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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. augusztus 31.-i 

126. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének a jóváhagyására vonatkozó, 

34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek a módosításáról és 

kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 17990/25.08.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanácsnál a 2017. augusztus 1.-i 16392. sz., 2017. augusztus 7.-i 

16736. sz. és 2017. augusztus 7.-i 16774. sz. alatt iktatott kéréseket, kiegészítve a 2017. augusztus 

11.-i 17175. sz. és 2017.08.23.-i 17862. sz. kérésekkel, 

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 Az utólag módosított és kiegészített, a Maros Megyei Tanács, egyes megyei közérdekű 

kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való 

részvételének a jóváhagyására vonatkozó, 34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosul és 

kiegészítődik, amint következik: 

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

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 51. pontja utána beiktatják az 52, 53 és 54 

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

határozatnak. 

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

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 51. pontja utána beiktatják az 52, 53 és 54 

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

határozatnak. 

3. Az 1. sz. mellékletbe az C alfejezet, „A Nagy Egyesülés és az Első Világháború 

Centenáriumának alkalmával szervezett ünnepségek programjára vonatkozó tevékenységek” 

módosul a 10. pontja, „Az 1918-as Nagy Egyesülés és a modern román kultúra konszolidálódása 

Országos Konferencia” Program, a „dátum” bekezdésnek a következő lesz a tartalma: „2017. 

október 27-28”. 

4. Az 1. sz. mellékletbe az C alfejezet, „A Nagy Egyesülés és az Első Világháború 

Centenáriumának alkalmával szervezett ünnepségek programjára vonatkozó tevékenységek” 

módosul a 10. pontja, „Az 1918-as Nagy Egyesülés és a modern román kultúra konszolidálódása 



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        2/2 

Országos Konferencia” Program, a „periódus” oszlopnak a következő lesz a tartalma: „2017. 

október 27-28”; 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Múzeummal, a Marosvásárhely-i „Petru 

Maior” Egyetemmel, a „Punţi de lumină” Egyesülettel, a „Junior Sport” Egyesülettel és a Maros 

Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   



Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              1/3 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  17.990/25.08.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács, egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek 

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének a jóváhagyására vonatkozó, 

34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek a módosítására és 

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 három 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 egy kulturális eseménnyel és egy a 

fiatalok soraiban a sportot népszerűsítő eseménnyel, események, amelyeknek nagy helyi szintű 

hatással vannak. 

1. Az A alfejezetbe „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, partnerségben 

intézményekkel és szervezetekkel”, 52. pozíció, bejegyzésre javasolt kulturális tevékenység a 

„Punţi de lumină, ediţia a V-a” kulturális-művészi eseményből áll. 16736/08.08.2017.-es átirat) 

A projekt 2017. szeptember 22-23 között zajlik és egyes személyiségek és írók jelenlétét feltételezi 

a nemzeti kultúra teréről, valamint egyes, a klasszikus zene, hivatásos művészeikét is a Moldovai 

Köztársaságból. 

A „Punţi de lumină, ediţia a V-a” kulturális-művészi programot, együttműködve a Románia 

Hivatásos Újságírók Egyesületével, a Kultúra Maros Megyei Igazgatóságával, az ASTRA Maros 

Megyei Fiókjával és a „Sun Rise House” Nemzetközi Alapítvánnyal szervezik. A bemutatókat 

Rodica Olteanu Bukarest-i és Marcel Naste Szászrégen-i, Maros megye, festők fogják tartani. 

Az ideiglenes program magába foglalja Nicolae Băciuţ, Mariana Cristescu, Theodor Curpaş 

(Szatmár), Răzvan Ducan (Dicsőszentmárton), Ioan Lăcătuşu (Sepsiszentgyörgy), Dan Lupescu 

(Craiova), Lazăr Lădariu, Valentin Marica, Gheorghe Şincan, Alexandru Florin Ţene – a Román 

Írók Ligájának az elnöke, Ionuţ Ţene, Titina Nica Ţene (Kolozsvár) íróknak az új könyveiknek a 

bemutatóit. 

A kiadói pályafutás kezdetét Lucia Cetină professzor asszony fogja bemutatni egy post-mortem 

monográfiával a fiának az emlékére, Nicolae Dan Cetină fordító ügyvéd. 
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Egy költői momentum is fog lenni, amelyet Nicolae Băciuţ, Simina Cota és Cristinela Olăreanu 

kulturális személyiségek mutatnak be. 

Ezek a kulturális-művészi rendezvények 2017. szeptember 22., pénteken fognak lenni 11.00 órai 

kezdettel a Marosvásárhely-i Continental Szálló - „Tonitza” Termében. 

A kulturális-művészi rendezvények programja folytatódni fog szombaton, 2017. szeptember 23.-án, 

18.00-20.00 óra között a Marosvásárhely-i Kultúrpalota Kistermében, ahol be lesz, mutatva egy 

klasszikus zene recitál, opera áriákkal és a vallásos zene univerzális repertoárjának a partitúráival.  

A recitált a díszvendégek fogják bemutatni: Lilia Şolomei szoprán – a Moldovai Köztársaság 

Érdemes Művésze, a „Maria Bieşu” Opera és Balett Színház szólistája és Marina Mamaliga 

zongoraművész – a Kisjenő-i Zene, Színházi és Képzőművészeti Akadémia koncert mestere.  

A javasolt partnerség keretében, a Maros Megyei Tanács, rendelkezésre bocsájtja a Kultúrpalota 

Kistermét, szombaton 2017. szeptember 23.-án, a klasszikus zene recitál bemutatására. 

A „Punţi de lumină, ediţia a V-a” kulturális projekt lehetőséget biztosít a fiatalok és a 

marosvásárhelyi közösségnek, akiknek lehetőségük nyílik, hogy ingyen részt vegyenek az összes 

szervezett rendezvényen, így direkt módon kapcsolatba kerülhetnek a kivételes kulturális-művészeti 

légkörrel, ezen esemény alkalmával. 

2. A 34/2017. sz. MTH 1 és 2 mellékleteinek az A alfejezet, 53. pozícióba, javasolt sport 

tevékenységet népszerűsítő esemény megnevezése “Junior Sport-Mureş”, összetett oktató és 

sport kultúra projekt a Romániai gyermek részére, amelyet a “Junior Sport” Egyesület szervez. (a 

16774/07.08.2017,17175/11.08.2017,17862/23.08.2017 számú átiratok) 

A Bukarestben indított projektet szeretnék kiterjeszteni a megye szintjére, a Junior Sport-nyomtatott 

forma kiadásával és terjesztésével (A4-es formátum, full color, 88 oldal, fényes puha borítók) de 

on-line is, egy www.juniorsport.ro platformnak a kifejlesztésével, a youtube és facebook 

csatornákon keresztül. 

A publikáció egy platform a junior versenyek érvényesülésére, egy szószék, amelyen jobban 

ismertté válnak a sport programmal rendelkező iskolai egységek és iskolai sport klubok, de a 

versenysport klubok is, és nem utolsó sorban egy indítóállvány a nagy teljesítmények felé, a 

legtehetségesebb juniorok részére, a sport minden ágazataiból. 

A Maros Megyei Tanács részt fog venni 3000 pld. Kiadásánál, amelyeket ingyen fognak terjeszteni 

az iskolákban. A maros Megyei Tanácsnak a javasolt hozzájárulása 60 000 lej (60690 lej kérve), 

amelyből 48000 lejt kiutalnak a 2017. évre a folyóirat kiadására és 12000 lejt a 2018. évben, a 

folyóirat terjesztésére. 

A projekt összértékét 142 800 lej (120 000 lej+HÉA-19%) összegre becsülik, összeg, amelyet más 

közhatóságok és magán egységek hozzájárulásával fogják fedezni. 

A folyóiratot 2017. december 9.-én fogják bemutatni, amikor meg lesz rendezve a “Maros megyei 

sport koncertje” a Kultúrpalotában, amelynek keretében a Maros megyei Klubok kis sportolói 

bemutatókat tartanak, a térségből származó román sportolók jelenlétébe. Ezzel az alakalommal 

megrendezik a “Sportra született” Díjátadó gálát is, amelynek a keretében a Junior Sport Egyesület, 

együtt a meghívottjaikkal (Románia nagy bajnokaival) és a Megyei Tanácsnak a képviselőivel 

http://www.juniorsport.ro/


Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 

Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro                              3/3 

díjazni fogják az utóbbi két év legérdemesebb Maros megyei sportolóit (juniorok, és aktív vagy a 

tevékenységtől visszavonult nagy szenior bajnokok). 

A 2018. év első felében, népszerűsítő kampányokat fognak szervezni, mint “Ma a te sport tanárod 

vagyok”, egyes személyiségeknek a részvételével – a mi megyénkből származó nagy bajnokok, 

akik tornaórákat fognak tartani egyes iskolákban és beszélni fognak a kicsiknek a sport általános 

szépségéről és fontosságáról, de arról is, hogy mit jelentett és jelent nekik a sport, amely őket 

elismertté tette. Ezzel az alkalommal ingyen lesz terjesztve a diákoknak a Junior Sport Mureş 

Folyóirat. 

Az összes eseményen és tevékenységen, a projekt keretében, a Maros Megyei Tanácsnak az imázsa 

és a sport tevékenységekkel kapcsolatos tevékenységei lesz népszerűsítve. 

3. A C szakasz „A Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának alkalmával 

szervezett ünnepségek programjára vonatkozó tevékenységek”, 2. Melléklet, 10. pozícióban 

„Az 1918-as Nagy Egyesülés és a modern román kultúra konszolidálódása Országos Konferencia”, 

szervezési okokból 2017. október 27-28-án lesz nem 2017. június 22-23-án, ahogy eredetileg volt 

tervezve. A 16392/1.08.2017. átirat). 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra, a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Monica Dohotariu, tanácsadó 
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