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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

2017. szeptember 28.-i 

141. számú HATÁROZAT 

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

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének jóváhagyására vonatkozó, 

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

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 19937/21.09.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanácsnál a 15671/21.07.2017., 19244/13.09.2017., 

19365/14.09.2017., 19522/15.09.2017. 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 az A alfejezet, „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, 

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 54. pontja utána beiktatják az 55, 56, 57 és 58 

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” 54. pontja utána beiktatják az 55, 56, 57 és 58 

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

határozatnak. 

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

Centenáriumának alkalmával szervezett ünnepségek programjára vonatkozó tevékenységek” 

beiktatják 14. pontot, amelynek a tartalma szerepel az 1. sz. Mellékletben, amely szerves része a 

jelen határozatnak. 

4. Az 2. sz. mellékletbe, a C alfejezetbe, „A Nagy Egyesülés és az Első Világháború 

Centenáriumának alkalmával szervezett ünnepségek programjára vonatkozó tevékenységek” 

beiktatják 14. pontot, amelynek a tartalma szerepel az 2. sz. Mellékletben, amely szerves része a 

jelen határozatnak. 
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II. cikkely A jelen határozatot közlik a “Simion C. Mândrescu” Egyesülettel, a “The Tiberius 

Festival” Egyesülettel, a “Kökényes Együttes” Egyesülettel, a Marosvásárhely-i Egyetemisták 

ligájával és a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  19937/21.09.2017 sz. 

VII D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

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

szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában való részvételének jóváhagyására vonatkozó, 

34/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek 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 jelen tervezettel javasolják ennek a módosítását és 

kiegészítését négy pozícióval, négy esemény, amelyek pozitívan egészítik ki a megyei hatóság által 

kezdeményezett népszerűsítési és fejlesztési tevékenységeket. Eszerint, az első kulturális esemény, 

amelyet javasolják a beiktatásra az A alfejezetbe „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett 

tevékenységek, partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 55. pozícióba, a Kisküküllő menti 

hagyományok fesztiváljára és a Vidéki Hagyományainak a Gálájára vonatkozik, magába foglalja a 

gyermek néptáncokat és előkészítő táncokat, kevésbé ismert, de a már összegyűjtöttek közé való 

beiktatás érdekébe kiemelt szokásokat, a vidékre jellemző magyar néptáncok, de más 

nemzetiségekét is, mindez a “Kökényes” Kulturális Egyesület szervezésében. A projekt 2017. 

november 25.-én zajlik Marossárpatakon és Dicsőszentmártonban és 600 néző jelenlétét feltételezi, 

a 122 aktív tag mellett (gyermekek és felnőttek). 

Az események közül kitűnik a „Tiberius Hét” Nemzetközi Kamara Zene Fesztivál, egy előadói 

virtuozitási és precizitási momentumot nyújt, amely egy az ember legértékesebb foglalkozásaira 

jellemző elegáns és komoly momentumot hoz, a törekvések országos és nemzetközi szintű 

elismerésével. Meg fognak tisztelni minket a jelenlétükkel, a kamarazene neves meghívottjai, akik a 

beavatottak részére mesteri kurzusokat is fognak tartani, és ki fogják egészíteni a megye művészi 

palettáját ilyenképpen hitelességi, elismerési és fejlődési érték pontokat nyerve. A fesztivál 

november 12-19 között a Marosvásárhely-i Kultúrpalotában lesz rendezve. 

A Marosvásárhely-i Egyetemisták Ligája október 04-08 között szervezi meg a MEDFUN 2017 

Fesztivált – egy fesztivál, amely kulturális-művészi vagy sport tevékenységeket is feltételez, 

amelyek összefonódva a szak műhelyekre, közegészségügyi kampányokra és az egyetemisták 

jogainak és érdekeinek a népszerűsítésére és tudatosítására jellemző tevékenységekkel, egy 

komplex, hasznos és változatos programot alkotnak. Hagyománnyá válva és az egyetemisták 

köreiben nagyra értékelve, a kivitelezett programok széles skálájú játékokat feltételez – bubble 

football, escape room, paintball, labdarúgás, röplabda, tenisz, úszás, atlétika, kerékpár, baseball, 

darts, whist, számítógépes játékok, de előadói, rajz, színi és más művészi kifejezésű formák 

versenyeit. A helyszínek különbözőek – egyetemi kampusz, a „Mureşul” üdülő és sport 

komplexum, a Somos-tető, a Nyári Színház, Marosvásárhely központja és nem csak. 
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A C alfejezetben „A Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának alkalmával 

szervezett ünnepségek programjára vonatkozó tevékenységek”, 2. melléklet, 14. pontjába, 

javasolódik egy kulturális-tudományos tevékenység arra a személyiségre emlékezve, aki a „Nagy 

Egyesülés árnyembere” volt – az egyik legnagyobb maros megyei személyiség, aki az 1918-as 

Nagy Egyesülés megvalósításának az ügyéért harcolt és tevékenykedett, de akadémiai, didaktikai és 

pedagógiai személyiség is – a Romániai modern germanisztika alapítójaként ismert, azaz a Prof. 

univ. dr. Simion C. Mândrescu személyiségére való megemlékezésnek dedikált szimpózium 

rendezése, aki Maros megyében, Felsőrépa község, Alsórépa falújában született, esemény, amely a 

születésének a 150. évfordulójának alkalmával szerveznek, a Nagy Egyesülés és az Első 

Világháború Centenáriumának az ünneplésének kontextusában (2017. november 24., a 

Marosvásárhely-i „ Petru Maior” Egyetemen). 

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

határozattervezetet. 

 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Mihaela Iordache, tanácsadó 
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