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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

 

A Maros M. T. 2017. _________. számú Határozatának 1. számú melléklete 

A Maros Megyei Tanács által szervezett, kivitelezett és finanszírozott megyei közérdekű 

kulturális és társadalmi tevékenységek a 2017. évben 
 

 

Az A alfejezet kiegészítése - A MAROS MEGYEI TANÁCS ÁLTAL KIVITELEZETT 

TEVÉKENYSÉGEK, PARTNERSÉGBEN INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL 

 

59. A ”La toată casa-i lumină!” Román karácsonyi-ének és népdal fesztivál 
 

A ”La toată casa-i lumină!” karácsonyi-ének a leg kiterjedtebb ilyen műfajú esemény az óvódás 

gyermekek részére, több mint 200 diák részvételével és Szent Miklós napján rendezik. A 

szervezők és a résztvevők a vidék anyagi és nem anyagi hagyományos kultúra és értékek 

népszerűsítését szeretnék elérni, bátorítva az önkéntes cselekedeteket és a gyermekek aktív 

részvételét a megye kulturális életében, részvétel, amelyet a ”Mikulás” jelenlétével fognak 

kiemelni, aki ajándékokat fog kiosztani minden gyermeknek, aki fellép a színpadra 

(Kultúrpalota Nagy Terme). 

Szervező: „Comoara Transilvaniei” Kulturális Egyesület 

Helyszín Marosvásárhely-i Kultúrpalota 

Dátum: 2017. december 06. 

 

60. ”Din Ardeal în Bucovina” Folklór koncert 
 

A ”Din Ardeal în Bucovina” Folklór koncert, egy zenei momentum, amellyel ”a ház tornácának 

vagy verandájának” az embereinek közös szokásainak az egybehangzásának a kiemelésére. 

Együttműködve a Szucsáva-i ”Ciprian Porumbescu” Hivatásos Egyesülettel és a Román 

Televízióval, a „Mureşul Superior” Kulturális Egyesület figyelembe ajánl egy előadást – a 

hegedűk és a hangok párbaját, amely az ország, nép iránti testvériséget és szeretetet fogja 

hirdetni. Az említett előadást 2015.11.03.-ra tervezték, a Marosvásárhely-i Kultúrpalotába, és a 

város kulturális tevékenységébe egy zenei premiernek számít, tekintve a két történelmi régiót, 

Erdély és Bukovina. 

Szervező: „Mureşul Superior” Kulturális Egyesület 

Helyszín Marosvásárhely-i Kultúrpalota 

Dátum: 2017. november 03. 

 

A C alfejezet kiegészítése - A NAGY EGYESÜLÉS ÉS AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ 

CENTENÁRIUMÁNAK ALKALMÁVAL SZERVEZETT ÜNNEPSÉGEK PROGRAMJÁRA 

VONATKOZÓ TEVÉKENYSÉGEK 

 

15. A Román Népviselet Felvonulása 
 

Egy szigorúan ünnepi regiszter szerint, érdemes a Nagy Egyesülés és az Első Világháború 

Centenáriuma alkalmával szervezett események programjába való felvételre, a Nyárádtő-i ”Grai 

Ardelean” Egyesület, egy eseménynek a megszervezését javasolja December 1.-jére – a Román 
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Népviselet Felvonulása, a Maros megyei polgármesteri hivatalokkal együtt, a népviselet 

összekapcsolódása, Maros megye elismert énekesei által való belevonással, akik az előadást ősi 

kötelességi rangra emelve. A projekt a 99 évnek a kiemelését javasolja, a 2018. évet megelőző 

megemlékező momentumban, amikor több mint 100.000 ember, minden vidékről 

Gyulafehérvárra tartott, hogy részt vegyen Románia történelmének a legfontosabb aktusának a 

megköttetésénél. Azokban a momentumokba, 1.228 hivatalos delegáció volt jelen, amelyek alá 

is írták a Gyulafehérvár-i Nemzetgyűlést Döntését, mind a 130 választói körzetből és mind a 27 

román vármegyéből, püspökök, kulturális személyiségek, akik kikiáltották, a „teljes nemzeti 

szabadságot”, „a direkt és egyenlő egyetemes szavazást”, „a sajtószabadságot” de a szolid 

kritériumok által alátámasztott reformokat különböző területeken. Mindenünnen voltak jelen, 

ünneplőbe öltözött románok, háromszínű zászlókkal, a származási községeket vagy vidékeket 

jelző táblákkal és nagy örömmel. Több mint százezer ember gyűlt össze, hogy jelen legyen a 

románok történelmének alap eseményénél.  

Szervező: ”Grai Ardelean” Egyesület 

Helyszín: Marosvásárhely – a város főtere 

Dátum: 2017. december 1. 

 

 

 

 

 


