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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 
 

2016. február 25-i 
23. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű 
kulturális és társadalmi tevékenység megszervezésében, lebonyolításában és 

finanszírozásában 

 

Maros Megyei Tanács, 
Látva a 2016. 02. 25.-i 3461. számú indokolását az Elnöki Kabinetnek, valamint a 
szakbizottságok véleményeit, 
Figyelembe véve a kérelmeket a megyei közhatóság részvételére egyes megyei 
közérdekű kulturális és társadalmi tevékenység megszervezésében, lebonyolításában 
és finanszírozásában, 
Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített 2001. évi 215-ös helyi 
közigazgatási Törvény 91. cikkelyének, (1) bekezdésének d) és e) betűjét összevetve 
az (5) bekezdés a) betűjének 4. pontjával és 91. cikkelyének a (6) bekezdésének a) 
betűjének alapján, 

Az újraközölt, utólag megváltoztatott és kibővített 2001. évi 215-ös helyi közigazgatási 
Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 
 

határozza: 
 
1. cikkely (1) Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács részvételét, az 1. számú mellékletbe 
foglalt megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenység megszervezésében, 
lebonyolításában és finanszírozásában. 
(2) A Maros Megyei Tanács által indítványozott megyei közérdekű kulturális és 
társadalmi tevékenységek megszervezésébe, lebonyolításába és finanszírozásába 
bevonhat más közhatóságot vagy intézményt vagy magánjogi jogi személyeket. 
2. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács együttműködését az 1. mellékletbe 
foglalt megyei közérdekű rendezvények, amelyeknél nem a megyei közhatóság az 
indítványozó, szervezőivel. 
3. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét - Ciprian Dobre úrat, hogy 
megkösse a megyei közhatóság nevébe és részére az 1. cikkely (2) bekezdésébe és 2. 
cikkelyébe foglalt együttműködési egyezményeket, ennek a 2. melléklet szerinti 
finanszírozási hozzájárulási határértékére vonatkozó besorolásával. 
4. cikkely (1) Az 1. és 2. cikkely előírásainak értelmében, az együttműködési 
egyezményeket a közhatóság belső eljárásainak betartásával fogják megkötni és 
magukba foglalják a következő kötelező záradékokat: 
- a Maros Megyei Tanács láthatósága és nyilvános kommunikáció, azaz: 
 megemlítése minden dokumentumban, reklám anyagban és média 
kommunikációban  amely a kulturális eseményre vonatkozik (reklám, minden féle 
hirdetés, sajtó cikkek stb.)  a Maros Megyei Tanács partnerségének; 
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 a Maros Megyei Tanács mash-ek és banner-ek látható helyre való kifüggesztése, 
ezek  igazolják az esemény megvalósításában való részvételt; 
 minden indítványozott tevékenységen, a szervezők biztosítsák, minden 
eseményen  külön-külön a lehetőséget, hogy népszerűsítse a Maros Megyei Tanács 
által Maros  megye kulturális-művészi és turisztikai potenciálját. 
- ingyenesen a rendelkezésre bocsátása a Kultúrpalota Nagy Termének és Kis 
Termének,  valamint más előadás helynek amelyekben a Maros Megyei Tanácsnak 
alárendelt  intézmények tevékenykednek; 
- minden partnernek a hozzájárulásának a megemlítése, a saját vagy bevont 
alapokból, a  finanszírozott tevékenységhez amely az együttműködés tárgyát képezi; 
- a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények bevonása/részvétele, logisztikai 
 támogatással (specializált művészi és műszaki személyzettel), kellékekkel, 
valamint  művészi pillanatokkal. 
(2) A jelen határozat 1. cikkelyének (2) bekezdésének feltételei között megkötött 
együttműködési egyezmények tartalmazhatják a partnerek specifikus kéréseit, azzal a 
feltétellel, hogy ezek ne ellenkezzenek a 4. cikkely (1) bekezdésének 
rendelkezéseivel. 
(3) Az (1) bekezdés feltételei között aláírt együttműködési egyezményeken keresztül, 
a Maros Megyei Tanács meg kapja a partneri minősítést a megyei érdekeltségű 
rendezvény megszervezésében és lebonyolításában amelyre tekintve meg volt kötve az 
illető egyezmény. Ezeket viszont nem lehet megkötni viszont csak miután 
leellenőrizték, hogy a társpartner megfelel-e a törvényes előírásoknak az aláírás 
napján. 
5. cikkely (1) Az 1. mellékletben szerepelő tevékenységek pénzügyi támogatását a 
megye költségvetéséből biztosítják a 870250 fejezetből. 
(2) A 2016-os költségvetési év végéig az 1. és 2. mellékleteket kilehet bővíteni más 
tevékenységekkel is, azaz megyei érdekeltségű programokkal, a tanácskozó hatóság 
jóváhagyásával az indítványozó megindokolt javaslatára és a törvény rendelkezéseinek 
a betartásával. 
6. cikkely Az 1. és 2. mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 
7. cikkely A jelen határozat le lesz közölve a szak igazgatóságoknak és a független 
osztályoknak/szolgáltatásoknak a Maros Megyei Tanács keretében, akik felelnek a 
végrehajtásáért. 
 
 
ELNÖK               Ellenjegyzi 
Ciprian Dobre                                                                               JEGYZŐ  
                                                     Paul Cosma     
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖKI KABINET 
 
 

  3461/25.02.2016 sz. 
  VI/D/1 akta 

 

 
INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács részvételére egyes megyei közérdekű kulturális és társadalmi 
tevékenységek szervezésében, kivitelézésében és finanszírozásában 

 

Az utóbbi években a Maros Megyei Tanács megyei közérdekű programokat 
indítványozott és kivitelezett, amelyeknek általános célja a helyi, nemzeti és 
nemzetközi köztudatba való fejlesztése és érvényesítése Maros megyének a kulturális 
és társadalmi életének. 
Ezeknek a programoknak és a pozitív reakciók hatása aminek örvendtek a közvélemény 
soraiban, arra késztet, hogy a 2016-os évben is javasoljuk egyes megyei közérdekű 
tevékenységek megvalósítását kulturális és társadalmi téren, amelyeket az év egész 
folyamán fognak megrendezni. 
Ezeknek a programoknak az általános célkitűzése abban áll, hogy Maros megye 
érvényesüljön a Romániai társadalmi és kulturális térségben, és a specifikus 
célkitűzései: a közszolgálat minőségének növelése a kultúra és társadalom terén, a 
helyi architekturális és kulturális hagyaték népszerűsítése nemzeti és nemzetközi 
szinten, a közönség vonzása a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális és 
társadalmi intézmények irányába. 
A figyelembe vett tevékenységek két érdeklődési irányba voltak kidolgozva, azaz a 
Maros Megyei Tanács saját tevékenységei és más közintézményekkel vagy a civil 
társadalomhoz tartozó szervezetekkel partnerségben megvalósított tevékenységek. 
A saját tevékenységek a megyei közhatóság által voltak kezdeményezve, a saját 
jogkörének és a törvény feltételei megfontolása végett, a kultúrára vonatkozó megyei 
közérdekű szolgáltatások ellátásához szükséges keretek biztosítása érdekében.  
Ebben a kontextusban, ahol adva van a kultúrához való hozzáférés különböző 
módozata, a tevékenységek melyeket a Maros Megyei Tanács fog lebonyolítani 
különböző cél közönséget fog érinteni, meghatározott szinteken a korra, nemzetiségre 
és Maros megye vidékeire való tekintettel. 
A partnerségben megvalósított tevékenységek át vannak ültetve a törvény adta 
lehetőségre a helyi közhatóságoknak, hogy kooperáljanak vagy társuljanak román vagy 
külföldi jogi személyekkel, beleértve a civil társadalommal kötött partnerségeket, 
megyei közérdekű rendezvények finanszírozásának és közös kivitelezésének az 
érdekében. 
Minden ilyen tevékenységen keresztül a közönség hozzáférhetőségének a serkentését 
követik, tudatosítani a szerepet amelyet a kultúra megvalósításában való részvétel 
játszik a személy egyéni nevelésben és fejlődésében, egyes minőségi közszolgálatok 
népszerűsítése és nem utolsó sorban, minél nagyobb számú turista vonzása, ami Maros 
megye hírhedtségének és hírnevének a növeléséhez járul hozzá. 
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Az ebbe a programba leírt tevékenységek finanszírozása a Maros Megyei Tanács 
biztosítják, a 870250 fejezetből.  
A fentiek szemszögéből javasoljuk jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács részvételét, a 
mellékelt határozat tervezet értelmében, egyes megyei közérdekű kulturális és 
társadalmi tevékenység megszervezésében, lebonyolításában és finanszírozásában. 
 

ELNÖK 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

Készítette:  

Sergiu Zereş  

Ancuța Precup- Mătieș 

Damian Samoilă 

 

Ellenőrizte:  

Mara Togănel
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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 
 

A Maros M. T. 2016. február 25-i 23. számú Határozatának 1. számú melléklete 

A Maros Megyei Tanács által szervezett, kivitelezett és finanszírozott megyei 
közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek a 2016. évben 
 
 I. BEVEZETŐ 
 
Helyszín: Maros megye 
Időtartama: 2016. év (március-december) 
 
Célcsoportok 
A megyei közérdekű tevékenységek biztosítani fogják, abban a formában ahogy 
megalkották, egy címezhetőséget minden kategóriájának a potenciális közönségnek, 
különösen Maros megyében, biztosítva az esélyegyenlőséget egy hatásos programhoz, 
függetlenül az etnikai, kori, szexuális vagy társadalmi státusi hovatartozástól. 
Általános célok 
A megyei közérdekű tevékenységek általános célja egy sor saját esemény kifejlesztése 
és elfogadtatása, melyeket a Megyei Tanács szak apparátusa valósít meg, valamint 
rendezvények melyeken a Maros Megyei Tanács mint partner lesz beavatva, a céllal, 
hogy Maros megye érvényre jusson mint egy fontos támpont Románia kulturális és 
társadalmi térképén. 
Sajátos célok 
- a közszolgálat minőségének növelése a kultúra és társadalom terén; 
- a közönség vonzása a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális és társadalmi 
intézményekhez; 
- a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények társulása más hasonló 
intézménnyel az országból, melyek valós hírnévnek örvendenek; 
- a helyi architekturális és kulturális hagyaték népszerűsítése nemzeti és nemzetközi 
szinten. 
 
 II. A TEVÉKENYSÉGEK LEÍRÁSA 
 
A. A MAROS MEGYEI TANÁCS KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEI, INTÉZMÉNYEKKEL ÉS 
SZERVEZETEKKEL 
 
Az ebbe a részbe foglalt tevékenységek át vannak ültetve a törvény adta lehetőségre a 
helyi közhatóságoknak, hogy kooperáljanak vagy társuljanak román vagy külföldi jogi 
személyekkel, beleértve a civil társadalommal kötött partnerségeket, megyei 
közérdekű rendezvények finanszírozásának és közös kivitelezésének az érdekében. 
 
 1. 70 év intézményesített Színház Marosvásárhelyen 
 
70 éves fennállásánál a Nemzeti Színház magéhoz hívja a nézőit, hogy újra 
megtalálják egy az őket reprezentáló művészi világ szabadságát. Ez az évfordulói hét 
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egy kivételes művészeti ajánlatot tartalmaz: színház, könyv, festészet, zene, mind a 
mi környékünkre jellemző művészi párbeszéd színezéséért. Az esemény javasolja, 
hogy bebizonyítsa még egyszer ennek a régiónak a multikulturális karakterét és a 
Színház szerepét, mint Maros megye kulturális pólusa. 
Szervező: Marosvásárhely-i Nemzeti Színház 
Helyszín: Marosvásárhely  
Dátum: 2016. március 10-17. 
 
 2. Könyv és Gyertya Gála 
 
Ez a kulturális rendezvény legelőször 2014-ben volt megrendezve és számos helyi és 
külföldi művész részvételének örvend akik egy komplex műsort állítanak össze: zene, 
vers, tánc és színházművészetek. A gála keretében kitüntetnek 15 személy akik 
jelentősen hozzájárultak a marosi közösség kulturális életéhez. Az esemény célja a 
marosi kultúra, a hagyományok megőrzése és ápolása és a népi szokások megtartása. 
Szervező: ”Vox Novum” Egyesület 
Helyszín: Kultúr-Palota, Marosvásárhely 
Dátum: 2016. március 15. 
 
 3. Segesvári Blues Fesztivál 2016 
 
A Segesvár-i Blues Hospital Kulturális Egyesület javasolja megszervezésre a 11. 
nemzetközi blues fesztivált Sighișoara Blues Festival 2016. március 25–26. között. Ez a 
megyei érdekű kulturális esemény nemzeti és nemzetközi részvételnek örvend és az 
egyikét a kevés ilyen nemű neves kulturális rendezvényeket képviseli az országban. A 
fő célja a Blues népszerűsítése, zenei nem amely az utóbbi időben mind nagyobb 
közönségnek örvend, a nemzeti színpadon elég gyengén képviseltetik ez a zenei nem. 
Nagyon figyelmes volt a magas minőségű művészi ténykedésre, az országban és 
külföldön kiterjedt médiának örvendett, maga után hagyott minden kiadásnál egy 
lemezt a fesztiváli szelekciókkal, ez az esemény fókuszólja mind azt ami a 
legértékesebb a román és nemzetközi bluesban. A Segesvár-i Blues Fesztivál 
képviselhet egy emblémát a segesvári és az egész Maros megyében kulturális 
tevékenységek naptárában. A fesztivál a Mihai Eminescu előadás teremben fog zajlani, 
két este folyamán, bemutatva két 80 perces koncertet esténként. 
Szervező: Sighișoara Blues Hospital Kulturális Egyesület 
Helyszín: Segesvár  
Dátum: 2016. március 25-26. 
 
 4. A Marisiensis Nemzetközi Kongresszus egyetemistáknak, fiatal orvosoknak 
és gyógyszerészeknek 
 
Az esemény amelyet a Marosvásárhely-i Egyetemisták Ligája szervez a XX. kiadásnál 
tart és az egyik legfontosabb tudományos egyetemista rendezvény amely 
Marosvásárhelyen zajlik. A Kongresszus az egyetemisták soraiból több mint 1000 
résztvevőt és több száz egyetemi kádert és orvost gyűjt össze. A 2016. március 30-
április 3. közötti esemény szeretne meghívni Marosvásárhelyre egyes nevezetes 
hírességet a román akadémiai körökből. Az eseménynek megyei közérdekeltségű 
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tulajdonsága van abból a tekintetből, hogy Maros megyei egyetemisták és egyetemi 
káderek is részt vesznek rajta. A rendezvény nemzetközi részvételnek örvend, úgy a 
meghívott tanárok részéről mint a munkálatok keretében és kommunikációs szessziók 
aktív és passzív résztvevői részéről. Az idén létezik visszaigazolt részvételi szándék 
Spanyolországból, Ausztriából, Egyiptomból és Törökországból. A szervezők javasolják 
a társulást ebben a tervezetben a Maros Megyei Tanáccsal, a Marosvásárhelyi Kultúr-
Palota Nagy Termének a rendelkezésükre bocsátásával április másodikán és egy anyagi 
támogatás biztosítása az esemény számára amelynek célja, többek között, Maros 
megye népszerűsítése a tudomány, kultúra és orvostan terén. 
Szervező: Marosvásárhely-i Egyetemisták Ligája 
Helyszín: Marosvásárhely (Nemzeti Színház, Kultúr-Palota, stb.) 
Dátum: 2016. március 30-április 3. 
 
 5. ”Brenyó Mihály” nemzeti matematika verseny 
 
A verseny XV. kiadása 50 III-IV. osztályos, 16 megyéből származó elemista diák, együtt 
a kísérő tanáraiknak és az osztályozó bizottság tagjainak részvételének örvend. 
Szervező: ”Bolyai Farkas Líceum” 
Helyszín: Marosvásárhely 
Dátum: 2016. április 8-10. 
 
 6. Nemzeti matematika olimpiász 
 
A marosi nagybetűben mindig elsőbbséget élvezett az oktatási aktus minősége iránti 
érdekeltség. Figyelembe véve a Maros megyei diákok által elért különleges 
eredmények az elmúlt években és a módját ahogy a helyi és megyei közigazgatás 
támogatták a hasonló tevékenységeket, a Tanügyi és Tudományos Kutatások 
Minisztériuma a 2015-2016-os tanévre megállapította, hogy Maros megye legyen a 
gazdája a Nemzeti Matematika Olimpiásznak, Marosvásárhelyen a VII-XII. osztályoknak 
és Szovátán az V-VI. osztályoknak. A Nemzeti Matematika Olimpiász 2016. 04. 19-23. 
között, rendezvény amelyre 723 diákot az őket kísérő tanügyi káderekkel és 100 
tanárt, a központi bizottság tagjait, várják. A Nemzeti Matematika Olimpia Maros 
megyében való rendezése nagyon fontos hozzájárulása lesz a megye diákjainak az 
imázsának és népszerűsítésének, a marosi turisztikai és kulturális objektumainak a 
népszerűsítése, tekintettel a meghívottak számára akik jelen lesznek. A megyei 
érdekeltsége ennek a projektnek indokolt a Maros megyei diákok részvételével is 
ebben a versenyben de Maros megye népszerűsítésével nemzeti szinten, figyelembe 
véve a képet amelyet ez a verseny a helyi és nemzeti sajtóban fog kapni. 
Szervező: Maros Megyei Tanfelügyelőség 
Helyszin: Marosvásárhely, Szováta 
Dátum: 2016. április 19-23. 
 
 7. A Háborús Veteránok Napja 
 
A szervező egyesület sikeresen részt vett a „La Oarba și la Iernut” Fesztivál 
tevékenységeinek a megszervezésében, 2013-tól kezdődően, a Maros Megyei Tanács 
egyik partnere. Ugyanakkor az egyesület folyamatosan össze dolgozik a Háborús 
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Veteránok Nemzeti Egyesületének Maros Megyei Fiókjával és a „Hősök Kultusza” 
Egyesülettel. 2015-ben az Eagles 09 Egyesület támogatta a tevékenységeket „A Marosi 
Hősök Becsülése” kampány keretében, amelyben megemlékező tevékenységek voltak 
26 helységben és meglátogattak 25 veteránt a lakásukon a születésnapjuk alkalmával. 
A „Tisztelet a Marosi Hősöknek” kampány a folytatása a 2015-ben elindítottnak. A 
polgári nevelés területi tervezeten keresztül, az egyesület tervez egyes 
tevékenységeket a háborús veteránok tiszteletére, a katonaság intézménye és a többi 
állami intézmény közötti közeledést, a polgári szellem és a néphez és az országhoz 
való tartozás fejlesztése. Ebben a kontextusban, a Háborús Veteránok Napja áprilisban 
lesz, ahol majdnem 300 Maros megyei háborús veterán vesz részt aktívan, akik aktív 
résztvevői a Románia történelmének fontos katonai műveleteinek. Az esemény 
figyelembe veszi egy rendezvény megszervezését amely a háborús veteránok 
szerepének történelmi szimbólumának a kiemelésére irányul, valamint egy kulturális 
témájú előadást is, ahova meg lesznek hívva a majdnem 300 veterán. 
Szervező: EAGLES 09 Egyesület  
Helyszín: Maros megye 
Dátum: 2016. április 
 
 8. Didaktikai tapasztalatok multikulturális kontextusban – nemzeti 
szimpózium 
 
Az esemény az 5. kiadásához jutott 2016-ban és a román nyelv és irodalom tanárokhoz 
fordul, akik specifikus és az interkulturális és transzdiszciplináris párbeszédnek 
megfelelő környezetben oktatnak. Ebből a perspektívából, ennek az eseménynek a 
megszervezése Maros megyében egy különös értelmet nyer, figyelembe véve az etnikai 
specifikumát ennek a földrajzi régiónak, valamint a román nyelv és irodalom 
oktatásának specifikumát olyan diákoknak vagy egyetemistáknak akiknek más 
anyanyelvük van mint a román. Ez a tevékenység feltételezi az interkulturális 
kapcsolatok átméretezését és egy a nevelési eszmecserének kedvező környezet 
kiépítését. Számos akadémiai személyiség jelezték jelenlétüket a 2016-os kiadáson. A 
tudományos és alkalmazó közlemények egy az ISBN osztályozással ellátott kötetbe 
lesznek foglalva, amely elismert kiadónál jelennek meg CNCSIS, tudományos 
referensekkel. 
Szervező: ”Bolyai Farkas” Líceum 
Helyszín: Marosvásárhely 
Dátum: 2016. május 27-28. 
 
 9. Erdélyi Falvak Olimpiásza – Nevelési Tervezet  
 
A Maros Megyei Tanfelügyelőség együtt a Marosszentkirály-i Gimnáziumi Iskolával 
javasolják az Erdélyi Falvak Olimpiászának a megszervezését, verseny amelynek lesz 
helyi, megyei és megyeközi szakasza, amely a Maros, Bihar, Beszterce-Naszód, Kolozs, 
Máramaros, Szatmár és Szilágy megyének a diákjaihoz fordul. A verseny szervezésében 
direkt módon résztvevő 160 diák és tanár mellett, indirekt módon tanárok, szülők és a 
Maros megyei helyi közösségek lesznek a haszonélvezői. A pontok között melyek a 
megyei közérdek mellett szólnak ott van a Maros megyei diákok beazonosítása akik 
részt vesznek majd a nemzeti és nemzetközi versenyeken, a IV-VIII osztályos diákok 
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megszokhatják a nemzeti versenyek légkörét, a Maros megyei tanárok és diákok 
motiválási fokának a növelése a teljesítmények elérésének tekintetében. A verseny 
helyszínének amely 2016 májusában lenne, Marósszentkirályt javasolják. 
Szervező: Maros Megyei Tanfelügyelőség/Marosszentkirály-i Gimnáziumi Iskola 
Helyszín: Marosvásárhely, Marósszentkirály 
Dátum: 2016. május 
 
 10. Sky is not the limit – repülőgép bemutató 
 
Az eseményt amelyet 2009-től szerveznek meg Marosvásárhelyen, június 11-12-én 
tartanak a Romániai Repülőklub égisze alatt. A légi bemutató tervezi, hogy a Maros 
megye környéki fiatalokat elcsábítsa a Románia Repülőklub által népszerűsített 
ágazatoknak a gyakorlására, egy a repülésben követett karrier követésének céljából. 
Az eseménynek ugyanakkor egy társadalom-gazdasági összetevője is van, minél több 
turista vonzásának a célja Maros megye minden zónájából és a környező megyékből. A 
légi bemutató szervezéséhez Románia Repülőklubja őt Extra 300L magas akrobatikai 
géppel vesz részt, amelyek a Hawks of Romania csapatot alkotják, ezek mellett Zlin 
142 repülőgépek, Ikarus könnyű gépek, akrobatikai és iskolai vitorlázógépek, 
ejtőernyős csapatok és hőlégballon szerepel. A 2016. évben a szervezőknek 
elsőbbséget élvez a légi bemutató, be akarják vonni a Marosvásárhely-i Polgármesteri 
Hivatalt partnerként az események lebonyolításában. 
Szervező: A Romániai Repülőklub 
Helyszín: Mureșeni(Meggyesfalva) Repülőtér – Marosvásárhely  
Dátum: 2016. június 11-12 
 
 11. Ramona Fabian emlékére – „Sacfiuț” (Szegfűcske n.r.) Megyeközi 
népzene Verseny-fesztivál 
 
A 2016. június 24–26. közöttre tervezett a III. kiadásnál levő esemény fiatal népzenei 
előadókat hoz a köztérbe egy verseny keretében amelyet ebben a műfajban híres 
előadók szólói kompléktálnak. A megyei közérdekeltség perspektívájából, a fesztivál 
lehetőséget ad a fiatal népzene előadóknak a művészi kifejezéshez egy, magában az 
ország ebben a régiójában egyedi esemény keretében. Ezen az eseményen részt 
vehetnek értékes fiatalok, hogy művészeti szempontból egyes ebben a műfajban 
elismert profik előtt, valamint a nagy közönség előtt megmutassák magukat, a 
verseny-fesztivál láthatóságának köszönhetően a helyi és nemzeti televízióban való 
közvetítésének. A fesztiválnak esélye van, hogy a következő években egy fontos 
alappontja legyen a műfaj eseményei között. 
Szervező: ”Floare Rară” Művészi Egyesület  
Helyszín: Kultúrpalota Marosvásárhely 
Dátum: 2016. június 24-26. 
 
 12. Maros megyei Galopp 
 
Az esemény amely a IV. kiadásához ért, fő célja az 50-es évek helyi hagyományainak a 
felelevenítése, modern és időszerű elemekkel felújítva, a lovas sport elterjesztése és 
népszerűsítése a Maros megyei lakosság soraiban és nem utolsó sorban, egy a 
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Marosiakra jellemző esemény szervezése, hasonlóan a szomszédos megyékhez mint: 
Hargita, Kovászna, Beszterce-Naszód, amelyek alkottak ilyen saját „márkát”. Az első 
három kiadás a vártnál jobb eredményekkel végződött, a lovas rendezvények mellett a 
szervezők különös figyelmet adtak a kulturális programnak, egy a résztvevők 
emlékében kellemes emléket hagyó esemény kivitelezésében. Az esemény 
Erdőszentgyörgyön lesz a Bözöd-i tó közelében 
Szervező: Wurttemberg Sándor Egyesület  
Helyszín: a Bözöd-i tó közelében, Erdőszentgyörgy  
Dátum: 2016. június 24-26  
 
 13. Alexandru Todea Bíboros szobrának leleplezése és megszentelése  
 
Alexandru Todea (sz. Marosteleken 1912. június 5-én – m.h. 2002. május 22-én 
Marosvásárhelyen) görög katolikus bíboros, politikai fogoly volt. 1984-ben titokban 
megválasztották a Rómával Egyesült Román Egyház élére, 1990 májusában a román 
hatóságok is elismerték hivatalosan. 1991-ben II. János Pál pápa kinevezte bíborosnak. 
Utólag a Román Akadémia tiszteletbeli tagjává választották. 2016-ban van 25 éve, 
hogy átadták a Bíborosi címet Alexandru Todea-nak, Rómában, a Szent II. János Pál 
Pápa által. A Szászrégen-i Görög Katolikus Esperesség Szászrégen-i Parókiája javasolja 
a vallásos-kulturális esemény megszervezését amelynek cél közössége Maros megye 
vallásos közösségei. Az Alexandru Todea Bíboros szobrának a leleplezésének és 
megszentelésének az alkalmával, amely 2016. június 29-én lesz, jelen lesznek 
katolikus püspökök, a vallási egyházak képviselői Maros megye területérő,l kulturális 
és vallásos személyek, de hívők is. A bemutatott esemény egy fontos pontja lesz Maros 
megye vallásos történelmében és Alexandru Todea Bíboros személyiségére való 
emlékezést tervezi. 
Szervező: Egyesült római Esperesi Hivatal, Szászrégeni Görög Katolikus 
Helyszín: Szászrégen 
Dátum: 2016. június 29. 
 
 14. OffRoad Bajnokság – 100 Tracks Adventure Mureș 
 
A 100 Tracks Adventure Mureș a Nemzetközi Autós Szövetség égisze alatt zajló 100 
Tracks Bajnokság egyik szakasza. Ez a bajnokság egy új, innovatív, modernebb és 
látványosabb szintre emeli a 4×4-es eseményeket. A szervezők a Maros megyei szakasz 
megrendezését julis 17-30 közöttre tervezik, 3 osztályban – Trip, Soft és Hard – és egy 
versenyt külön a rendszerestől minden osztály részére. Ezek a versenyek minden 4×4-
es kocsis, amatőr vagy profi extrém sport kedvelőnek szól. Minden ezen verseny 
osztályok résztvevői sport, kikapcsolódó és turista tevékenységeken vesznek részt 
Maros megyében, de erdősítési tevékenységeken is. Az esemény Maros megyébe fog 
hozni több mint 300 résztvevőt és kb. 50 sportolót az Európai Unió más országaiból. Az 
esemény fontos népszerűsítésnek örvend a nemzeti sajtóban, ”prime-time” hírekben, 
több mint 30 reklám és élő közvetítése a versenynek Maros megyében a helyi online 
Discovery Channel platformon. 
Szervező: Extreme Sports Events Sport Klub Egyesület 
Helyszín: Marosvásárhely, Libánfalva 
Dátum: 2016. július 17-30 
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 15. Kerek erdő – Kortárs Film és Művészet 
 
Az 5. alkalommal megszervezett megyei érdekeltségű kulturális tervezet ”Kerek erdő – 
Kortárs Film és Művészet” egy európai filmfesztivál formátum alapján van kigondolva 
és mint egy kortárs művészet labor, ahol több művész meg van hívva, hogy a 
specifikus témát karolja fel, inspirálódva a marosi közösség légköréből és ültessék át 
ezt a mikróuniverzumot művészi tervezetekbe. Minden eddigi kiadásra nemzeti szintű 
művészek és a nemzeti kisebbségeket képviselő művészek, valamint marosi 
származású művészek is voltak meg hívva. Az utolsó kiadások tekintélyes 
együttműködései (művészek, intézmények, média) egy névjegykártyája ennek a 
tervezetnek amely a helyi specifikumra és Maros megye etnikai és kulturális 
diverzitására épült. A tervezet 2016. augusztus 1-szeptember 30. között kerül 
megrendezésre és célja Maros megye helyzetének megerősítése az ország kulturális 
térképén a kortárs kulturális események terén, kiemelve a marosi közösség 
multikulturális méretét, feltörő karrierű művészek a nemzeti és nemzetközi kortárs 
művészet színpadán, de egy fontos márkája Szászrégennek – A Kerek Erdő – mint egy 
különleges potenciállal rendelkező tér. A 2016. évben a fesztivál az európai filmre 
fókuszálódik amelynek témája az együttélés, egyetemben Szászrégen és 
Marosvásárhely multikulturális specifikumával, városok amelyek ennek a fesztiválnak a 
vendégfogadói. A legfontosabb film fesztiválokon az elmúlt két évben kitüntetett 
európai produkciók lesznek a Maros megyei közönségnek bemutatva. 
Szervező: K'arte Egyesület 
Helyszín: Szászrégen, Marosvásárhely 
Dátum: 2016. augusztus 1-szeptember 30 
 
 16. Transilvania International Film Festival (TIFF) Mureș 
 
Miután a 2015. évi esemény majdnem 10.000 résztvevőt vonzott a film vetítésekre, 
koncertekre és a külön meghívottakkal való találkozókra, ebben az évben a Városi Film 
és Kultúráért Egyesület AFCU, javasolja a negyedik kiadás megszervezését az 
eseménynek Marosvásárhelyen. Néhány a legreprezentatívabb helyek közül 
Marosvásárhelyen és első alkalommal Maros megyében, lesznek a vendéglátói a TIFF 
keretén belül megrendezett eseményeknek. A Kultúrpalota, a hely amely az első 
„kapuja” volt a fesztiválnak a városba, a Nyári Kert és az Arta Mozi az idei film 
vetítések helyszínei lesznek. Az egyik marosi kastélynál megrendezett TIFF Mureș 
esemény kiemeli a tényt, hogy Maros megyében van a legtöbb kastély Romániában, 
egy fontos tényező ennek a térségnek a turisztikai népszerűsítésében. 
Szervező: a Városi film és kultúráért Egyesület 
Helyszín: Marosvásárhely (Kultúrpalota, Nemzeti Színház, Arta Mozi stb.) 
Dátum: 2016. augusztus 12-14 
 
 17. “La Oarba și la Iernut” Népi Hazafias Ének Fesztivál 
 
A “Pe Mureș și pe Târnavă” Kulturális Egyesület által indítványozott tervezet célja a 
román kulturális és anyagtalan történelmi örökség megőrzése, értékesítése és 
népszerűsítése, a nemzet hőseinek dedikált népi ének tovább vitele és a fiatalok 
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nevelése, a Románia történelmének fontos momentumainak a közösség memóriájában 
való megőrzése céljával. A megyei közérdek szempontjából az esemény fontossága, 
megfogalmazható azzal, hogy a fesztivál időszerűsíti a régi a román katonák 
hősiességének dedikált énekeket, amelyek 45 éven keresztül be voltak tiltva és az 
utolsó 26 évben le voltak árnyékolva. Ezek a ritka darabjai a román folklórnak nemzeti 
kulturális értéket képeznek, egy nemzeti értékű kulturális tevékenység keretében van 
népszerűsítve, amelynek a célközönségét minden korú és társadalmi osztályból való a 
fesztivál potenciális nézői képviselik. Ennek az események a megszervezése 
Marosorbón, a helyen ahol a legvéresebb csatákat vívták Erdély felszabadításáért, 
kiemeli a nemzeti közvéleményben, ennek a földrajzi helynek fontosságát Románia 
történelmében, a közönség figyelmébe hozva az 1944-es történelmi momentum 
jelentőségét. A Marosorbó-i emlékműnek megadatik, hogy az ország minden vidékéről 
turistákat vonzón, akik érdekeltek az 1944. szeptemberi történelmi esemény ”élőben” 
való visszaidézésében. 
Szervező: “Pe Mureș și pe Târnavă” Kulturális Egyesület 
Helyszín: Marosorbó 
Dátum: 2016. augusztus 14-15 
 
 18. „Harmonia Cordis” Nemzetközi Klasszikus Gitár Fesztivál 
 
Ez a nyári kulturális hagyomány amelyet Marosvásárhelyen szerveznek a legfontosabb 
klasszikus gitár esemény kelet Európában és 2016-ban a XI. rendezvénynél tart. A 
szervezök kb. napi 1000 résztvevővel számolnak, egy héten keresztül. A potenciális 
nézők Maros megyéből és az ország minden részéből meg vannak hívva, hogy 
megtekintsék a klasszikus zene nemzeti és nemzetközi nagy kaliberű meghívottjait. Az 
esemény fontosságát növeli a koncertek élőadásban közvetítése az egyesület 
internetes oldalán: www.harmoniacordis.org-on, Nemkormányzati Szervezet (ONG) 
amely kelet Európa első online klasszikus gitár rádiót alapkövét tette le, amely 
népszerűsíti az ehhez a nemhez tartozó zenét, a Fesztivál eddigi kiadásain végzett 
felvételezések közvetítésével. 
Szervező: A „Harmonia Cordis” Egyesület 
Helyszín: Kultúrpalota, Marosvásárhely  
Dátum: 2016. augusztus 15-21 
 
 19. ”SFERA – Kortárs Sátor 2016” Fesztivál – a ”Marosi Örvény” Fesztivál 
keretében 
 
2016-ban az esemény a harmadik rendezvénynél tart. Célja a Maros megyei kortárs 
kultúra és művészetek népszerűsítése és a kezdő színészek biztatása. Egyediségnek 
örvendve a régióban, a fesztivál célkitűzése a helyi művészek, a művészet szeretők és 
turisták vonzása. A „Kortárs Művészet” mint fogalom egymáshoz kapcsolódó művészi 
produkciókat bemutató helyből áll, a szerzőiken keresztül vagy a javasolt tematikán 
keresztül, Maros megyével, egy kulturális tervezet indítványozásával a keretén belül 
amely a kortárs művészeteket és a helyi kortárs művészeket népszerűsíti, hozzájárulva 
az Erdély-i kulturális élet fellendítéséhez. A program úgy van összeállítva, hogy 
bemutassa a kortárs művészetek sokaságát (zene, képzőművészet, festészet, 
irodalom, tánc, urban paiting stb) interaktív módon, a marosi művészek bevonásával, 
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egy nyugodt és multikulturális helyet biztosítva a kortárs művészetek iránt érdeklődő 
látogatók számára. 
A ”SFERA – Kortárs Sátor 2016” Fesztivál bizonyítottan megyei közérdekű rendezvény a 
tervezet aktív komponensének köszönhetően - a kezdő színészek bevonása és olyan 
kontextus létrehozása amely partnerségek megkötését eredményezheti. Ami a 
közönséget illeti, társadalmi-kulturális és nevelői haszonnak örvendenek a környék 
művészi felhozatalának felelevenítésével, jó viseleti példát mutatva a kulturális 
menedzsment terén tevékenykedő színészeknek. 
A Fesztivál amelynek keretén belül zajlik a ”Sfera”, azaz a ”Marosi Örvény”, célja a 
magyar kultúra népszerűsítése mint szerves része a Romániai kulturális diverzitásnak. 
Szervező: ”Vox Novum” Egyesület 
Helyszín: Arany Kakas Park, Marosvásárhely 
Dátum: 2016. augusztus 27-29 
 
 20. Fogathajtó Bajnoksági Döntő. Világbajnoksági Selejtező Nemzetközi 
Verseny 
 
A verseny Marosvásárhelyen lesz a Lóversenypályán, és olyan verseny próbákat 
tartalmaz mint: orvosi vizsga, akadály, maraton, idomítás és egy díjkiosztó gála. A 
Fogathajtó Nemzeti Bajnokság Döntőlének a megszervezése a Románia lovasfogat 
hajtó sport megyei képviseletű csapatok részvételével történik, és legalább 100 
személy fogadását feltételezi - bírok, sportolók, karban tartó személyzet és 
versenylovak. A szervezők biztosítani fogják a megfelelő körülményeket az események 
lezajlása érdekében 4 egymásutáni napon (a beavatottak étkeztetése és szállásolása, 
a megfelelő építmények biztosítása a lovak és a fogatok számára, a versenypálya 
kiépítése, a reklám biztosítása, a nyertesek díjazása stb).  
Szervező: Csittszentiván fejlesztése Egyesület 
Helyszín: Lóversenypálya Marosvásárhely  
Dátum: 2016. szeptember 7-11 
 
 21. ”Bookfest” Marosvásárhely Könyv Kiállítás 
 
Az előző két kiadását a Bookfest Marosvásárhely Könyv Kiállításnak 2014 és 2015-ben 
rendezték meg, azzal a céllal, hogy a Maros megyei közönségnek egy találkozási helyet 
biztosítson az ország legfontosabb kiadóival, valamint a kulturális személyiségekkel 
akiket meghívtak a kiállítás keretében. A könyvbemutatók, az eszmecserék, kiállítások 
és koncertek amelyeket a 2014-es és 2015-ös Marosvásárhely-i Bookfest-en szerveztek 
kiemelték a nagy érdeklődését egy magas szintű intellektuális esemény iránt a 
marosiaknak, a romániai irodalom és kultúra első rangú résztvevőinek szereplésével. A 
Bookfest Marosvásárhely Könyvkiállítás első két kiadása, biztosan egy fontos kiinduló 
pontja voltak Maros megye kulturális fejlődésének és ennek a vidéknek az 
elhelyezésében az országos szinten megszervezett fontos kulturális események 
térképén. 
Figyelembe véve az esemény két kiadásának sikerét amelyen kb. 20.000 látogató vett 
részt, 2016-ban a Romániai Könyvkiadók Egyesülete (AER), a legfontosabb szakmai 
egyesülete a Romániai könyvkiadók között, javasolja a Bookfest Könyv Kiállítás 
megszervezését 2016 szeptemberében, a harmadik kiadásának sokkal bőkezűbb 
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ajánlatai lesznek Maros megye minden lakója számára és a más megyékből érkező 
turisták számára. 
Szervező: Romániai Könyvkiadók Egyesülete (AER) 
Helyszín: Nemzeti Színház Marosvásárhely 
Dátum: 2016. szeptember  
 
 
 22. ”Bernády napok” – ”Marosvásárhely, Régi Városháza – Tîrgu Mureș, 
Primăria Veche” kétnyelvű kötet újra kiadása 
 
A megemlékezés szellemében, az évek folyamán több kötetet is kiadtak a volt 
polgármester, dr. Bernády György, életével kapcsolatban. A 2012-ben kiadott 
”Marosvásárhely, Régi Városháza – Tîrgu Mureș, Primăria Veche” kétnyelvű kötet nagy 
sikernek örvendett, ezen okból kifolyólag a ”Dr. Bernády György” Alapítvány Kurátora 
javasolta ennek az újra kiadását. Kötet az idei ”Bernády napok” alkalmával lesz 
bemutatva. 
Szervező: ”Dr. Bernády György” Kulturális Alapítvány 
Helyszín: Marosvásárhely 
Dátum: 2016. október 27-28 
 
 23. ALTER-NATIVE Rövidfilm Nemzetközi Film Fesztivál 
 
Ez a fesztivál amely 2016-ban a 24. kiadásához jutott, mint a legrégebbi és legnagyobb 
ilyen nemű esemény az országban, lehet meghatározni. A rendezvény célja egy baráti, 
érték generáló  összecsapást megvalósítani, amelynek alkalmával a Romániai és a 
többi több mint 60 országbeli rendezők akik részt vesznek összemérik tehetségüket 
egy nemzetközi versenyben amely magába foglal filmvetítéseket és mellékes 
rendezvényeket: koncertek, szólóestek, szépművészeti kiállítások és multimédia 
előadások. 
Ez a nemzetközi esemény, amelyet a Marosvásárhely-i Kultúrpalotában rendeznek 
meg, hozzájárul Maros megye kulturális örökségének és turisztikai potenciáljának a 
népszerüsítéséhez. 
Szervező: A Magyar Fiatalok Demokratikus Szövetsége 
Helyszín: Kultúrpalota Marosvásárhely 
Dátum: 2016. november 2-6 
 
 24. Nemzetközi Könyvvásár 
 
A Nemzetközi Könyvvásár amely a XXII. kiadásnál van az idén is legalább 40 Romániai, 
Magyarországi, Szlovákiai, Szerb és Angliai kiadónak örvend. A szervezők átlag 8000 
látogatót várnak és kb. 10.000 kiállított címet. 
Az esemény különleges érdeknek örvend az országbeli és külföldi kiadók részéről, 
amelynek a program tervezetében van irodalmi estély, könyvbemutató, a vásár 
legszebb kiadványának címének a kiválasztása, színházi előadások, irodalmi 
versenyek, a gyermekeknek oktatási munka csoportok, gyermek film vetítések, work-
shop-ok, az új program a fiatalok részére ”Book vs. Facebook” stb. 
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Szervező: A Romániai Magyar Könyv Céhe Egyesülete, a Marosvásárhely-i Kulturális 
Központ Egyesülete 
Helyszín: Nemzeti Színház, Marosvásárhely 
Dátum: 2016. november 10-13 
 
 25. Római-Katolikus Vallásos Kreativitási Verseny 
 
2016 ennek az eseménynek a 8. kiadást hozza el ”Az irgalmasság Éve” témával. Az 
eseménynek ökumenikus jellege van, nyitott minden résztvevőnek, függetlenül a 
vallási hovatartozásuktól. Ez a verseny évente több száz Maros megyei diákot vonz, a 
résztvevők száma folyamatosan nő. A tevékenységek sokféle transzdiszciplináris 
területet lefed, amelyek a figyelem középpontjába helyezik Maros megyét, hangsúlyt 
fektetve annak az ismerésére. a résztvevő diákokat helyi szakértők osztályozzák. Ez az 
egyedüli inter- és transz-diszciplináris vallási verseny az országban és része a 
Regionális hivatalos versenyek naptárának. 
Szervező: ”Pro Vita Cristiana” Alapítvány 
Helyszín: Marosvásárhely 
Dátum: 2015-2016-os tanév, 2016 április 15-16 (a verseny döntő szakasza) 
 
 26. ”Cultura et Istoria Nostra” Verseny  
 
A tevékenység 2016-ban az első alkalommal lesz megszervezve, a történelmi-irodalmi 
tematikájú versenyek fejlődését képviseli ami az elmúlt évek helyi kulturális 
örökségek tekintetében. A verseny azon V-XII. osztályos diákoknak és tanároknak szól 
akik tanulják/leadják ”A Románia magyar kisebbségek történelme és hagyományai” 
tantárgyat. Ez háron szakaszban fog lefolyni: I. Iskola szakasz (három diákos 
csapatok), II. Megyei szakasz, III. A legjobb 10 csapat versenyezni fog egymással 
Marosvásárhelyen. A verseny céljai: a történelmi múlt és a kulturális hagyaték 
megismerése, egy történelmi és kulturális térséghez való tartozás tudatosítása annak a 
közösségnek a történelmének a megismerésén keresztül ahova tartoznak, a magyar 
kisebbségnek az elhelyezése Románia történelmében, a Romániai magyaroknak a 
magyar nemzeti kultúrához való hozzájárulásának a kiemelése, a türténelem 
megközelítése interetnikai és interkulturális szempontból. 
Szervező: ”Erdélyi Rákóczi Szövetségek Szervezete” Egyesület 
Helyszín: Marosvásárhely (nyitás és zárás - Kultúrpalota) 
Dátum: 2015-2016-os tanév II. féléve, (március-május) 
 
 27. Bekecs – előadás körút 
 
A Bekecs táncegyüttes több mint 20 éve népszerűsíti a Nyárád mente kistérség 
néphagyományi értékeit. Fő célja a népi hagyományok és értékeke megóvási és 
megőrzési tevékenységek támogatása, főleg a hagyományos néptánc népszerűsítése, 
az európai kulturális örökségbe való beilleszkedés kontextusában. Az egyesület amely 
támogatja ezt az együttest több mint 800, 30 csoportba sorolt, gyereknek tart 
didaktikai tevékenységet. 2016-ra a Bekecs együttes egy ambiciózus tervezetet 
javasolt: előadások az egész Nyárád mente kistérségben (több mint 30 helység). Ez a 
kulturális tevékenység a következő képen fog zajlani: A Bekecs együttes be fog 
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mutatni minden helységben egy 60 perces műsort a saját repertoárjukból vagy egy új 
műsort, a májusi-júniusi ősbemutató után. A felnőttek szereplését a helyi együttesek 
fogják felvezetni.  
Szervező: ”Bekecs” Tánc Együttes 
Helyszín: Nyárád mente Kistérség  
Dátum: 2016. április-december 
 
 28. Turista Maros megyében: 
 
12 éve Maros megyében zajlik a Maros Völgye Fesztivál, amelyet a ”Valea Mureșului” 
Közösségen belüli Fejlesztési Egyesület szervez. Csak egy évre rá hasonló eseményt 
szerveztek az első alkalommal a ”Görgény Völgyének” dedikálva. 2014-ben tartották 
meg először a Nyárád mente Fesztiválját - Kézműves Termékek Vásárát, 2015-ben 
pedig a marosi hagyományokat népszerűsítő eseményeket szerveztek Gernyeszegen, 
Dicsőszentmártonban és Bözödön.  
Elindulva a Maros Völgyi és Görgény Völgyi Fesztiváloktól, amelyek a XII. valamint a XI. 
kiadásnál tartanak, kb. 15.000 személy/alkalom részvéttel, úgy gondoljuk, hogy ez a 
két esemény, az előbb bemutatott mellett megalkothatják a keretét a ”Turista Maros 
megyében” megyei közérdekű tervezetnek, egyformán ajánlva a marosiaknak és a 
megye potenciális látogatóinak minden régióból és külföldről. Ilyen módon mindenik a 
lentebbi események közül ez alatt az átfogó cím alatt fog futni, a fesztiválok 
megszervezése lesz a megvalósítási kerete, a Maros Megyei Tanács saját műszaki 
forrásaiból, az egyes anyagok szöveg, fénykép és videó, amelyek egy adatbázist és egy 
online platformot alkotnak (a www.cjmures.ro) az események szervezőinek a 
térségeinek a népszerűsítésére. Ilyen módon az említett fesztiválok 2016-tól kezdve 
fontos kiinduló pontokká válnak Maros megye kulturális naptárában. 
Az események kezdeményezői által javasolt ajánlaton keresztül szervezni fognak egy 
sor tevékenységet amelyek magukba foglalnak kézműves művészeti kiállítások, 
hagyományos zene előadások és színdarabok, tánc szólóestek, valamint a vidéki 
fejlesztéssel kapcsolatos a helyi értékekre alapozó előadások. A fő célja a 
szervezőknek az anyagtalan és anyagi kulturális örökség megóvása, mint eszköze a falú 
világával való kapcsolat megerősítésének, a megvalósítás régiójának turisztikai 
ajánlatainak a változatossá tételével és ezeknek a földrajzi térségeknek a 
vonzerejének a növelése. 
Ezek az események lesznek a román, magyar és szász hagyományok megőrzésének a 
hiteles mértéke a megye majdnem minden zónájában. Ezen események egy a Maros 
megye turisztikai potenciáljának népszerűsítési járműjévé válik, amin keresztül minél 
nagyobb számú látogatót akarunk vonzani akik hozzájárulnak, implicit módon, a 
vidékünk fejlesztéséhez. 
 
 

 28.1 ”Leányvásár Fesztivál” – szokások a Görgény Völgyéről  
Szervező: ”Pe Mureș și pe Târnavă” Kulturális Egyesület 
Helyszín: A Mocsár Erdő melletti fennsík, Görgényszentimre 
Dátum: 2016. június 26 
 28.2 Maros Völgye Fesztivál  
Szervező: ”Maros Völgye” Közösségen belüli Fejlesztési Egyesület 
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Helyszín: ”La Alei” Fennsík, Ratosnya község 
Dátum: 2016 július 
 28.3 Nyárád-mente Fesztivál – Kézműves termékek vására  
Szervező: ”Nyárád-mente” Kistérség Egyesület 
Helyszín: Nyárádszereda 
Dátum: 2016. július 30-augusztus 1 
 28.4 Görgény Völgye Fesztivál 
Szervező: A Görgényvölgyi Közösségek Egyesület 
Helyszín ”La Fâncel” Fennsík, Libánfalva község 
Dátum: 2016. augusztus 26-28 
 28.5 Kisküküllő mente Fesztivál 2016: Culin-Art Fest 
Szervező: Kisküküllő Balavásár-Szováta Kistérségi Egyesület 
Helyszín: Erdőszentgyörgy, Rhédey Kastély 
Dátum: 2016. szeptember 23-25 
 28.6 Küküllők Fesztiválja 
Szervező: ”Valea Târnavelor” Közösségen belüli Fejlesztési Egyesület 
Helyszín: Dicsőszentmárton 
Dátum: 2016. október 
 
B. A MAROS MEGYEI TANÁCS SAJÁT TEVÉKENYSÉGEI 
 
Ezeket a tevékenységeket a megyei közhatóságok indítványozzák, a saját jogkörének 
és a törvény feltételei megfontolása végett, a kultúrára vonatkozó megyei közérdekű 
szolgáltatások ellátásához szükséges keretek biztosítása érdekében. 
Ezen körülmények között, mivel adottak a kultúrához való hozzáférési lehetőségek 
diverzitása, a tevékenységek amelyeket megszervez és lefolytat a Maros Megyei 
Tanács a Maros Megyei Múzeum, a Maros Megyei Könyvtár, a Marosvásárhely-i Állami 
Filharmónia, az ”Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színház és a ”Mureșul” Profi Artista 
Együttes támogatását fogják élvezni. 
 
 1. ”Mureș Open” vita verseny az ”Iskola Másként” program keretében 
 
- Indokolás: A vita versenyek egy fontos a Maros megyei líceumok diákjainak iskolán 
kívüli tevékenységekben való részvételnek az alternatívája. A Maros Megyei Tanács 
által kivitelezett tervezet, 2015-ben a Másként hét keretében, tervezet amelynek 
neve ”Maros megye Megvitat”, bebizonyította, hogy a diákok meg tudnak vitatni 
komoly témákat, pró és kontra érvekkel. A 2016-os kiadás megszervezése a ”Mureș 
Open” megyei vita versenynek, aktívan bevonja Maros megye líceumainak és 
kollégiumainak diákjait. A versenyező csapatok Maros megyéhez kapcsolódó fontos 
témákat fognak megvitatni, amelyek között van: Maros megye fejlődése, Maros megye 
gazdasági, társadalmi, kulturális jellegzetességei, fontos kihívások a gazdaság, 
társadalom és kultúra terén. 
- A versenyek World Schools formátumban fognak zajlani, a leginkább elterjedt 
vitaforma a líceumisták számára. Minden csapat 3 beszélőből fog állni akik egy adott 
indítványt fognak megvitatni. 
- Helyszín: Marosvásárhely  
- Periódus: 2016. április 
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 2. ”Mureș - The Learning Hub”  
 
- Indokolás: A 2015-ös évben a Maros Megyei Tanács támogatta Marosvásárhely 
jelöltségét mint Európa Kulturális Fővárosa. 
- A kulturális kihívások a jelöltség aktájában többszörös volt: a létező városi mikro-
rendszer bevállalása és szembesítésétől egészen a helyi és régiós határok túllépéséig, 
az európai jólét kontextusába való beiratkozás irányába, ahol a művésetek fejlődést 
generálnak. Röviden, Marosvásárhely jelölésének a szándéka a szimbolikus és 
tapasztalati gazdaság újragondolását jelenti, egy európai kontextusban. 
- Az Európai zsűri jelentése jelzi az aktába bele foglalt tervezetek minőségét, 
mindamellett, hogy Marosvásárhely nem volt rajta a verseny utolsó fázisába bejutó az 
előválasztásba bejutó városok rövid listáján: 
- ”A zsűri megállapítja, hogy a jelölési aktában van elégséges összetevő amelyek 
javítsanak a város kulturális ajánlatán, olyan módon, hogy Marosvásárhely képének a 
megváltoztatásához és a lakosság büszkeségének a szintjének a megemelkedéséhez 
vezessen”. 
- Ebből a feltevésből kiindulva, javasoljuk egy átfogó esemény szervezését, több 
részleggel, amely tervezet viselje a jelölés a Kultúra Európai Fővárosa címet, 
figyelembe véve az Európai Zsűri ajánlásait a tervezet kivitelezésének tekintetében. 
”Mureș - The Learning Hub”. Téma: Tanulás-Informálás-Szocializálás 
Események: 
- Az egyetemistáknak ajánlott esemény, egyes külföldi egyetemek képviselői által 
bemutatott és megvitatásra javasolt témák a marosi végzősök az Európai Unióban való 
továbbtanulásának vagy gyakorlatozásának módozatairól. 
- Vita a turizmusról és Maros megye turisztikai célpontjainak az ország ezen vidékeire 
látogatók útvonalaira való felkerülése. A tevékenységnek utazásszervezők, panzió, 
szálóda, vendéglő tulajdonosok lesznek a meghívottjai. 
- Városi művészet - hogyan lehet egy várost fellendíteni a városi művészettel. 
Vélemény váltás az országos és helyi szintű művészek között, bemutatók, siker példák 
az országban és külföldön. 
- Vlogging - hogyan tudsz sikeres vlogging és blogging tervezeteket kivitelezni. Egy 
országos szinten sikeres meghívott elbeszélgetése a marosi fiatalokkal. 
- Facebook - Az egyik legértékeltebb profi a műfajban el fog beszélgetni arról hogyan 
lehet a szocializáló hálózatból egy népszerűsítési vektor kialakításának módjáról. 
- Kivisszük a színházat az utcára. Egy eszmecsere a marosi színházak képviselőivel és 
az ország színházainak képviselőivel amelyeknek vannak utcai előadásaik. Egy 
színdarab az utcán játszva bemutató Marosvásárhelyen. 
- CSR - A magán cégek beavatása a szociális kampányokba és tervezetekbe. Az 
országos szintű nagy cégek által adott egyes példának a bemutatása a helyi befektetők 
előtt. 
- Kulináris esemény - egy mester séf Marosvásárhelyen fog ételt készíteni, 
elbeszélgetve a kulináris művészetről és arról hogy hogyan lehet egy hobbit egy 
üzletté változtatni. 
- Koncertek, kiállítások, műhelyek, workshopok. 
 
Helyszín: Marosvásárhely 
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Periódus: 2016 május  
 
 3. Dohányzás ellenes kampány 
 
Egy tanulmány szerint Romániában a dohányzás előfordulása 26,7%, 5 millió dohányzó 
létezik, amiből 4 millió naponta dohányzik. Egy a tíz románból tüdőbetegségektől 
szenved a dohányzás miatt, olvasható egy statisztikában amelyet a tüdő orvosok 
készítettek. Ugyanakkor majdnem fele a lakósságnál fenn áll a veszélye, hogy 
megbetegedjen, ha nem mond le a cigarettáról. A legnagyobb problémát a fiatal 
generáció példa követése jelenti. A gyermekek életkora akik megpróbálnak 
dohányozni csökkent az utóbbi években, ők megpróbálják a cigarettát még 6 éves 
korukban, 13 éves korukban ezek közül már sokan útban vannak a függővé válás felé. 
Ezen maximálisan gondba ejtő körülmények között, a dohányzás elleni harc agresszív 
kell legyen. Javasolunk egy sor eseményt Maros megye lakósságának informálása 
céljából: szaladás Marosvásárhely központjában, dokumentum film vetítések, 
információs műhelyek. 
 
 4. Helyek, emberek, tettek 

Úgy gondoljuk, hogy 2016-ban, szükséges egy a helyet, a történelmi helyeket és 
személyiségeket bemutató hatásos tervezetre amely megkülönbözteti Maros megyét a 
többi a többi megyétől, hogy aláhúzza a specifikus helyi értékeket, a végső cél pedig a 
vidék fejlesztése gazdasági szempontból. 

Ezen specifikus elemeket bemutató tervezet célba veszi a Maros megyével kapcsolatos 
differenciáló elemek feltérképezését, dokumentumok(történelmi, fénykép és/vagy 
videó), valamint egyes események rendezése is (információs műhelyek, work-shop-ok, 
konferenciák, rádió és tv műsorok, turisztikai füzetek), amelyek bemutassák a helyi, 
nemzeti és nemzetközi közösségnek. 

 III. AKCIÓ TERV 

A program kivitelezési ideje 2016. március-december, ezt megelőzik a rendezvényeket 
előkészítő amelyeket követ a hatás elemzése és annak az eredménye, a következő 
képen: 
 

Hónap Periódus Tevékenység 

FEBRUÁR Február 25 A program jóváhagyása 

MÁRCIUS– DECEMBER Egész 
periódus 

A program tevékenységeinek az 
előkészítése 

A tevékenységek lefolytatása  

DECEMBER  22-31 A jelentés elkészítése és bemutatása 

 
A megállapított tevékenységek konkrét naptára, a fogalmi és művészi tartalmai 
ezeknek egy referátumba lesznek bele foglalva és a Maros Megyei Tanácsnak az 
Elnökének a jóváhagyásának lesznek alávetve.  
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Kivitelezési módszerek 
 
A tevékenységek a Maros Megyei Tanács keretében speciális apparátusának saját 
emberi erőforrásain és az alárendelt kulturális intézményeken keresztül lesz 
kivitelezve, egy specifikus feladatokkal ellátott csapat létrehozásával. 
A másik oldalon a Maros Megyei Tanács törvényes keretekben szerződést fog kötni 
javakra, a szolgáltatásokra vagy munkálatokra amelyek szükségesek a tevékenységek 
kivitelezéséhez, amelyekhez nincs megfelelő személyzete vagy felszerelése. 
 
A javasolt metodológia kiválasztásának az okai 
 
Az előbb javasolt metodológiával a Maros Megyei Tanács egy tetemes spórlását az 
alapoknak fogja megvalósítani, maximalizálva az intézmény alkalmazottainak a 
tapasztalatait. 
 
Belső értékelési eljárások 
 
A tevékenységek végén, összeállítanak egy jelentést amelyet be fognak mutatni a 
Maros Megyei Tanács vezetőségének, ez fogja alkotni a tárgyát egy esetleges javasolt 
folytatólagosságának ezeknek, valamint javaslatok a jövőbeli alkalmakra. 
 
 IV. A TEVÉKENYSÉGEK KÖLTSÉGVETÉSE 
 
A tevékenységek költségvetése le van írva a Maros Megyei Tanács ezek jóváhagyási 
határozatának a mellékletében és a megyei közhatóság költségvetéséből biztosítják, a 
870250 fejezetből, betartva a törvény előírásait.  
 



Sor 

szám
TEVÉKENYSÉG Szervező/kérvény száma Periódus

Finanszírozá

s 

2016

-Lej-

1
70 év intézményesített Színház 

Marosvásárhelyen

Nemzeti Színház Marosvásárhely 

Nr.1879/02.02.2016
március 10-17 40.000

2 Könyv és Gyertya Gála
”Vox Novum” Egyesület

Nr.3150/19.02.2016
Március 15 40.000

3 Segesvári Blues Fesztivál 2016

Segesvár-i Blues Hospital Kulturális 

Egyesület 

Nr.3228/22.02.2016

Március25-26 15.000

4

A Marisiensis Nemzetközi Kongresszus 

egyetemistáknak, fiatal orvosoknak és 

gyógyszerészeknek

Marosvásárhely-i Egyetemisták Ligája 

Nr.309/08.01.2016
Március 30 -Április 3 15.000

5 ”Brenyó Mihály” nemzeti matematika verseny
”Bolyai Farkas” L1ceum

Nr.3023/18.02.2016
Április 8 – 10 5.500

6 Nemzeti matematika olimpiász
Maros Megyei Tanfelügyelőség 

Nr.21966/13.11.2015
Április 19-23 20.000

7 A Háborús Veteránok Napja
EAGLES 09 Egyesület

Nr.3226/22.02.2016
április 20.000

8
Didaktikai tapasztalatok multikulturális 

kontextusban – nemzeti szimpózium

”Bolyai Farkas” Líceum

Nr.2686/15.02.2016
Május 27-28 5.500

9 Erdélyi Falvak Olimpiásza – Nevelési Tervezet

Maros Megyei 

Tanfelügyelőség/Marosszentkirály-i 

Gimnáziumi Iskola 

Nr.24766/17.12.2015

május 10.000

10 Sky is not the limit – repülőgép bemutató
A Romániai Repülőklub 

Nr.817/15.01.2016
Június 11-12 30.000

A Maros M.T. 2016 február 25. 23. számú A 2016. évi megyei közérdekű kulturális és társadalmi 

tevékenységek költségvetése Határozatának 2. számú Melléklete

A. A MAROS MEGYEI TANÁCS KÖZÖS TEVÉKENYSÉGEI, INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL



11

Ramona Fabian emlékére – „Sacfiuț” 

(Szegfűcske n.r.) Megyeközi népzene Verseny-

fesztivál

”Floare Rară” Művészi Egyesület

Nr.2357/09.02.2016
Június 24-26 15.000

12 Maros megyei Galopp
Wurttemberg Sándor Egyesület

Nr.2952/17.02.2016
Június 24-26 45.000

13
Alexandru Todea Bíboros szobrának 

leleplezése és megszentelése

Egyesült római Esperesi Hivatal, Szászrégeni 

Görög Katolikus

Nr.2018/03.02.2016 

Június 29 20.000

14
OffRoad Bajnokság – 100 Tracks Adventure 

Mureș

Extreme Sports Events Sport Klub Egyesület

Nr.3231/22.02.2016
Július 17-30 10.000

15 Kerek erdő – Kortárs Film és Művészet
K’arte Egyesület 

Nr.3087/19.02.2016

augusztus 1-szeptember 

30 
15.000

16
Transilvania International Film Festival (TIFF) 

Mureș 

Városi film és kultúráért Egyesület 

Nr. 3227/22.02.2016
Augusztus 12-14 170.000

17
“La Oarba și la Iernut” Népi Hazafias Ének 

Fesztivál

“Pe Mureș și pe Târnavă” Kulturális 

Egyesület 

Nr.3056/19.02.2016

Augusztus 14-15 30.000

18
„Harmonia Cordis” Nemzetközi Klasszikus 

Gitár Fesztivál

”Harmonia Cordis” Egyesület

Nr.354/11.01.2016
Augusztus 15-21 30.000

19
”SFERA – Kortárs Sátor 2016” Fesztivál – a 

”Marosi Örvény” Fesztivál keretében

”Vox Novum” Egyesület

Nr.2866/16.02.2016
Augusztus 27-29 35.000

20
Fogathajtó Bajnoksági Döntő. Világbajnoksági 

Selejtező Nemzetközi Verseny

Csittszentiván fejlesztése Egyesület

Nr.2794/16.02.2016
Szeptember 7-11 30.000

21 ”Bookfest” Marosvásárhely Könyv Kiállítás
Romániai Könyvkiadók Egyesülete

Nr.1019/18.01.2016
Szeptember 150.000

22

”Bernády napok” – ”Marosvásárhely, Régi 

Városháza – Tîrgu Mureș, Primăria Veche” 

kétnyelvű kötet újra kiadása

”Dr. Bernády György” Kulturális Alapítvány

Nr.3010/18.02.2016
Október 27-28 7.000

23
ALTER-NATIVE Rövidfilm Nemzetközi Film 

Fesztivál

A Magyar Fiatalok Demokratikus Szövetsége

Nr.1900/02.02.2016
November 2-6 25.000



24 Nemzetközi Könyvvásár

A Romániai Magyar Könyv Céhe 

Egyesülete/a Marosvásárhely-i Kulturális 

Központ Egyesülete

Nr.2641/12.02.2016

November 10-13 65.000

25 Római-Katolikus Vallásos Kreativitási Verseny
”Pro Vita Cristiana” Alapítvány

Nr.1600/28.01.2016
2015-2016-os tanév 7.000

26 ”Cultura et Istoria Nostra” Verseny

”Erdélyi Rákóczi Szövetségek Szervezete” 

Egyesület 

Nr.1601/28.01.2016

2015-2016-os tanév II. 

féléve 
5.500

27 Bekecs – előadás körút
”Bekecs” Tánc Együttes

Nr.2977/18.02.2016
április - december 25.000

28

28.1.
”Leányvásár Fesztivál” – szokások a Görgény 

Völgyéről

”Pe Mureș și pe Târnavă” Kulturális 

Egyesület

Nr. 3055/19.02.2016

Június 26 15.000

28.2. Maros Völgye Fesztivál

”Maros Völgye” Közösségen belüli 

Fejlesztési Egyesület

Nr.3024/18.02.2016

Július 70.000

28.3.
Nyárád-mente Fesztivál – Kézműves termékek 

vására

”Nyárád-mente” Kistérség Egyesület

Nr.1450/25.01.2016
Július 30 – augusztus 1 70.000

28.4. Görgény Völgye Fesztivál
A Görgényvölgyi Közösségek Egyesület      

Nr. 3237/22.02.2016
Augusztus 26-28 70.000

28.5.
Kisküküllő mente Fesztivál 2016: Culin-Art 

Fest

Kisküküllő Balavásár-Szováta Kistérségi 

Egyesület

Nr.1449/25.01.2016

Szeptember 23-25 70.000

28.6. Küküllők Fesztiválja

”Valea Târnavelor” Közösségen belüli 

Fejlesztési Egyesület

Nr.3166/19.02.2016

Október 70.000

1
”Mureș Open” vita verseny az ”Iskola 

Másként” program keretében
Maros MT Április 10.000

2 “Mureș - The Learning Hub” Maros MT Május 100.500

3 Dohányzás ellenes kampány Maros MT egész évben 10.000

Turista Maros megyében

B. A MAROS MEGYEI TANÁCS SAJÁT TEVÉKENYSÉGEI 



4 Helyek, emberek, tettek Maros MT egész évben 20.000

1.391.000ÖSSZESEN
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