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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. július 27.-i 

111. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és 

társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a 34/2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 15598/20.07.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanácsnál a 15123/14.07.2017, 15218/17.07.2017 és 

15154/17.07.2017, számok alatt iktatott kérelmeket, 

Tekintettel a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű 

kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, 

34/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 5. cikkelyének (2) bekezdésének előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének d) és e) betűjének, összevetve az (5) 

bekezdés a) betűjének 4. pontjával és a 91. cikkely (6) bekezdésének a) betűjének, valamint a 97. 

cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

határoz: 

I. cikkely A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű 

kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, 

34/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei módosulnak és 

kiegészítődnek, amint következik: 

1. Az 1. sz. mellékletbe módosul a következő pont: 

- 36. sz. pozíció, „A Maros megyei értékek népszerűsítése a turizmus fejlesztésével” program, 

„dátum” bekezdésnek, a következő lesz a tartalma: „október 01-25”. 

2. Az 1. sz. mellékletbe az A alfejezet, „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, 

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 49. pontja utána beiktatják az 50, 51 pontokat, 

amelyeknek a tartalmuk szerepel az 1. sz. Mellékletben, amely szerves része a jelen határozatnak. 

3. A 2. sz. mellékletbe az A alfejezet, „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, 

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 49. pontja utána beiktatják az 50, 51 pontokat, 

amelyeknek a tartalmuk szerepel a 2. sz. Mellékletben, amely szerves rész a jelen határozatnak. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, amely 

felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  15598/20.07.2017 sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és 

társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, 34/2017. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez 

 

 

A Maros Megyei Tanács 34/2017. sz. Határozatával jóváhagyták a Maros Megyei Tanács 

részvételét a megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában, a tevékenységeket pedig 3 alfejezetbe csoportosították: 

- A alfejezet: A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, partnerségben 

intézményekkel és szervezetekkel; 

- B alfejezet: A Maros Megyei Tanács saját tevékenységei; 

- C alfejezet: A Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának alkalmával szervezett 

ünnepségek programjára vonatkozó tevékenységek. 

Az A alfejezetben levő  tevékenységeket javasolják kiegészíteni új eseményekkel, amelyek fontosak 

kulturális és tudományos szempontból, a kulturális turizmust fenntartó és fejlesztő 

tevékenységeknek számítanak, egy gazdasági összetevőt is beleértve. 

Eszerint, az elkövetkező periódusra, javasolják a kiegészítést két eseménnyel és a módosítását a 

Maros Megyei Tanács 34/2017. sz. Határozatának az A alfejezetének „A Maros Megyei Tanács 

által kivitelezett tevékenységek, partnerségben intézményekkel és szervezetekkel”, 36. pontjába – A 

Maros megyei értékek népszerűsítése a turizmus fejlesztésével, szerepelő esemény 

megrendezésének a periódusát, amely szervezési okokból 2017 október 01-25 periódusban lesz 

megrendezve és nem július – augusztus periódusban, ahogy eredetileg volt tervezve. 

Az első javasolt esemény „Csatófalva-i nyári iskola”, amely augusztusban zajlik. Egy régi 

parasztházból kiindulva, amelyet az 1890. évi telekkönyvbe jegyeztek be, generációról generációra 

adtak tovább, a történelmével együtt, Csatófalváról (Maros megye), mára egy fogalom fejlődött ki 

„Otthon Csatófalván”, amellyel a fiataloknak és a közösségnek hasznos projekteket támogatnak. Az 

elmúlt három évben fiatal művészek, akik kölcsönös kapcsolatot ápolnak az emberekkel és 

gyermekekkel a faluból, a mostanig történt művészi rezidenciák, a fiatal művészek és a hely 

emberei közti művészi találkozásoknak egy termékeny helyét körvonalazták. A szabad alkotás egy 

terét, amely a művészekre és a falusi közösségre hat, mindenik a saját jellegzetességével. A 

művészek jelenléte a közösségben, a közösségnek egy sajátos eseménynek a létrehozásához 

vezetett, amelynek a megnevezése „Találkozások Csatófalván”, Pünkösdkor, egy évente 

megrendezett esemény, amelyet támogat a Polgármesteri Hivatal és a Helyi Tanács. 

A 2017. évben, az összegyűjtött tapasztalatokból és a fiatal művészeknek a művészi eljárásaiknak a 

folytatásának az óhajaiból kiindulva, az „Otthon Csatófalván” Egyesület elindítja a Csatófalva-i 
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Nyári Iskolát, egy projekt, amely 2017. augusztus –szeptember periódusban zajlik, profi 

művészeknek a jelenlétét, fiatal művészek jelenlétét a Jászvásár-i Művészet Egyetemről, a 

Bukarest-i Művészeti Egyetemről, feltételezi, de az AEÁ-ból, Ausztriából vagy Olaszországból is, a 

képzőművészet, szociális művészet, forgatókönyvészet területeken. A projektet támogatja a Kultúra 

és Nemzeti Identitás Minisztériuma. 

A második esemény a „Cogitationes ad Historiae” éves nemzetközi konferenciára vonatkozik, 

amely a 2017.09.08. – 2017.09.10. periódusban lesz megtartva a „Petru Maior” Egyetemen. A 

„Cogitationes ad Historiae” Éves Nemzetközi Konferencia, speciálisan a Történelem területén 

doktorálók számára szervezett konferencia, de hozzáférhető a transz diszciplináris területen 

doktorálók számára is, amelyeknek a kutatási témájuk kompatibilisek a konferencia eseményeivel, 

valamint azoknak, akik már befejezték a doktori tanulmányaikat az említett területeken. Az 

esemény egy lehetőség arra, hogy összehozza a doktorandus diákokat és a doktorokat, akiknek a 

kutatási területük vagy a Történelem teréről származnak direkt módon, vagy csak érintkeznek vele. 

Az illető tevékenységgel népszerűsítve vannak úgy a helyi értékek, kulturális és oktatási 

szempontból, a Történelem különböző érdekeltségi al területeinek alapján, mint a párbeszédre való 

nyitást, a kutatók új generációi között, úgy országos, mint nemzetközi téren, a Románián kívülről 

meghívott doktorandusoknak köszönhetően. 

A „Cogitationes ad Historiae” Éves Nemzetközi Konferencia küldetése a Történelem területén 

doktorálóknak úgy érvényesülési, mint tanulási lehetőség megalkotására vonatkozik, valamint azon 

doktorálók részére, akiknek a kutatási területük a három szak valamelyikébe sorolható – Újkor 

történelme, Jelenkor történelme és A történelem az irodalom szempontjából.  

Ezek mellett, az esemény esélyt ad azoknak is akik befejezték a doktori tanulmányaikat, hogy részt 

vegyenek a változatos kulturális párbeszédben, amelynek a kialakulását követik és, hogy a 

kutatásaikkal hozzájáruljanak a tudományos térség gazdagításában. Így az esemény lehetőséget 

nyújt egy változatos akadémikus környezetben való kommunikálásra, hogy egy kulturális 

párbeszédet folytassanak doktorandus diákokkal és doktorokkal, úgy más hazai doktori iskolákkal, 

mint külföldi doktori iskolákkal, valamint a konferencia következtében született tudományos 

munkák kötetének a kiadásában való részvétel. Ezzel a kezdeményezéssel népszerűsítik a helyi 

kulturális értékeket és egy az eszmecserének és tapasztalat cserének kedvező környezet jön létre, 

amely annyira fontos a kutatók új generációjának a kialakulásában, főleg egy olyan területen, mint a 

Történelem.  

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, tekintettel a tényre, hogy Maros megye kulturális 

stratégiájának az alkalmazásában, a közönség nevelése, a helyi eredeti értékek bemutatásával, 

elsőbbséget élvező célkitűzés, javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

Készítette: Mihaela Iordache, tanácsadó 
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