevékenykedő gazdasági egységek hozzá férhessenek a turisztikai 
forrásokhoz, ezeknek az értékesítésére és védelmére vonatkozó előírásoknak a betartásával. 
 

Sor 
szám 

Tervezet megnevezés A program besorolása Megjegyzések 

0 1 2 3 

1.  Motorsport autópark 
POR 5. tengely - A fenntartható fejlődés és 
a turizmus támogatása 

Tervezet kivitelezésben. 

2.  Maros megye népszerűsítése 
POR 5. tengely - A fenntartható fejlődés és 
a turizmus támogatása 

Kivitelezett tervezet. 
 
2014. 11. 29.-2015. 11. 28. között a megye költségvetéséből 
13.500 példány brosúrát készítettek, melyeknek egy kicsit 
eltérő volt a kinézetük mint az eltervezett, azaz felülvizsgált. 
Ezzel az alkalommal a brosúrát lefordították spanyol nyelvre 
is, a 13.500 darabot a következő képen osztották el: 4.000 
darab román nyelvű, 3.000 darab angol nyelvű, 2.500 darab 
magyar nyelvű, valamint 1.000-1.000 darab német, francia, 
olasz és spanyol nyelvű. 

3.  
A Marosvásárhely-i Természet 
Tudományi Múzeum felújítása 

POR 5.1 tengely POR  – A természeti és 
kulturális örökség megőrzése, megóvása, 
népszerűsítése és fejlesztése 

A Megvalósíthatósági Tanulmány időszérűsítése folyamatban 
van a megyei költségvetésből.  

4.  Közigazgatási székhely berendezése    

közigazgatási székhely PT berendezéséhez szükséges pénzügyi 
előirányozása (tervezés és tanácsadás), munkálat kivitelezés - 
architekturális világítás, illemhely készítése a mozgás 
fogyatékos személyek számára, a megye költségvetéséből. 

5.  A Kultúrpalota felújítása POR 5.1 tengely POR  – A természeti és DALI megvalósítás közben a megye költségvetéséből. 
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Sor 
szám 

Tervezet megnevezés A program besorolása Megjegyzések 

0 1 2 3 
kulturális örökség megőrzése, megóvása, 
népszerűsítése és fejlesztése 

6.  

Maros megye vizuális identitásának 
kivitelezése a térség turizmusának 
fejlesztésének és megerősítésének az 
érdekében 

Maros megye fejlődésének stratégiája 
2014-2020 között 

Finanszírozása beütemezése a megye költségvetéséből. 



A maros megyei tanács irányítása alatt levő gazdasági-társadalmi tevékenységek 2016. évi programja  

30. oldal 

 

 

7. PROGRAM  
AZ EURÓPAI ALAPOKRA VONATKOZÓ KOMUNIKÁLÁS 

 
 
 
A legfontosabb célkitűzése az Európa-i alapokra vonatkozó programnak a Maros Megyei Tanács keretéből, az információ közvetítésének a 

megkönyítése Maros megye polgárainak számára.  
A 2016-ra tervezett tevékenységekkel, ez magának javasolja: 
- hogy hozzá járjon a helyi és regionális ismeretek fokának a növelésére az Európai Unió politikáit és programjait tekintve, információ, 

kiadványok és más anyagok terjesztésével, 
- hogy bátorítsa a helyi színészek részvételét a közösségi programokon, egyes anyagok, informálások, finanszírozási kérések elindítási riasztások, 

partner keresések, stb. leközlése ezeknek. 
A 2016. évi tevékenységi terv egy olyan környezet létrehozását követi amelyen keresztül minél szélesebb sávú maros megyei helyes informálását 

biztosítsa.  
 
 

Szám Tevékenység Cél Időszak 

1. 
Az Európai Unió politikáit tekintő informálási szolgáltatások, 
finanszírozási források, stb. a nagyközönség számára 

A közönség informálása és tanácsadás 
európai témákban 

Folyamatosan 

2. 

Európai alapokból való finanszírozási lehetőségek operatív 
elterjesztése, a megye polgármesteri hivatalaiban, az alárendelt 
intézményekben, a megye decentralizált és dekoncentrált 
intézményeiben, ONG-ben stb. 

Az esetleges kedvezményezettek 
informálása, az európai alapokból való 
finanszírozási lehetőségekkel 
kapcsolatban 

Folyamatosan 

3. 
Május 9. megünnepelése - Európa Napja - standdal való részvétel 
Marosvásárhely municípium központjában és európai témájú anyagok 
ajándékozása 

Megemlékezés május 9-ről - Európa 
Napja 

2016. május 9 

4. 
A Maros Megyei Tanács vagy más partner által szervezett eseményeken, 
bemutató standokkal, európai témájú információs anyagokkal.  

Európai információk terjesztése a 
lakosság soraiban, az Európai Unióra 
való láthatóság növelése 

Az események 
függvényében 
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8. PROGRAM  
A Maros Megyei Tanács közszolgálati kommunikációja 

 
 

A Megyei Tanács, mint a megyei szintet létrehozott, helyi közigazgatási hatóság, a tevékenységével széleskörű személyt érint és érdekel. A célcsoport 
tisztességes és objektív informálása érdekében, a megvalósításokat operatívan kell elterjeszteni különböző kommunikációs eszköz segítségével, úgy az 
írott mint az audiovizuális sajtóban. 
A célcsoport összetétele:  

- a városi és falusi környezetben élő Maros Megyei lakósok 
- köz- hatóságok és intézmények melyekkel a Maros Megyei Tanács együttműködik  
- Maros megyei tanácsosok és köztisztviselők 
- nemkormányzati Maros megyei szervezetek 
- a Maros megyei üzleti környezet  
- nemzeti, térségi és nemzetközi szövetségi szervezetek amelyekben részt vesz a Megyei Tanács 
- a Maros megyei média. 

Az információt különböző kommunikációs eszköz segítségével kell terjeszteni, figyelembe véve a közönség óhajait. A vélemény kutatások szerint, a 
lakosság nagy része által közkedvelt informálódási források között megtaláljuk: a televíziót, az újságot, a rádiót, az internetet. 
A megye multikulturális tulajdonságának köszönhetően, a Megyei Tanács által véghezvitt tevékenységekkel kapcsolatos információkat közlik a 
polgárokkal a médián keresztül román nyelven is és magyarul is. A kapcsolat felvétel a sajtóval egy aktív felvétel lesz, tekintettel egy pozitív 
intézményes kép kiépítésére, fenntartására és megvédésére. 
 A nyilvános kommunikációs tevékenységek célja, a polgárok korrekt, objektív és reális időben való informálása tekintettel a közérdekű 
események megrendezésére amelyeket a Maros Megyei Tanács és a saját apparátusa kezdeményez/szervez. Ez az informálás meg lesz valósítva a Maros 
Megyei Tanács tevékenységeire, valamint a megyei tanács rendes és rendkívüli gyűléseknek az értesítései, a megyei tanács által elfogadott általános 
érdekeltségű határozatok, a megyei tanács tevékenységének az átláthatóságának a biztosításának a cikkei, a közönség informálása a finanszírozási 
programokról, európai és nemzeti alapokból finanszírozott tervezetek, a megyei tanács stratégiái, előadások rendezése, produkciója és közvetítése(vita 
típusúak, talk-show, kerekasztal, interjú, riport, informáló kampányok), hirdetések, közlemények, audiovideó informáló filmek és más közérdekű 
cikkekre vonatkozó nyilvános kommunikációs anyagok közlésére/közvetítésére szükséges helyek beszerzésével, hogy a Maros Megyei Tanács 
tevékenységének az átláthatóságát biztosítsák az írott, on-line és audiovizuális sajtóban. 
 A 2016. év folyamán, a nyilvános kommunikációs tevékenysége a Maros Megyei Tanácsnak az írott, on-line és audiovizuális sajtóbeli informálási 
eszközök segítségével fog meg történni, a hozzá rendelt értéke 832.364 lej áfa nélkül, valamint 1.032.131 lej áfa -val. 
 A nyilvános kommunikálási tevékenység nyomán követendő a polgárok aktívabb bevonása a meghozatalába a döntéseknek amelyekben a helyi 
közösségek, amelyeknek részei, érdekeltek, a szervezési módnak egy jobb megismerése, a működésnek és a Maros Megyei Tanács által 
kezdeményezett/megtartott tevékenységek jobb megismerése. Ugyanakkor nőni fog a közigazgatás felelőssége a polgárral szemben, ismertebbek lesznek 
a befektetési lehetőségek a megyében és ennek a gazdasági és turisztikai potenciálja. 
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9. PROGRAM 
Maros Megyei Szociális Támogatás és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 

 
                                                                    lej  

Sor 
szám 

CÉLOK ESEMÉNYEK 
Megbecsült 

költségvetés 
2016 

Jóváhagyott 
költségvetés 

2016 
Megjegyzések 

VÉGÖSSZEG, amiből: 135.831.000 127.850.000  

I. 
GYERMEKJOG VÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

- ÖSSZESEN - 
31.603.898 29.737.754  

1. 
A gyermek eset Menedzsment 
Szolgálat Megszervezése és Működése 

- A gyermek helyzetének és a természetes családjának kezdeti felmérése 
- A gyermek és a család szükségleteinek a beazonosítása 
- Megoldások beazonosítása - a gyermek elkülönítésének megelőzése a 

szülőktől típusú, családi típusú speciális védelem vagy rezidenciális 
típusú 

- A gyermek elhelyezést kérelmező személy/család anyagi és morális 
garanciáinak, valamint annak a családjától időlegesen vagy véglegesen 
elszakadt gyermekeknek megfelelő gondozás nyújtási képességeinek az 
értékelése 

- Az óvintézkedések megállapítása és azoknak az végrehajtásának a 
nyomon követése 

- A gyermek helyzetének újraértékelési, figyelési tevékenységének a 
vezetése és követése  

- Az egészségügyi egységek és az OPA szociális munkásainak munka 
szesszióinak a megszervezése (eset vezetők). 

90.000 90.000  

2. 

A helyi döntéshozók irányítása 
közösség szintű szolgáltatások 
kifejlesztésében melyek megelőzzék 
a gyermek elválasztását a 
természetes szülőktől 

- Időszakos találkozók megvalósítása a helyi tanácsok szociális támogatás 
terén tevékenykedő személyeivel, ezeknek a támogatása, informálása és 
irányítása az újdonságokról a törvény terén és a konkrét  beavatkozási 
eszközök beazonosításáról 

- Időszakos találkozók megszervezése olyan ténykedőkkel akik érdekeltek, 
hogy szociális támogatást terén működő programokat támogassanak 
(nemkormányzati szervezetek, a vallások képviselői, magán vagy privát 
személyek stb.) 

48.000 48.000  

3. 

A gyermekek elhagyásának 
megelőzése az egészségügyi 
egységekben, gyermekgyógyászati és 
szülészeti osztályokon, a 
Közegészségügyi hatósággal, a 
Megyei Rendőr Felügyelőséggel, a 
Megyei Személy Nyilvántartó 
Igazgatóság és a helyi Tanácsok 
keretében működő szociális 

- Az elhagyott gyermekek helyzetének ellenőrzése az orvosi egységekben 
a Maros MSzTGyF felelős szociális munkása által 

- A gyermek identitási és identitásának a megőrzési jogának a 
betartásában érintett minden ténykedőnek a kötelességeinek a 
betartásának az ellenőrzése 

- Tanácsadási tevékenységek kivitelezése a terhes nők és fiatal anyukák 
számára a gyermek elhagyás megelőzésének érdekébe 

- A helyi hatóságok, rendőrségi szervek, orvosi egységek és a Megyei 
személy Nyilvántartó Igazgatóság képviselői közötti együttműködés a 

82.000 80.000  
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Sor 
szám 

CÉLOK ESEMÉNYEK 
Megbecsült 

költségvetés 
2016 

Jóváhagyott 
költségvetés 

2016 
Megjegyzések 

támogatási közszolgálat 
közreműködésével 

gyermek elhagyás megelőzése és az anya, valamint a gyermek  
törvénybe helyezése a személyes okiratok tekintetében  

- Olyan források beazonosítása amelyek hozzájárulnak a veszélyeztetett 
anya támogatásához, a gyermeke elhagyásának veszélyével, a 
szükségleteinek a kielégítéséhez és a kritikus pont áthidalásához 

4 
Az elhagyott gyermekek helyzetének 
a tisztázása az orvosi egységekben 

- Az elhagyott gyermekek családjainak szociális helyzetének a felmérése 
és a törvényes előírásoknak megfelelő javaslatok megfogalmazása 

- A helyi és egészségügyi hatóságok együttműködése a gyermekek 
helyzetének a tisztázásáért és a felelősségek vállalása a helyi SPAS-ok 
által a törvényes hatáskörük szerint. 

- A védelmi intézkedéseknek örvendő gyermekek részére összeállítják az 
anyakönyvi okiratokat és értesítik a szakszolgálatot/polgármesteri 
hivatalt az anyakönyvi/személyi okiratok összeállításáért. 

- Orvosi analízisek, díjak, adminisztratív költségek 

85.000 82.000  

5 

A védelem biztosítása az anya-
gyermek/gyermekek párok számára a 
”Materna” Anyai központ keretében 
Marosvásárhelyen 
)kapacitás: 9 pár) 

- A MATERNA Anyai központ programjainak a fejlesztése, az anyai 
képességeket fejlesztő gazdasági programok alapításával amelyek hozzá 
járuljanak az anyák felelősség tudatának a növeléséhez és a gyakorlati 
készség kialakításához 

- A szociális infrastruktúra javítása a MATERNA Anyai központ keretében 
amelyek minőségi szolgáltatásokat biztosítsanak az anyák számára 
akiknél fenn állt a veszélye, hogy elhagyják a gyermeküket 

- A gyermeknek a szülőktől való elválasztásának a megelőzése a gyermek a 
családban tartásának érdekében 

- A vendéglátási szolgáltatások biztosítása maximum 6 hónapig, érzelmi 
támogatás, tanácsadás, támogatás, kíséret az orvosi szolgáltatásokhoz, 
egy munkahely beazonosítása az anya számára, a férjjel, élettárssal, 
rokonokkal való kapcsolat helyreállítása, az anya-gyermek páros a 
speciális szolgáltatások alól való kivonásának az előkészítésének az 
érdekében 

- Beilleszkedés egy a gyermek harmonikus fejlődésének és a család 
egységének a megtartásának kedvező támogatottságú környezetbe  

657.000 573.000  

6 
Az elhagyás és az intézményesítés, a 
nehézségben levő gyermeknek a 
rendszerbe lépésének megelőzése 

- Olyan programok kivitelezése amelyek megelőzik az elhagyást és az 
intézményesítést anyagi-pénzügyi támogatással a veszélyes helyzetben 
lévő családoknak. 

20.000 20.000  

7 

A gyermek védelem - családi típusú 
védelem a rokonoknál IV. fokúig 
(641), más személyek vagy családok 
akik nem rokonok a gyermekkel 
(188),  

- A gyermek helyzetének és ennek a fejlődésének a családi környezetben 
az újraértékelése, figyelése a gyermek jogainak a betartása és 
garantálása érdekében 

- A családi, társadalomhivatási beilleszkedés érdekében tett intézkedések, 
egy végleges család beazonosítása a gyermek számára 

- Közköltségek - javak és szolgáltatások: 

100.000 95.000  

8. 
A nevelőszülői hálózat fejlesztése, 
annak kibővítésével egészen 314 

- A létező speciális gyermekvédelmi szolgáltatások, valamint a 
nevelőszülői hálózat fenntartása  

80.000 80.000  
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szám 

CÉLOK ESEMÉNYEK 
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költségvetés 
2016 

Jóváhagyott 
költségvetés 

2016 
Megjegyzések 

alkalmazottig - Ennek a fejlesztése az alkalmazottak számának, mint nevelőszülők, 
növelésével, akiknek lehessen gyermekeket elhelyezni sürgősségi 
rendszerben 3 évnél kisebb és 3 évnél nagyobbakat 

- Profi nevelőszülők toborzási kampánya 
- A súlyosan fogyatékos gyermekek gondozásához szükséges nevelőszülő 

hálózat kiépítése, egy családias környezet kialakításának és a teljes és 
harmonikus fejlődés érdekében 

- A nevelőszülő hálózat kibővítése, hogy biztosítsák a gyermek elhelyezést 
sürgősségi rendszerben 

9 

A megyei profi nevelőszülő hálózat 
működésének a biztosítása 262 profi 
nevelőszülővel akik specializált 
szolgáltatásokat biztosítanak 443 
gyermek részére. 

- Optimálisan családias környezet biztosítása a kritikus helyzetben lévő 
gyermekek számára. 

- A kezdeti szakmai felmérés és képzés azok számára akik kérték, hogy AMP 
legyenek 

- A jelenlegi AMP folytonos szakmai képzés megszervezése 
- Az AMP elhelyezett gyermekek fejlődése 
- Az AMP elhelyezett gyermekek pszichoszociális és orvosi helyzetük újra 

értékelése 
- A profi nevelőszülő tevékenységének az ellenőrzése 
- Informáló, segítség, támogatási szolgáltatás biztosítása optimális 

feltételek közötti lebonyolításának a tevékenységeknek 
- Specializált pszichológiai beavatkozás a nevelőszülőnél és a gyermekeknél 

akik náluk vannak akiknek beazonosították a szükségességét annak, hogy 
szak szolgáltatást kapjanak különböző fejlődési téren mint személyes, 
kognitív, affektív, emocionális, stb. fejlődés; 

- Biztosítják a hozzáférést a nevelési, egészségügyi, társadalmi, szabadidő 
töltési, kapcsolattartás a családdal stb. szolgáltatásokhoz 

- Az AMP tevékenységének az éves kiértékelése 
- Profi nevelőszülők térségi találkozója és támogatási csoportok 

szervezése 
- A szakmát népszerűsítő nyilvános tevékenységek és a támogatási 

csoportok közösségi tevékenysége 

6.995.000 6.371.000  

10 
A szolgáltatások fejlesztése azon 
gyermekeknek/fiataloknak a számára 
akik kilépnek a védelmi rendszerből 

- A rendszerből kilépő gyermekek társadalmi integrálódásának a 
megkönnyítése, munka helyek beazonosításával, közvetítéssel a munka 
piacán, ezek ellenőrzése a munka mezején, az anyagi forrásaik 
intézésének a követése, készség-, képesség- és szabadság elérését  
fejlesztő, programokba való befogadás 

- Alternatív szolgáltatások fejlesztése a speciális szükségletű fiatalok 
számára a társadalmi szakmai beilleszkedésre vonatkozóan tranzit 
központok vagy védett lakások létesítésével 

50.000 50.000  

11 
A kamaszok felkészítése a védelmi 
rendszerből való kilépésre, 
társadalmi szakmai beilleszkedés 

- Együttműködés az AJOFM-vel egyes szakmák beazonosítása a munka 
piacán, valamint munkahelyek létrehozása a gyermekvédelmi 
rendszerből kilépő végzősök  

80.000 75.000  
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- Börzék szervezése a specifikus munkahelyek beazonosításáért a 
haszonélvezőik számára 

- A fiatalok olyan programba való befogadása amely a készségek, 
képességek és a függetlenség elnyerés kialakítását követik 

- Együttműködése a partner nemkormányzati szervezetekkel amelyek a 
fiatalok társadalmi szakmai újra beilleszkedését támogató 
tevékenységeket folytatnak 

- Tranzit szolgálatok vagy védett házak létesítése, inkluzíve az ONG 
bevonásával 

- A tevékenységek kivitelezéséhez szükséges anyagi források biztosítása. 

12 
A szociális beavatkozás hatásának a 
növelése a sürgősségi rendszerű 
szolgáltatások fejlesztésével  

- A „mobil csapat”-tal szembeni bizalmi fok növelése, amely a sürgősségi 
szolgálat keretében azonnal lép közbe visszaéléses, emberkereskedelem,  
migrációs, erőszakos, rabszolgaság, erőszak, elhanyagolási stb. ügyekben  

- A gyermek jogainak a népszerűsítése és szülők és a közösség felelősségre 
ébresztése a gyermekbántalmazás elítélése érdekében 

- A visszaéléses helyzetekbe beavatkozó hálózat fejlesztési tervezet 
gyakorlatba ültetése 

- A tervezet nem megválasztható költségeinek a biztosítása 
- A minőségi feltételek biztosítása a sürgősségi rendszer intervenciós 

szolgálatának keretében a megfelelő felszerelésével és a mobil csapat  
munka feltételeinek a feljavításával, amely megengedje a rögtöni 
kiszállást a terepre a sürgősségi esetek felértékelésének az érdekébe 

- A személyzeti séma kibővítése, hogy biztosítsa a folytonosságot e 
gyermek telefonjánál és a mobil csapatot a terepen 

- Megoldások és források beazonosítása, hogy beszerezzenek/kibéreljenek 
egy területet az elhelyezett gyermekek a szabadban való kikapcsolódási 
tevékenységek szolgálata közelében és ennek a berendezése használat 
véget. 

 
 
 
 
 
 
 

65.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.000 

 
 
 
 
 
 
 

64.000 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.000 

 
 

13 

Lakó szolgálat - SIRU 28 helyes 
kapacitás; 
A gyermek telefonja - max. 20-25 
feljelentés és felmérés a 
terepen/hónap) 

- A gyermekvédelem biztosítása sürgősségi rendszerben (időszakos 
elszállásolás az összes törvényes jog megadásával) visszaélés, 
elhanyagolás, embercsempészet, migráció esetén a Marosvásárhelyi 
sürgősségi szolgálat keretében 

- A gyermekvédelem biztosítása leellenőrizve a szülők teljesítési módját a 
gyermek jogainak a betartása terén és ezeknek az irányítása az oktatási 
intézkedések gyakorlásának a terén egy nemvisszaélő nevelés 
biztosításának érdekében, amely a pozitív rendreutasítási technikákra és 
módszerekre alapozódik 

- A ténybeli feltételek ellenőrzése a terepen a gyermek otthonában, A 
gyermek telefonján jelentett esetek. 

- Javaslatok megfogalmazása a 2004. évi 272. törvény előírásai szerint és 
az esetek referálása esetenként a Gyermekvédelmi bizottságnál, a 
bíróságon, a gyermek otthonának a helyi SPAS-nál. 

1.520.000 1.345.000  
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14 
A nemzeti örökbefogadás 
népszerűsítése mint folytonos 
megoldása a gyermekvédelemnek 

- Olyan családok/személyek toborzása akik szeretnének örökbe fogadni és 
akik az örökbefogadásra megválasztható minden gyermek elébe mennek  

- Az örökbefogadást informáló és népszerűsítő reklám kampány 
megvalósítása 

- A kérvényezők felmérése szociális és pszichológiai szempontból 
- A kérvényezők elkészítése a szülői szerep bevállalására 
- A kérvényezők igazolása mint személy vagy család amelynek meg van egy 

vagy több gyermek örökbefogadásához a képessége 
- A törvényes lépések megtétele az örökbefogadás eljárásainak a 

megkezdésének az érdekében azoknak a gyermekeknek akiknél az egyéni 
védelmi tervében az örökbe adás a megoldás 

- A legmegfelelőbb család beazonosítása az örökbe adásra kerülő gyermek 
számára 

- Az elméleti és gyakorlati összeillés megvalósítása a gyermek és az 
esedékes személy/család között 

- Átadás az örökbe adás érdekébe és ennek a jóváhagyása 
- Örökbe adás utáni szolgáltatások: Örökbefogadás utáni felügyelet 2 éven 

keresztül, a támogatási csoportok megszervezése a szülők és a 
gyermekek számára szocializálódási programok ezek számára 

- Együttműködés a nemkormányzati szervezetekkel amelyek az örökbe 
adás terén akkreditáltak és engedélyezettek 

- Információs anyagok készítése azon gyermekek számára akiket örökbe 
fognak fogadni örökbe fogadott gyermekek számára brosúra vagy 
szórólap formájában életkoronként 

- Az örökbefogadott gyermekek napjának a megszervezése az összes 
családokkal és az örökbefogadott gyerekekkel az örökbefogadás utáni 
periódusban 

- Az osztály újra szervezése és a kapacitás növelése, hogy biztosítsa az 
eljárást a nyilvántartásban lévő gyermekek számára. 

160.000 150.000  

15 
Életképes alternatívák beazonosítása 
a HIV/SIDA beteg gyermekeknek a 
civil szférával együttműködve  

- Életképes alternatívák beazonosítása a HIV/SIDA beteg gyermekeknek a 
civil szférával együttműködve 

50.000 58.500  

16 
A társadalmi szolgáltatások 
fejlesztése a fogyatékos gyermekek 
számára (SEC) 

- A fogyatékkal élő gyermekek éves felmérése és támogatásuk a nekik járó 
szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférésük érdekében 

- A fogyatékos gyermekek szüleinek az irányítása és támogatása, hogy a 
korai megelőző specifikus szolgáltatásokba integrálódjanak 

- Folyamatos felmérés a szülők kérésére vagy a törvényes képviselő 
kérésére a fogyatékos gyermekeknek rokkantsági besorolásra vagy az 
iskoláztatási támogatás érdekében 

- A mobil csapat működése (EM) a fogyatékos gyermekek számára, amelyet a 
RO - 0045 „A közigazgatási hatóságok kapacitásának növelése a saját 
családjukkal élő fogyatékos gyermekek számára” tervezeten keresztül 

400.000 388.500  
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alapítottak azzal az elképzeléssel, hogy Maros megyében nem működik 
rekuperációs csapat, viszont ezeknek a megalapítása az elérhetőségi 
problémás vidékek létezése miatt és a rekuperációs szolgáltatók egyenletlen 
eloszlása váltotta ki 

- A szociális infrastruktúra fejlesztése a neuropszichiátriai fogyatékos 
gyermekek lakás központjaik keretében 

17 

A neuropszichiátriai rokkant 
gyermekek ideiglenes védelmének a 
biztosítása:  
- A segesvári neuropszichiátriai 
fogyatékos gyermekek szolgáltatás 
komplexuma (lakás szolgáltatás - 42 
kedvezményezett és közösségi 
nappali helyreállítási szolgáltatás - 
60 kedvezményezett 
- Neuropszichiátriai fogyatékos 
gyermekek lakás központok 
Marosvásárhely és Mezőcsávás (9 ház 
- 113 kedvezményezett) 

- A tevékenységek elvégzésének biztosítása a minimálisan kötelező 
standardok szerint a rezidenciális típusú szolgáltatásoknak a rokkant 
gyerekeknek és a szolgáltatások működése egyidejűleg a 
kedvezményezettek csökkenésével 

- A helyreállítási szolgáltatás újra szervezése a közösség gyermekeinek és 
a kedvezményezettek és a program/tevékenység növelése a 
gyermekek/csoportok típusok és szülők részére. 

- Az ideiglenes elszállásolás, a kedvezményezettek minden egyes 
törvényes jogainak a biztosítása szükségei és karakterisztikái szerint. 

- A családtól elkülönített gyermek szüleinek nyújtott támogatás és 
segítség 

- A családi típusú házak infrastruktúrájának fejlesztése kibővítéssel, 
felújítással, modernizálással, újrafelosztással az elsőbbségek és 
sürgősségek sorrendjében a befektetések és javítások tekintetében, hogy 
biztosítsanak standard feltételeket a kedvezményezetteknek 

- A központok újra szervezése a kedvezményezettek szükségleteik szerint 
- A súlyos neuropszichiátriai fogyatékossággal élő gyermekek 

hozzáférésének a biztosítása a szálláshoz, ápoláshoz, felgyógyuláshoz, 
oktatáshoz és felkészítés az újra beilleszkedésre vagy a családi és 
társadalmi beilleszkedésre, ameddig a kedvezményezett betölti a 18 
évet 

 
 

2.284.000 
 
 

 
 
 
 
 

4.778.000 

 
 

2.133.000 
 
 
 
 
 
 
 

3.490.000 

 

18 
Az ápolási szolgáltatások fejlesztése 
a családi házak keretében  

- A családi házak újraszervezése a védelem minőségének és a családba 
való újra beilleszkedés/szocio- professzionális beilleszkedésre való esély 
növelése 

- Családi típusú házak létesítése a jelenleg intézményesített gyermekek 
számára vagy olyanok részére akiknek nem lehet megelőzni a szülőktől 
való ideiglenes vagy végleges elválasztását és egy speciális védelmi 
intézkedés hozatala szükséges 

- Támogatási szolgáltatás kifejlesztése a családi típusú házak 
gyermekeinek és fiataljainak a társadalmi és szakmai beilleszkedés 
érdekébe 

- A védett műhelyek működésének a biztosítása a gyermekek és fiatalok 
számára, amelyeket azzal a céllal létesítettek, hogy gyakorlati 
készségeket és szakmai ismereteket sajátítsanak el 

- A családi típusú házak társadalmi infrastruktúrájának fejlesztése 
kibővítéssel, felújítással, modernizálással, újrafelosztással stb    

50.000 48.500  
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Sor 
szám 

CÉLOK ESEMÉNYEK 
Megbecsült 

költségvetés 
2016 

Jóváhagyott 
költségvetés 

2016 
Megjegyzések 

19. 

A gyermekek ideiglenes védelmének 
a biztosítása a: 
- Családi típusú ház 

komplexusban Marosszentkirály, 
Marosszentanna (12 ház) 

- Csalási típusú ház Irányító és 
Igazgató Szolgálatban 
(Dicsőszentmártoni, Balavásári, 
Sármási, Mezőzáhi Mezőfelei, 
Nyárádszeredai, Mezősámsondi, 
Rűcsi, Erdőszentgyörgyi családi 
típusú háxakban (14 ház) 

- A családi típusú ház 
komplexumban Szászrégen, 
Petele(9 ház) 

- A tevékenységek elvégzésének biztosítása a rezidenciális típusú 
szolgáltatásoknak a minimálisan kötelező standardok szerint és a 
szolgáltatások működése maximális kapacitással 

- Az ideiglenes elszállásolás, a kedvezményezettek minden egyes törvényes 
jogainak a biztosítása szükségei és karakterisztikái szerint. 

- A családtól elkülönített gyermek szüleinek nyújtott támogatás és segítség  

 
2.393.000 

 
 

2.819.500 
 
 
 

1.709.000 

 
2.064.000 

 
 

2.545.000 
 
 
 

1.609.000 

 

20 

Az intézményesített gyermekek 
részére hozott specifikus 
intézkedések kivitelezése a születés 
utólagos beiktatása vagy a 14 évet 
eltöltötteknek a személyi iratok 
megszerzése 

- Az intézményesített gyermekek részére hozott specifikus intézkedések 
kivitelezése a születés utólagos beiktatása vagy a 14 évet eltöltötteknek 
a személyi iratok megszerzése 

 
 

40.000 

 
 

39.500 
 

21 
A megyei szintű társadalmi 
szükségletek felügyelése 

- Folytonos beazonosítása a gazdaságilag veszélyeztetett régióinak a 
megyének, és következésképen társadalmilag, a megyei szükségletek éves 
feltérképezésének érdekében és az ajánlása és támogatása az 
implikálódni érdekelt tényezőknek és szociális szolgáltatások fejlesztése 
ezen földrajzi régiókban 

- A megyei védelmi rendszer gyermekeinek folytonos felügyelete és ezek 
bevezetése az informatikai adat bázisba 

 
 

20.000 

 
 

17.500 
 

22 
A megyei gyermekvédelmi rendszer 
folyamatos javítása 

- A gyermekvédelmi funkcionális szolgáltatások minőségének biztosítása, 
ezeknek az ideiglenes vagy működési engedélyezése 

- A szolgáltatások minőségének az ellenőrzésének a biztosítása 
- A megyei gyermekvédelmi rendszer működéséhez szükséges pénzügyi 

források hatásos kezelése 
- Az alternatív szolgáltatások számának a növelése továbbá a létezők 

működésének és fejlesztésének a fejlesztése 
- Nem visszatérítendő pénzügyi források beazonosítása a létező társadalmi 

szolgáltatások fejlesztésére és/vagy új szolgáltatások létesítésére 
- Nem kormányzati szervezetekkel való együttműködés egyes létező 

szolgáltatások kiszervezésére vagy beavatkozási szintek kifejlesztésére a 
lakosság egyes szegmenseire amelyek azonnali és/vagy huzamosabb 
idejű segítséget szükségeltetnek 

15.000 14.000  
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Sor 
szám 

CÉLOK ESEMÉNYEK 
Megbecsült 

költségvetés 
2016 

Jóváhagyott 
költségvetés 

2016 
Megjegyzések 

23 Bevezetés és fejlesztés SCIM 
- Engedélyezések, pszichológiai tesztek  
- Továbbképző kurzusok              Adminisztratív kiadások 
- Szakmai képzési kurzus      

75.000 75.000  

24 

Partnerség folytatása a 
gyermekvédelem területén 
tevékenykedő nem kormányzati 
szervezetekkel, azaz: Sf. 
Elisabela,Filantropia Ortodoxa 
Marosvásárhely (6. ház, 8. ház 
Marosszentkirály), Szászrégen (Maria I, 
Maria II házak ), Segesvár (Cris ház ) 
Talentum, Alpha Transilvania, Kiwi, 
„Speranta„ Orvosi-szociális központ 
Marosvásárhely, Marosludasi Impuls 
Egyesület 

- A létező partneri kapcsolatok folytatása amelyek a DPC hatáskörébe 
tartoznak a 1434/2004 számú HG szerint és hozzájárul a megye 
stratégiai célkitűzéseihez ami a gyermekvédelmet illeti. (A Maros 
DGASPC költségvetéséből finanszírozva) - a 625.451 lejes  
összegkülönbözet megtalálható a felnőttek részén - az odaillő 
célkitűzéseknél) 

- Új partnerek bevonása a civil és a nem kormányzati társadalomból a 
gyermekek legfelsőbb érdekeiben szervezett rendezvények 
kivitelezésében  

- A Magyar Köztársasággal folytatott nemzetközi partnerség folytatása az 
anya támogatása érdekében és a partnerség kibővítése más új közös 
érdeklődési körökre és egyebek. 

2.050.000 2.048.754  

25 

Egy alap képzési és folytonos 
továbbképzési rendszer kifejlesztése 
a gyermekek védelme és jogaik 
népszerűsítése terén a profik 
számára akik a rendszer 
gyermekeivel lépnek kapcsolatba és 
a források biztosítása a specifikus 
módszerek és technikák bevezetése 
érdekében 

- A gyermekvédelmi szolgálatoknál alkalmazott személyzet folytonos szak 
képzése 

- A szakképzett személyzet munkaeszközeinek a biztosítása a felmérés, 
beavatkozás, felügyelet érdekében 

- Személyes fejlődés, az állások specifikus ügyességei, az esetek 
sokféleségének eszközölési ügyessége, a kapcsolat felvétel és megtartása 
az ügyfelekkel, tanácsadási készség, számítógép kezelés, kommunikálás, 
igazgatás, felülvizsgálat, ismeretek és készségek elsajátítása a szociális 
támogatás jó gyakorlása érdekében 

30.000 28.000  

26 
Saját apparátus DPC – Költségek a 
személyzettel 

- A törvény előírásai által megszabott közfeladatok megváltoztatása a 
Kötelező Minimális Standardok szerint (SMO) a gyermekvédelmi 
szolgálatokért 

- A szak apparátus specifikus tevékenységeinek az optimizálása. 
- Felszerelések befektetések a lista szerint beleértve az autó park 

megnövelését mikrobuszokkal, hogy lehessen biztosítani a szabadidő, 
táborozási tevékenységeket, személyes fejlődési témájú rendezvényeket 
és a független életre való felkészülést 

 
3.080.000 

 
 
 
 
 
- 

 
2.814.000 

 
 
 
 
 

2.200.000 

 

27 
A DPC tevékenységeit népszerűsítő 
rendezvények 

- Közügyi kampányok szervezése az ajánlott szolgáltatások lehetséges 
kedvezményezetteinek az informálása, tudatosítása és felelősségre 
ébresztése és a közösségeknek a gyermek és család vészhelyzeteinek a 
megelőzése érdekében, a visszaélés és az elhanyagolás megelőzése, a 
nemzeti örökbefogadás népszerűsítése, a profi nevelőszülő 
népszerűsítése, lehetséges örökbefogadó szülők és profi nevelőszülők 
bevonása, szociális szülők 

     Informáló és felelősség tudat fejlesztő szessziók a gyermekvédelmi 
rendszer gyermekei számára az érdeklődési köröket tekintve 

30.000 30.000  
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Sor 
szám 

CÉLOK ESEMÉNYEK 
Megbecsült 

költségvetés 
2016 

Jóváhagyott 
költségvetés 

2016 
Megjegyzések 

(kapcsolatok, házasság, a független életre való felkészülés) 
- Megvalósítási eszközök: szórólapok minden egyes tevékenységnek, 

információs brosúrák, rádió és televízió adások, kerekasztal 
tevékenységek, sajtóközlemények stb. 

- Megünnepelik a: 
 a gyermekek nemzetközi napja június 1 
 a gyermekek jogainak a napja november 20 
 Kulturális tevékenységek december 25. 
- Más események: a lakás központok nyílt napja, a tavasz napjai, az őszé, 

stb. 

II. 
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS ÉS FELNŐTTVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 

- ÖSSZESEN - 
 

105.956.000 
 

98.112.246 
 

1. 

A kamaszkorú felkészítése a védelmi 
rendszer elhagyására, a szociális 
beilleszkedés a Tranzit 
Központokban:  
- Ada Ház(4 hellyel) és 
- Adi Ház(6 hellyel) 
(6 hónapos szállást biztosító 
apartmanok) 

- Együttműködés a Munkaüggyel, AJOFM, a Maros Megyei 
Tanfelügyelőséggel a munka piacának megfelelő egyes szakmáknak a 
beazonosítása érdekében, valamint munkahelyek létrehozásának az 
érdekében ezek számára. 

- A fiatalokról referáló szociális nevelő kijelölése. 
- Együttműködés az OPA-val olyan partnerek amelyek társadalmi 

professzionális újra beilleszkedési tevékenységeket folytatnaka 
rendszerből kikerült fiatalok számára. 

- A program kivitelezéséhez szükséges alapok biztosítása. 

170.000 155.000  

ÖSSZESEN 1 számú CÉLKITŰZÉS 170.000 155.000  

2. 

- A fogyatékos személyek 
nyilvántartásának biztosítása és a 
szociális járandóságok(szolgálatok) 
kifizetése ezek részére 

- A törvényes előírások betartása a 448/2006-os T. szerint: szociális 
támogatások 

- Az előírt jogok biztosítása 
- Szociális támogatások nyújtása 

67.110.000 62.153.000  

ÖSSZESEN 2 számú CÉLKITŰZÉS 67.110.000 62.153.000  

3. 

- Szociális szolgáltatások biztosítása 
a lakás típusú egységekbe - 
központok a fogyatékos felnőtt 
személyeknek: 
4 CRRN (Marosvécs, Mikháza, 
szászrégen, Marosludas) 
5 CIA (Holtmaros, Szászrégen, 
Marossárpatak, Mezőkapus, 
Segesvár) 
ÖSSZESEN: 1.158 támogatott 

- Ápolási és támogatási szolgáltatások nyújtása 
- Helyreállítás és felépülés a különböző fokú fogyatékos személyeknek, 
- Beilleszkedés foglalkoztatási terápiával 
- Szociális újra beilleszkedés, visszahelyezés. 

37.606.000 34.758.000  

ÖSSZESEN 3 számú CÉLKITŰZÉS 37.606.000 34.000  

4. 
A partnerkapcsolatok folytatása és 
fejlesztése az ONG-kel amelyek 
specifikus szociális szolgáltatásokat 

Az alapok biztosítása a programok folytatásához: 
A független élethez szükséges készségek fejlesztése; A Maros DGSAPC humán 
erőforrásainak az engedélyezése, az 16361/18.07.2008.-as együttműködési 

952.000 951.246  
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Sor 
szám 

CÉLOK ESEMÉNYEK 
Megbecsült 

költségvetés 
2016 

Jóváhagyott 
költségvetés 

2016 
Megjegyzések 

biztosítanak a felnőtt/idős 
személyek számára mint: a Phare 
705/2004; 703/2006 program 
folytatása, Kis Küküllő, valamint 
Nagy Küküllő, a Caritas 
Gyulafehárvár Szervezeten 
keresztül való átvétel, 
együttműködési egyezményen 
keresztül, Segesvári napi Központ, 
Alapítványok: Rhema, Rheum-Care, 
Talentum, Napsugár, IEESR. 

egyezmény szerint 
Szociális támogatás és szociális ellátás biztosítása az otthonukban 2.800 idős 
személynek a ”Caritas - Szociális Támogatás” Egyesület által -  a 
Gyulafehérvári Caritas Szervezet fiókja a 2007.02.08.-i 1/C együttműködési 
szerződés alapján 
 A nyilvántartásba vétel, családi erőszak áldozatainak a tanácsadásának 
biztosítása, a védelmi szolgálat biztosítása az áldozatoknak a létező 
menedéken, a jelenséget megelőző tevékenységek, kampányok. 

ÖSSZESEN 4 számú CÉLKITŰZÉS 952.000 951.246  

5. 
A fogyatékos személyeket 
nyilvántartó hálózat fejlesztése 

Folytatólagos használata és fejlesztése a D Smart fogyatékos személyeket 
nyilvántartó programnak, a Maros megyei és Romániai fogyatékos személyeket 
nyilvántartó regiszternek a folyamatos frissítésének érdekében - Bevezetés + 
karbantartási/kijavítási havi bérlet. 

78.000 60.000  

ÖSSZESEN 5 számú CÉLKITŰZÉS 78.000 60.000  

6. 
A fogyatékos felnőtt személyek és 
idős személyek eset ügyintézése 

A belépési kérelmek átvétele a rokkant felnőtt személyek lakó központjaiba, a 
kiértékelésük, az esetek ellenőrzése a terepen. 
Specifikus tevékenységek az idős személyekkel, tanácsadás, informálás, 
irányítás a cél csoport problematikáján.  
A létező együttműködés folytatása a Fehér megyei közösség támogató 
Egyesülettel 

40.000 35.000  

ÖSSZESEN 6 számú CÉLKITŰZÉS 40.000 35.000  
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10. PROGRAM 
A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények fő kulturális tevékenységei 

 
       lej 

Sor 
szám A tevékenység Célja 

Célkitűzés  
(a tevékenység leírása) 

Program 2016 

Megjegy-
zések 

Finanszírozási forrás 
Időszak 
(hónap) 

CJM Költségvetés Más 
források Kérelmezett Jóváhagyott 

  1) A VATRA FOLYÓIRAT SZERKEZTŐSÉGE 

1 

A Vatra folyóirat hete, a Vatra 
folyóirat napjai (irodalom 
kritikai kollokvium, társadalom 
kritikai kollokvium és 
versmondó est 

A megyei kulturális 
standardjának az emeléséhez 
való hozzájárulás a három, a 
román kultúra nemzeti szintű 
egyes csúcs személyiségeinek a 
támogatásával megvalósított 
eseményen keresztül 

A folyóirat egy számának a kiadása 
amely tartalmazza az irodalom és 
társadalmi kritika kollokvium 
munkáit, egy nemzeti szintű verses 
előadás megvalósítása 

45.000 0 0 
december első 

tizede, 2016 
  

2 

Konferencia program 
együttműködve a ”Petru 
Maior” Egyetem Irodalmi 
Fakultásával, részvétel 
kulturális tevékenységeken az 
országban 

A megye kulturális 
standardjának emelésének a 
növeléséhez való hozzájárulás 

Minél szélesebb közönség bevonása 
a kulturális tevékenységekbe 

2.000   0 
folyamatos 

jelleggel 
  

3 

Partner kapcsolat az Ardealul 
kiadóval a Lucian Blaga 
Fesztivál XV. Kiadásának a 
megrendezéséért 

Lucian Blaga filozófiai és 
kulturális szemléletének 
kutatása és a kortárs értékek 
népszerűsítése 

Egyes kulturális személyiségek és 
blagai művek szövegmagyarázóinak 
a meghívása akik az olvasó 
közönség kíváncsiságát keltsék fel 
a művei iránt 

2.000   0 
II. negyedév, 

2016 
  

4 

Egy kötet kiadása amely 
tartalmazza a Gheorghe 
Crăciunnak szentelt három 
tematikus számát a Vatra 
folyóiratnak (2007. 9, 10 szám 
és 2008. 3. szám) 

A folyóirat tervezeteinek az 
országban és külföldön való 
közlésének a meg kísérlése egy 
a Gheorghe Crăciun írónak 
szentelt monográfiát alkotó 
tanulmányon keresztül  

300 példányszám kiadása 0   0 
III. negyedév, 

2016 
  

5 

A Brassói Transilvania Egyetem 
kiadónál az Alexandru Muşina-
nak szentelt három tematikai 
számot tartalmazó kötet 
kiadása(2014. 3., 4. és 5. 
számok) 

A román kultúra első rangú 
költőjének az életének a 
megismerésének az elmélyítése  

400 példányszám kiadása 5.000   0 
III-IV. 

negyedév, 
2016 

  

6 
Egy kötet kiadása az Alexandru 
Vlad-nak szentelt tematikus 

Egy kortárs próza író 
személyiségének és műveinek a 

400 példányszám kiadása 5.000   0 
II. negyedév, 

2016 
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számok tartalmával amelyeket 
a Vatra folyóirat adott ki(7-
8/2015 számok) 

megismerése 

7 

Könyvbemutatókon való 
részvétel Marosvásárhelyen és 
az ország más nagy városaiban: 
Kolozsvár, Brassó, Bukarest, 
Nagyvárad 

Az aktuális román irodalom és 
kultúra támogatása 

A Vatra folyóirat irodalmi és 
kulturális tevékenységének a 
népszerűsítése 

0     
folyamatos 

jelleggel 
  

8 

Részvétel mint zsűri tagok 
amelyek díjazzák az irodalmi 
könyveket és amelyek a 
humán intellektuel 
diskurzusokhoz tartoznak 

A román irodalom és 
intellektuel valódi értékének a 
hírnevének a növelése  

Az irodalmi és intellektuel 
diskurzus alkotó erejének a 
támogatása 

0   0 
folyamatos 

jelleggel   

ÖSSZESEN  59.000 0 0     
2) A LÁTÓ FOLYÓIRAT SZERKEZTŐSÉGE 

1 
A Látó folyóirat számainak a 
bemutatója 

A kulturális standard növelése 
A Látó folyóirat bemutatása 
megyei szinten az 1. számban 
közölt szerzőkkel. 

200  0 havonta   

2 
„Látó Irodalmi Játékok‟ 
irodalmi estek 

Interjúk, párbeszédek 
beszélgetések a fiatal 
szerzőkkel 

A kortárs magyar írói profil 
bemutatása 

1.000  0 havonta   

3 
„Látó Irodalmi Színpad” 
irodalmi estek 

A Látó folyóirat bemutatása 
és irodalmi ünnepségek 
meghívottakkal 

Új olvasók vonzása és a kortárs 
magyar irodalom 
népszerűsítése 

1.000  0 havonta   

4 
„Látó Irodalmi Színpad‟ 
irodalmi estek 

Interjúk, párbeszédek, nyílt 
beszélgetések a magyar 
irodalom híres szerzőivel 

A kortárs magyar írói profilok 
bemutatása 

1.000  0 havonta   

5 
 L.K.V. irodalmi versenyek 
líceumisták  

A kreativitás és a líceumisták 
irodalmi ismeretinek a 
fejlesztése 

Minél több fiatal bevonása az 
irodalmi életbe 

1.000  0 január-április   

6 „Debreceni Irodalmi Napok” 
A kortárs koprai verselés 
céljának metafizikai 
tematizálása 

Az Erdélyi magyar irodalom verses 
alkotásainak tematikai és esszéista 
bemutatása  

0 0 0 
március/ 

november   
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7 
Budapest Nemzetközi Könyv 
Fesztivál 

Az újdonságok bemutatása az 
irodalom és az irodalom 
tudomány terén 

A Romániai magyar irodalom 
újdonságainak a bemutatása 

0 0 0 évente   

8 Budapesti Könyv Hét 
Az újdonságok bemutatása az 
irodalom és a humán 
tudományok terén 

A magyar irodalom bemutatása a 
sajtó közvetítésével, valamint az 
olvasóknak való dedikációkon és az 
olvasókkal való találkozásokon 
keresztül 

0 0 0 évente   

9 
A magyar írók hagyományos 
tábora Tokajon (Magyarország) 

A Látó folyóirat, valamint a 
Romániai magyar írók 
műhelyének bemutatása  

Tematikus előadások, viták és 
beszélgetések a magyar 
irodalomról 

0 0 0 évente   

10 
A Marosvásárhelyi nemzetközi 
Könyv Fesztivál 

Az újdonságok bemutatása az 
irodalom és a humán 
tudományok terén 

Marosvásárhely kulturális fejlődése 0 0 0 évente   

11 
Találkozás a Maros megyei 
olvasókkal, városok és 
községek 

A kulturális standard emelése 
Minél szélesebb körű közönség 
bevonása a kulturális 
tevékenységekbe 

500 500 0 kéthavonta  

12 
Belföldi és külföldi magyar írók 
bemutatása 

Interjúk, párbeszédek, nyílt 
beszélgetések a magyar 
irodalom híres szerzőivel 

A kortárs magyar író profiljainak a 
bemutatása 

500 0 0 kéthavonta  

13 
Kiadói csoportok bemutatása, 
kiadók és irodalmi műhelyek 

Marosvásárhely kulturális 
szintjének az emelése 

A kortárs magyar irodalom minél 
mélyebb megismerése 

0 0 0 kéthavonta  

14 
Találkozás az olvasókkal 
országos szinten 

A kulturális standard növelése 
Minél szélesebb körű közönség 
bevonása a kulturális 
tevékenységekbe 

500 0 0 kéthavonta  

15 Könyv bemutatók 
Az újdonságok bemutatása az 
irodalom terén 

Új olvasók bevonása és a kortárs 
magyar irodalom népszerűsítése 

0 0 0 3 havonta  

16 
Vita a Maros megyei magyar 
nyelv és irodalom tanárokkal 

A folyóirat bemutatása 
A kortárs magyar irodalom minél 
mélyebb megismerése 

0 0 0 évente  

17 
Rendszeres találkozás a 
sajtóval 

A folyóirat bemutatása 
Új olvasók és a kortárs irodalom 
ismerőinek bevonása 

0 0 0 évente  

18 
Megemlékezések, százéves 
évfordulók, irodalmi 
évfordulók 

Az irodalmi alkotók és művek 
megtisztelése  

Minél szélesebb körű közönség 
bevonása a kulturális 
tevékenységekbe 

0 0 0 
alkalmanként 

meghívó 
alapján 
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19 
Irodalmi szimpóziumokon való 
részvétel 

Új irodalmi fogalmak 
megismerése 

Minél szélesebb körű közönség 
bevonása a kulturális 
tevékenységekbe 

0 0 0 
alkalmanként 

meghívó 
alapján 

 

20 
Irodalmi programokban való 
részvétel az országos és a 
nemzetközi sajtóban 

A magyar irodalom 
mediatizálása 

A folyóirat és az íróknak 
bemutatása egy minél nagyobb 
körű közönségnek nemzeti és 
nemzetközi téren 

0 0 0 alkalmanként  

ÖSSZESEN  5.700 0 0    
3) A HAGYOMÁNYOS KULTÚRA ÉS MŰVÉSZETI NEVELÉS MEGYEI KÖZPONTJÁNAK 
A HAGYOMÁNYOS KULTÚRA MEGŐRZÉSE ÉS NÉPSZERŰSÍTÉSE           

1 
„MLĂDIŢE” Folklór fesztivál, 
VIII. kiadás 

A megye lakóinak specifikus 
kulturális hagyományainak a 
megőrzése és ezen 
hagyományok újra élesztése 

Egy fesztivál szervezése amelyen 
fiatal folklór csoportok vegyenek 
részt 

12.488  0 március   

2 
"TRADIŢII MUREŞENE" éves 
Folyóirat/Naptár 

A kutatások, az intézmény 
kulturális tevékenységeinek és 
azon személyeknek a 
népszerűsítése akik 
eredményesek voltak a 
hagyományos kultúra területén  

A "Tradiţii mureşene" folyóirat 
kiadása és terjesztése 

8.050  0 
november-
december   

3 
 „TISZTA FORRÁSBÓL” magyar 
népi ének, tánc és viselet 
Fesztiválja, a XII. kiadás 

A Maros megyei magyar 
lakosság kulturális 
hagyományainak megőrzése, 
újra élesztése és színpadi 
értékesítése 

Egy fesztivál szervezése amelyen 
magyar néptánc együttesek 
vesznek részt 

10.157  0 április   

4 
A ,,NESTEMATE MUREŞENE" 
népi hagyományok Fesztiválja, 
XII. kiadás 

A folklór hagyományok újra 
élesztése és színpadi 
értékesítése, a mi folklór 
hagyatékunk esztétikai 
megismerése és megőrzése; új 
tehetségek felfedezése 

Egy fesztivál szervezése olyan 
művész együttesekkel amelyek 
hagyományos szokásokat mutatnak 
be 

18.225  0 május   

5 

A művészet és az üvegre 
festett ikonográfiai 
alkotás...(Iskola másként 
program keretében) 

Az üvegre festett ikonok 
jelképének reprodukciója és 
megértése. 

Kreációs és a fiatal kezdők számára 
és akiknek van hajlamuk a vallásos 
alkotási tevékenység iránt az 
oktatási feltételek biztosítása 

1.998     április   
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6 
Marosi néptáncok hete (Iskola 
másként program keretében) 

A marosi néptáncok 
népszerűsítése és átadása a 
fiatalok soraiban 

A résztvevők bevezetése a népi 
tánc világába. Intézményesített 
keret biztosítása a néptáncokra 
vonatkozó alap ismeretek 
továbbadására a diákoknak. 

360     április   

7 
„A FALUBAN MUZSIKÁLNAK” 
magyar népdal és néptánc 
fesztivál, IX. kiadás 

Ennek a megyénk magyar 
lakóira jellemző művészi 
nemnek az újjáélesztése és 
nem csak 

Egy előadás szervezése a 
legreprezentatívabb magyar 
néptánc együttesek részvételével  

11.694     április   

8 
 „Az Erdélyi Hagyományos 
Ikon” ikon készítő tábor, IX. 
kiadás  

A megye ikonográfiai értékének 
a népszerűsítése 

Egy tábor szervezése az alkotó és 
oktató feltételek biztosításával a 
fiatal ikon készítők, kezdők és 
haladók számára egy közösség 
keretén belül. 

7.121     augusztus   

9 
„JOCUL DIN BĂTRÂNI” 
nemzetközi folklór fesztivál, 
XXXIII kiadás 

A népi tánc értékesítési és 
megőrzési tevékenységének a 
folytatása szigorú helyi 
hitelességben és sajátosságban   

A legértékesebb művészi 
csoportjainak a színpadra 
léptetése a megyéből, az országból 
és külföldről a néptánc kincsei 
iránti ízlés művelését követve 

20.600     szeptember   

10 
"Mureş, dorurile tale..." népdal 
előadó verseny-fesztivál, III. 
kiadás 

Új előadói tehetségek 
felfedezése és népszerűsítése. 
A hiteles romún népdal 
értékesítése 

Egy verseny-fesztivál szervezése a 
román népzene szólistáival.  

29.390     október   

11 
Festőállvány festészeti tábor 
Szovátán, XXIX. kiadás 

A festőművészek képzése a 
festőállványon való festészet 
területén 

Alkotó és oktató feltételek 
biztosítása a fiatal kezdők és 
haladók számára egy közösség 
keretén belül. 

6.888     október   

12 
Kortárs kézműves művészeti 
és alkotó kiállítás  

A kortárs népművészet és a 
kortárs népművészeti alkotók 
népszerűsítése 

Megfelelő környezet biztosítása a 
kézműves művészet 
népszerűsítéséhez és 
újjáélesztéséhez 

1.500     október   

13 
"SCENA" színház fesztivál, 
XXIII. kiadása, román nyelven 

Az amatőr színházi tevékenység 
fenntartása 

Az amatőr együttesek által 
készített színházi előadások 
bemutatása, a fesztivál keretében, 
egy megfelelő környezet 
biztosításával  

14.070     november   
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14 
"SZÍNPAD" színház fesztivál, 
XXIII. kiadása, magyar nyelven 

Az amatőr színházi tevékenység 
fenntartása 

Az amatőr együttesek által 
készített színházi előadások 
bemutatása, a fesztivál keretében, 
egy megfelelő környezet 
biztosításával  

14.454     november   

15 

"FLORILE DALBE, FLORI DE 
MĂR" téli hagyományok és 
szokások megyei fesztiválja, 
XXXV. kiadás 

A téli népszokások megőrzése 
és értékesítése és továbbadása 
a következő generációnak 

A téli szokásokat és 
hagyományokat megőrző 
legértékesebb művész 
együtteseinek szerepeltetése a 
fesztivál színpadján 

22.394     december   

16 
”Marosi hagyományok - múlt, 
jelen és jövő” etnográfiai 
tevékenységek 

A marosi hagyományok 
azonosítása, kutatása és 
megőrzése 

1. A kutatott témák és a Maros 
megyei helyi szokásokat és 
hagyományokat közlő kiadványok 
áttekintése 2. a kutatási témák és 
zónák beazonosítása amelyeknek a 
figyelése nagyobb figyelmet 
igényel és amelyeket sürgősen kell 
dokumentálni, kutatni. 3. Egy a 
marosi néphagyományok kutatási 
és megőrzési tervezet (stratégia) 
készítése közép távon. Az összeset 
workshop-ok keretében, amelyekre 
a szakmában dolgozó szakemberek 
legyenek meghívva és akik már a 
szakmában elismert tudományos 
erőfeszítést tettek. 

1.000     folyamatosan   

17 
Az intézmények bevonása új 
tervezetek készítésébe  

Az intézmény jelenlétének 
biztosítása különböző kulturális 
eseményeken  

Kölcsönös támogatás különböző 
kulturális tevékenységek 
megszervezésében, az intézmény 
népszerűsítése 

5.000     negyedévente   

18 

A megye képviselete 
különböző versenyeken, 
fesztiválokon, kiállításokon, 
kézműves vásárokon a 
kulturális tapasztalatcserék 
keretében 

A megyénk képviselőinek a 
jelenlétének a biztosítása a 
nemzeti szinten fontos 
kulturális eseményeken 

Anyagi támogatás amely biztosítsa 
a kulturális rendezvényeken való 
képviseletet a kapott meghívók 
nyomán (amatőr művészek, 
előadók, alkotók, a nem művész 
együttesei)  

10.000     negyedévente   

19 
"A hagyományos Művészet a 
Görgény Völgyében és a Maros 
Felső Völgyében" kutatási 

A Görgény és a Felső Maros 
Völgyi anyagi kulturális örökség 
megmentése   

A tervezet javasolja egy digitális 
nyilvántartás és irattár 
megvalósítását a Maros megye 

1.000     május   
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tervezet megvalósítása útszéli halmairól és keresztjeiről, 
hogy ez az adatbázis egy 
restaurálási, kincstárósítási 
tervezetnek legyen a forrása a 
legfontosabbjainak közülük. A 
célja ezen vallásos tárgyak 
népszerűsítése és a megye lakóinak 
fogékonnyá tétele. 

ÖSSZESEN 170.166 0 0    
A MŰVÉSZETI NÉPI ISKOLA RÉSZLEGE Marosvásárhely 

1 
Rendezvények a Művészeti 
Népi Iskolában 

Nevelő-alkotó 
Szakonkénti előadás az 
osztályokba: zene, festészet, 
koreográfia, színház 

4.500 0 0 folyamatosan   

2 
A Művészeti Népi Iskoláról: -
Nyilt Napok 

Az intézmény tevékenységének 
a népszerűsítése  

Az oktatási anyag bázis, összetétel 
és kurzus program bemutatása a 
lehetséges látogatóknak 

1.540 0 0 május  

3 

A Művészeti Népi Iskola 
jelenléte a közösségben, 
interaktív eseményekkel nem 
megszokott helyeken 

Kulturális események 
szervezése más helyeken mint 
az intézményé, a közösséggel 
szembeni hatás növelésének 
céljából 

Egyes grafikai, festészeti, ruházati 
design, fénykép, stb. kiállítás 
rendezése. A helyi intézmények 
engedélyével szervezett előadások, 
szóló estek, oktatási vásárok stb. 
közterületeken 

1.820 0 0 havonta  

4 „Iskola másként” 
Az intézmény tevékenységének 
a népszerűsítése  

Az oktatási anyag bázis, összetétel 
és kurzus program bemutatása a 
lehetséges látogatóknak 

1.000     április  

5 
A tehetségek népszerűsítése a  
"Művészeti Népi Iskolán 
keresztül" 

az iskola diákjainak az 
érvényesülése és a Művészeti 
Népi Iskola beírása a fesztiválok 
nemzeti és nemzetközi körébe 

Az iskola diákjainak részvétele 
különböző fesztiválokon, 
versenyeken, kiállításokon, a 
meghívók függvényében.  

5.680     folyamatosan  

6 
A diákok és az intézmény 
együtteseinek a koncertjei 
(osztály meghallgatások) 

A félév végén megkövetelt 
tudás szint elérése 

Az elsajátított anyag bemutatása 
az osztály előtt 

120     december  

 7 

Művészi zenei estek 
szervezése a különböző 
tagozatok diákjaival, 
közönséggel 

Tantárgyak közi kapcsolat 
létesítése az iskola diákjai 
által, a közönség részvételével  

Találkozás a különböző tagozatok 
diákjaival 

100     folyamatosan  
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 8 
Szakonkénti meghallgatások és 
produkciók a tanév végén 

A tanév végén megkövetelt 
tudás szint elérése a diákok 
által és az előkészítésük az 
előadásban való megjelenésük 
érdekében  

Minden diák részvétele belső 
mikróelőadásokon, szakonként, a 
tanári kar, a diákok és a 
meghívottak jelenlétében.  

120     április-június  

 9 

Az iskola diákjainak és 
végzőseinek a kiállítása - 
festészet, grafika, ruházati-
design, fotó, ikonográfia. 

A diákok formálása saját 
kiállítások megszervezésének 
és kivitelézésének a céljából 

Az elsajátított anyag bemutatása, 
csoport kiállításokon  

1.500     folyamatosan  

 10 Év végi előadás és kiállítás   A fiatal tehetségek bátorítása  
Az iskola érdemes diákjainak a 
részvétele csoport előadásokon és 
kiállításokon 

4.000     június  

 11 
A fényképészet nemzetközi 
napja 

Tudatosítani a lakossággal a 
fényképészet szerepét a 
mindennapi életben, a CJCTEA 
Mureș keretében működő 
Művészeti Népi Iskola 
tagozatának a népszerűsítése, 
mint informális oktatási 
környezet.  

A Fényképészet Nemzetközi 
Napjának a népszerűsítése és 
megtartása a Művészeti Népi Iskola 
fotó-kép tagozatán keresztül 
szervezett eseményekkel - 
augusztus 19 

2.000     augusztus 19  

 12 
" Művészeti Népi Iskolák 
Napjai" Fesztivál XV. kiadás, 
évforduló 

A folyamatos művészeti oktatás 
fontosságának a megerősítése. 

Tapasztalat csere az azonos profilú 
hazai és külföldi iskolákkal 

20.000     március-április  

13 
Képművészeti alkotó Tábor, 
VI. kiadás 

A szaktudás fejlesztése 
képalkotás terén természetes 
környezetben  

Egy képalkotói tábor rendezése 
amely specifikus tevékenységeket 
foglaljon magába 

15.000     
július-

augusztus   

 14 
" Művészeti Népi Iskolával" - 
Európai kulturális Intézmény 

A diákok és a tanügyi káderek 
hozzáférésének a javítása az 
aktuális információkhoz és 
kezdeményezésekhez az 
európai kulturális élet 
kontextusában. 

Kapcsolatok megkötése a  
Művészeti Népi Iskola részlege és 
más ugyanolyan profilú 
intézménnyel az Európai Unióból 

10.000     folyamatosan   

15 
A III. Nemzetközi Fénykép 
Verseny 

Az intézmény tekintélyének a 
növelése, a diákok és a tanárok 
ráhangolása az aktuális 
kezdeményezésekre a 
nemzetközi kulturális élet 
kontextusában 

Egy minden társadalmi rétegnek 
nyitott, korra való tekintet nélküli 
verseny megszervezése a hazai és 
külföldi fényképezés 
szenvedélyeseinek.  

14.100     
október-

november   
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16 
Gála előadás a III. Téli 
Ünnepségek alkalmával 

Oktató-informáló 

Az iskola érdemes diákjainak a 
részvétele, a szaktanárokkal együtt 
a színpadon, egy előadásban a téli 
ünnepségek alkalmával  

7.000     december  

17 
Évfordulói, népszerűsítési és 
karitatív előadások 

A részleg népszerűsítése, a 
megye közösségének pro bono 
tevékenységeiben való 
részvétel  

Az iskola részvétele a 
rendelkezésre álló forrásokkal 
évfordulói tevékenységeken 
amelyek különböző szimbólumokat 
ünnepelnek mint a Hímzett ingváll 
Napja, a Fogyatékos Személyek 
Nemzetközi Napja stb. Az érdemes 
diákok részvétele különböző 
eseményeken  

5.000     folyamatosan  

ÖSSZESEN 93.480 0 0     
ÖSSZESEN RÉSZLEGEK 263.646 0 0     

4) "ARIEL" GYERMEK ÉS IFLYÚSÁGI SZÍNHÁZ MAROSVÁSÁRHELY 

1 
Előadás repertoár a 
gyermekeknek a román 
tagozaton 

A gyermekek ízlésének 
kialakítása és oktatása az 
animációs művészet iránt  

4 ősbemutató és 2 feldolgozás 
összeállítása 

330.000  0 folyamatosan   

2 
Előadás repertoár a 
gyermekeknek a magyar 
tagozaton 

A gyermekek ízlésének 
kialakítása és oktatása az 
animációs művészet iránt  

4 ősbemutató és 2 feldolgozás 
összeállítása 

330.000  0 folyamatosan   

3 

Fesztiválokon való részvétel 
az országban animációs 
előadásokkal a román 
tagozaton 

A kapcsolat és verseny szellem 
megtartása a Romániai 
bábjátékos szakemberekkel 

Előadások bemutatása a gyermekek 
és fiatalok számára az animációs 
fesztiválok keretében: Kolozsvár, 
Gyulafehérvár, Bukarest 

11.000  10.000 
szeptember-

november   

4 

Fesztiválokon való részvétel 
az országban animációs 
előadásokkal a román 
tagozaton 

A kapcsolat és verseny szellem 
megtartása a Romániai 
bábjátékos szakemberekkel 

Előadások bemutatása a gyermekek 
és fiatalok számára az animációs 
fesztiválok keretében: Kolozsvár, 
Nagyvárad 

11.000  10.000 
október-

november   

5 

Színpadi művészetek a 0-3 
éves gyermekek 
bevezetésében és 
formálásában 

Közreműködési tervezet az 
Európai keretében a gyermekek 
4 éves koráig az ízlésének a 
kifejlesztésében és 
kialakításában specifikus 
színházi hálózatban 

2 előadás bemutatása a román és a 
magyar tagozaton 0-3 éves 
gyerekeknek/útmutató és 
kreativitási munka műhelyek az 
animációs előadás alkotó részeivel 

25.200  24.000 

vasárnapokon, 
felváltva a 
román és a 

magyar 
tagozat 
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(Olaszország, Spanyolország, 
Franciaország, Románia) 

6 
Heti találkozások a 0-3 éves 
gyerekekkel  

A zene, a rajz, az irodalom 
szerepe a gyermek 
növekedésében 

Alkotói munka műhelyek a gyermek 
csoportokkal 

1.050  1.000 
vasárnapokon, 

felváltva   

7 Találkozzunk egy könyvnél 

Egy közösségi interaktív hely 
létrehozása a fiatalok 
személyiségének a 
kialakításáért 

Művész filmek bemutatása, a 
vizuális művészeteket és előadás 
zenéket bemutató koncertek és 
kiállítások szervezése melyek a 
könyv olvasás körül forognak 

32.000  10.000 folyamatosan   

8 
A román és magyar tagozat 
előadásai a 10-14 éves 
gyerekek számára  

A közönség egyik elhanyagolt 
szegmensének a színház 
irányába való vonzása olyan 
tervezetekbe amelyeknek a 
mozgató ereje a könyv 

Előadások összeállítása amelyek a 
kortárs irodalom és dramaturgiából 
inspirálódtak korhatárok szerinti 
specifikus problematikával 

100.000  10.000 október-június   

9 
Fesztiválokon való részvétel 
külföldön a román tagozat 
előadásaival 

A nemzetközi színházi élettel 
való kommunikálás és a színház  
arculatának a népszerűsítése  

Előadások bemutatása egyes 
elismert fesztiválok keretében 
Bulgáriában, Szlovéniában, 
Svájcban 

25.750  20.000 

március-
június, 

augusztus-
szeptember 

  

10 
Fesztiválokon való részvétel 
külföldön a román tagozat 
előadásaival 

A nemzetközi színházi élettel 
való kommunikálás és a színház  
arculatának a népszerűsítése  

Előadások bemutatása egyes 
elismert fesztiválok keretében 
Pécset, Egerben 

25.750  20.000 
március-

június, 
szeptember 

  

11 

A román és magyar tagozat 
előadásai együttműködve 
hasonló hazai és külföldi 
színházakkal 

Konkrét részvétel színházi 
produkciós tervezetekkel az 
európai színházi hálózatban  

Gyermek előadások összeállítása 
együttműködve bábjátékos 
színházakkal Szlovéniából, 
Magyarországról és Svájcból 

100.000   50.000 május-október   

12 
A fesztiválok körútjaiban 
előadás mikró évad  

A partner kapcsolatok 
megerősítése a hasonló nemű 
színházakkal Egerből, Genfből 
és Mariborból Szlovéniából 

Minden partner színház székhelyén 
a partnerkapcsolat keretében 
megvalósított produkciók és 
koprodukciók bemutatása. 

40.000   10.000 
II. negyedév, 
április-június   
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13 Reklám-marketing program 
Társadalmi tanulmány 
fogyasztói közönség 
kategóriánként 

A néző-előadás kapcsolat elemzése 
10-14 év között, 14-25 év között 

2.100   1.000 folyamatosan   

14 
Alkotó, vizsgázó, bemutató 
műhelyek (hagyomány, újítás, 
kísérletezés) 

A kortárs színház saját 
animációs eszközeinek 
népszerűsítése a színházi 
oktatásban 

Animációs előadások készítése 
együttműködve az UAT-val, a 
román és magyar tagozatokon. 

3.150   3.000 
május-június, 

november-
december 

  

15 
Egy partner színházi hálózat 
létrehozása és megerősítése  

Együttműködés a Genfi, Pécsi, 
Maribori gyermek és ifjúsági 
színházakkal 

Európai finanszírozású színházi 
fesztiváli körút szervezése a 
gyermekek és a fiatalok számára 

25.000   5.000 
szeptember, 
november   

16 
A dráma az oktatásban - 
színház az oktatásban 

Kreatív munka műhelyek 
létesítése színházi gyakorlati 
módszerekre alapozva a 
speciális szükségletű 
gyermekeknek a rekuperációja 
érdekében, partnerségben a 
Marosvásárhelyi 1. számú és a 
Balázsvalfi Társadalmi Inkluzíve 
Központok, Medgyesi 
Drámaterápiás Központ, ISJ 
Maros, Fehér, Szeben és a 
Művészeti Egyetem. 

A speciális szükségletű gyermekek 
személyiségének felépülése és 
kialakítása és a társadalomba való 
integrációjuk 

12.000   5.000 Január-június   

17 
Én megyek a színházba - 
román és magyar tagozat 

A kreativitás, az önismeret és 
megértés szükségességének 
stimulálása a hátrányos 
vidékeken környezetben élő 
gyermekek élet környezetében 

Gyermek előadások bemutatása 
olyan helységekben ahol a 
gyermekek száma alacsony, 
közreműködve a Megyei Tanáccsal, 
Maros Megyei Polgármesteri 
Hivatalok és Tanfelügyelőséggel . 

10.500   15.000 Folyamatosan   

18 
Gyermek színház nem 
megszokott helyeken 

Gyermekelőadások összeállítása 
és bemutatása a közösségek 
fontosabb eseményeinek az 
alkalmával (Gyermeknap, 
Marosvásárhelyi napok, 
Gyermekek városa stb.) 

Pozitív érzelmeket és tréfás 
közösséget generáló báb előadás  

1.050   1.000 
Május-

december   
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19 
Dramaturgiai és animációs 
műhelyek  

Tanulmány előadások 
szervezése együttműködve a 
Marosvásárhelyi Művészeti 
Egyetemmel 

A nem dramaturgiájának a 
stimulálása felhasználva a kortárs 
értékeket az animációs és kísérleti 
előadások művészetében: Tárgy 
színház 

11.000   25.000 
Június-

augusztus   

20 
A kulturális emlék 
visszaszerzése és értékesítése 

Előadás-koncertek, kiállítások 
rendezése látogató és profi 
színház művészekkel 
együttműködve a Maros megyei 
hagyományos kultúra és 
művészi oktatási Központtal, 
Egyesületekkel, Kulturális 
szervezetekkel 

A fiatal alkotók és nézők 
személyiségének a formálása a 
hazai művésetek és értékeke 
kontextusában  

30.000   20.000 
május, 
október   

ÖSSZESEN 1.126.550  240.000     
5) A ”MAROS” PROFESSZIONÁLIS MŰVÉSZEGYÜTTES 

1 
A megyében bemutatott 
előadások a diákok részére 

A régiónk román hagyományos 
értékeinek a bemutatása  

A román tagozat repertoárjának a 
részletes megismerése 

6.000  0 jan-március  

2 
Kiszállás előadások az 
országban  

A megye és az ország különböző 
helységeiben bemutatott 
előadások 

A régiónk magyar hagyományok 
értékeinek a bemutatása 

4.000     február  

3 
"Dor, dor în ţară călător" DVD 
bemutatása egy külön előadás 
keretében  

A román tagozat 2015-ös 
ősbemutatójának DVD 
formátumban 

300 DVD készítése 6.000     február  

4 
Turné az országban Hargita és 
Kovászna megyékben 

A régiónk magyar hagyományok 
értékeinek a bemutatása  

A mi vidékünk és az ország más 
vidékeinek magyar folklórjának a 
bemutatása 

7.000  0 február  

5 
A ”János Vitéz” 
gyermekelőadás felújítása 

A folklór szempontjából vonzó 
előadás bemutatása a 
diákoknak és a gyermekeknek  

A régiónk magyar hagyományok 
értékeinek a bemutatása 

15.000     március   

6 Turné Magyarországon 
A régiónk magyar hagyományok 
értékeinek a bemutatása 

Az Erdélyi hagyományos népi 
kultúra új elemeinek a bemutatása 
Európa ezen vidékein  

45.000     március   

7 
Továbbképző tanfolyamok 
szervezése a művészeti 

Hagyományos elemek 
bemutatása 

Színészek vagy szakemberek 
meghívása a színház és tánc 

10.000     április   
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személyzet számára a színpadi 
előadás terén 

területéről 

8 
Előadások tartása az ”Iskola 
másként 2016” program 
keretében 

Előadások bemutatása mindkét 
tagozat repertoárjában 

Előadások, népviseleti kiállítások, 
fotó kiállítások bemutatása, a 
diákoknak intézmény bemutatása 

2.000     április 18-22   

9 
Előadások kiszálláson az 
országban  

A régiónk hagyományainak 
értékeinek a bemutatása  

Maros megye faluiban gyakorolt 
népi hagyományok, táncok és 
énekek részletes megismerése  

5.000     április   

10 
Előadások kiszálláson a 
megyében  

Olyan előadások bemutatása 
amelyeknek a repertoárjában 
az ország különböző vidékeiről 
különböző népdalok és táncok 
vannak 

A román tagozat repertoárjának a 
részletes megismerése 

4.000     április-június   

11 Turné Magyarországon 
Az együttes együttműködőivel a 
létező kétoldali kapcsolatok 
folytatása 

Az Erdélyi hagyományos népi 
kultúra új elemeinek a bemutatása 
Európa ezen vidékein  

19.000     május   

12 
Magyar népdal verseny  - 
Széllyes Sándor Mikháza 

A közönség vonzása a folklór 
felé magyar népdalok 
bemutatásával 

A fontos hagyomány értékek 
továbbadása az énekkel 

2.000     június   

13 Turné Magyarországon 
Az együttes együttműködőivel a 
létező kétoldali kapcsolatok 
folytatása 

Az Erdélyi hagyományos népi 
kultúra új elemeinek a bemutatása 
Európa ezen vidékein  

30.000     június   

14 
Turné az országban - Vaslui 
Megye 

"Joc si cânt din plai străbun " 
Festiválon való részvétel - 
Vaslui 2016 

Folklór előadások bemutatása 
Vaslui megyében 

6.000     július   

15 
Turné az országban - román 
tagozat - Vaslui Megye 

"Joc si cânt din plai străbun " 
Festiválon való részvétel - 
Vaslui 2015 

Folklór előadások bemutatása 
Vaslui megyében 

5.600 5.600 0 július   

16 Turné szerbiában 
Előadások bemutatása az 
együttes repertoárjával  

Az Erdélyi hagyományos népi 
kultúra új elemeinek a 
bemutatása. 

10.000     augusztus   

17 Európai turné 
A Nemzetközi Folklór 
Fesztiválon való reészvétel  

Az Erdélyi Fennsík énekének, 
táncának és viseletének a 
szépségének a bemutatása a 
nemzetközi folklór fesztivál 

50.000     szeptember   
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keretében 

18 
A Fokhagyma Fesztiválon való 
részvétel, III. kiadás - Borgói 
hágó  

A népszerűsített értékek 
továbbadása idővel  

Előadások bemutatása az egész 
ország reprezentatív régióiban 
ezeknek a turisztikai hálózatba 
való beiktatása érdekében 

2.000     szeptember   

19 

A Marosvásárhelyi ”MAROS” 
Professzionális Művészegyüttes 
megalapításának 60. 
évfordulójának a 
megünneplése  

A népalkotás értékeinek és 
hitelességének a művelése a 
profi előadói művészet 
felfogásában 

Az intézmény tevékenységének a 
bemutatása előadások, kiállítások, 
könyvbemutatók stb. 
megszervezésével 

100.310     október 3- 9   

20 Bemutató 
A régiónk magyar 
hagyományainak értékeinek a 
bemutatása 

Új folklór előadás bemutatása 
amely változatos közönségnek szól  

50.000     október   

21 Bemutató 
A régiónk román 
hagyományainak értékeinek a 
bemutatása 

Új folklór előadás bemutatása 
amely változatos közönségnek szól  

50.000     október   

22 
A Magyar Profi Együttesek 
Találkozója 
Sepsiszentgyörgyön 

A régiónk magyar 
hagyományainak értékeinek a 
bemutatása 

A magyar tagozat repertoárjának a 
részletes megismerése 

3.500     október  

23 
Turné az országban - Kolozs 
megye  

A román hagyományos dalok és 
néptáncok és szokások 
értékesítése 

A hagyományos kultúra új 
értékeinek a bemutatása 

5.000     október   

24 
Turné az országban - Bihar 
megye 

Előadások bemutatása az 
együttes repertoárjával 
különböző helységekben 

Az Erdélyi hagyományos kultúra új 
értékeinek a bemutatása 

5.000     november   

25 

"IOAN MACREA" Nemzeti 
Folklór Fesztiválon való 
részvétel, XVI. kiadás 
NAGYSZEBEN 

A román tagozat egy 
reprezentatív előadásának a 
bemutatása 

Az Erdélyi hagyományos kultúra új 
értékeinek a bemutatása, részvétel 
a koreográfusoknak és 
karmestereknek címzett 
szemináriumokon 

1.000     november   

26 

Organizarea Festivalului  
"GYÖNGYKOSZORÚK GYÖNGYE" 
Fesztivál Megszervezése, X. 
kiadás, Marosvásárhely 

A magyar tagozat gajai által 
oktatott gyermek csoportoknak 
a bemutatása  

Az Erdélyi magyar folklór 
bemutatása 

6.500     december   
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27 

 "Joc şi cânt de pe la noi" a 
Maros megyei amatőr 
Együttesek találkozója, III. 
kiadás 

Maros megye hagyományainak 
értékeinek a bemutatása - 
román tagozat 

Az amatőr együttesek éves 
tevékenységének a bemutatása 

6.500     december  

28 
Előadásokon való részvétel 
(Pro TV.,Tvr.1, stb.) 

Az utóbbi években 
népszerűsített értékek tovább 
adása az időben 

Az előadások legreprezentatívabb 
pillanatainak a bemutatása 

5.000     folyamatosan  

29 
Videó és hang felvételek 
mindkét tagozat 

A legfontosabb zenei és 
koreográfiai darabok 
archiválása  

Az utóbbi években népszerűsített 
értékek tovább adása és felvétele 

10.000     folyamatosan  

ÖSSZESEN 469.810 0 0     
6) MAROS ÁLLAMI FILHARMÓNIA  

1 

A szórakoztató zene hónapja a 
Marosvásárhelyi 
Filharmóniánál: Az Újévi 
különleges 
koncertek/Különleges 
koncertek/a Szilveszteré/más 
szórakoztató zenei koncertek  

Nagy népszerűségnek és 
könnyen hozzáférhetőségnek 
örvendő zenei művek műsorra 
tűzése 

A marosi kultúra népszerűsítése a 
Kultúrpalota 100. évfordulójának a 
megünneplése után, a maros 
civilizáció szimbóluma, és egy a 
klasszikus zene szerető minél 
nagyobb létszámú közönség 
vonzása a koncert terembe, főleg a 
szórakoztatóét  

2.500  0 január   

2 
Különleges szimfonikus Jazz 
koncert 

A filharmónia programján 
először népszerűsítik a 
szimfonikus nemnek a jazz-nek 

A művészi ajánlatok folytonos 
diverzifikálása 

1.500  0 november   

3 
Különleges koncert a 
Szerelmesek Napjára 

Az ilyen ötletre érzékeny fiatal 
közönség vonzása a koncert 
terembe 

Egy ezelőtt 5 évvel indított 
hagyomány folytatása, amely minél 
változatosabb program ajánlathoz 
járul hozzá 

2.500  0 február   

4 

Nőnapi különleges koncert, 
2016-ra egy párkapcsolat 
tematikájú opera koncert van 
műsorra tűzve 

A férfiak tudatosítása egy zenei 
ajándék adása a szeretteinek  

Az ezelőtt 10 évvel indított 
hagyomány folytatása egy speciális 
a nőknek dedikált koncert 
megvalósításának a tekintetében 

2.000  0 március   

5 Filmzene különleges koncert 

Egy más nemű közönség 
vonzása a Filharmónia 
termébe, nem amely a 
filmzene kedvelője 

A népszerűsítés folytatása amelyet 
ezelőtt 10 évvel Ozaki Mesterrel 
kezdeményeztünk filmzene koncert 
megvalósítása tekintetében  

2.000 2.000 0 március   
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6 

A két Húsvét: Katolikus és 
Ortodox dátuma szerint két 
Húsvéti Ünnepi különleges 
koncert  

További népszerűsítése a 
kereszténység ennek az 
ünnepének a repertoárjának és 
a hagyománynak a létezése a 
mi szellemi és kulturális 
terünkben 

Az Állami Filharmónia zene kedvelő 
közönségének egy repertoár 
nyújtása amely lelkileg tudatosítsa 
minden egyházi zene kedvelőt 

2.000   0 március/május   

7 Marosvásárhelyi Zenei Napok 
Majdnem négy évtizedes 
hagyománnyal rendelkező 
országos hírnevű fesztivál 

Egyes nagy értékű előadók 
bemutatása a Marosvásárhelyi 
koncert terembe és a nemzeti és 
nemzetközi repertoár 
népszerűsítése 

10.000   0 május  

8 
A marosi végzősöknek dedikált 
különleges koncert 

A menedzser ezelőtt egy évvel 
indítványozott ötletének a 
népszerűsítése és kivitelezése, 
egy speciális esemény 
megvalósítása amely a fiatal 
generációnak szól, különböző 
fokú iskolák elvégzőinek  

A szórakoztató zenei nem 
értékesítése az évad végén is 

1.500   0 június  

9 Nyári esték orgona zenével 

A hangszerek királynőjének 
dedikált irodalom értékesítése 
a municípium különböző 
helyein de leginkább a 
Kultúrpalotában bemutatása 
ennek a repertoárnak  

Mivel vakációs periódus, a zene 
kedvelők mellett nagy a turista 
forgalom is akik meglátogatnak 
minket, ezen a tervezeten 
keresztül pedig népszerűsítjük a 
művészeti turizmust ami bizonyítja 
a potenciált amivel rendelkezik 
Maros Megye  

0   0 
július/ 

augusztus/ 
szeptember 

 

10 

Különleges koncert 
közreműködve Japán Romániai 
Nagykövetségével, 
„Kumamoto-Románia” Baráti 
Egyesülettel és a 
Marosvásárhelyi Művészeti 
Szakmai Líceummal 

A kitűnő művészeti kapcsolatok 
elismerése Marosvásárhely és 
és a Japán művészek vagy 
együttesek között, valamint a 
támogatást amit a Japán 
Követség nyújtott az elmúlt 
húsz éves művészeti cserékbe 

Egyes marosi fiatal zenész 
motiválása, hogy készüljenek 
intenzíven a „Kumamoto-Románia” 
Baráti Egyesület nyújtotta 
alkalmakra 

2.500   0 szeptember  

11 
“In memoriam Constantin 
Silvestri” nemzetközi fesztivál 

Nemzetközi hírnevű művészeti 
esemény 

A román és univerzális zene 
előadói értékének népszerűsítése 

13.000   0 október  
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12 

 "Săptămâna Tiberius" kamara 
zene nemzetközi fesztivál, X. 
kiadás 

A kamara zene népszerűsítése, 
a zenekedvelő közönség 
vonzása és alakítása, ennek a 
zenei nemnek az értékeinek 

Kamara és miniatűr nem 
megközelítése és magas művészi 
tartású előadás 

5.000   0 november  

13 Vallásos zenei napok 

Megyei fontosságú fesztivál 
amelynek az a szerepe, hogy 
felébressze és táplálja 
mindenkinek az ízlését akik 
szeretik az Úr Születésének 
ünnepével kapcsolatos 
irodalmat  

Különböző helyeken de a 
Kultúrpalotában is megtartott 
koncertek egyes zenei 
programoknak amelyek a nagy 
szent repertoárhoz tartoznak 

6.000   0 decembrie  

ÖSSZESEN 50.500 0 0     

7) MAROS MEGYEI MÚZEUM 
ARCHEOLÓGIAI RÉSZLEG 

1 

Szisztematikus archeológiai 
kutatások Segesváron - Dealul 
Viilor 

 Multikulturális archeológiai 
lelőhely kutatása Segesvár - 
Dealul Viilor 

Az archeológiai kutatás 
szisztematizálása amely a 
Bukaresti Vasile Pârvan 
Archeológiai Intézettel és a 
Segesvári Történelmi Múzeummal 
együttműködve lesz megvalósítva 

10.000   május-október    

2 
Szisztematikus archeológiai és 
geomagnetikus Mikházán  

A 2013-2015-ös kutatások 
folytatása 

Az előző kutatások folytatása az 
erődítményben és a fürdőben. 

150.000     május-október   

3 
Archeológiai kutatások 
Felsőrépán - Vár  

A tervezet egyes ellenőrző 
felmérések elvégzésében áll a 
Felsőrépai római torony 
közelében  

Az elmúlt évek kutatásainak a 
folytatása 

8.000     május-október   

4 
Archeológiai kutatások Alsó 
Idecsen - Latene erődítmény 
és római torony  

A tervezet egyes ellenőrző 
felmérések elvégzésében áll a 
Felsőrépai és Alsó Idecsi római 
torony közelében 

Egy újonnan beazonosított ásatási 
hely kutatása 

8.000     május-október   

5 

„Kromatika és díszítés a dák 
ókorban” kiállítás, 
együttműködve a Kolozsvári 
MNIT-vel 

Irányadó kiállítás, amely a dák 
civilizáció egy szegmensének a 
domborítását javasolja 
együttműködve a Kolozsvári 
MNIT-vel 

A kiállítás egy kalandozást javasol 
a dák kerámia világában mint 
technika, kézművesség és 
művészet 

5.000         
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6 

„Részletek Segesvár 
történelméből az archeológiai 
felfedezéseken keresztül” 
Kiállítás 

A kiállítás be fog mutatni 
archeológiai felfedezéseket 
Segesvárról és Fehéregyházáról 

A kiállítás a Bukaresti Vasile Pârvan 
Archeológiai Intézettel és a 
Segesvári Történelmi Múzeummal 
együttműködve lesz megvalósítva 

5.000         

7 

”Eddig nem ismert 
archeológiai kutatások és 
felfedezések Maros 
megyében” Kiállítás 

A kiállítás bemutatja az 
archeológiai kutatásokat és 
felfedezéseket Marosvásárhely 
kerülő útjának a 4-es és 7-es és 
a Mikházai lelőhelyeiről 

A 2015. évi archeológiai kutatások 
és felfedezések a múzeumi 
körforgalomba és a közönség 
figyelmébe helyezése 

5.000         

8 Múzeumok Éjszakája 
Műhely a gyermekeknek, 
kiállítás 

A múzeumok tevékenységének a 
népszerűsítése 

5.000     május   

9 
Archeológiai kutatások 
Marosvásárhely kerülő útjának 
a mentén 

Megelőző archeológiai 
kutatások az 1, 2, és 3 
lelőhelyeken melyeket a 2014. 
évben elvégzett archeológiai 
diagnosztikával azonosítottak 
be 

A befektetés által érintett terület 
mentesítése az archeológiai 
tehertől 

150.000     
április-

november   

10 

Megelőző archeológiai 
diagnózis és archeológiai 
kutatások az Autópálya 
vonalán 

Archeológiai diagnózis és 
archeológiai kutatások a 
lelőhelyeken amelyeket be 
fognak azonosítani az autópálya 
vonalán  

A befektetés által érintett terület 
mentesítése az archeológiai 
tehertől 

150.000     
április-

november  

11 
Kiállítás: Marosvásárhely az 
újkor előtt 

A kiállítás célja, hogy 
bemutasson élet részleteket 
Marosvásárhely életéből, 
kezdve a szabad királyi városi 
státusz elnyerésével és XVII. 
század folyamán 

A múzeum látogatók figyelmébe 
ajánlani Marosvásárhely 
történelmét 

40.000     április   

12 

Nemzetközi kollokvium 
Medieval material culture in 
the Carpathian Basin 1. 
Metalwork from the Eleventh 
to the Sixteenth Century / 
Középkori anyagi kultúra a 
Kárpát Medencében 1. Fém 
tárgyi leletek a XI-XVI. 
században 

A nemzetközi kollokvium egy 
fórum szeretne lenni a 
középkori tárgyi leleteknek az 
archeológiai kutatásainak a 
problémáinak a megvitatása 
érdekében 

A javasolt tematika nem szerepel a 
környék kutatási intézményeinek 
az ajánlatai között, mivel egy 
tudományos premier  

20.000     október   
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13 
Marisia, kötet kiadása, XXXIV. 
szám, archeológiai munkafüzet 

Archeológiai tanulmányi kötete 
a MMM-nek 

Magába foglalja a múzeum 
archeológusainak és a 
közreműködőinek a tanulmányait 

15.000     december   

14 

Archeológiai kutatás a 
Nyárádszentlászlói unitárius 
templomnál 

A vár történelmének a leírása, 
az archeológiai ásatások 
eredményeinek a bemutatása 

A 2009-ben elkezdett archeológiai 
kutatások folytatása amelynek 
nyomán kifedték a legrégebbi 
kolostor nyomait. (sec. Ennek a 
kutatásnak a tárgya a kolostor 
régebbi fázisainak a részeinek a 
beazonosítása 

40.000     
július-

augusztus   

15 

Kötet: Iron Age Chronology in 
the Carpathian Basin, in seria 
Bibliotheca Mvsei Marisiensis, 
250 példány 

A 2015-ös konferencia tárgyát 
képező tanulmányok kiadása 

Az archeológiai részleg által 
elvégzett archeológiai kutatások 
népszerűsítése 

15.000     augusztus   

16 

Berecki Sándor -  ”The Bronze 
Age Site from Luduș, 
Bibliotheca Mvsei Marisiensis, 
Seria Archaeologica, kötetének 
a kiadása 

A 2009-ben kutatott 
Marosludasi, kendergyári, 
bronzkori lelőhely monográfiai 
kiadása 

Az archeológiai részleg által 
elvégzett archeológiai kutatások 
népszerűsítése 

15.000     augusztus   

17 
Erdély légi topográfiája (a 
Maros völgye) 

a 2009-ben elkezdett tervezet 
folytatása közreműködve az 
ország más intézményeivel 

Az Erdélyi archeológiai lelőhelyek 
felismerése légi felvételről 

10.000     június   

18 

Az archeológiai anyag 
restaurálása (különösen a 
kerámia és fémesek) az Orosz 
kollekcióból 

Az anyag előkészítése a 
kiállítás és a katalógus 
összeállítása érdekében 

A kollekció megőrzési állapotának 
a feljavítása és a kiállításba 
besorolt darabok restaurálása  

8.000     
március-

szeptember   

19 

Tudor Soroceanu, Rezi Botond: 
Der Bronzefund von Band, Kr. 
Mureş. A Mezőbándi bronzlelő 
hely, kötetnek a kiadása 

A Mezőbándi bronzkori lelőhely 
monográfiai kiadása 

A MMM vagyonába tartozó 
bronzkori lelőhely újra 
értelmezése és a nemzetközi 
tudományos körforgalomba való 
besorolása  

15.000     
szeptember-

december   

20 
”Bronze Age Network in the 
Carpathian Basin (and 
Beyond)” konferencia 

A nemzetközi kollokvium egy 
fórum szeretne lenni a bronzkori 
tárgyi leleteknek az archeológiai 
kutatásainak a problémáinak a 
megvitatása érdekében 

A konferencia összehozza külföldi 
és nemzeti viszonyú szakemberek 
jelenlétét. Az eredményeket egy a 
konferenciának dedikált kötetben 
fogják megjeleníteni 

15.000     
október-

november  

21 
Nagyszeben városának 
Arzenálja és fegyvertára 
kiállítás a Nagyszebeni 

A jelen kollekció 
összeállításának az illusztrálása 
a legszuggesztívebb darabokkal 

Románia ilyenszerű egyik 
legfontosabb és egyébként 
Erdélyben a legnagyobb, nyilvános 

15.000     január-április  
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Brukenthal Nemzet Múzeumtól 
való átvétele és 
megszervezése 

amelyek a Nagyszebeni arzenál 
és fegyvertár részei voltak 

gyűjteményének bemutatása a 
közönségnek ami a középkort és az 
újkort illeti, több mint 130 
tárggyal a katonai területről 

22 
Malomfalva-Csittfalva-i 
archeológiai kutatások 

A 2015-ös kutatások folytatása 
Magnetometrikus feltárás és 
ellenőrző felmérések végzése 

20.000     május-október   

23 
”Lakás a Kis Szamos völgyében 
a VII-IX sz.-ban” Coralia Bonta 
- kötet kiadása 

Doktoranduszi dolgozat kiadása 

Az egyike a kevés egy korai 
középkori helységben (és a 
hozzátartozó temetőben) majdnem 
kimerítő kutatás közlése: 
kronológiai, terminológiai és 
kereskedelmi cserék fontosságának 
a kiemelési problémái 

15.000     november  

24 Bonyhai kutatás     25.000        

25 Gogan kötet     15.000        

       
ÖSSZESEN 779.000  22.700    

TÖRTÉNELEM RÉSZLEG 

1 
„Egy város születése –
Marosvásárhely, libera regiae 
civitas” Kiállítás 

A közönség vonzása a múzeum 
felé, a helyi közösék 
tudatosítása Marosvásárhely 
történelmével kapcsolatba 

Az ideiglenes kiállítás bemutat 
részleteket Marosvásárhely 
történelméből. 1616-ban a város 
megkapta a ”Szabad királyi város” 
rangot Bethlen Gábortól, Erdély 
Fejedelmétől, a város bírája Borsos 
Tamás volt. A 400 éves 
évfordulóján a városi rang 
elnyerésének szeretnénk 
megrendezni ezt a kiállítást, amely 
bemutatja Marosvásárhely életét a 
XVII. évszázad elején 

40.000     április-május  

2 

A Görgényszentimrei 
Református Esperesi hivatal 
egyházi vagyonának a 
leltározása 

A tervezet célja az egyházi 
templomi vagyon felleltározása 
a Görgényszentimrei 
Református Esperesi hivatalban 

A tervezet javasolja a Maros 
megyei református parókiák 
tulajdonában lévő kultikus tárgyak 
és egyházi ingatlanok leltárba 

5.000     
június-

október 
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vételét, digitalizálását és 
feldolgozását. 

3 

Kutatás a "Marosvásárhelyi 
történelmi emlékművek 
topográfiája" tervezet 
keretében 

A Marosvásárhelyi építészeti 
örökségének a  történelmének 
a dokumentálása és 
tudományos feldolgozása 

20-25 Marosvásárhelyi emlékmű fel 
leltározása, történelmének a 
feldolgozása, a tervrajzok 
összeállítása a fontosabb 
esetekben 

10.000        

4 

 A MMM által 2014-ben 
szervezett "Építészek, 
mérnökök, mesterek 
Erdélyben" nemzetközi 
konferencia kötete 

A szimpozion tudományos 
eredményeinek az értékesítése, 
15 művészet történelmi 
tanulmány kiadása 

Nyomtatási költségek 18.000        

5 
”A város metamorfózisa III” 
Szimpozion 

”A történelmi műemlékek 
topográfiája Marosvásárhelyen” 
kutatási tervezet keretében a 
tudományos eredmények 
bemutatása 

Tudományos szimpozion 2016 
őszén 10 résztvevővel 

3.000     október  

6 

A két szimpozion köteteinek 
az összeállítása (2014, 2015) 
”A város metamorfózisa...” 
témával 

”A történelmi műemlékek 
topográfiája Marosvásárhelyen” 
kutatási tervezet keretében a 
tudományos eredmények 
bemutatása, a tudományos 
eredmények értékesítése, 10 
művészet történelmi tanulmány 
kiadása 

A kéziratok előkészítése, 
megfogalmazása, szerkesztése, az 
illusztrációk feldolgozása, nyomdai 
munkálatok stb. 

7.000        

7 Régi könyv értékelése 
A múzeum könyvtárának a 
leltározásának a befejezése  

Az elvégzett kutatások 
eredményeinek a rendszerezése 

5.000        

8 
A Megyei Múzeum 
Könyvtárának a régi román 
könyv katalógusa  

A Megyei Múzeum régi könyv 
örökségének a tudományos 
körforgásba való helyezése 

A kéziratok előkészítése, 
megfogalmazása, szerkesztése, az 
illusztrációk feldolgozása, nyomdai 
munkálatok stb. 

8.000     
január-

december 
 

9 
„ 1918 a jelenlegi Maros 
megyében” tervezet folytatása 

Egy tudományos munka 
elvégzése az 1918. december 
1. Nagy Egyesülésen résztvevő 
a jelenlegi Maros megye 
területéről származó 
románokról 

A kijelentett témával kapcsolatos 
dokumentumok beazonosítása az 
archívumokban és könyvtárakban 

5.000     
január-

december   
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10 
A MARISIA évkönyv XXXVI. 
kötetének a kinyomtatása 

A 2015-ös tudományos közlés 
nemzetközi szesszióján 
bemutatott dolgozatok 
értékelése 

A kéziratok előkészítése, 
megfogalmazása, szerkesztése, az 
illusztrációk feldolgozása, nyomdai 
munkálatok stb. 

18.000     június   

11 

 „Történelem, társadalom, 
kultúra, identitás” 
tudományos közlések 
nemzetközi szessziója 

A MARISIA évkönyv egy új 
kötetének az előkészítése, 
történelem füzet 

Kiadások a szállással, étkezéssel, 
népszerűsítéssel stb. 

15.000          -          október   

12 Kulturpalota     40.000         

13 A Vár Kötet     35.000        

ÖSSZESEN 209.000  0   

TERMÉSZET TUDOMÁNYI RÉSZLEG 

1 
„A múzeum közelebb 
HOZZÁD” Múzeum pedagógiai 
program 

A múzeumi kincsek értékesítése 
az ökológiai események 
naptárának függvényében 

A múzeum érzékelése mint egy 
oktatási forrást, amely szakmai 
hozzáértést és ismereteket 
fejleszt; havi oktató program 
csomagok, amelyek a 
gyermekeknek, diákoknak, 
fiataloknak és a felnőtteknek szól.  

5.000     
január-

december  

2 
„Tudjál többet, legyél jobb!” 
hét 

A gyermekek és a diákok 
vonzása a múzeum felé és 
beavatásuk a muzeográfus 
szakma titkaiba 

A múzeum érzékelése mint egy 
oktatási forrást, amely szakmai 
hozzáértést és ismereteket fejleszt 
ki a gyermekeknél és a diákoknál; 
- power-point-os bemutatása a 
növények és az állatok világának az 
érdekességeiről; 
- múzeumi pedagógiai műhelyek 
megszervezése a gyermekek és a 
diákok számára, amelyek 

2.000     április  
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keretében kimutathatják a 
kreativitásukat, kézügyességüket 
és kommunikációs és csapat munka 
készségüket és behatolhatnak a 
múzeum titkaiba 

3 
Múzeumok éjszakája - X. 
kiadás 

A közönség hozzáférésének az 
optimalizálása a múzeumi 
tevékenységekhez 

Múzeumi pedagógiai műhelyek  2.000     május  

4 

Nemzetközi tudományos 
kommunikációs konferencia 
„Aktuális kérdések a kulturális 
hagyaték kutatásában, 
megőrzésében és 
értékesítésében” - X. kiadás 

A múzeum hírnevének és 
láthatóságának a növelése 
Romániában és a határain 
kívül. 

Tematikus konferencia, amelynek a 
meghívottjai Romániai és más 
országok béli a terület híres 
specialistái; 
- a terület kutatásainak, amelyeket a 
múzeum szakemberei végeztek,  az 
eredményeinek a tudományos 
körforgalomba való elhelyezése. 

10.000     június  

5 
Nyári iskola a múzeumban - 
VII. kiadás 

A gyermekek és a diákok 
vonzása a múzeum felé és 
beavatásuk a muzeográfus 
szakma titkaiba 

Egyes múzeumi pedagógiai 
műhelyek szervezése a gyermekek 
és a diákok számára, amelyek 
keretében kimutathatják a 
kreativitásukat, kézügyességüket 
és kommunikációs és csapat munka 
készségüket és behatolhatnak a 
múzeum titkaiba 

2.000     július  

6 

 „Múzeum pedagógia a 
Romániai természet tudományi 
múzeumokban ” Múzeum 
pedagógiai nemzeti 
konferencia - V. kiadás 

A múzeum hírnevének és 
láthatóságának a növelése 
Romániában; Tematikus 
konferencia, amelynek a 
meghívottjai a terület Romániai 
híres specialistái 

Tematikus konferencia, amelynek a 
meghívottjai a terület Romániai híres 
specialistái; 
-  a múzeumi pedagógia területén 
végzett kutatások eredményeinek a 
tudományos körforgalomba való 
elhelyezése (a természet tudományok 
terén) 

10.000     november  

7 
Románia zászlója az élő 
világban 

A közönség nevelése a 
természet iránti szeretet és 
tisztelet szellemében;  
- a múzeum gyűjteményeinek 
piros, sárga és kék kulturális 
ingó javainak a kiállítási 
értékesítése 

Mini kiállítás: „A háromszínű zászló 
képviselői az élő világban”; 
- oktatási tervezet; 
- múzeum pedagógiai műhely 

500     december   
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8 
A téli ünnepségek a 
múzeumban - VIII. kiadás 

A közönség vonzása a 
múzeumba, főleg a gyermekek, 
diákok és ezeknek a 
családjainak; 
- a közönség számára megadni 
a lehetőséget, hogy másként 
ünnepeljék meg a Karácsonyt 
mint amivel meg vannak 
szokva: a múzeumban 

Karácsonyfa Ünnepély: 
- egyes kreációs műhelyek 
szervezése (karácsonyfa díszek 
készítése); 
- Karácsonyi termék vásár 
(kézművesek meghívása - pl. tapló 
műves): 
- kiállítás-vásár a készített 
díszekből 

1.000     december   

9 
A Marisia szerkesztése, XXXV. 
kiadás, Természet Tudományi 
munkafüzet 

A terület tudományos 
kutatásainak és a Maros Megyei 
Múzeum ingó kulturális 
javainak az értékesítése  

A természet tudomány terén 
elvégzett kutatásoknak a 
tudományos körforgásba való 
bevonása 

12.000     2016. év   

10 
Múzeum pedagógiai folyóirat 
szerkesztése (IV) 

A terület tudományos 
kutatásainak és a Maros Megyei 
Múzeum ingó kulturális 
javainak az értékesítése, 
Természet Tudományi Részleg 

A  múzeum pedagógia terén 
elvégzett kutatásoknak a 
tudományos körforgásba való 
bevonása (a természet tudomány 
terén) 

12.000     2016. év   

11 
„A Természet Tudományi 
Részleg alapkiállításának az 
útmutatója” útmutató kiadása 

A részleg alapkiállításában 
bemutatott mobil kulturális 
javak a köz és tudományos  
körforgásba való beillesztése; 
- a múzeum tekintélyének a 
növelése a közösségben 

A Részleg alapkiállításában 
kiállított múzeumi kincsek kiadói 
értékesítése; 

10.000     2016. év   

12 
„A boldog körkép” találós 
kérdéses könyvecske kiadása a 
gyermekek részére 

a múzeum tekintélyének a 
növelése a közösségben 

A Részleg alapkiállításában lévő 
körkép mobil kulturális javainak 
kiadói értékesítése 

8.000     2016. év   

13 

Útmutató kiadás Bogarak 
útmutatója (Coleoptera rend) 
a natura 2000 lelőhelyen 
Segesvár - Nagy Küküllő, 1. 
kötet – „A fabogarak és más 
szaproxilikus fajok” 

a múzeum tekintélyének a 
növelése a közösségben 

A Részleg alapkiállításában lévő 
egyes mobil kulturális javainak 
kiadói értékesítése 

10.000     2016. év   

14 

Ideiglenes kiállítás 
„Erdély utolsó dinoszauruszai” 
(a Kolozsvári „Babeș-Bolyai 
Egyetem Egyetemi Kulturális 
Vagyonkezelő Igazgatóságának 

Nagyobb számú látogatok 
vonzása;   
- a múzeum tekintélyének a 
növelése a közösségben 

Egyes a látogató közönség által 
nagyon értékelt mobil kulturális 
javak kiállítói értékesítése  

15.000     április-június  
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a vándor kiállítása) 

15 
„A természet szivárványa” 
ideiglenes kiállítás 

Nagyobb számú látogatok 
vonzása;   
- a múzeum tekintélyének a 
növelése a közösségben 

A Részleg vagyonának egyes nagyon 
szépen színezett mobil kulturális 
javainak a kiállítói értékesítése 

5.000     szeptember  

ÖSSZESEN 104.500 0 0    

NÉPRAJZI ÉS NÉPMŰVÉSZETI RÉSZLEG   

1 

Múzeum pedagógiai műhelyek: 
szövés, varrás, hímzés, kötés, 
díszek készítése és üveg 
festészet 

A helyi hagyományok 
megismerése és tisztelése. A 
múzeum értékeinek a 
megismerése 

A munka műhelyek célja a 
kézműves hagyományok 
népszerűsítése a fiatalok soraiban, 
egyes kézművességek gyakorlásába 
való bevezetéssel és ezeknek a 
foglakozásoknak a gyakorlásához 
szükséges titkok elsajátítsa a helyi 
kézművesektől. A hagyományokra 
és szokásokra vonatkozó egyes 
ismeretek elsajátítása, amint a 
múzeumban is ki vannak emelve; a 
népi kultúra és művészet 
reprezentatív művészi alkotásainak 
a megismerése a gyermekek által  

8.000      0 
ideiglenesen 

2016   

2 Népi kalendárium  
A Román Népi Kalendárium 
legfontosabb ünnepeinek a 
bemutatása. 

Nyílt leckék, múzeum pedagógiai 
műhelyek, kerekasztal 
tevékenységek egy sorozat 
hiedelem és hagyomány, népi és 
vallási ünnep, népi szokás 
alkalmával. A román, magyar és 
szász közös népi szokásoknak a 
bemutatása. 

5.000     havonta  

3 Kiállítás: Anna  

A Székelyudvarhelyi Haáz Rezső 
Néprajzi Múzeum 
együttműködve a Kriza János 
Egyesülettel szervezett 
ideiglenes kiállítás fogadása, 
amelynek a témája: a XX. 

Kiállítói be rendezés (4 kiállító 
terem, kiállítói bútorzat, román 
hang felvételek, kiállítás 
megnyitás, kiállítás népszerűsítés)       

25.000     
március-

december  
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századi nő sorsa 

4 
Oktatási program: Iskola 
másként - Tudjál többet, 
legyél jobb! 

“Iskola másként - Tudjál 
többet, legyél jobb!” tervezet 
fő célja a diákok beavatása 
non-formális, érdekes, vonzó, 
tevékenységekbe, amelyek 
értékesítik a tehetségüket, 
foglalatosságaikat és 
hozzáértésüket. A Néprajzi 
Részleg javasol az oktatási 
intézményeknek egy sor 
múzeumi pedagógiai 
tevékenységet, munka 
műhelyeket és útmutatókat a 
tematikus kiállításokban, helyi 
a húsvét ünnepéhez kötődő 
hagyományok és szokások 
népszerűsítését 

Munka műhelyek: ikon festészet 
üvegre, Húsvéti tojás festése és 
varrása; A készségek és képességek 
fejlesztése a hagyományos 
motívumok méh viasszal való 
tojásra varrásában                                               

2.000     április    

5 
Antropológiai és dokumentum 
filmek vetítése 

A tudomány ágak közötti 
párbeszéd elmélyítése a 
vizuális embertan területén 

Embertani filmek megtekintése 
múzeumi estek vagy más a 
múzeumban szervezett események 
keretében, a Múzeum belső 
udvarában > Az ASTRA FILM-el és a 
K Arte egyesülettel együttműködve 
( Dokumentum film központ, 
embertani kutatás és vizuális 
oktatás).  

8.000     május-július  

6 
Komplex esemény: Múzeumok 
Éjszakája 2016 

A közönség vonzása a múzeum 
felé interaktív múzeumi 
programokkal: múzeumi alkotói 
és oktatási műhely, néprajzi 
filmek vetítése 

Komplex esemény: néprajzi filmek 
megtekintése, a MMM más 
részlegeivel és a város különböző 
művészeti intézményeivel közösen 
szervezett munka műhelyek a 
gyermekek számára 

10.000     május  
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7 Festett bútor restaurálás 

A múzeum bútor kollekciójának 
optimális állapotban való 
megőrzésének a biztosítása az 
alap kiállítás múzeumi 
értékeinek előkészítésének az 
érdekébe 

Fa restauráló Workshop a 
Konzerváló és Restauráló 
Laboratórium szakembereivel, 
valamint restauráló-konzerváló 
profilú más intézmények 
szakembereivel  

8.000     június  

8 
Mesterségek és 
mesteremberek  

A Néprajzi Múzeum szereplése 
a helyi nagy méretű kulturális 
eseményeken; a hírhedt 
mesteremberek, kézművesek és 
a fiatal népművészeti alkotók 
közötti párbeszéd közvetítése 

A hagyományos mesterségek 
népszerűsítése fesztiválok vagy 
kulturális események keretében: 
Maros Völgye Fesztiválja, Görgény 
Völgye Fesztiválja, a Mikházi Római 
Fesztivál, a Marosi Forgatag, 
Marosvásárhelyi Napok, az Ősz 
Szimfóniái  

4.000     június-október   

9 Vakáció a múzeumban 
Interaktív tevékenységek főleg 
a vakációban lévő gyermekek 
számára 

Múzeum pedagógiai műhelyek 
szervezése: szövés, csipke verés, 
népi díszek és viseletek készítése, 
ikon készítés a kézműves 
hagyományok népszerűsítése 
érdekében                     

5.000     
júliu-

augusztus   

10 

Kulturális tervezet NÉPRAJZI 
FÉNYKÉPÉSZET helyi 
alkalmazás: Nyárád Völgye. 
Küküllők Völgye. 

A közösség beavatása és 
felelősség érzetének a növelése 
a múlttal kapcsolatban, a helyi 
anyagi és nem anyagi vagyon 
értékeinek fenntartási, újra 
élesztési és közvetítési 
eljárással 

Programul cultural 
FOTOETNOGRÁFIA kulturális 
program követi egy a családi 
fényképek és ezeknek a 
dokumentumoknak a szóbeli 
történelme által képviselt 
kulturális értékek vissza szerzése 
és értékesítése. Néprajzi 
kutatások, dokumentum-fotó 
kiállítások, tervezet népszerűsítése 
a Maros megyei közösségekben 

8.000     
március-

november   

11 
Fa, kerámia, fám és üvegre 
festett ikon néprajzi darabok 
restaurálása 

Optimális konzerválási állapot 
biztosítása a néprajzi 
kollekciók kiállításáért és 
értékesítéséért a Néprajzi 
részleg értékeiből 

Néprajzi fa, kerámia, fém és 
üvegre festett ikonok restaurálási 
Workshop.  A Konzerváló és 
Restauráló Laboratórium 
szakembereinek a beavatása, 
valamint hasonló profilú más 
intézmények szakemberei, 

8.000     szeptember   
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egyetemisták stb.  

12 

Kutatási tervezet: A családi 
orvos mítosza. Az orvosi 
identitás kiépítése a Nyárád 
Mentén 

Az orvoslás megismerése a 
Nyárád Mentén. Maros megye 
orális történelmen keresztül. 
Emberek, karrierek, biográfiák. 
Az orvosi diagnózis kulturális 
aspektusai  

Kutatás a terepen, elemzések, a 
családi orvosok és a gyógyító erejű 
személyek kultúrájának 
bemutatását érintő viták, egy 
antropológiai kontextusban  

3.000     időszakosan   

13 
A hagyományos falú a 
festményen 

A marosi hagyományos falvak 
népszerűsítése a festészet 
segítségével 

Szerzői kiállítás: a hagyományos 
falvak népszerűsítése a festészet 
segítségével; a közönség 
tudatosítása a kiöregedett 
falvakkal, az eltűnő félben lévő 
néprajzi értékekkel kapcsolatosan 

1.000     október   

14 

A néprajzi és Nép Művészeti 
Részleg tudományos 
kommunikációs nemzeti 
szesszió 

Nemzeti szintű találkozás 
néprajzi/etnológiai/etnomuzeo
gráfusi szakemberek közötti 
megbeszélések érdekében az 
etnológiai értékek 
képviseletének prioritásairól. 
Egy új alap kiállítás 
megvalósításának a fontossága 
amely a Maros és 
mellékfolyóinak vidékeire, a 
kulturális interferenciáinak, 
jellemzői 

Egyes kommunikációk bemutatása 
a néprajzi múzeumok által 
megállapított elsőbbségekre 
tekintve az etnológiai értékek 
kutatásában és értékesítésében 
általában, az etnológiai értékek 
múzeumi bemutatása speciálisan; 
Javaslat műhely/vita a múzeumok 
szakembereivel a Néprajzi és Nép 
Művészeti Múzeum provokálásával 
szemben ami egy új Maros és 
mellékfolyóinak vidékeire 
jellemző, alap kiállítás 
kivitelezésének a szükségességét 
tekinti, a saját interferenciáira           

15.000     november   

15 
A Karácsonyt várva. 
Karácsonyi Vásár 

A helyi szokások és 
hagyományok népszerűsítése, 
az ezeknek a gyakorlásával 
kapcsolatos ismeretek 
elsajátítása és érzékennyé 
tétele, készségek és 
jártasságok kifejlesztése a téli 

Munka műhelyek: A hagyományos 
karácsonyfa díszek készítése és 
más daraboknak a téli ünnepek 
tárából; Karácsonyi vásár. 
Eladással egybekötött kiállítás  

3.000     december   
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szokások tárának a 
megvalósításának és 
használatának érdekében, a 
hagyományos modellek szerint 

16 
2015-2016-os Kalendárium. A 
marosi Vásárok kiállításainak 
és a vidéki világ útmutatója 

A múzeumi kollekciók és 
tematikus kiállítások 
népszerűsítése: A marosi 
vásárok és a vidéki világ 

Reklám kiadvány: egy népszerűsítő 
anyag összeállítása a múzeumi 
kiállításokkal és múzeumi 
kollekciókkal 

3.000     
január-
március   

17 
MARISIA folyóirat XXXIII/2016 
-néprajz 

A múzeumi szakemberek által 
végzett tudományos kutatások 
értékesítése, más tudományos 
intézmények és a hagyományos 
kultúra tudományos értékelése 

A néprajzi kutatások 
eredményeinek a tudományos 
körforgásba való beiktatása. A 
tudományos kommunikáció 
nemzeti szesszió témájának 
dedikált kötet  

15.000     
március-

szeptember  

18 

BIBLIOTHECA MVSEI 
MARISIENSIS. SERIA 
ETHNOGRAPHICA, 7/2016. szám 
Kiállítási katalógus: Üvegre 
festett ikonok a Néprajzi 
Részleg kollekciójából 

A múzeumi kollekciók kiállítás 
katalógusának az értékesítése: 
Üvegre festett ikonok 

A néprajzi múzeum néprajzi 
kollekcióinak a népszerűsítése és 
értékesítése és bevonásuk a 
kollekciói kutatások tudományos 
körforgásába 

15.000     október   

19 

Ethnographica - Bibliotheca 
Mvsei Marisiensis partnersége 
a Nagyszebeni Astra Nemzeti 
Múzeum Komplexummal, 
ASTRA MUSEUM Kiadó  

Néprajzi terep kutatások 
értékesítése, kollekció és 
archívum repertoár- kötet: 
néprajzi technológiai kincs. 
Hidraulikus paraszt 
berendezések a 
kárpátmedencei falvakban a 
XX. század felénél. I. kötet: A 
Maros megyei malmok, haránt 
fűrészek és ványolók 

Technológiai néprajzi örökség. 
Hidraulikus paraszt berendezések a 
kárpátmedencei falvakban a XX. 
század felénél. I. kötet: A Maros 
megyei malmok, haránt fűrészek és 
ványolók 

15.000     november  

20 
Fénykép kiállítás a 
Marosvásárhelyi Fotóklubbal 
közreműködve 

A marosi hagyományos falvak 
népszerűsítése fényképeken 

Fénykép kiállítás: kivételes képek 
az emberekről, helyekről és 
hagyományokról, vándorlások 
alkalmával készítve, művészi 
kutatások vagy néprajzi terep 
kutatások alkalmával 

3.000     március   
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21 
Kiállítási katalógus szórólap, 
Toldalagi-palota szórólap 

A palota architektúrájának 
népszerűsítése és bemutatása a 
palota muzeális helységeinek 
megnyitása alkalmával  

  10.000     
március-

november  

ÖSSZESEN 174.000 0 0   

MŰVÉSZET RÉSZLEG 

1 

Művészi nemzeti szimpózium 
egybekötve a ”Ion Vlasiu” 
művészi galéria megnyitásával 
- A dokumentáló kiállítás 
plakátja és bemutató CD-je 

Történészek, művészet 
kritikusok, profi festőművészek 
meghívása 

A Művészeti múzeum nemzeti 
kulturális örökségének gazdagítása 
és a közönség tudomására hozása 
az erre az alkalomra készített 
munkákból alkotott kiállítással  

30.000     május  

2 

Dósa Géza (1846-1871) festő 
ideiglenes kiállítása - A 
dokumentáló kiállítás plakátja 
és bemutató CD-je 

Dósa Géza Marosvásárhelyi 
művész alkotásainak a 
megismerése 

A közönség informálása a helyi 
művészet értékeiről 

30.000     április  

3 
Festészeti, grafikai, 
szobrászati, multimédia 
nemzet szimpózium - Totem 

A nemzeti kortárs művészeti 
értékek megismerése egy 
örökség alap létrehozásának az 
érdekében a kortárs múzeum 
részére 

A közönség informálása a kortárs 
művészi értékekről 

60.000     november   

 

 "Dávid Erzsébet és György 
adománya" Művészet galéria 
újranyitása - A dokumentáló 
kiállítás katalógusának, 
plakátjának és bemutató CD-
jének a kiadása 

A nemzeti örökségi értékek 
megismerése 

A közönség informálása a román 
művészet különleges értékeiről 

10.000     június  

4 

Eugen Gâscă ideiglenes 
kiállítása. A dokumentáló 
kiállítás katalógusának, 
plakátjának és bemutató CD-
jének a kiadása 

A nemzeti örökségi értékek 
megismerése 

A közönség informálása Eugen 
Gâscă művész alkotásainak a 
karakterisztikáiról 

50.000     szeptember   

5 
”A múzeumok éjszakája-
Múzsák éjszakája” 

A közönség nevelése 
A közönség informálása a helyi 
örökség értékeiről és a fiatalok 
festői oktatása 

15.000     május  

6 
Tudományos dolgozatok 
összeállítása szaklapok részére 
és népszerűsítő cikkek a helyi 

A szakemberek kutatásainak a 
tudományos értékesítése a 
választott témákban 

A múzeumi örökség népszerűsítése 1.000     március   
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sajtóban 

7 

Művészi nemzeti szimpózium 
egybekötve a ”Ion Vlasiu” 
művészi galéria megnyitásával 
- A dokumentáló kiállítás 
plakátja és bemutató CD-je 

Történészek, művészet 
kritikusok, profi festőművészek 
meghívása 

A Művészeti múzeum nemzeti 
kulturális örökségének gazdagítása 
és a közönség tudomására hozása 
az erre az alkalomra készített 
munkákból alkotott kiállítással  

30.000     május   

8 
F.A.E. összeállítása a kincstár 
kategóriában  

A kincstár részének számító 
örökségi tárgyainak a 
tudományos adatainak 
napirendre hozása  

Nyilvántartó analitikus jegyzék 
összeállítása és a konzerváló-
restauráló jegyzék összeállítása  

1.000     2016   

9 
Mantegna-tól Hogarth-ig 
metszet ideiglenes kiállítás  

A közönség oktatása, a megyei 
múzeum népszerűsítése 

A közönség vonzása a múzeumi 
eseményekre, a Marosi 
gyűjtemények értékesítése és 
népszerűsítése 

250.000     március   

ÖSSZESEN 447.000 0 0   

KONZERVÁLÓ-RESTAURÁLÓ LABORATÓRIUM 

1 
Egyes kincstár kategóriai 
ikonok restaurálási tervezete 

MMM saját jövedelmei 

Egyes kincstár kategóriai ikonok 
restaurálási tervezetének a 
befejezése; a tárgyak átadása a 
munkáltatónak 

0   
Fehér 

Megyei 
Tanács 

március  

2 
A Görgénykakucsi Bölkény 
Völgyi templom festményének 
a restaurálása 

A megyei múzeumi kincsek 
értékesítése 

A festett jelenetek konzerválása és 
restaurálása 

80.000     április  

3 

Múzeumok Éjszakája - 
műhelyek a gyermekek 
részére: 1. arcfestészeti 
műhely, 2. üvegfestészeti 
műhely, 3. modelláló műhely 

A gyermekek szórakoztatása; 
múzeum pedagógia 

Egyes gyakorlati adottságok 
elsajátítása, az esztétikai érzék 
fejlesztése; a kiskorú gyermekek 
kreatív bevonása a programba  

10.000     május  

4 
Néprajzi és archeológiai 
kerámia restaurálási Workshop  

A kerámia tárgyak profi 
konzerválása és restaurálása, 
tapasztalat csere 

Komplex restaurálási műveletek; a 
tárgyak épségének a visszaállítása 

21.000     június  

5 
Kő restaurálási Workshop - a 
középkori vár kő elemei 

A múzeumi tárgyak 
konzerválása és restaurálása 

Komplex restaurálási műveletek; a 
tárgyak épségének a visszaállítása 

17.000     június  
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6 
A Mikházi Római Fesztivál, 
alkotó műhelyek: szobrászat, 
írás, mozaik, csempe 

Egyes oktató és formáló 
tulajdonságú tevékenységek 
biztosítása 

A közönség szórakoztatása 15.000     augusztus  

7 
Kortárs Festőművészeti 
Nemzetközi Szimpózium, III. 
kiadás 

Festőművészeti alkotások 
kiállítása 

A föld eleme tematikájával 
kapcsolatos egyes festőművészeti 
alkotások készítése 

23.000     augusztus  

8 
Gyakorlati szakmunkák az 
egyetemistákkal 

A MMM egyes gyűjtemény 
tárgyainak a restaurálása  

A laboratórium tevékenységének a 
népszerűsítése a fiatalok szak 
munkálatokra való felkészítésével 

2.000     júliu-október   

9 

A Néprajzi Részleg által 
szervezett Nemzeti Kollokvium 
keretén belüli konzerváló-
restauráló részleg 

Egyes szakdolgozatok 
bemutatása; az intézmény 
népszerűsítése 

Tapasztalat csere, az ismeretek 
gazdagítása az eseményeken való 
részvétellel 

5.000     november   

10 2017 kalendárium Az intézmény népszerűsítése 
A restaurált tárgyak egyes 
képeinek a bemutatása 

5.000     december   

11 
Többszínű fa restaurálási 
Workshop  

Egyes kincstári tárgyak 
konzerválása és restaurálása a 
kiállítása érdekében  

A tárgyak restaurálása; 
együttműködés hasonló profilú 
intézményekkel; az egyetemisták 
és végzősök bevonása a 
restaurálási munkálatokba  

22.000     október   

12 
Néprajzi és archeológiai 
kerámia restaurálási Workshop  

A kerámia tárgyak profi 
konzerválása és restaurálása, 
tapasztalat csere 

Komplex restaurálási műveletek; a 
tárgyak épségének a visszaállítása 

21.000     június   

ÖSSZESEN 200.000 0 0    

GÖRGÉNYSZENTIMRE RÉSZLEG 

1 Múzeumok Éjszakája 
A közönség vonzása a 
múzeumba 

Komplex tevékenységek amelyek 
magukba foglalnak kiállításokat, 
koncertek, múzeum nevelési 
programok a gyermekeknek és 
diákoknak. Az esemény plakátja, 
szórólapja, reklámozása, a 
múzeum részlegeinek 
tevékenységeinek vezetése   

80.000    május   
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szám A tevékenység Célja 

Célkitűzés  
(a tevékenység leírása) 
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Megjegy-
zések 

Finanszírozási forrás 
Időszak 
(hónap) 

CJM Költségvetés Más 
források Kérelmezett Jóváhagyott 

2 Mesés tél  
A gyermekek és diákok vonzása 
a múzeumba 

A világ népeinek a Karácsonyi 
szokásainak a bemutatása. 
Karácsonyi díszek készítése 
természetes és újrafelhasználható 
anyagokból, különböző 
technikákkal, előadások, stb.   

500   

Outreach, 
Művészeti 

Líceum, 
zenélő 
manók 

december   

3 
Múzeumi nevelés: az 
agresszivitás megelőzése az 
iskolákban 

Megelőzési tervezet és az 
agresszivitás menedzsmentje 
az 
iskolákban(kedvezményezettek: 
6-14 éves diákok) 

Csoportba szerveződést magába 
foglaló tevékenységek tartása, a 
vezető szerepének az átvétele és 
átadása, az empátia azonosítása és 
felhasználása. A tevékenységek a 
következőkkel közvetve történnek: 
művészet, játék, kommunikációs 
szessziók, önkéntes tervezetekben 
való részvétel. A Maros Megyei 
Múzeum által szervezett 
tevékenységeken való részvétel. 

1.000   
 Outreach 
Egyesület 

január-
december, 

havonta 
  

4 Mineralia 

A közönség vonzása a 
múzeumba 

Eladással egybekötött évente 
kétszer megrendezett kiállítás. 
Bemutat a közönségnek ék és 
díszköveket, fosszíliákat, 
meteorokat, feldolgozva vagy 
durva állapotba. Minden 
alkalommal bemutatnak egy 
”sztárt” egy kiállított és 
részletesen leírt ásványt. A kiállító 
panelek összeállítása, 
reklámozása, a résztvevők 
meghívása, a logisztika biztosítása  

2.000     
március és 

október   

5 
Múzeumi nevelés: Tudjál 
többet, legyél jobb! Hét  

A gyermekek és diákok vonzása 
a múzeumba 

Sub titlul: "A rómaiakkal élve" cím 
alatt, a résztvevők érdekes 
dolgokat fognak megtudni a 
rómaiak történelméről: család, 
iskola, istenségek, építmények, 
stb. Megpróbálnak ”római 
mécsest” különböző anyagokból, 
mozaikokat, freskókat, parfümöket 
és krémeket készíteni és ”római 
viseletbe” fognak öltözni 

2.000     április   
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CJM Költségvetés Más 
források Kérelmezett Jóváhagyott 

6 
Múzeumi nevelés: „Múzeum az 
iskolában - Iskola a 
múzeumban” 

A gyermekek és diákok vonzása 
a múzeumba 

A MMM részlegeit, kiállítási 
tevékenységi területeit, terepen 
végzett restaurálásokat és 
kutatásokat népszerűsítő oktatási 
tevékenység. A gyermeke 
megtudják különböző tárgyak 
történelmét amelyeket 
kiállíthatnak vagy elraktározhatnak 
egy múzeumban, vagy az 
emberiség fejlődési történelmét. A 
résztvevők különböző a végzett 
tevékenységgel kapcsolatos 
tárgyakat fognak készíteni, 
különböző anyagokból, változatos 
technikákkal 

3.000     
január-

december, 
havonta 

 

7 

Múzeumi nevelés: Vakáció a 
múzeumban Fedezzük fel 
együtt: egy tárgy - egy 
történet 

A gyermekek és diákok vonzása 
a múzeumba 

Oktatási tevékenység amelyen 
keresztül a résztvevők ismereteket 
szereznek egyes a múzeumban 
kiállított tárgy történelméről: az 
óra, a telefon, az iránytű 
történelme stb.  A résztvevők 
különböző tárgyakat fognak 
készíteni, különböző anyagokból, 
változatos technikákkal. 
tájékozódni fognak a térben az 
iránytű, térkép stb. segítségével 

3.000     
július-

augusztus  

 
A Bonyhai Bethlen Kastély 
tanulmányi kötet kiadása 

A Bonyhai kastély által 
képviselt kulturális örökség 
népszerűsítése 

Egy kétnyelvű kötet kiadása, 
valamint kinyomtatása értékesítve 
a legújabb kutatások eredményeit 
a kastély fejlődésére vonatkozóan, 
kiemelve egyes érdekes aspektust 
a komplexum első reneszánsz béli 
fázisaira vonatkozóan, a XVI-XVII 
század folyamán megvalósítottakat  

2.500     november  

9 
"A Római limes vonalai Maros 
megyében" tervezet 

A vonal népszerűsítése és a 
közönség vonzása a múzeumba 

Promóciós anyagok és jelzők 
készítése (térképek, szórólapok, 
plakátok) kiállítások összeállítása a 
Mikházi pavilonokban 

10.000     
január-

december  
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források Kérelmezett Jóváhagyott 

10 
”Archaeologica Transylvanica” 
konferencia 

A vidék archeológiai és 
kulturális örökségének a 
népszerűsítése 

Egy konferencia rendezése az 
Erdélyi archeológiai kutatások 
jelenlegi stádiumára vonatkozóan  

20.000     március-április  

11 
A keleti limes égi archeológiai 
kutatások 

Új pontok beazonosítása a 
limes keleti részén 

Minimum 15 órai repülés végzése 
és a beazonosított lelőhelyek 
feltérképezése 

6.000     
január-

augusztus   

12 
Nyílt napok a 
Görgényszentimrei Kastélynál  

A közösség tudatosítása a 
Görgényszentimrei 
architekturális együttes 
értékével kapcsolatba 

Egy minikiállítás szervezése a 
kastély múltjától és a komplexum 
rehabilitálási tervezetéről, 
múzeumi oktatási műhely 

6.000     április  

13 
A Római Limes digitalizálása. 
Marosvécs-Sóvárad szektor  

A Maros Megyei defenzív 
rendszer komplex kutatása 

Az UEFISCDI által finanszírozott 
tervezet III Szakasza 

483.813   

483,813 
RON a 

UEFISCDI-
től 

január-
december  

14 A Mikházi 4R Fesztivál 2016  
A Mikházi római és reneszánsz 
lelőhely népszerűsítése 

A nagyszabású múzeumi esemény 
harmadik kiadása amely 
újrajátszási, muzeális, kiállítási és 
művészeti pedagógiai elemeket 
tartalmaz 

70.000   
Csűr 

Színház 
Egyesület 

augusztus  

15 Konferencia kötet kiadása  
A múzeum kutatási 
tevékenységének a 
népszerűsítése 

Fizikai antropológiai nemzetközi 
Workshop. Az emberi 
csonttan/fizikai antropológia 
szerepe az archeológiai 
kutatásban. 

15.000     
október-

december  

16 

Múzeumok éjszakája 
Workshop: ”Egy nap Dr. Bones-
szal" 

A közönség vonzása s 
múzeumba 

Múzeum pedagógiai Workshop A 
múzeumok Éjszakája keretében a 
fizikai antropológiával, 
metodológiával és tudományos 
eredményekkel kapcsolatosan 

5.000     május 

 

17 

Geofizikai és topográfiai 
mérések a Segesvári római és 
Fehéregyházi középkori 
lelőhelyeken 

A lelőhely komplex kutatása 
Egy minél nagyobb zóna 
feltérképezése a római kori 
lelőhely területéből 

15.000        

ÖSSZESEN 724.813 483.813     

A PALOTA ADMINISZTRÁCIÓJA      

1 
A Kultúrpalota 
Adminisztrációja 

          
A 
Kultúrpalota 
Adminisztráci
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források Kérelmezett Jóváhagyott 

ója 

2 
Kulturális események 
előadások  

A közönség vonzása és a 
látogatók számának a növelése 

A látogatók számának a növelése 300.000     
Kulturális 
események 
előadások 

 

ÖSSZESEN A RÉSZLEGEK 2.089.313 0 506.513    

8) MAROS MEGYEI KÖNYVTÁR 

1 
A román sajtó kezdetei: a 
Balázsfalvi Unirea újság  

Az Unirea újság első számának 
a megjelenésének a 125. 
évfordulója, Balázsfalván 1891. 
január 3-án 

Kiállítás a régi kiadásokból a 
könyvtár kollekciójából 

50  0 január   

2 
Az egyetemes irodalom 
titánjai: Henri Bergson                             
(1859-1941) 

Megemlékezés, január 4-én, 
Henri Bergson Irodalmi Nobel 
Díjas (1927) francia író és 
filozófus halálának 75. 
évfordulójáról 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50  0 január   

3 
Az egyetemes tudomány 
világából: Carl David Anderson        
(1905-1991) 

Megemlékezés, január 11-én, 
Carl David Anderson Fizikai 
Nobel Díjas (1936) amerikai 
fizikus halálának 25. 
évfordulójáról 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50  0 január   

4 
A román irodalom múltjából: 
Aron Pumnul                                
(1818-1866) 

Megemlékezés, január12-én, 
Aron Pumnul tudós, filológus, 
irodalom történész, nyelvész; 
halálának 150. évfordulójáról, 
neki tulajdonítható a román 
irodalom első antológiája  

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50  0 január   

5 
Az egyetemes irodalom 
titánjai: James Joyce                             
(1882-1941) 

Megemlékezés, január 13-án, 
James Joyce ír prózaíró és 
költő halálának 75. 
évfordulójáról, akit a XX. 
század egyik legfontosabb 
írójának számítottak  

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50  0 január   

6 
„Porni Luceafărul” irodalmi 
est, XVIII. kiadás 

Mihai Eminescu a nagy költő 
születésének 166. évfordulója 

Irodalom művészet program/kerek 
asztal/könyv kiállítás/plakátok és 
informatív anyagok/  

200   0 január   
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források Kérelmezett Jóváhagyott 

7 A Nemzeti Kultúra Napja 
A Nemzeti Kultúra Napjának a 
megünneplése: január 15. 

Irodalom művészeti program 
szabad ég alatt, Mihai Eminescu 
költő szobránál. Műsor amelyet a 
Megyei Tanáccsal, a Municípium 
Polgármesteri Hivatalával, Megyei 
Tanfelügyelőséggel és más 
intézményekkel együttműködve 
szerveztek 

1.000   0 január   

8 Az Egyesülés Napja 
Moldova Egyesülése 
Havasalfölddel évfordulója -
1859 

Történelem témájú interaktív 
verseny/könyv kiállítás/plakátok és 
informatív anyagok 

150   0 január   

9 
Az egyetemes irodalom 
titánjai: Romain Rolland                              
(1866-1944) 

Megemlékezés, január 29-én, 
Romain Rolland Irodalmi Nobel 
Díjas (1915) francia író 
születésének a 150. 
évfordulójáról  

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 január   

10 
A filmezés kezdetei: Buster 
Keaton (1895-1966) 

Megemlékezés, február 1-jén  
Buster Keaton, amerikai film 
színész és rendező halálának az 
50. évfordulójáról  

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a színész portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala), film vetítés 

0   50 február   

11 
A zsenialitás jegye alatt: 
Gabriel Ţepelea                         
(1916-2012) 

Megemlékezés, február 6-án  
Gabriel Ţepelea, filológus, 
tanár, kulturális ember és 
politikus, a Román Akadémia 
tiszteletbeli tagjának 
születésének 100. 
évfordulójáról 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 február   

12 
Kortárs műveltség: Cornel 
Mihai Ionescu (1941-2012) 

Évforduló, február 11-én, 
Cornel Mihai Ionescu, tanár, 
esszéista és fordító; kortárs 
filozófiai kollekció vezetője, 
Mentora az Univers 
Enciclopedic Kiadónak (1966-
tól) születésének 75. 
évfordulója 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 február   
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13 
A tökéletes történész:          
Teodor V. Păcățian                  
(1852-1941) 

Megemlékezés, február 11-én  
Teodor V. Păcățian, történész, 
publicista, író, tudós; 
Dicsőszentmártonban élt (1920-
1924) halálának 75. 
évfordulójáról 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 február   

14 
American Gothic:               
Grant Wood                              
(1891-1942) 

Évforduló, február 13-án, Grant 
Wood, amerikai festő, 
leginkább a híres alkotásának 
az American Gothic-nak 
köszönhetően ismert, a XX. 
század emblematikus képe 
születésének 125. évfordulója 

Festmény kiállítás/reprodukciók a 
festő művei után és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

0   50 február   

15 Valentine’s Day - február 14  
-Valentine’s Day - nap 
jelentésének a megismerése az 
amerikai kultúrában 

Interaktív tevékenységek, könyv és 
informatív anyag kiállítás; előadás 
közreműködve Marosvásárhelyi 
iskolákkal és líceumokkal 

0   500 február   

16 
A zene jele alatt:              
Egizio Massini                             
(1894-1966) 

Megemlékezés, február 18-án  
Egizio Massini, karmester, a 
Román Opera egyik alapító 
tagja; a Bukaresti Nemzeti 
Opera első előadását vezette 
(1954 január 9) halálának 50. 
évfordulójáról 

Plakátok és informatív anyagok;  a 
karmester portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala); zene hallgatások 

50   0 február  

17 Presidents’ Day - február 20  
Az Elnök Napja jelentésének 
megismerése az amerikai 
kultúrában 

Interaktív tevékenységek, könyv 
kiállítás/informatív anyagok 

0   200 február   

18 
Az Anyanyelv Nemzetközi 
Napja - február 21 

Az Anyanyelv Nemzetközi 
Napjának a fontosságának és a 
szimbólumának a megismerése 
az UNESCO naptárából  

Verseny a megye líceumainak a 
diákjainak a részvételével 
/informatív anyagok/plakátok, 
szórólapok 

200   0 február   

19 Amerikai hagyományok 
A Cserkészség Világ Napja - -
február 22 jelentésének a 
megismerése 

Informatív anyagok, interaktív 
tevékenységek a diákokkal 

0   300 február   

20 
A Francia impresszionizmus:    
Pierre-Auguste Renoir            
(1841-1919) 

Évforduló, február 25-én, 
Pierre-Auguste Renoir, francia 
impresszionista festő 
születésének 175. évfordulója 

Festmény kiállítás/reprodukciók a 
festő művei után és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 február   
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21 
Az egyetemes irodalom 
titánjai: Henry James                           
(1843-1916) 

Megemlékezés, február 28-án  
Henry James, amerikai 
regényíró, irodalmi kritikus, 
dramaturg és próza író  
halálának 100. évfordulójáról 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

0   50 február   

22 A márciuska napja - Március 1 
Március 1 jelentőségének és 
hagyományainak a megismerése 

Informatív anyagok/munka kör/ 
interaktív tevékenységek 
közreműködve a Gyermekek 
Palotájával 

200   0 március   

23 
„Feláldozás és sors:”          
Aurel Filimon                              
(1891-1946) 

Évforduló, március 6-án, Aurel 
Filimon, etnográfus, 
folklorista, archeológus, 
gyűjtő, muzeográfus, könyvész; 
1918-ban letelepedett 
Marosvásárhelyen, megalapítja 
a régészeti és néprajzi 
múzeumot; könyvtáros (1922-
1936) és igazgató (1936-1940) a 
Marosvásárhelyi Városi 
Könyvtárban születésének 125. 
évfordulója 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala); kerek asztal a helyi 
szakemberekkel; Aurel Filimonnak 
dedikált dokumentum film 

1.000   0 március   

24 
„Az anyák napjára...” - 
Március 8 

A Nők Nemzetközi Napjának a 
megünneplése 

Könyv kiállítás/kulturális-művészi 
program 

500   0 március   

25 
Az enciklópédia jele alatt: 
Gaál Gábor                                
(1891-1954) 

Évforduló, március 8-án, Gaál 
Gábor, magyar tanár, 
publicista, esztétikus, irodalom 
kritikus, a Román Akadémia 
tagja(1948); a Korunk (1926-
1940) és Utunk (1946-1954) 
folyóiratokat vezette 
születésének 125. évfordulója 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 március   

26 
Marosi portrék: Eduard Costin                          
(1916-2010) 

Évforduló, március 14-én, 
Eduard Costin, szobrász, 
agyagszobrász, bronz szobrász, 
rajz tanár és szobrász, költő, 
háborús veterán születésének 
100. évfordulója 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 március   
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27 
Diplomáciai lapok:                 
Nicolae Titulescu                        
(1882-1941) 

Megemlékezés, március 17-én 
Nicolae Titulescu, román 
diplomata, jogász, tanár és 
politikus; a Román Akadémia 
címzetes tagja (1935)halálának 
75. évfordulójáról 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a diplomata portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 március   

28 
A Frankofónia Világnapja - 
Március 20  

A Frankofónia Világnapjának 
megtartása 

Kulturális oktatási tevékenységek, 
partnerségben a Maros Megyei 
Tanfelügyelőséggel, szak 
tanárokkal 

50   0 március  

29 
A Vers Nemzetközi Napja - 
március 21 

A Vers Nemzetközi Napjának a 
megtartása 

Kulturális-oktatási tevékenységek, 
partnerségben a Maros Megyei 
Tanfelügyelőséggel, szak 
tanárokkal 

50   0 március  

30 
Színes oldalak: Ipó László                           
(1911-1991) 

Megemlékezés, március 22-én 
Ipó László, festő, 1954-től 
tagja a UAPR-nek, személyes és 
csoportos kiállításokkal, a 
megyei kiállítások résztvevője 
halálának 25. évfordulójáról  

Festmény kiállítás/reprodukciók a 
festő művei után és informatív 
anyagok; a festő portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 március  

31 „A Bolygó, merre?...” 

A Víz (március 22) és a 
Meteorológia (március 23) 
Világnapjainak a fontosságának 
a megismerése 

Informatív anyagok, plakátok, 
interaktív verseny a municípiumi 
diákokkal, közreműködve a Maros 
Vízügyi Igazgatósággal 

200   0 március   

32 
A Román Rendőrség Napja - 
március 25 

A rendőrség szerepének a 
tudatosítása a közösségben 

Kulturális-oktatási tevékenységek, 
partnerségben a Maros Megyei 
Rendőr-felügyelőséggel és a Helyi 
Rendőrséggel 

400   0 március   

33 
A Színház Világnapja - március 
27 

A Színház Világnapjának a 
megünneplése 

Kulturális-oktatási tevékenységek, 
partnerségben a Nemzeti 
Színházzal és az Ariel Színházzal, a 
terület szakembereivel 

400   0 március   
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34 
A román sajtó kezdetei:    
Albina újság 

Évforduló, március 27-én, 
Albina, politikai és irodalmi lap 
amely kétszer és háromszor 
jelent meg hetente 1866 
március 27. és 1876 december 
31. között Bécsben, majd 
Pesten, mindenhol lévő 
románoknak szólt, 150 éve 
jelent meg az első szám 

Régi lapok kiállítása a Könyvtár 
gyűjteményeiből; informatív 
anyagok 

100   0 március  

35 
Az angol feminizmus jele alatt: 
Virginia Woolf                          
(1882-1941)  

Megemlékezés, március 28-án 
Virginia Woolf, angol esszéista, 
könyvkiadó és feminista 
halálának 75. évfordulójáról  

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 március   

36 
A román irodalom 
történelméből: Iosif Vulcan                              
(1841-1907) 

Évforduló, március 31-én, Iosif 
Vulcan, román publicista és 
író; a Familia folyóirat 
megalapítója (1865), folklór 
gyűjtőszületésének 175. 
évfordulója 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 március   

37 
Kulturális Találkozó „Román 
Besszarábia ” 

A román-moldovai kulturális-
tudományos kapcsolatok 
konszolidálása 

Plakátok/informatív anyagok/ 
konferencia a Moldávia 
Köztársaságból meghívott 
résztvevőkkel 

1.000   0 március   

38 A gyermekkönyv 
A Gyermekkönyv 
Világnapjának a megünneplése 
- április 2 

Interaktív tevékenység 
Marosvásárhely és a megye 
gimnáziumi diákjaival 

200   0 április   

39 
Angol irodalmi oldalak: 
Graham Greene                           
(1904-1991) 

Megemlékezés, április 3-án 
Graham Greene, angol író, 
dramaturg, irodalom kritikus  
halálának 25. évfordulójáról C 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 április   

40 
Oscar lapok:                            
Gregory Peck                            
(1916-2003) 

Évforduló, április 5-én, Gregory 
Peck, amerikai színész; 1962-
ben Oscar Díjas, születésének 
100. évfordulója 

Informatív anyagok, a színész 
portréja az on-line környezetben 
(a Könyvtár facebook oldala), film 
vetítés 

0   50 április   

41 „Iskola másként” A diákok vonzása a könyvtárba 
Interaktív tevékenység 
Marosvásárhely és a megye 
gimnáziumi diákjaival 

500   0 április   
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42 
Az Egészség Világnapja - április 
7 

Az Egészség Világnapjának a 
jelentésének a megismerése  

Partneri tevékenységek nem 
kormányzati szervezetekkel, orvosi 
szakterületű osztályokkal, az UMF 
diákjaival 

200   0 április   

43 
A román irodalom 
történelméből: Tuliu Racotă                            
(1908-1991)  

Megemlékezés, április 9-én 
Tuliu Racotă, irodalom 
történész, publicista, érdemes 
tanár halálának 25. 
évfordulójáról 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 április  

44 
A Műemlékek és Történelmi 
Helyek Nemzetközi Napja - 
április 18 

A nap jelentésének megértése 
és a helyi kulturális örökség 
értékesítése 

Kiállítás képekkel, fényképekkel 
reprodukciókkal, interaktív 
tevékenységek a Maros Megyei 
Múzeummal együttműködve  

200   0 április  

45 
Excellencia az irodalomban: 
Charlotte Brontë                         
(1816-1855)  

Évforduló, április 21-én, 
Charlotte Brontë, angol költő 
és regény írónő, a Jane Eyre 
regényéről ismert, egyik 
leghíresebb regény,  
születésének 200. évfordulója  

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 április  

46 A Föld Napja - április 22 
A Föld Napja jelentésének 
megismerése 

Plakátok és informatív anyagok 
román és magyar nyelven, 
powerpoint bemutató a környezet 
megvédésének a szükségességéről, 
informáló és tudatosító műhelyek a 
diákok soraiban, nem kormányzati 
szervezetekkel együttműködve  

500   0 április   

47 
Kitűnőség szuperlatívuszban:           
Sir Yehudi Menuhin                  
(1916-1999) 

Évforduló, április 22-én, Sir 
Yehudi Menuhin, amerikai 
hegedűművész és karmester; 
Nagy Britanniában lovaggá 
ütötték mint Lord Menuhin of 
Stoke d’Abernon; az első 
hegedű leckéit George 
Enescutól kapta, 1927-ben, a 
Luminiș villában Sinaian 
születésének 100. évfordulója  

Plakátok és informatív anyagok; a 
karmester portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala); zenehallgatások 

0   50 április   
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48 
A Könyv és a Szerzői Jog 
Világnapja - április 23 

A Könyv és a Szerzői Jog 
Világnap jelentésének a 
megértése (bevezette az 
UNESCO 1995-ben) 

Informatív anyagok, interaktív 
tevékenységek a diákokkal 

200   0 április   

49 A Könyvtárak Nemzeti Hete 
A Könyvtáros Napjának a 
megünnepelése (április 23) 

Szakmai kollokvium a megye 
könyvtárosaival, könyv bemutatók, 
szerzőkkel való találkozás 

2.500   0 április   

50 
Abszolút excellencia:              
William Shakespeare               
(1564-1616) 

Megemlékezés, április 23-án 
William Shakespeare, angol 
dramaturg és költő, a 
legnagyobb angol nyelvű író 
halálának 400. évfordulójáról 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 április   

51 

A Libraria évkönyv kiadása. 
Bibliológiai tanulmányok és 
kutatások, dupla kötet XIII-XIV 
/ 2014-2015 

Az évkönyv kiadásának 
folytatása, amely magába 
foglal a könyvtár gazdaság 
területén nevezetes 
személyiségek hozzájárulását, 
románok és külföldiek, amely a 
Megyei Könyvtár névjegyét 
képezik 

A Libraria évkönyv kiadása, az 
utóbbi 11 évben szünet nélkül 
jelent meg, amely a szak 
bibliográfia cél pontja 

4.000   0 április   

52 A Szerzői Tulajdon Világnapja 

A Szerzői Tulajdon Világ 
Szervezete azért vezette be 
2000-ben, hogy tudatosítsa a 
közönséggel a szerzői tulajdon 
szerepét a világ országainak 
gazdasági, kulturális és 
társadalmi fejlődésében 

A szerzői joggal kapcsolatos 
informáló kampányok, 
közreműködve a Bukaresti Állami 
Találmány és Márka Hivatallal 
(OSIM) 

200   0 április  

53 
A Szív Nemzeti Napja 
Romániában - május 1 

A Szív Nemzeti Napjának 
Romániában megtartása  

Könyv és informatív anyag kiállítás 50   0 április  

54 Marosvásárhelyi könyv és sajtó 

A Szabad Sajtó Világnapjának 
jelentésének a megismerése és 
a sajtó mechanizmusainak a 
megismerése  

Szabad Sajtó Világnapjának 
dedikált tevékenységek, egyes 
sajtó képviselők részvételével  

100   0 május  

55 
Bibliopublica: ANBPR Nemzeti 
Konferencia 

A könyvtáros szakma 
népszerűsítése és megfelelő 
környezet biztosítása a szakmai 
problémák megtárgyalásához  

A Romániai Könyvtárosok és Köz 
Könyvtárak Nemzeti Egyesületének 
Konferenciájának a megszervezése 
május 5-7 

40.000   10.000 május  

56 Európa Napja - május 9 Európa Napja - május 9 Könyv és informatív anyag kiállítás, 200   0 május  



A maros megyei tanács irányítása alatt levő gazdasági-társadalmi tevékenységek 2016. évi programja  

85. oldal 

 

 

Sor 
szám A tevékenység Célja 

Célkitűzés  
(a tevékenység leírása) 

Program 2016 

Megjegy-
zések 

Finanszírozási forrás 
Időszak 
(hónap) 

CJM Költségvetés Más 
források Kérelmezett Jóváhagyott 

napjának a jelentésének a 
megismerése 

interaktív tevékenység a megye 
gimnáziumi/líceumi diákjaival 

57 
Románia Állami Függetlenségi 
Napja - május 9 

Románia Állami Függetlenségi 
Napjának(1877) a megtartása  

Könyv és informatív anyag kiállítás, 
interaktív tevékenység a megye 
gimnáziumi/líceumi diákjaival 

200   0 május  

58 Nursey Day - május 12  

Az Orvosi Nővérek Napja 
(Nursey Day), Florence 
Nightingale, a szakma 
alapítójának a 
születésnapjának a 
megünneplése 

Informatív anyagok, szórólapok, 
interaktív tevékenységek az orvosi 
személyzet közreműködésével 

0   200 május  

59 
A Család Nemzetközi Napja - 
május 15 

A Család Nemzetközi 
Napjának a jelentésének a 
megismerése 

Könyv és informatív anyag kiállítás, 
interaktív tevékenység  
gimnáziumi/líceumi diákokkal és 
szak nemkormányzati 
szervezetekkel 

200   0 május  

60 
A román filmezés 
történelméből: Vistrian Roman     
(1941-1994) 

Évforduló, május 15-én, 
Vistrian Roman, színházi és 
mozi színész  születésének 75. 
évfordulója 

Informatív anyagok, a színész 
portréja az on-line környezetben 
(a Könyvtár facebook oldala), film 
vetítés 

50   0 május  

61 
Az egyetemes irodalom 
titánjai: Mihail Bulgakov                           
(1891-1940) 

Évforduló, május 15-én, Mihail 
Bulgakov, ukrán származású 
szovjet regény író és 
dramaturg, A Mester és 
Margarita regény szerzője, 
amely híressé tette,  
születésének 125. évfordulója 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 50   0 május  

62 
A Kulturális Diverzitás a 
Párbeszédért és Fejlődésért 
Világnapja - május 19 

A Kulturális Diverzitás a 
Párbeszédért és Fejlődésért 
Világnapjának a megtartása  

Plakátok és informatív anyagok, 
interaktív tevékenységek a 
diákokkal 

200   0 május  

63 
A személyes fejlődés atyja: 
Charles F. Haanel                     
(1866-1949) 

Évforduló, május 22-én, 
Charles F. Haanel, amerikai 
szerzője a New Thought 
irányzatnak, a „személyes 
fejlődés atyjának” tartják, 
születésének 150. évfordulója 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala); interaktív tevékenység a 
terület szakembereivel 

0   200 május  
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64 
Kihívás napja: A Sport 
Világnapja 

„Chalenge Day” - „Kihívás 
Napja,” a legfontosabb éves 
világ esemény a „sport 
mindenkinek” terén 

Plakátok és informatív anyagok, 
interaktív tevékenységek a 
diákokkal 

0   200 
Május 

harmadik 
szombatja 

 

65 
Dohány Mentes Világnap - 
május 24 

Dohány Mentes Világnap 
megtartása 

Plakátok és informatív anyagok, 
interaktív tevékenységek a 
diákokkal 

100   0 május  

66 
A humor a románoknál:               
Vintilă Corbul                              
(1916-2008) 

Évforduló, május 26-án, Vintilă 
Corbul, regény író, film 
forgatókönyv író: Nea Mărin 
Miliardar (1979), legnézettebb 
román film, születésének 100. 
évfordulója 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala); film vetítés 

50   0 május  

67 Memorial Day - május 28  
Megemlékezés az amerikai 
hősökre 

Fénykép és könyv kiállítás az 
amerikai Egyesült Államok 
történelmére vonatkozóan, 
interaktív tevékenységek 
gimnáziumi és líceumi diákokkal  

0   200 május  

68 
Könyvtáros egy napra - június 
1 - A Gyermekek Nemzetközi 
Napja 

A Gyermekek Nemzetközi 
Napjának a megtartása 

Általános műveltség versenyek 
gimnáziumi gyermekek 
részvételével, könyv kiállítások, 
informatív anyagok 

400   0 június  

69 
A marosi tudomány jele alatt: 
Erasmus Julius Nyárády            
(1881-1966) 

Megemlékezés, június 10-én 
Erasmus Julius Nyárády, 
magyar botanikus, a Román 
Akadémia Címzetes tagja 
(1948), levelező tagja a Román 
Tudományos Akadémiának 
(1935-től), gazdag tudományos 
tevékenység, természet 
tudományi és botanikai 
folyóiratokban írt; több 
érdemmel, éremmel és 
oklevéllel kitüntetve 
Romániában és külföldön, 
halálának 50. évfordulója 

Könyv és informatív anyag kiállítás; 
a szerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 június  
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70 
A Vér Donor Világnapja - 
június 14 

A Vér Donor Világnapjának a 
megtartása 

Plakátok és informatív anyagok, 
interaktív tevékenységek a 
diákokkal; népszerűsítési kampány 
a donorrá válásnak, partnerségben 
a szakintézményekkel 

100   0 június  

71 Flag Day - 14 iunie  
Az amerikai hivatalos jelzések 
szimbólumának a megismerése  

könyv kiállítások, informatív 
anyagok 

0   200 június  

72 
Történelmi lapok:                    
Borsos  Tamás                                      
(1566-1634) 

Évforduló, június 14-én, Borsos 
Tamás, krónikás, diplomata, bíró 
és tanácsos a szülővárosában 
(1599-1613); fejedelmi követ és 
állandó képviselő az Ottomán 
Portánál, születésének 450. 
évfordulója 

A krónikás portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala); informatív anyagok 

50   0 június  

73 
Eminescui irodalmi 
összejövetel - XXIX. kiadás 

Megemlékezés a nagy költő 
Mihai Eminescu halálának 127. 
évfordulóján 

Eminescu témájú versenyek 
gimnáziumi diákok részvételével, 
interaktív tevékenységek, könyv 
kiállítások, informatív anyagok, a 
terület szakembereinek a 
meghívása 

300   0 június  

74 Father’s Day - június 17  
Az Apa Napjának megtartása 
az amerikai kultúrában  

Interaktív tevékenységek 
gyermekek és szülők, főleg az 
apák, részvételével 

0   200 június  

75 
A Katonai Repülés Napja - 
június 17 

Katonai Repülés Napjának a 
megtartása (Aurel Vlaicu egy az 
általa tervezett és készített 
géppel repült először - június 
17) 

Könyv kiállítás, informatív anyagok 50   0 június  

76 
Az Archívumok tidománya:                   
Liviu Moldovan                            
(1908-1991) 

Megemlékezés, június 17-én 
Liviu Moldovan, tanár, 
statisztikus, levéltáros, fordító; 
a Maros Állami Archívumok 
egyik megalapítója (1952), 
halálának 25. évfordulója  

Az levéltáros portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala); informatív anyagok 
közreműködve a Maros Állami 
Archívumokkal 

50   0 június  

77 
Krónikás portré: Mihail 
Kogălniceanu                  
(1817-1891) 

Megemlékezés, június 20-án 
Mihail Kogălniceanu, politikus, 
diplomata, ügyvéd, történész, 
publicista, irodalom kritikus; az 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; A történész portréja az 
on-line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 június  
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egyik legbefolyásosabb román 
intellektuális a generációjában, 
halálának 125. évfordulója  

78 A zene jele alatt 
A Zene Európai Napjának - 
június 21, a megtartása 

Minden nemű zene koncertek, 
partnerségben a Marosvásárhelyi 
hasonló profilú iskolákkal és 
intézményekkel 

1.000   0 június  

79 
A magyar humor napja - június 
25  

Karinthy Frigyes humorista 
születésnapjának 
megünneplése 

Informatív anyagok, könyv 
kiállítások 

50   0 június  

80 A történelem jele alatt 
A Nemzeti Zászló Napjának - 
június 26 jelentésének a 
megismerése 

Plakátok és informatív anyagok 50   0 június  

81 
NEM! A drogokra - IGEN! Az 
életre 

A Drog Fogyasztása és 
csempészése elleni 
Nemzetközi Nap megtartása, 
bevezetve az ENSZ által 1987-
ben, hogy növeljék az 
erőfeszítést és a 
közreműködést egy drog 
fogyasztás nélküli társadalom 
létrehozása érdekében 

A drogfogyasztást megelőző 
tevékenységek, közreműködve a 
Marosvásárhelyi Drogellenes 
Ligával 

300   0 június  

82 
Fények és árnyak:                
Ştefan Luchian                                   
(1868-1916) 

Megemlékezés, június 28-án 
Ştefan Luchian, román festő, 
halálának 100. évfordulója  

Festmény kiállítás/reprodukciók a 
festő művei után és informatív 
anyagok; a festő portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 június  

83 
Az ismeretlen:                    
Nostradamus                           
(1503-1566) 

Megemlékezés, július 2-án 
Nostradamus, francia orvos, 
gyógyszerész, csillagász, 
halálának 450. évfordulója  

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a csillagász portréja az 
on-line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 július  

84 Independence Day 
A Függetlenség Napja 
Amerikai Egyesült Államok 
jelentésének a megismerése 

Interaktív tevékenységek, könyv 
kiállítások, dokumentum 
filmnézés, DVC-k 

0   200 július  

85 
Portré vázlat:                 
George de Hevesy                      
(1885-1966) 

Megemlékezés, július 5-én 
George de Hevesy, magyar 
kémikus, Kémiai Nobel díjjal ki 
tüntetett (1943), halálának 50. 
évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a kémikus portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 július  
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86 
A Zen filozófia:                            
Suzuki Daisetz                        
(1870-1966) 

Megemlékezés, július 9-én 
Suzuki Daisetz, a Rinzai iskola 
tanultja, a Zen filozófiát 
terjesztette a nyugaton, 
halálának 50. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; az ázsiai tanultnak  
portréja az on-line környezetben 
(a Könyvtár facebook oldala) 

50   0 július  

87 
Az orvoslás jele alatt:                 
Iuliu Moldovan                         
(1882-1966) 

Megemlékezés, július 19-én Iuliu 
Moldovan, orvos, egyetemi 
tanár, a Kormányzói Tanács 
Társadalom Védelmi 
Szakosztályának a főtitkára 
(1918-1920); indítványozta az 
Egészségügyi törvényt 1930-ban; 
számos dolgozatot adott ki 
higiénia, mikrobiológia, 
biopolitika témákról, halálának 
50. évfordulója  

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a doktor portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 július  

88 
Az orvosi tudományok jele 
alatt: Száva János                                
(1916-2001) 

Megemlékezés, július 19-én 
Száva János, ortopéd sebész 
orvos, egyetemi tanár; 
megalapította és megszervezte 
az Ortopédiai-Traumatológiai-
Gyermek Sebészeti Klinikát és 
az Ortopédiai Klinikát; több 
mint 120dolgozatot publikált 
szaklapokban, halálának 50. 
évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a tudomány emberének a 
portréja az on-line környezetben 
(a Könyvtár facebook oldala) 

50   0 július  

89 

A tudomány a 
névsorolvasáson:                           
HIints Elek                                       
(1893-1966) 

Megemlékezés, július 21-én 
Hints Elek, orvos; sok 
tanulmányt közölt a 
nőgyógyászatról, az orvoslás 
történelme és a két Bolyai 
betegségeinek a történelme, 
halálának 50. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a doktor portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 július  

90 
A filmezés kulisszáiból: 
Montgomery Clift                            
(1920-1966) 

Megemlékezés, július 23-án 
Montgomery Clift, amerikai 
film színész, halálának 50. 
évfordulója 

Informatív anyagok, a színész 
portréja az on-line környezetben 
(a Könyvtár facebook oldala), film 
vetítés 

0   50 július  
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91 
Folklór lapok:                                 
Ion Mușlea                                       
(1899-1966) 

Megemlékezés, július 24-én Ion 
Mușlea, doktor a néprajzban és 
a folklórban; a Román 
Akadémia Folklór Archívumának 
a vezetője, különböző lapok 
együttműködője, a román 
folklór modern tudományos 
kutatásának a népszerűsítője, 
halálának 50. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; az etnológus portréja az 
on-line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 július  

92 
Zenei szuperlatívuszok:               
Antonio Viivaldi                         
(1678-1741) 

Megemlékezés, július 25-én 
Antonio Vivaldi, olasz 
zeneszerző, hegedű tanár és 
karmester, a velencei barokk 
zene képviselője, halálának 
275. évfordulója 

Plakátok és informatív anyagok; a 
zeneszerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 július  

93 
A tudomány a románoknál:                        
Nicolae Coculescu                          
(1866-1952) 

Évforduló, július 28-án, Nicolae 
Coculescu, román csillagász, 
tanár, a Bukaresti Csillagvizsgáló 
alapítója (1908) születésének 150. 
évfordulója 

Informatív anyagok; a csillagász 
portréja az on-line környezetben 
(a Könyvtár facebook oldala)  

50   0 július  

94 A románok történelméből 

Románia Nemzeti 
Himnuszának Napja, 
Deşteaptă-te Române! - az 
1848-as Forradalom egységének 
a szimboluma - július 29 

Plakátok, informatív anyagok 100   0 július  

95 
A Sakk Napja: Asztalos Lajos 
(1889-1956) 

A Sakk Világnapjának a 
megtartása, bevezetve 1966-tól 
a Sakk nemzetközi 
Federációjának a 
kezdeményezésére és Asztalos 
Lajos, magyar sakkozó, sakk 
tankönyvek szerzője, 
születésének 125. évfordulóján 

Sakk verseny különböző kor 
kategóriákban 

300   0 július  

96 
A passió jele alatt:              
Zacharia C. Panțu                       
(1866-1934) 

Évforduló, július 31-én, Zacharia 
C. Panțu, botanikus, folklorista, 
egyetemi tanár, az első Romániai 
népi botanikai folklór összefoglaló 
szerzője; a Román Akadémia  
Năsturel Herescu díjjal kitüntetve 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; az etnológus portréja az 
on-line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 július  
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(1907), születésének 150. 
évfordulója 

97 
Az excellencia jegye alatt: 
Rabindranath Tagore                  
(1861-1941) 

Megemlékezés, augusztus 7-én 
Rabindranath Tagore, indiai 
író és filozófus, az Irodalmi 
Nobel díj kitüntetettje (1913), 
halálának 275. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; az író portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 augusztus  

98 
Megint az irodalomról: Ion 
Ghica                                 
(1816-1897) 

Évforduló, augusztus 12-én, Ion 
Ghica, író születésének 200. 
évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; az író portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 augusztus  

99 
Az olasz futurizmus:                
Umberto Boccioni                      
(1882-1916) 

Megemlékezés, augusztus 16-án 
Umberto Boccioni, olasz festó 
és szobrász, a futurizmus 
bemutatója Olaszországban, 
halálának 100. évfordulója 

Festmény kiállítás/reprodukciók a 
festő művei után és informatív 
anyagok; a festő portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 augusztus  

100 
Az akadémikusok világából:                  
Eugen Jebeleanu                       
(1911-1991) 

Megemlékezés, augusztus 21-én 
Eugen Jebeleanu, költő, 
publicista, fordító; a Román 
Akadémia címzetes tagja 
(1974), halálának 25. 
évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; az író portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 augusztus  

101 
A történelemírás jele alatt:     
PáL Jakó Zsigmond                    
(1916-2008) 

Évforduló, szeptember 2-án, Pál 
Jakó Zsigmond, magyar 
történész, tanár és levéltáros, a 
Román Akadémia tiszteletbeli 
tagja (1966); a Romániai és 
Magyarországi magyar 
történelemírásnak egyik 
legkiemelkedőbb képviselője, 
születésének 100. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a történész portréja az 
on-line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 szeptember  

102 
A zene hangja:                             
Alex North                                      
(1910-1991) 

Megemlékezés, szeptember 8-
án Alex North, amerikai 
filmzene szerző, halálának 25. 
évfordulója 

Informatív anyagok, a zeneszerző 
portréja az on-line környezetben 
(a Könyvtár facebook oldala), film 
vetítés 

0   50 szeptember  

103 
Az enciklopédia jele alatt:  
Henri H. Stahl                                 
(1901-1991) 

Megemlékezés, szeptember 9-
én Henri H. Stahl, kulturális 
antropológus, etnográfus, 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 

50   0 szeptember  
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társadalom történész, 
memórialista, vidék 
szociológus, a monográfia 
iskola képviselője, halálának 
25. évfordulója 

facebook oldala) 

104 
A tudomány világából:             
Bürger Dezső                                   
(1891-1944) 

Évforduló, szeptember 13-án, 
Bürger Dezső, kémikus; 
Marosvásárhelyen megalapított 
egy kutató laboratóriumot és egy 
tudományos lapot Tudomány és 
Haladás; több mint 200 cikket 
közölt a korabeli sajtóban,  
születésének 125. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a kémikus portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 szeptember  

105 
Az Örökség Európai Napjai - 
szeptember 18 

A nemzeti és európai örökség 
értékeinek a megismerése és 
népszerűsítése 

Kulturális tevékenységek az 
európai szinten kiválasztott téma 
függvényében, közreműködve más 
kulturális intézménnyel a megyéből 

200     szeptember  

106 

Az excellencia 
szuperlatívuszban:         
George Coșbuc                               
(1866-1918) 

Évforduló, szeptember 20-án, 
George Coșbuc, költő, fordító, 
újságíró, irodalom kritikus, folklór 
gyűjtő, a Román Akadémia 
címzetes tagja (1916),  
születésének 150. évfordulója  

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 szeptember  

107 
„A láthatalan ember”:                 
Herbert George Wells                         
(1866-1946) 

Évforduló, szeptember 21-én, 
Herbert George Wells, angol 
regény író, tanár, újságíró, 
esszéista, a Science Fiction nem 
egyik atyja, születésének 150. 
évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 szeptember  

108 
A Magyar Dramaturgia Napja - 
szeptember 21 

A magyar dramaturgia 
értékeinek az értékelése és 
népszerűsítése 

A közösségnek dedikált interaktív 
kulturális tevékenységek 

200   0 szeptember  

109 
Alzheimer Nemzetközi Napja - 
szeptember 21  

Az Alzheimer Nemzetközi 
Napjának a megtartása 

Tudatosítási tevékenységek a 
veszélyre amelyet ez a betegség 
képvisel, partnerségben a 
szakintézményekkel 

100   0 szeptember  

110 
A feltalálás jegye alatt:      
Michael Faraday                       
(1791-1867) 

Évforduló, szeptember 22-én, 
Michael Faraday, angol fizikus és 
kémikus; feltalálta az 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a tudós ember portréja 
az on-line környezetben (a 

50   0 szeptember  
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elektromágneses indukciót 
(1831), születésének 225. 
évfordulója 

Könyvtár facebook oldala) 

111 
A Szív Világnapja - szeptember 
24 

A Szív Világnapjának 
megtartása 

Interaktív tevékenység a 
közösségnek, partnerségben a 
szakintézményekkel 

100   0 szeptember  

112 Egység a nyelvi diverzitással 
A Nyelvek Európai Napja - 
megünnepeli a nyelvi 
diverzitást - szeptember 26 

A közösségnek dedikált interaktív 
kulturális tevékenységek 

100   0 szeptember  

113 
A modern orvoslás:              
Szabó Pál                                    
(1924-1991) 

Megemlékezés, szeptember 27-
én Szabó Pál, orvos, doktor az 
orvosi tudományokban; a 
CARIT-SAN poliklinika 
kezdeményezője és alapító 
tagja, az első privát orvosi 
intézmény Marosvásárhelyen 
1989 decembere után, 
halálának 25. évfordulója 

Interaktív tevékenység a 
közösségnek, partnerségben a 
szakintézményekkel 

50   0 szeptember  

114 
A francia szürrealizmus:             
André Breton                           
(1896-1966) 

Megemlékezés, szeptember 28-
án André Breton, francia 
költő, esszéista, kiadó és 
kritikus; a szürrealizmusnak 
mint irányzatnak az egyik 
alapítója, halálának 50. 
évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a tudományos író 
portréja az on-line környezetben 
(a Könyvtár facebook oldala) 

50   0 szeptember  

115 
Az illúziében: Herman Melville                        
(1819-1891) 

Megemlékezés, szeptember 28-
án Herman Melville, amerikai 
író, esszéista; a Moby Dick 
regénye tette híressé, 
halálának 50. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a tudományos író 
portréja az on-line környezetben 
(a Könyvtár facebook oldala); a 
Moby Dick film vetítése 

0   50 szeptember  

116 
Az Állatok Megvédésének a 
Világnapja - október 1 

Az Állatok Megvédésének a 
Világnapjának a megünneplése 

Interaktív tevékenység a 
közösségnek, partnerségben a 
szakintézményekkel 

50   0 október  

117 
Verseny a hosszú életért - a 
XII. kiadás 

Az Idős Személyek Nemzetközi 
Napjának a megtartása - 
október 1  

Általános érdekeltségű témák 
kerek asztala az idős személyek 
számára/könyv kiállítás/informatív 
anyagok, plakátok 

200     október  
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118 
A Felvilágosodás Világ 
Kezdeményezés  

A mellrák által képviselt 
veszélyek tudatosítása  

Interaktív tevékenységek, azoknak 
a támogatására akik szenvedtek 
ennek a betegségnek a 
következtében 

400   0 október  

119 
Zenei harmóniák:                    
Zsizsmann Rezső                               
(1885-1941) 

Megemlékezés, október 7-én 
Zsizsmann Rezső, zongora, 
kórus, orgona, harmónia, 
zeneszerzés tanár a 
Marosvásárhelyi Városi 
Konzervatóriumban, halálának 
75. évfordulója 

Informatív anyagok; a zenész 
portréja az on-line környezetben 
(a Könyvtár facebook oldala); zene 
hallgatások 

50   0 október  

120 
Szín:                                         
Erica Alecu                                  
(1941-2008) 

Évforduló, október 11-én, Erica 
Alecu, festőművész, tanár, az 
A.A.P.M. tagja (1991); leközölt 
dolgozatok, több mint 20 
személyes kiállítás és 50 csoportos 
és kollektív kiállítás , 
születésének 75. évfordulója 

Festmény kiállítás/reprodukciók a 
festő művei után és informatív 
anyagok; a festő portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 október  

121 
A Nemlátók Nemzetközi Napja 
(a Fehér Bot Napja) - október 
11  

Nemlátók Nemzetközi 
Napjának (a Fehér Bot Napja) 
a megtartása 

Interaktív tevékenység a 
közösségnek, partnerségben a 
szakintézményekkel 

100   0 október  

122 
Fények és árnyak:                         
Szécsi András                                    
(1934-1991) 

Megemlékezés, október 20-án 
Széci András, festő, a Maros 
Festő Művészek Egyesületének 
tagja, halálának 25. 
évfordulója 

Festmény kiállítás/reprodukciók a 
festő művei után és informatív 
anyagok; a festő portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 október  

123 

Az irodalmi kritika 
történelméből: Perpesicius - 
Dumitru S. Panaitescu                                        
(1891-1970) 

Évforduló, október 21-én, 
Perpessicius - Dumitru S. 
Panaitescu, történész és irodalom 
kritikus, folklór, esszéista és 
költő, az eminescui művek 
kutatója és kiadója; a Román 
Akadémia címzetes tagja, 
születésének 75. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 október  

124 
Az Internet Nemzetközi Napja 
- október 29  

Az Internet Nemzetközi 
Napjának a megtartása 

Interaktív tevékenység a 
közösségnek, partnerségben a 
szakintézményekkel; bevezető 
kurzusok a számítógép 
használatába 

50   0 október  
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125 Halloween 
A nap jelentésének a 
megismerése 

Interaktív tevékenységek, 
karnevál, filmek nézése 

0   400 október  

126 

A Közúti Balesetek 
Áldozatainak 
Megemlékezésének a 
Világnapja 

A volánnál való figyelmetlenség 
veszélyességének a tudatosítása. 
A Közúti Balesetek Áldozatainak 
Megemlékezésének a 
Világnapját 2005-ben vezette be 
az ENSZ a 60/5-ös határozatával, 
hogy tudatosítsa a közúti 
balesetek jelentőségét és egyes 
megelőző intézkedések hozatalát  

Interaktív tevékenység a diákokkal, 
együttműködve a Maros Megyei 
Rendőr Felügyelőségnek, Közúti 
Brigáddal 

300   0 
október 

harmadik 
vasárnapja 

 

127 
A románok krónikása:              
Gheorghe Şiincai                      
(1754-1816) 

Megemlékezés, november 2-án 
Gheorghe Şincai, történész, 
filológus, pedagógus és 
teológus, halálának 200. 
évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a történész portréja az 
on-line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 november  

128 
Folklór lapok:                                
Ősz János                                   
(1863-1941) 

Megemlékezés, november 4-én 
Ősz János, magyar tanár, 
népmese gyűjtő, halálának 75. 
évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 november  

129 
„lupin” jel alatt:                   
Maurice Leblanc                       
(1864-1941) 

Megemlékezés, november 6-án 
Maurice Leblanc, francia író, 
krími regények szerzője, 
Arsène Lupin szereplő alkotója, 
halálának 75. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 november  

130 
Portré vázlat: Naftali Zoltán                             
(1917-1991) 

Megemlékezés, november 8-án 
Naftali Zoltán, orvos, 
tüdősebészeti szakember; több 
mint 200 tudományos 
dolgozatot adott ki, halálának 
25. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 november  

131 
A német irodalomból: Peter 
Ulrich Weiss                             
(1916-1982)  

Évforduló, november 8-án, Peter 
Ulrich Weiss, német író, 
dramaturg, születésének 100. 
évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 november  

132 
A francia filmezésből: Yves 
Montand                           
(1921-1991) 

Megemlékezés, november 9-én 
Yves Montand, olasz 
származású francia énekes és 

Informatív anyagok; a színész  
portréja az on-line környezetben 
(a Könyvtár facebook oldala); film 

50   0 november  
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színész, halálának 25. 
évfordulója 

vetítés 

133 
A szimbolizmus elöljárója: 
Arthur Rimbaud                            
(1854-1891) 

Megemlékezés, november 10-én 
Arthur Rimbaud, francia költő, 
a szimbolizmus elöljárója, 
halálának 125. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 november  

134 
Lapok a magyar irodalomból: 
Katona József                                 
(1791-1830) 

Évforduló, november 11-én, 
Katona József, magyar író, a Bánk 
Bán tragédia Magyarország 
legreprezentatívabb történelmi 
tragédiája, születésének 225. 
évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 november  

135 
A Diabétesz Világnapja - 
november 12 

A Diabétesz Világnapjának a 
megtartása 

Ennek a betegségnek a veszélyeire 
tudatosító tevékenységek, 
partnerségben a szakintézményekkel  

100   0 november  

136 
„Cireșarul” Constantin Chiriță      
(1925-1991) 

Megemlékezés, november 14-én 
Constantin Chiriță, író, 
regényíró, esszéista, 
forgatókönyvíró; a Cireşarii 
ifjúsági regény szerzője, 
halálának 25. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 november  

137 
A matematika jele alatt: 
Gottfried Wilhelm von Leibnitz   
(1646-1716) 

Megemlékezés, november 14-én 
Gottfried Wilhelm von 
Leibnitz, német filozófus és 
matematikus, a német 
felvilágosodásnak az egyik 
megalapítója és a modern 
matematikai analízisnek, 
halálának 300. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 november  

138 
a történelmi regény:                        
Henryk Sienkievicz                    
(1846 -1916) 

Megemlékezés, november 15-én 
Henryk Sienkievicz, lengyel 
regényíró és novellista, 
irodalmi Nobel díjazott (1905), 
halálának 100. évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

50   0 november  

139 
Marosi Philobiblon: A Maros 
Megyei Könyvtár Napjai 

Kulturális-oktatási 
tevékenységek, egy hét 
leforgása alatt megrendezve, 
hogy aláhúzza a közösség 

Szakmai kollokvium a megye 
könyvtárosainak a részvételével, 
könyv bemutatók, találkozások az 
írókkal,tanulmány-előadások, 

3.000   0 november  
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keretében a könyvtár 
fontosságát 

interaktív versenyek, informatív 
anyagok, plakátok, brosurák  

140 

„Fehér Agyar”:                                      
Jack London (John Griffith 
Chaney írói álneve) (1876-
1916) 

Megemlékezés, november 22-én 
Jack London (John Griffith 
Chaney írói álneve), amerikai 
író és újságíró, halálának 100. 
évfordulója 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok; a szerző portréja az on-
line környezetben (a Könyvtár 
facebook oldala) 

0   50 november  

141 
A Maros Megyei Könyvtár 
gyűjteményeiből készített 
dedikációs Katalógus Kiadása 

A Maros Megyei Könyvtár 
dokumentum alapjának 
értékesítése, amely részleteket 
őriz a helyi és nemzeti 
emlékekből 

A román és külföldi személyiségek 
kiemelése akik meglátogatták a 
Maros Megyei Könyvtárat a 100 
éves tevékenysége alatt  

4.500   0 november  

142 Nemzetközi Könyv Vásár 
A Megyei Könyvtár kiadói 
tevékenységének a bemutatása 

A Megyei Könyvtár részvétele a 
vásár megszervezésében és 
lebonyolításában 

2.000   0 november  

143 Thanksgiving Day 
A nap jelentésének a 
megismerése az amerikai 
kultúrában 

Interaktív tevékenységek, 
karnevál, színházi jelenetek 

0   200 november  

144 Románia Nemzeti Napja 
DECEMBER 1 - ROMÁNIA 
NEMZETI NAPJA 

Interaktív tevékenységek/ 
informatív anyagok/kiállítások 

500   0 december  

145 
A zene kivállóságán: Wolfgang 
Amadeus Mozart            (1756-
1791) 

Megemlékezés, december 5-én 
Wolfgang Amadeus Mozart, 
osztrák zeneszerző nagyon nagy 
számú zenei műve, halálának 
225. évfordulója  

Plakátok és informatív anyagok; a 
zeneszerző portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala); zene hallgatás 

50   0 december  

146 
A Román Alkotmány Napja - 
december 8 

A Román Alkotmány Napjának 
a megtartása 

Interaktív 
tevékenységek/informatív 
anyagok/kiállítások  

50   0 december  

147 
Az Emberi Jogok Nemzetközi 
Napja - december 10 

A nap jelentésének a 
megismerése 

Informatív anyagok, partnerségek a 
szakintézményekkel 

50   0 december  

148 
Amerikai irodalmi lapok: 
Shirley Jackson                          
(1916-1965) 

Évforduló, december 14-én, 
Shirley Jackson, amerikai írónő , 
születésének 225. évfordulója 

Plakátok és informatív anyagok; az 
írónő portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

0   50 december  
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149 
Gyermekkorunk világából:              
Walt Disney                               
(1901-1966) 

Megemlékezés, december 15-
én Walt Disney, rendező, 
forgatókönyv író, film 
producer, társalapítója a The 
Walt Disney Company 
stúdiónak, 22 szeres nyertese 
az Oscar Díjnak, halálának 50. 
évfordulója 

Plakátok és informatív anyagok; a 
rendező portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala); gyermek rajzfilmek 
vetítése 

0   100 december  

150 
A Nemzeti Kisebbségek Napja - 
december 18 

A Nemzeti Kisebbségek 
Napjának a megtartása 

Könyv kiállítás és informatív 
anyagok 

50   0 december  

151 
A némafilm történelmébő:       
Harry Beaumont                              
(1888-1966) 

Megemlékezés, december 22-
én Harry Beaumont, amerikai 
rendező, színész, forgatókönyv 
író nagy sikerekkel a néma film 
korában; az első MGM beszélő 
filmet rendezte, a The 
Broadway Melody (1929) 
musical, amely megnyete az 
Oscar Díjat mint legjobb film, 
halálának 50. évfordulója 

Plakátok és informatív anyagok; a 
rendező portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala); film vetítések 

0   50 december  

152 
Ünnepi szokások a románoknál 
és más népeknál 

A téli ünnepélyek 
hagyományainak a 
megőrzésének a bátorítása 

Meghallgatások, énekek tanulása, 
könyv kiállítások, versek szavalása, 
Tálapós ünneplés, szokások, 
hagyományok, a kántálok fogadása 
stb. 

1.000     december  

153 
Az egyetemes irodalom 
titánjai: Henry Miller                                
(1891-1980) 

Évforduló, december 16-án, 
Henry Miller, amerikai író, 
születésének 125. évfordulója 

Plakátok és informatív anyagok; az 
író portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

0   50 december  

154 
Portré vázlat: Tamási Áron                                 
(1897-1966) 

Megemlékezés, Tamási Áron, 
magyar író, halálának 50. 
évfordulója 

Plakátok és informatív anyagok; az 
író portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 
az év 

folyamán 
 

155 

Az újságírás a 
névsorolvasásnál:               
Anka János                                    
(1883-1941) 

Megemlékezés, Anka János, 
Erdélyi magyar író, költő és 
újságíró halálának 75. 
évfordulója 

Plakátok és informatív anyagok; az 
író portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 
az év 

folyamán 
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156 

A helyi orvoslás 
történelméből:    250 év 
Szotyori József születésétől 
(1766/1767-1833), 

Évforduló, Szotyori József, 
orvos Marosvásárhelyen, a 
város első kórházának a 
megalapítója; először vezette 
be a himlő elleni oltásokat 
Erdélyben; a személyes 
könyvtárát a Marosvásárhelyi 
Református Kollégiumnak 
adományozta, születésének 250. 
évfordulója 

Plakátok és informatív anyagok; a 
tudós ember portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 
az év 

folyamán 
 

157 
A román nyomdászat kezdetei: 
300 év Antim Ivireanul  (1660-
1716) halálától 

Megemlékezés, Antim Iireanul, 
tudós, fordító, kiadó, 
nyomdász, szerzetes, Râmnic 
püspöke (1705 március 16), 
rajzoló és szépíró, kitűnt a 
fametszésben; hozzájárult a 
román nyelv bevezetéséhez a 
templomokban és az írásbeli  
népszerűsítéséhez; a művét 
bekoronázó írásai a prédikációk  
vagy a Didahiile, halálának 
300. évfordulója 

Plakátok és informatív anyagok; a 
tudós portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 
az év 

folyamán 
 

158 
A krónikások jele alatt :        
325 év Miron Costin (1633-
1691) halálától 

Megemlékezés, Miron Costin, 
tudós, történész és író, 
moldovai krónikás, egyiek az 
első íróknak és történelem 
íróknak a román irodalomból, 
halálának 325. évfordulója 

Plakátok és informatív anyagok; a 
tudós portréja az on-line 
környezetben (a Könyvtár facebook 
oldala) 

50   0 
az év 

folyamán 
 

159 
„Én is a közösség része 
vagyok” 

Kulturális-oktató 
tevékenységek lebonyolítása a 
Marosvásárhelyi Börtönben 

Munka műhely, művészi és 
dokumentum filmek megtekintése, 
nyílt leckék különböző témákkal, 
általános műveltségi versenyek, 
tudományos érmék, tanulmányi 
előadások stb. 

1.000     hetente  
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Sor 
szám A tevékenység Célja 

Célkitűzés  
(a tevékenység leírása) 

Program 2016 

Megjegy-
zések 

Finanszírozási forrás 
Időszak 
(hónap) 

CJM Költségvetés Más 
források Kérelmezett Jóváhagyott 

160 „A könyv házacskája” 

A tervezet célja az olvasás 
tevékenységének a serkentése 
a marosi közösségben, kevésbé 
formális környezetben, a 
könyvtáron kívül, a meleg 
szezon idején 

A „Mureșul” Kikapcsolódási és 
Sport Komplexummal 
együttműködés folytatása a könyv 
házacskáknak a fürdőmedencék 
szomszédságába elhelyezése 
érdekében. A Megyei Könyvtár 
adományaiból kiválogatott 
könyveket elolvashatják vagy haza 
is vihetik akik a szabad idejüket a 
Komplexumban töltik. 
Szándékunkban áll a tervezet 
kibővítése más helyeken is. 

3.000     
a nyár 

folyamán 
 

161 Könyvek csatája 
Az olvasás népszerűsítése a 
gyermekek és a serdülő korúak 
soraiban 

Az „ Év könyve 2016” és az „Év 
Olvasója 2016” Maros Megyében a 
gyermekeknek és serdülő 
korúaknak szánt olvasói versenyek 
folytatása 

3.000     folyamatosan  

162 A prücskök könyv terápiája  

A könyvtári szolgáltatások 
bővítése 6-10 év közötti 
gyermekeknek szervezett könyv 
terápiás szessziók 
szervezésével 

A könyvtári szolgáltatások bővítése 
könyv terápiás szessziók 
szervezésével kiindulva abból a 
realitásból, hogy az olvasási 
terápia sikeresen besorolható a 
pszichológiai tanácsadási 
módszerek közé. A mesék olvasása 
(mesélése) segít a gyermekeknek a 
kommunikálási és szocializálási 
adottságok fejlesztésében, hogy 
kifejezzék az érzelmeiket, 
kifejlesszék a képzelőerejüket, 
megtanuljanak művelten 
viselkedni, ugyanakkor megértve, 
hogy mi a barátság, együttérzés, 
tolerancia, bátorság, bizalom. A 
tervezetet a Mentsétek meg a 
gyermekeket Maros megyei 
Fiókjával és a „Bernády György” 
Gimnáziumi Iskolával bonyolítják le   

2.000     folyamatosan  
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CJM Költségvetés Más 
források Kérelmezett Jóváhagyott 

163 Business English kurzus A szakszótár kifejlesztése  

Egyes szakkurzusok szervezése - 
business english - a közösségnek. A 
tervezetet a Bukaresti USA 
Nagykövetséggel partnerségben 
bonyolítják le 

0   8.000 folyamatosan  

164 Reading Club Angol nyelv klub 

Az angol nyelv tökéletesítése a 
Marosvásárhelyi „American Corner” 
Erőforrás Központ keretében, 
különböző kategóriájú felhasználók 
részvételével 

0   1.000 folyamatosan  

165 Játék csere 

A polgári szellem serkentése a 
gyermekeknél, a „másikkal” 
szembeni felelősség érzet 
tudatosítása az ADÁS ötletének 
a bátorításával 

Ezzel a szolgáltatással biztatják a 
gyermekeket, hogy hozzák a 
Gyermekek Könyvtárába azokat a 
játékokat amelyek számukra már 
nem érdekesek és adományozzák 
őket, így más gyermekek 
örvendjenek nekik. 

500   0 folyamatosan  

166 Hangos könyvtár A rádió színház újra indítása 

Havonta, a hónap harmadik 
csütörtökjén, bemutatnak egy 
rádió műsort amelyet egy nagy 
román színésznek dedikálnak, 
amelyet kibővítenek 
információkkal és példákkal a 
megtisztelt életéről és 
tevékenységéről. A tervezetet 
partnerségben a Nemzeti 
Rádiószínház -Román Rádióval 
bonyolítják le 

300   0 folyamatosan  

ÖSSZESEN 84.100 22.700   

ÖSSZESEN INTÉZMÉNYEK 4.148.619 0 769.213   
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