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MAROS MEGYEI TANÁCS 

TERVEZET 

 

 

30615/21.11.2019. sz. 

VI.D/1 

2019. ______.-i 

___. 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 30616/2019. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

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

szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve, a Maros Megyei Tanácsnál a 30343/21.11.2019., 28534/05.11.2019, 

29502/13.11.2019, 29629/14.11.2019 és 30508/21.11.2019 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 88. pont után, beiktatnak öt új pontot, a 89, 

90, 91, 92 és 93. 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 88. pont után, beiktatnak öt új pontot, a 89, 90, 91, 92 

és 93. 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 ”Regionális Kutatási és Stratégia Központ” Egyesületnek, a 

Marosvásárhely-i "Gheorghe Şincai" Technológiai Líceumnak, a ”Coronița” Kulturális 

Egyesületnek, a ”Felső Maros mente” kulturális Egyesületnek, a Román Motor Federációnak és a 

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

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

30616/21.11.2019. 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 29265/12.11.2019. sz., 28534/05.11.2019. sz., 

29502/13.11.2019. sz., 30508/21.11.2019. sz., 30343/21.11.2019. 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, három megyei 

érdekű projektet javasolnak elemzésre, a hagyományaink értékeinek a támogatására és az 

eredményes oktatásnak a támogatására. 

”30 év demokrácia – 30 év a Forradalomtól” projekt 

A ”Regionális Kutatási és Stratégia Központ” Egyesület által van szervezve, a Nemzeti Színházban, 

december 05-15 időszakba, válaszolva a Maros megyei fiataloknak egyes szükségleteire, hogy 

megismerjék a történelmet közvetlen azoktól a személyektől, akik megérték és aktívan részt vettek 

egyes fontos eseménynek a megvalósulásában, kiegészítve természetesen, azoknak a 

bizonyítékoknak, az összegyűjtési és megőrzési szükségletével, amelyeket azok adtak akik részt 

vettek az 1989-es Forradalomnak a megvalósításában, hogy megmaradjanak az elkövetkező 

generációknak. Ez a projekt 3 szintre oszlik: egy zenés, verses és vizuális effektusokat tartalmazó 

előadásnak a bemutatása, egy dokumentumfilmnek a készítése, amelynek a témája – Maros megye 

fejlődése a Forradalom utáni 30 évbe (egy dokumentumfilm, amely bemutatja a kommunista terrort 

és a forradalom pillanatainak a borzalmait, filmezett vallomásokkal és személyiségeknek a 

megszólaltatásával akik annak értelmében ki tűntek) és egy sor tematikus konferenciának a 

megtartása, amelyeknek a témája a Maros megyei fontosabb események az 1989-es Forradalom 

után. 

”Sloboză-ne gazdă-n casă” folklór fesztivált Marosvásárhelyen 2019. november 29-30 között 

rendezik meg, a ”Gheorghe Șincai” Technológiai Líceumban. Néphagyományokat és néptáncokat 

mutatnak be Romániából – Erdély vidéke, Moldovai Köztársaságból, Magyarországról, Ukrajnából 

– Odessza vidéke, Spanyolországból – Castellón vidéke. Mivel a hagyományok és a hiedelem, a 

népi líra és zene, a népi kézművesség és művészet felmérhetetlen spirituális kincset alkot, amely az 

ember az alkotó erejét tükrözi, a projektben kivitelezett tevékenységekkel, a néphagyomány elemeit 
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adják át a fiatal generációnak, más országok folklór értékeinek a megismerése, beazonosítva a 

közös elemeket. A tevékenységek három napra nyúlnak és magukba foglalnak a résztvevő diákok 

által készített dokumentumfilm vetítéseket, amelyekkel a résztvevő diákoknak a származási 

helyeiknek a néprajzi tulajdonságait mutatják be, a néphagyományoknak és néptáncoknak a 

bemutatása egy művészi előadás keretében, a más megyékből vagy országokból származó 

diákoknak pedig, egy Maros megyei néprajzi vidéknek a bemutatása, egy tematikus kirándulás 

folyamán. 

A projektnek a célja, a romániai kulturális kincseknek a kiemelése és a nemzeti értékekkel 

szembeni tiszteletnek a művelése, azoknak a népszerűsítésével, egyes kulturális – művészi 

események keretében, amelyekbe bevannak avatva diák folklór együttesek Maros, Hargita 

megyékből, valamint Balta – Ukrajna Odessza régió, Kisjenő – Moldovai Köztársaság, Budapest – 

Magyarország, Valencia – Spanyolország. 

December 1. a gyermekek nyelvén projekt 

A szervezők által javasolt esemény – ”Coronița” Kulturális Egyesület, a téli ünnepek körül van 

rendezve és ténylegesen egyes gyermekeknek az erőfeszítéseinek az értékesítése, szám szerint 200-

an, akik több együttesnek a tagjai – ”Miorița”, ”Mugurașii”, ”Românașii”, ”Izvorașul” és ”Răsună 

Codrul”, és akik megmutatják a Maros megyei közönségnek az ambíciójukat, hogy valami 

konstruktívat csináljanak ennek a nemzetnek a hagyományainak a szellemében. Ezzel a céllal a 

”Coronița” Kulturális Egyesület, egy más fajta jellemző tevékenységnek a szervezését javasolja, 

amelyben a gyermekek egy gyermekszínházi előadásnak a részesei, történelmi személyiségekkel, 

amelyben táncoló és ünnepi ének szereplők lesznek, velük együtt lesznek az animációs filmeknek 

az ismert szereplőik, arcfestésben, édes meglepetésekben és műhely tevékenységekbe részesülnek. 

A kántálók karavánja – a javasolt eseményt a téli ünnepek idejére szervezik és több kántáló 

koncertnek a szervezéséből áll, Maros megyei településeken – Marosvásárhely, Szászrégen és 

Segesvár. Az esemény hozzájárul a szokásoknak, a hagyományoknak és a spirituális értékeknek a 

népszerűsítéséhez, a kántáló csoportoknak, Maros megyei kedvelt előadóknak a régi énekeivel és az 

országból meghívott elismert népzene előadókkal, akik a színpadon fognak szerepelni. 

A szokások,  a hagyományok, a viseletünk és a folklór határoz meg minket, kulturális identitást 

nyújt nekünk, aláhúzva az eredetiségünket. Szeretnék a hagyományos értékeknek a tovább adása,az 

ünnepi énekeknek és egyéb népi verseknek az egyszerű hallgatásával, hogy megérthetővé váljon a 

folklór az ő mélységében. 

FRM Bajnokok Gálája egy a Román Motor Federáció által van szervezve, Marosvásárhelyen, 

2019. december 15.-én, magával vonva több mint 250 meghívottat az országból és külföldről. A 

2019. évi szezonba lebonyolított teljesítmény sport tevékenységek következtébe, úgy belföldön, 

mint külföldön, a Román Motor Federáció díjazni fogja a csúcsokat a gála esemény ideje alatt, 

amelyet minden évbe megszervez a 2005. évtől. 

Figyelembe véve a tény, hogy Maros megyében egy nagy motoros közösség létezik, a 

hagyománynak köszönhetően, valamint a Román Motor Federációba belépett többféel sport 

szervezetnek, úgy lehet hinni, hogy ez az esemény egy lehetőség Maros megyének a 

népszerűsítésére a sport szempontjából is, annak az értelmében, hogy ismertté legyen téve a 

Transilvania Motor Ring autós – motoros pályának a létezése és működőképessége. 

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. 
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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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