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2019. október 31.-i 

131. számú HATÁROZAT 

az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére 

vonatkozóan 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 27150/23.10.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Gazdasági Igazgatóságnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, 

valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 26091/11.10.2019. és 25020/02.10.2019. sz. alatt 

iktatott, a megyei közérdekű tevékenységeknek a szervezésére, lebonyolítására és finanszírozására 

vonatkozó kéréseket, 

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely 

(1) bekezdés e) betű, megerősítve az (7) bekezdés a) betűvel, illetve a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásai alapján, 

határoz: 

 

I. cikkely (1) Az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról 

szóló, 47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei kiegészítődnek, 

amint következik:  

1. Az 1. Melléklet, „A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel partnerségbe 

megvalósított tevékenységeknek” szánt szakaszban, a 86. pont után, beiktatnak két új pontot, a 87, 

és 88. pontokat, amelyeknek a tartalma az I. mellékletbe van foglalva. 

 2. A 2. Melléklet, A Fejezet A Maros Megyei Tanács által, intézményekkel és szervezetekkel 

partnerségbe megvalósított tevékenységek, a 86. pont után, beiktatnak két új pontot, a 87, és 88. 

pontokat, amelyeknek a tartalma a II. mellékletbe van foglalva. 

(2) Az I és II mellékletek a jelen határozatnak a szerves részei. 

II. cikkely Jelen határozatot közlik a Román Akadémia – Kolozsvár-i kirendeltség - "Gheorghe 

Şincai" Társadalmi – Humán Kutatási Intézménynek, Marosvásárhely-i Művészeti Egyetemnek és a 

Maros Megyei Tanácsnak a Gazdasági Igazgatóságával, amelyek felelnek a végrehajtásáért.  

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

27150/23.10.2019. sz.  

VI.D/1 akta 

 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

az egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében 

és finanszírozásában, a Maros Megyei Tanácsnak a részvételének a jóváhagyásáról szóló, 

47/17.04.2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak az 1 és 2 mellékleteinek a kiegészítésére 

vonatkozó határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanácsnál iktatott 2609/11.10.2019. sz., 25020/02.10.2019. sz. átiratokkal, egyes 

megyei közérdekű rendezvények szervezésére, lebonyolítására és finanszírozására vonatkozóan, 

fontosak a közösségnek a gazdasági fejlődés szempontjából, de kulturális és turisztikai szempontból 

is, a következőket javasolják: 

A Maros Megyei Tanács megyei közérdekű programokat kezdeményez, programok, amelyek 

általános célkitűzése a megye szociális és gazdasági fejlődése. Ennek értelmébe, két megyei érdekű 

projektet javasolnak elemzésre, a tudományos kutatásnak a támogatására – a történelem terén, és az 

eredményes oktatásnak a támogatására. 

1. Projekt ”Az új eredményességi formákra vonatkozó kutatási műhelyek – PATRICE PAVIS” 

A Marosvásárhely-i Művészeti Egyetem Színházkutatási és Multimédia Kutatási Intézete által, 

Marosvásárhelyen, november 13-15. közötti időszakba lebonyolítandó ”Új eredményességi 

formákra vonatkozó kutatási műhelyek – PATRICE PAVIS” projekt, egy három napos kutatási 

műhelyt feltételez és a nevezetes Patrice Pavis színháztudományi teoretikus által lesz vezetve, aki a 

kortárs színháznak az egyik legfontosabb szakembere, a tanulmányait és kutatásait a színházi 

előadásnak a jeltudományára és elemzésére irányította (a könyvei közül sokat használnak 

tankönyvként a színművészeti egyetemeken). 

A műhelyek egy szemináriummal zárulnak, amelynek a témája egyes színházi 

szövegeknek/színdaraboknak vagy egyes jellegzetes elméleti munkáknak a fordítása, drámai 

teljesítmény szöveget elemző workshopok és egy kerek asztal, Patrice Pavis jelenlegi egyes elméleti 

szövegeknek elemzése. 

A szervezők ki válogatnak 30-35 személyt, kutatók, akiknek doktori címük van vagy 

doktorandusok, akik Patrice Pavis-al fognak párbeszédet folytatni a meghirdetett témák keretében. 

A terület tekintélyes nevezetességei közé tartoznak: Barberis Isabelle, Boito Sofia, Cleren Marie, 

Navrotskaya Ana, Sepsi Eniko, Zaggia Nicolo és más nevezetes színház tudós. 

2. ”30 év az 1989. Decemberi Forradalomtól: történelmi távlatok” országos konferencia 

A javasolt eseményt Marosvásárhelyen rendezik, december 6.-án, a Román Akadémia – Kolozsvár-

i kirendeltség - "Gheorghe Şincai" Társadalmi – Humán Kutatási Intézmény által és a témája a 

Kommunizmusnak a történelme – a kommunizmusnak a realitásai, amelyeket nem lehetett teljesen 
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megismerni (a kommunista totalitarizmusnak a gyilkos dimenziói). A kommunizmus fekete könyve 

kiadványnak az 1997. évi megjelenése, a terrort, mint megszokott kormányzási eszköznek, 

szigorúan történelmi keretek között, első alkalommal való bemutatásának a lehetőségét nyújtotta. A 

konferencia helyet ad a totalitarizmus történelmének a hazai és külföldi specialistáinak, a célja a 

kommunista rezsim történelmi jelenségének a rekonstruálása, a Közép és Dél-kelet Európa szintjén 

a jellegzetességei, a kommunizmus jellemzői a végső fázisában, a nacionalizmusnak a 

megerősödésének az alapján és a helyi szintű megnyilvánulásai, a volt Magyar Autonóm Terület és 

a jelenlegi Maros megye területén. 

Mivel a turizmusnak a népszerűsítése, a sikeres oktatás fejlesztési lehetőségeinek a diverzifikálása, 

valamint oktatási tevékenységeknek a végzése, amelyek a fiataloknak az egyéni kapacitásának a 

megnyilvánulásának, újszerű módszereit feltételezik, egy valós előrehaladást képez a Maros megyei 

közösségnek a kulturális és turisztikai fejlődésének a támogatásában, úgy értékeljük, hogy az ilyen 

partnerségek indokoltak. 

Úgy véljük, hogy ezek az események, Maros Megye részére, konzisztens rálátást és az oktatásnak 

és nem utolsó sorban, a Maros Megyei turizmusnak a népszerűsítésének a lehetőségét hozzák. 

Mivel, egyes lehetőségeknek a nyújtása ezen ágazatok fejlesztésében, a fiataloknak a nevelésének a 

stimulálását és egy különleges figyelemnek a nyújtását képezik, cél amelyeket a megyei közhatóság 

is felvállalt, úgy gondoljuk, hogy az ilyen partnerségeknek a támogatása, a helyi közösségnek az 

érdekébe van. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, alávetjük elemzésre és jóváhagyásra, a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 
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