
 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 
101. számú HATÁROZAT 

2016. július 28-i 
A Maros Megyei Tanács 2016/23 sz. a Maros Megyei Tanács megyei közérdekű 

kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kibontakozásában és 
finanszirozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 

Határozat 1 és 2 számú mellékleteinek módositását és kiegészitését illetően 
 

Maros Megyei Tanács, 

Látván a Gazdasági Osztály 2016.07.26/14.159 sz. tényfeltáró indoklását, valamint a 

szakbizottságok meghagyását, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanácsnál a 2016.06.10/11347, 2016.07.14/13405, 

2016.07.15/13528, 2016.07.19/13733, 2016.07.19/13785, 2016.07.20/13851, 

2016.07.21/13972, 2016.07.27/14273  számokon rögzitett kérelmeket,  

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanács 2016.02.25/23 sz. Határozat 5. Cikk (2) 

bekezdésének a Maros Megyei Tanács megyei közérdekű kulturális és szociális 

tevékenységek szervezésében, kibontakozásában és finanszirozásában való 

részvételének jóváhagyásáról szóló rendelkezéseit, au utólagos módositásokkal, 

A 2001/215 sz. helyi önkormányzati Törvény 91.cikk (1) bekezdés d) és e) betűjének 

az 5.cikk a) betűjének 4 pontjával és a 91.cikk (6) bekezdés a) betűjével 

összefüggésben, valamint a 97.cikk (1) bekezdés  rendelkezései értelmében, újból 

közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

határozza: 

1. Cikk. A Maros Megyei Tanács 2016.02.25/23 sz. Határoza, a Maros Megyei Tanács 
megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, 
kibontakozásában és finanszirozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 
Határozatának, a 2016.04.21/65 sz. Maros Megyei Tanács Határozat által kiegészitett 
1 és 2 számú mellékletei módositottak és kiegészitettek: 
 
1. Az 1 számú melléklet következő poziciói módosulnak:  
 

- 11 sz. pozició Memorialul Ramona Fabian- Festival concurs interjudeţean de 

muzică populară „ Sacfiuţ”, „data” bekezdés tartalma a következő lesz: „október 

hónap”; 

- 13 sz. pozició „Dezvelirea şi sfinţirea statuii Cardinalului Alexandru Todea” 

„data” bekezdés tartalma a következő lesz: „december hónap” 

- 16 sz. pozició „Transilvania International Film Festival(TIFF) Maros”, „data” 

bekezdés tartalma a következő lesz: „23-25 szeptember”; 



 

 

- 26 sz. pozició ”Cultura et Historia Nostra”, „data” bekezdés tartalma a következő 

lesz: „október hónap”. 

2. Az 1 sz. melléklet esetén, az A szakasz „A Maros Megyei Tanács intézmények és 

szervezetek közreműködése által megvalósitott tevékenységei” 32 pontját követően 

a 33,34,35 és 36 –os pontok kerülnek beiktatásra, melyek tartalma a jelen határozat 

szerves részét képező 1 sz. Mellékletbe foglalt.  

3. A 2 sz. melléklet esetén, az  A szakasz „Maros Megyei Tanács intézmények és 

szervezetek közreműködése által megvalósitott tevékenységei” 32 pontját követően 

a 33,34,35 és 36 –os pontok kerülnek beiktatásra, melyek tartalma a jelen határozat 

szerves részét képező 2 sz. Mellékletbe foglalt.  

2. Cikk. A jelen határozat közölve lesz a Maros Megyei Tanács Gazdasági Osztályával, 

mely felelős annak végrehajtásáért.  

 

 

 

ELNÖK                                                                                               Ellenjegyzi  

Péter Ferenc                                                                                              TITKÁR  

                                                                                                         Paul Cosma  

 



 

 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI OSZTÁLY  
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL, KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 
 

INDOKLÁS 
A Maros Megyei Tanács 2016/23 sz. a Maros Megyei Tanács megyei közérdekű 

kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, kibontakozásában és 
finanszirozásában való részvételének jóváhagyásáról szóló 

Határozat 1 és 2 számú mellékleteinek módositását és kiegészitését illető 
határozattervezethez 

 
A Maros Megyai Tanács 2016/23 sz. Határozata által jóváhagyásra került a Maros 
Megyei Tanács megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek szervezésében, 
kibontakozásában és finanszirozásában való részvétele, a tevékenységek pedig két 
szakaszra vannak csoportositva:  
- A Szakasz:  A Maros Megyei Tanács intézmények és szervezetek közreműködése által 
megvalósitott tevékenységei 
- B Szakasz: A Maros Megyei Tanács saját tevékenységei  
Az A Szakaszba foglalt tevékenységek mindmáig a tervezési ütemterv szerint 
végződtek, egyes tevékenységek kivételével, melyeket objektiv okokból, a szervező 
alapitványok kérelmezése alapján halasztotás, illetve az események átütemezése 
illeti, ahogy az következik:  
 
a) Ramona Fabian Memoár - megyék közötti népzenei Verseny Fesztivál, „Sacfiuţ”, 
(2016/23 sz. Maros Megyei Tanács Határozat 1 Melléklet 11-es poziciója), az 
esemény kezdeti időszakához 2016 június 24-26 viszonyitott átütemezése 2016 
októberre (Fő szervező: „Floare Rară” Kulturális Egyesület, 2016.06.10/11347 sz. 
kérelem) 
 
b) Alexandru Toader Biboros emlékmű leleplezése és felszentelése (2016/23 sz. 
Maros Megyei Tanács Határozat 1 Melléklet  13 sz. poziciója), az esemény kezdetileg 
jóváhagyott időpontjához 2016 június 29 viszonyitott átütemezése 2016 decemberére 
(Fő szervező: Szászrégeni, Román Görög-Katolikus Esperesség, 2016.07.20/13851 sz. 
kérelem).  
 
c) „Transilvania International Film Festival(TIFF) Maros” (2016/23 sz. Maros Megyei 
Határozat 1 Melléklet 16-os poziciója), az esemény kezdeti jóváhagyott időpontjához 
2016 augusztus 12-14 viszonyitott átütemezése 2016 szeptember 23-25 időszakára (Fő 
szervező: AFCU Film és Városi Kultúra Egyesület, 2016.07.19/13785 sz. kérelem).  

 
d) ”Cultura et Historia Nostra” Verseny (2016/23 sz. Maros Megyei Határozat 1 
Melléklet 26-os poziciója), az eseméyn kezdetileg jóvéhagyott időpontjához 2015-
2016-os tanáv, II félév (március-május) viszonyitott 2016 októberére való 
átütemezése (Fő szervező: Erdélyi Rákóczi Szövetségek Szervezete Egyesület, 
2016.07.15/13528 sz. kérelem).  

 

 

 



 

A kezdetileg jóváhagyott kulturális esemény Jegyzékbe foglalt  események 
módositását, illetve átütemezését megillető kérelmek kellet új partnerségi 
kérelmek rögzitésére is sor került a következő rendezméknyek megszervezésének 
értelmében:  

a) ProEtnica –Interkulturális Fesztivál Segesvár , XIV-ik kiadás, nagyszabású 
kulturális esemény, melyre a folyó év augusztus 18-21 közötti időszakban 
kerül sor, Segesvár közőpkori erőditményében.  

A fesztivál célja, hogy a 20 nemzeti kisebségnek egy igazi „Agora”-át biztositson a 
Romániai etnokulturális kisebbségek identitásának kifejezése, megőrzése és 
fejlesztése érdekében.  

Az esemény fő szervezője a Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret(ibz) 
(Interetnikus Ifjusági Oktatási Központ), a Fesztivált pénzügyi alapok által a 
Román Kormány Etnikumközi Kapcsolatok Osztálay (román nyelvű röviditése 
DRI), a Kulturális Minisztésium és  Segesvár municipium is támogatja.  

A Maros Megyei Tanácstól kért pénzügyi támogatás értéke 50.000 lej, mely a 
részvevők elszállásoklását fedezné (2016.07.14/13405 sz. kérelem).  

A Megyei Tanács résztvétele a Fesztivál közismertsége álatl indokolt, mely az ilyen 
jellegű rendezvények legfontosabbja, figyelemre méltó visszhangot hagyva a 
médiában, úgy nemzeti,mint nemzetközi szinten is.  

b) „Petre    Săbădeanu” Népdalelőadó Nemzeti Verseny Fesztivál I kiadás, 
2016 november  

A „ Mureşul Superior” Kulturális Egyesület a Maros Megyei Tanács partnerségét 
kérelmezi (2016.07.19/13733 sz. kérelem) a népdal előadó Verseny Fesztivál 
kezdeményezésének vonatkozásában, melynek az autentikus folkór 
visszaszerzése, a fiatalság- kiemelkedő művészek, mint Petre Săbădeanu, által 
hátrahagyott népdalok kolletktiv emlékezetbe való megőrzésére- való oktatási 
tevékenységeken belüli célja a szellemi kulturális örökség megőrzése, 
értékesitése és népszerűsitése.   

A Marosi környéket jellemő népdal előmozditásának úttörője, Petre Săbădeanu, 
egyedülálló személyiségként volt része a zenei világnak, szülő helysének- Szentanna 
helysége és értelem szerűen Maros Megyének becsületreméltó bemutatása által.  

Az esemény fő szervezője úgy véli, hogy a Verseny Festivál művészi kifejezésre nyújt 
lehetőséget a fiatal népdalénekes  előadőművészeknek, egy olyan esemény keretei 
között, mely a környéket jellemző zenei repertoár előmozditása által egyedülálló a 
környéken.  

A megye költségvetése által kérelmezett támogatás összege 15 000 lej.  

c) „ Cunoaşte-ţi ţara” Polgári Mozgalom  

Országunk valóságának megismerését célzó legszéleskörűbb nemzeti Program 
keretén belül, több mint 100 000 Moldovai állampolgár látogat el Romániába a 
folyó év június-szeptember közötti időszaka alatt.  

 



 

Az „ACŢIUNEA 2012” Polgári Platform által, a emlitett program keretén belül, 
Marosvásárhelyre 50-100 fős csoportok révén, 1000 besszarábiai fiatal látogat.  

A szervező egység a Megyei Tanács támogatását kéri, a résztvevők 
elszállásolását megillető kiadások fedezésére, 4800 lej értékben.  

Figyelembe véve a maros Megyei Tanács a megye képének népszerűsitését 
illető érdekét, a pénzügyi támogatást a megyei hatógág és az „ACŢIUNEA 2012” 
Polgári Platform közötti partnerségi viszony kerete teszi lehetővé.  

A fentiekben bemutatott három kulturális esemény a Maros Megyei Tanács 2016/65 
sz. Határozat, 33,34 és 35 poziciói álltal kiegészitett Maros Megyei Tanács 2016/23 
sz. Határozat 1 és 2  sz. Mellékleteit egésziti ki. 

A fentiekben felvázolt érvek értelmében, vitafolyamat és jóváhagyás céljából elé 
terjesztjük a csatolt határozattervezetet.   

 

 

 

 

ELNÖK                                                                                   ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  

Péter Ferenc                                                                                  Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállitotta: Monica Dohotariu - tanácsos 



 

 KULTURÁLIS EGYESÜLET 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
2016.JÚNIUS 10/11347 Sz. 

 

A MAROS MEGYEI TANÁCSNAK  

A MAROS MEGYEI TANÁCS ELNÖK FIGYELMÉBE  

Referencia: Ramona Fabian Memoár - „Sacfiuţ”megyék közötti népzenei Verseny 

Fesztivál – III – ik Kiadás 

Maros Megyei Tanács 2016.02.25/ 23 sz. Határozata 

Tisztelt Elnök Úr, 

Tekintettel arra, hogy az önök intézményének partnerségi viszonya által 

meszervezett fesztivál első két kiadása valódi sikert aratott és szervezésük minősigi 

szintjén megfeleltek az általunk kitűzött elvárásoknak,  

Figyelembe véve az alulirottat megillető orvosi problémák közbelépését, mely 

lehetővő teszi számomra a fentiekben emlitett 2016 június 24-25-26 időszakon belüli 

esemény megfelelő szervezését és végbemenetelét illető intézkedések lehetőségét.  

Ez úton, tiszteletre méltón a Maros Megyei Tanács Intézményének támogatását  

kérem, a szóban forgó esemény 2016 októberére való átütemezését illetően.  

Ebben a tekintetben, kérem legyen kedves áthelyezni a Kulturpalota nagy termét és 

a Mureşul Professzionista Múvészegyüttes zenekarát 2016 októberére, 3 egymást 

követő napra, azok rendelkezési állományának megfelelően.  

A jelen kérelmet megilltő megfontolások során, tiszteletre méltón kérem legyen 
tekintettel azon tényre, miszerint megyei közérdekű szepontból tekinte a fesztivál a 
művészet kifejezésre nyújt lehetőséget a fiatal népdalénekes  előadóművészek 
számára, egy olyan esemény keretei között, mely a környéken belül egyedülálló és 
hogy az előadóművésznő, kinek emlékére ajánlott a szóbanforgó esemény ugyancsak 
októberi hónapban halálozott el.  

 

Különös tisztelettel, 

* olvashatatlan név és aláirás 

Bélyegző: 

„Floarea Rară” 
KULTURÁLIS EGYESÜLET 

ADÓAZONOSITÓ SZÁM: 25728167 
MAROSVÁSÁRHELY, ROMÁNIA 

 



 

ROMÁN GÖRÖG KATOLIKUS ÉRSEKSÉG 

ROMÁN GÖRÖG KATOLIKUS ESPERESSÉG SZÁSZRÉGEN 

- SZÁSZRÉGENI EGYHÁZKÖZSÉG – 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2016.07.20/13851 Sz. 

A Maros Megyei Tanácsnak 

Elnök úr, 

A Szászrégeni Görög Katolikua 1 Egyházközség, melynek székhelye Szászrégen, 
B-dul Libertăţii 20 sz., Maros megye, Boitoş Ignat-Florin atya, Szászrégen esperese 
által, tisztelettel fordulunk önhöz ALEXANDRU TOADER Biboros emlékművének 
leleplezésével és felszentelésével kapcsolatosan.  

Minden megtett erőfeszités ellenére sem sikerült még megszerezni a múemlék 
elhelyezéséhez szükséges engedélyezéseket. Az épitkezési engedély megszerzését 
megillető dosszié még mindig a Kulturális Minisztériumnál van. Ezen okból kifolyólag, 
fizikai határidőn belül nem áll lehetőségünkben 2016 június 29-i dátumig a szobor 
lehelyezése és felszentelése. 

Kérjük legyen megértéssel az esemánnyel kapcsolatos ünnepségek a folyó év 
decemberére való elhalasztásával szemben. 

 

Köszönjük megértését, 

 

A Jó Isten áldája meg, 

 

BOITOŞ Ignat-Florin Atya 

- Szászrégen esperese –  

* olvashatatlan aláirás és bélyegző:  

ROMÁN EGYESÜLT ÉRSEKSÉG 
GÖRÖG KATOLIKUS ESPERESSÉG  
SZÁSZRÉGEN 
 

 

 

 



 

 

 

 

FILM ÉS VÁROSI KULTÚRA EGYESÜLET 

2016.07.19/13785 Sz.  

 

A Marosvásárhelyi Megyei Tanácsnak 

A Megyei Tanács Elnök, Péter Ferenc figyelmébe, 

 

 

Tisztlet elnök úr, a Film és Városi Kultúra Egyesület, a Transilvania Nemzetközi Film 

Fesztivál, TIFF Marosvásárhely rendezője, a jelen által az esemény kezdeti 

dátumának, augusztus 12-14 , szeptember 23-25 időszakra való módositását kérjük. 

Szeretnénk a fentiekben emlitett időszakkal összekötni az esemény szervezését, 

mivel szeretnénk fenntartani a szeptemberi vetitések folytonosságát, melyhez a 4 

kiadás során már hozzászokott mozikedvelő közönség.  

Ugyanakkór, kérjük sziveskedjen ugyanazon feltételek mellett (12:00 – 01:00 óra 

között) rendelkezésünkre bocsátani a Kultúrpalota helységét szeptember 23-25 

időszak alatt, mivel az Marosvásárhely egyik jelképes tere és ugyanakkór a fesztivál 

keretén belül a legfontosabb helyiség. Kérjük sziveskedjen megerősiteni a 

Kultúrpalora ezen időszakra eső rendelkezési állományát a vetitések 

végbemenetelére vonatkozóan, egyéb esetben kérjük közölje a helyiség 

szeptemberre eső rendelkezési állományát.  

 

Érdeklődéssel várjuk válaszát. Köszönjük!  

 

Tisztelettel, 

Cristian Hordila 

A Film és Városi Kultúra Egyesület Elnöke 

* olvashatatlan aláirás és bélyegző: 
 
ROMÁNIA 
FILM ÉS VÁROSI KULTÚRA EGYESÜLET 
KOLOZSVÁR 



 

ERDÉLYI RÁKÓCZI SZÖVETSÉGEK SZERVEZETE 

Cim: RO-547530 Marosszentgyörgy, Új utca, szám: 607/E1 III./10, Maros megye 

erszsz@yahoo.ro 

2016.JÚLIUS 15/13528 

 

A MAROS MEGYEI TANÁCSNAK 

Alulirott Csorba Árpád-István az MS széria, 656533 számú 

személyazonossági igazolvány tulajdonosa, az Erdélyi Rákóczi Szövetségek 

Szervezete Egyesület elnöke, kérem a Cultura et Historia Nostra verseny 2016 

októberére való eltolódásának elfogadását.  

Megemlitem, hogy független és az Erdélyi Rákóczi Szövetségek Szervezet 

Egyesületével nem kapcsolatos okok miatt nem sikerült  a versenyt annak 

kezdeti időszakán belüli, azaz 2016 májusában  megszervezni.  

 

Köszönöm megértését.  

Dátum: 2016.06.15                                                                          Aláirás:  

Helyszin: Marosvásárhely                            * olvashatatlan aláirás és bélyegző: 

                                                                      ERDÉLYI RÁKÓCZI SZÖVETSÉGEK   
                                                                                SZERVEZETE EGYESÜLET  
                                                              Egyedi regisztrációs szám: 33131223 
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INTERETNIKUS IFJÚSÁGI OKTATÁSI KÖZPONT 

 

A MAROS MEGYEI TANÁCSNAK 

2016 . JÚLIUS 14/13405 

Regisztrációs szám: 2016.07.14/363 

Referencia: Partnerségi felkérés ProEtnica 2016 – Interkulturális Fesztivál Segesvár 

 

Tisztelt hölgyek, tisztelt urak, 

 

A Segesvári Ifjúsági Oktatási Központ (ibz) Egyesülete szervezése által sor kerül a 

Segesvári ProEtnica – Interkulturális Fesztivál XIV-ik kiadására, 2016 augusztus 18-21 

közötti időszakában, melynek helyszine a Segesvári középkori erőditmény lesz.  

Románia Elnöke, E.S.Klaus Werner Iohannis megadta a ProEtnica 2016- Segesvári 

Interkulturális Fesztivált megillető védnökséget. Ugyanakkór az esemény a Bukaresti 

Németországi Szövetségi Köztársaság Nagykövetségének támogatását is élvezi.  

A projektet pénzügyi alapok által a Román Kormány - Etnikumközi Kapcsolatok 

Osztálya (román nyelvű röviditése DRI), a Kulturális Minisztésium és  Segesvár 

municipium is támogatja. 

A Fesztivál a Romániai Nemzeti Kisebbségek 20 Szervezetének támogatása által van 

megszervezve.  

A projekt átfogó célkitűzése a pluralista és demokratikus társadalmon belüli 

etnikumok közötti béke megteremtéséhez és megőrzéséhez való hozzájárulás.  

A projekt átfogó célját az alábbi konkrét célkitűzések által érjük el:  

1.) A ProEtnica Agorát nyújt a nemzeti kisebbségek számára, a Romániai 

etnokulturális kisebbségek identitásának kifejezése és annak megőrzése érdekében 

és 

2.) A ProEtnica elősegiti a kultúrák közötti párbeszédet és művészi kölcsönhatást 600 

résztvevő és 15.000 látogató jelenlétében, a 4 napon át tartó  interkulturális 

fesztivál megszervezése által.  

3.) A nepszerűsitési kapmány által,- mely több mint 100.000 néző, rádióhallgató, 
sajtó és folyóirat olvasó, valamint internet hálózat felhasználó számára továbbitja a 
Fesztivál üzenetét, a  Proetnica úgy nemzeti, mint nemzetközi téren is népszerűsiti 
Segesvár municipiumát.  



4.) A projekt hozzájárul Segesvár gazdasági növekedéséhez a turisták 5%-os 
növekedése által.  

A ProEtnica a Nemzeti Kisebbségek és a kultúrák közötti párbeszéd legfontosabb 
rendezvénye Romániában. A fesztiválon az összes országon és megyén belüli nemzeti 
kisebbség részt vesz.  

Az eseménynek jelentékeny visszhangja van úgy a nemzeti, mint nemzetközi média-
csatornán is, népszerűsitve ez által Maros megye képét.  

A jelen által elé terjesztjük a projekt végrehajtását megillető  partnerségi felkérést 
és a szállás-szolgáltatások biztositásának érdekben pénzügyi támogatásukat kérjük 
50.000 lej értékben, növelve ez által a Maros megyébe látogató turisták számát is.  

További információk átláthatósága érdekében mellékeljük levelünkhöz a projekt 
részletes leirását és annak költségtervét.  

 

 

 

Kedvező válasz reményében, 

Különös tisztelettel, 

* olvashatatlan aláirás      

Volker Reiter  

                                         bélyegző:  

                                              INTERETNIKUS IFJÚSÁGI OKTATÁSI KÖZPONT 
                                              SEGESVÁR 
                                              Adóazonositó  szám: 13633128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
INTERETNIKUS IFJÚSÁGI OKTATÁSI KÖZPONT  

 
ProEtnica 2016 – Interkulturális Fesztivál Segesvár 

 
Projekt leirás 

 
1. Tartalom:  
 
A Segesvári Ifjúsági Oktatási Központ (ibz) Egyesülete a Román Kormány - 
Etnikumközi Kapcsolatok Osztályával (román nyelvű röviditése DRI) való partnersége 
álatal kerül sor a Segesvári ProEtnica – Interkulturális Fesztivál XIV-ik kiadásának 
megszervezésére, melynek helyszine a Segesvári középkori erőditmény lesz 
 
2016 augusztus 18-21 közötti időszakában.  
 
A projektet pénzügyileg a Kulturális Minisztérium és Segesvár municipiuma 
támogatja.  
 
A ProEtnica2016 lefolyása Románia Elnökének, E.S. Klaus Erner Iohannisnak magas 

védnöksége alatt történik. Ugyanakkór, az esemény a Bukaresti Németországi 

Szövetségi Köztársaság Nagykövetségének támogatását és a Maros megyei Prefektus 

partnerségét is élvezi.  

Az etnikai kisebbségek jogainak nem tiszteletben tartása úgy a múltban, mint a 

jelenben is számos konfliktushoz és háborúhoz vezetett.  

A ProEtnica összhangban van a „Európa Tanácsa  a Nemzeti Kisebbségek Védelméről 

szóló Keretegyezmény” elvével. Ezen Egyemény előirja: ”...egy pluralista és igazán 

demokrata társadalomnak nem csupán tisztelnie kell a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó személyek etnikai identitását, kultúráját, nyelvészetét és vallását, hanem 

olyan megfelelő feltételeket kell teremtenie azok számára, melyek elősegitik 

identitásuk kifejezését, megőrzését és kifejtését” és ”... egy tolerancia és párbeszéd 

teljes légkör megteremtése szükséges, mely lehetővé teszi a kulturális sokszinűség 

számára, hogy ne csupán egy forrást képviseljen, hanem tényzőt is, nem elválasztó, 

hanem gazdasitó tényező legyen minden társadalom számára.”.  

A 3.1 Fejezet 2007-es Európai Kulturális Naporendje: ” Ugyanakkór közös örökségünk 

előtérbe helyezése és a társadalmainkban jelen lévő kultúrák hozzájárulásának 

felismerése értelmében, a kulturális sokszinűséget a külömböző kultúrák közötti 

nyitottság és csereprogramok által kell művelni. Mint ahogy egyre multikulturálisabb 

társadalmakban élünk, szükség van, következtetés képpen, a kultúrák közötti 

párbeszéd és az interkulturális kompetenciák támogatására. ” 

A projekt célkitűzésein kersztül ismertetjük a Romániai nemzeti kisebbségek 

kulturális örökségét és a kulturális sokszinűséget, illetve az interkulturális 

csereprogramok támogatását.  

A projekt célkitűzései a következők:  



1.) A ProEtnica Agorát nyújt a nemzeti kisebbségek számára, a Romániai 

etnokulturális kisebbségek identitásának kifejezése és annak megőrzése érdekében. 

2.) A ProEtnica elősegiti a kultúrák közötti párbeszédet és művészi kölcsönhatást 600 

résztvevő és 15.000 látogató jelenlétében, a 4 napon át tartó  interkulturális 

fesztivál megszervezése által.  

A fesztivál a 30 szabadtéri, fő szinpadon előadott művészi rendezvényt, 25 szinpad 

előtti interaktiv előadást, 20 kézműves és bemutató standot, illetve 10 – a nemzeti 

kisebbségeket képviselő kortárs művész  közös művészeti kiállitását  foglal magába, 

film szakaszt- mely 6 külömböző témájú (vallásközi párbeszéd, kultúrák közötti 

párbeszéd, a kisebbségek történelme, stb. ) dokumentumfilmet foglal magába és 12- 

a Nemzeti Kisebbségi Szervezetek által tartott workshop-ot.  

A ProEtnica-t úgy saját internetes web oldala, mint számtalan nemzeti, regionális és 

helyi média partnere népszerűsiti, melyek több száz jelentést fognak közző tenni az 

eredményekkel és a fesztivál eredményével kapcsolatosan a külömböző média 

csatornákon. A fesztivál befejeztét követően egy online katalógust fogunk kiadni, 

mely nyomtatott formában is elérhező lesz 200 példányban.  

A ProEtnica egy olyan eszköz, mely a nemzeti kisebbségek kulturájának kifejtését és 

azok jogait, de ugyanakkór a kultúrák közötti párbeszédet is támogatja, hozzájárulva 

ez által egy pluralista és demokrata társadalom kultúrák közötti békéjének 

megteremtéséhez és növeléséhez.  

3.) A nepszerűsitési kapmány által,- mely több mint 100.000 néző, rásióhallgató, 
sajtó és folyóirat olvasó, valamint internet hálózat felhasználó számára továbbitja a 
Fesztivál üzenetét, a  Proetnica úgy nemzeti, mint nemzetközi téren is népszerűsiti 
Segesvár municipiumát.  

4.) A projekt hozzájárul Segesvár gazdasági növekedéséhez a turisták 5%-os 
növekedése által.  

2. A projekt indokoltsága 
 
Románia mindig is egy multikulturális teret képviselt, amit napjainkban a 20 nemzeti 
kisebbség hivatalos státusza és a Romániai össz népesség utolsó népszámlálása 
szerinti körülbelül 12%-os kisebbségi hovatartozása tükröz. A nemzeti kisebbségek 
kultúrája szerves része Románia Kulturális Örökségének  és az idők során a román 
kultúra ihlet forrása volt. Másrészt, az etnikai kisebbségek jogainak nem tiszteletben 
tartása úgy a múltban, mint a jelenben is számos államok közötti konfliktus, polgár 
háború vagy akár világ háború oka.  
A Projekt egyrészt a nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális és szellemi identitásának 
kifejezését, másrészt pedig az etnikai kisebbségek és többségek közötti 
interkulturális párbeszédet támogatja.  
Igy, a projekt egyrészt a nemzeti kisebbsgek védelmét támogatja, másrészt pedig 
értékesiti a nemzeti kisebbségek szellemi kulturális örökségét.  
Helyi és regionális  téren több olyan rendezvényt is szerveznek, melyen egyetlen 
etnikai csoport vesz részt, mint például: „A Magyar Kultúra Napjai”, „A Szászok 
Találkozója”, „Az Orosz Kultúra Napjai”. Helyi és regionális interetnikus 
eseméyneket is szerveznek, mint a „Kisebbségek Fesztiválja Delta Ünnepe” és 
„Kisebbségek Fesztiválja Aradon”, de nem emlithetünk olyan interkulturális 
rendezvényt a „Segesvári ProEtnica – Interkulturális Fesztivál”-on  kivűl, melyen részt 
vesz mind a 20 Nemzeti Kisebbség. A szervezett rendezvények többsége nem növi túl 
magát a folklór megnyilvánuláson, a ProEtnica célja viszont, hogy lehetőséget 



kináljon a Romániai etnikai közösségek számára, hogy azok bemutathassák szociális, 
kulturális és szellemi életüket azok minden területén külömböző kulturális formák és 
módszerek által, mint zenei előadások, tánc, közönséggel való interaktiv 
tevékenységek, kortárs művészeti kiállitás, könyvek és kiadványok, kézműves 
standok, kulináris kiállitások, vitafolyamatok és kerekasztalok, kiadványok, közösségi 
előadások.  
A népcsoportok közül, a társadalmi kirekesztés veszélyével szemben, a szegénység, 
valamint az oktatás és képzés hiánya miatt a  Roma nép leginkább kitett.  
A Világbank, MMFES és INS 2007-es szegénység értékelő jelentése szerint a roma 
populáció szegénységi rátája 58%-os 2016-ban. „Ha 2003-ban a szegénység kockázata 
a roma populáció esetén az országos átlag háromszorosa volt, 2006-ban annak 
négyszerese lett. A magasabb oktatási szintel egyidőben lenyegesen csökken a 
szegénység kockázat is, annak értéke szinte nulla a felsőfokú végzetséggel 
rendelkező nagykorúak esetén. ” (19-20 old. ) 
 
2008-ban a Roma Nemzeti Ügynökség  „Gyere közelebb- A Romák a mai román 
társadalomba való befogadása és abból kirekesztése” cimű projekten belül egy 
felmérés által kimutatja, hogy  a  nem-roma válaszadók 12%-oz viszonyitva a 
 roma válaszadók  62%-a azt nyilatkozta, hogy az utolsó hónapban háztartásuk egy 
személye feküdt le éhezetten és a nagykorú roma fiatalok (18 és 30 év közötti) 9% -a 
rendelkezik középfokú végzettséggel, mig  2%-a felsőfokú végzettséggel. 
Összehasonlitva, a nem-roma nagykorú fiatalok 41%-a rendelkezik középfokú 
végzettséggel, mig 27%-a felsőfokú végzettségi képzésen vett részt. (209 old.)A nem-
romák 18%-a fogadna be romát családtagként, mig a romák 54%-a fogadna be 
románokat családtagként és 29%-a fogadna be magyarokat családtagként. (210 old.) 
Ezen nézőpontok a roma nők esetén erősödnek a partiárkális striktúra miatt, ahol a 
személyes fejlődést megillető jogok nem tiszteletben tartása által a nők 
elnyomottak, mint ahogy azt D.M. HULEA felvázolja „A Roma nők szerepe a 
közéletben és családban. Egy nemet illető kilátás” cimű cikkjében a Polis Folyóirat 
2013/2 Számában.  
„... A hagyományos roma családon belüli kapcsolatok hierarchikus tipusúak, a férfiak 
kiváltságos helyzetűek, mig a nők kisebbségi státusszal rendelkeznek (84 old.) - ” 
Az országunkban végzett tanulmányok során észlelték, hogy a korai házasságra és 
zsenge kori szülésre vonatkozó hagyományok, -hagyományok, melyek a roma 
népcsoportot jellemzik-, megakadályozza a roma lányok iskolába való iratkozását, 
hozzájárulva ez által a csökkent oktatási állomány népcsoport szinten belüli 
fenntartásához.  (86 old.) 
Igy a roma népcsoport kifejezettebben implikálódik a projektbe.  
Igy a ProEtnica az etnokulturális sokszinűség és a nemzeti kulturális Örökség 
értékesitésének egyedülálló eszköze, tény, mely a korábbi 13 kiadás, a nemzeti 
kisebbségek, nézőközönség résztvevés iránti vágya és a rendezvény média jelenléte  
által indokolható.  
 
 3. A projekt célkitűzései 
 
1) Átfogó célkitűzés: 
 

A projekt átfogó célkitűzése a pluralista és demokratikus társadalmon belüli 

etnikumok közötti béke megteremtéséhez és megőrzéséhez való hozzájárulás.  

2) Másodlagos célkitűzések: 

A projekt átfogó célját az alábbi konkrét célkitűzések által érjük el:  



1.) A ProEtnica Agorát nyújt a nemzeti kisebbségek számára, a Romániai 

etnokulturális kisebbségek identitásának kifejezése és annak megőrzése érdekében. 

2.) A ProEtnica elősegiti a kultúrák közötti párbeszédet és művészi kölcsönhatást 600 

résztvevő és 15.000 látogató jelenlétében, a 4 napon át tartó  interkulturális 

fesztivál megszervezése által.  

- 4 beszerzési eljárás megszervezése, éspedig a reklám szolgáltatásokat megillető 

beszerzések, hang és világitással ellátott szinpadi szolgáltatások (partner), szállás és 

étkezési szolgáltatások, valamint IT felszerelést (Projekt promoter)megillető 

beszerzések; 

- Egy fesztivált népszerűsitő kampány, a következő anyagok tervezése, gyártása és 

kijelölése által: sajtó makett, internetes banner, reklám banner, internetes web 

oldal, facebook oldal, rádióreklám, TV reklám, 200 plakát, 5.000 program szórólap, 3 

sajtóközlemény, egy sajtótájékoztató. 

A 20 nemzeti kisebbség kulturális örökségének bemutatása a 30 fő szinpadon előadott 

művészi rendezvény, a 20 kézműves és bemutató standon, illetve 10 – a nemzeti 

kisebbségeket képviselő kortárs művész  közös művészeti kiállitása, a  film szakasz- 

mely 6 külömböző témájú (vallásközi párbeszéd, kultúrák közötti párbeszéd, a 

kisebbségek történelme, stb. ) dokumentumfilmet foglal magába és a 12- a Nemzeti 

Kisebbségi Szervezetek által tartott külömböző témakörü (tánc, kultúra, 

hagyományok, kortárs művőszetek) workshop érvén .  

- A 25 szinpad előtti interaktiv előadás által biztositott kultúrák közötti 

párbeszédetés  művészeti kölcsönhatást és a 8 előadást, etnokulturális támakörű 

kerekasztalokat megillető fórum.  

- Nemzeti kisebbségeket népszerűsitő kampány, mely a fesztivál kezdetével 

egyidőben indul egy sajtóközlemény és egy sajtótájékoztató, egy 2000 példányban 

kinyomtatott katalógus,100 média csatornán belüli- nemzeti kisebbségről szoló 

előadás, beleértve egy kb. 45 perces TVR csatorna által megvalósitott, a 

”Convieţuiri” cimű adásban adott előadás, valamint a fesztivál eredményei által.  

A projekt befejező szakasza, mely  a sajtó dosszié és egy értékelési jelentés 

összeállitásában, egy állandó lemez elkészitésében, valamint a műszaki-pénzügyi 

jelentés összeállitásában áll.   

3.) A nepszerűsitési kapmány által,- mely több mint 100.000 néző, rásióhallgató, 
sajtó és folyóirat olvasó, valamint internet hálózat felhasználó számára továbbitja a 
Fesztivál üzenetét, a  Proetnica úgy nemzeti, mint nemzetközi téren is népszerűsiti 
Segesvár municipiumát.  

4.) A projekt hozzájárul Segesvár gazdasági növekedéséhez a turisták 5%-os 
növekedése által.  

4. Kulturális téren belüli nemzeti és/vagy európai politikákkal való összhang: 

A ProEtnica összhangban van az Európa Tanács tagállamai által aláirt „Nemzeti 
kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény” elveivel, mely Románia által 1995-
ben volt ratifikálva és mely 1998-ban lépett érvénybe. Ezen egyezmény magába 
foglalja, hogy: ”... egy pluralista és igazán demokrata társadalomnak nem csupán 
tisztelnie kell a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek etnikai identitását, 



kultúráját, nyelvészetét és vallását, hanem olyan megfelelő feltételeket kell 
teremtenie azok számára, melyek elősegitik identitásuk kifejezését, megőrzését és 
kifejtését” és ”... egy tolerancia és párbeszéd teljes légkör megteremtése szükséges, 
mely lehetővé teszi a kulturális sokszinűség számára, hogy ne csupán egy forrást 
képviseljen, hanem tényezőt is, nem elválasztó, hanem gazdasitó tényező legyen 
minden társadalom számára.” 
A ProEtnica fesztivál a Romániai etnokulturális identitások kifejezésének, 
megőrzésének és uhyanakkór kiterjesztésének  Agoráját képviseli, egy tolerancia és 
párbeszéd teljes légkört teremtve, mely által az etnokulturális sokszinűség Románia 
társadalmának gazdagitó tényezőjévé válik. A ProEtnica tehát megegyezik a Nemzeti 
Kisebbségek Kulturájának előtérbe helyezéséről és kultúrák közötti párbeszédről 
szóló  nemzeti és európai politikákkal és prioritásokkal.  
Az Európai Közösségek Bizottságának  egy globalizálódó világon belüli kulturális 
sokszinűségre és kultúrák közötti párbeszédre vonatkozó európai kulturális 
programról szóló Közleménye (3.1 Cikk.) határozza, hogy: ”Kulturális örökségünk és a 
társadalmainkban jelen lévő kulturák hozzájárulásának egyidejű elismerése 
érdekében, a kultúrális sokszinűségét a külömböző kultúrák közötti nyitottság és 
csereprogramok által kell művelni. Egyre multikulturálisabb társadalmakban élünk és 
következés képpen szükség van a kultúrák közötti párbeszéd és az interkulturális 
kompetenciák támogatására. ” (9 old.) Úgy véljük, hogy célkitűzéseink elérése által 
előtérbe helyezzük úgy a Romániai nemzeti kisebbségek kulturális örökségét, mint a 
kultúrális sokszinűséget és a kultúrák közötti párbeszédet, csereprogramot.  
A nemzeti jogszabályok keretein belül is számos,- nemzeti kisebbségek kulturális 
örökségét és a kultúrák közötti párbeszédet, csereprogramot magába foglaló  
törvénnyel vagy Kormányrendelettel találkozhatunk, mint például az Etnikumközi 
Kapcsolatok Osztályának szervezéséről és működéséről szóló 2005/111 sz. 
Kormányrendelet 7-ik és 8 –ik fejezete.  
 
5. Kulturális közösségek, beleértve a roma közösség identitásához és 
fenntartásához való hozzájárulás 
 
A  fesztiválon való jelenlét által, a résztvevő etnokulturális szervezetek társadalmon 
belüli láthatóságának szintje növekedik. A fesztivál megszervezése mindig is hatást 
gyakorolt és ezek után is fog, a kisebb etnokulturális közösségek fejlődésére 
is,például ösztönözte az együttesek létrehozását, mint ahogy azt az U.D.S.C.R.-O.L. 
Temesvási Elnöke, Szeidert-Subert Anttoneta-Renata levele tükrözi, melyben az áll:„ 
Mindegyik  PROETNICA fesztivál kiadását követően ugyanazon programmal megyünk a 
Prágai Disaszpóra Fesztiválra – ahol 2008-ban a fesztivál keretén belül a fődijat 
nyertük el a hagyományok, viselet és autentikus zene  megőrzéséért. Ha ne legyen „A 
mi Segesvárunk”- ahogy dédelgetjük mi a fesztivált, talán sosem merük volna átlépni 
a határokat és megismertetni magunkat.” 
A ProEtnica-n való résztvételnek tehát jelentősége van a résztvevő művészegyüttesek 
porofóliójában, mert résztvételük könnyiti az egyéb nemzeti és nemzetközi 
eseményeken való részvételüket.  
A ProEtnica fesztivál mindig is mennyiségi és minőségi hatással volt és lesz a 
közönségre. A 2016-os kiadásra hozzávetőlegesen 15.000 fős közönségre és 600 
résztvevőre számitunk, mely nagy szám egy kulturális rendezvényre tekintve. Az 
interaktiv programok révén a névők szereplőkké válnak és azt akatrjuk, hogy a 
kultúrák közötti kölcsönhatás révén az etnokulturális sokszinűséget a közönzés 
társadalmat gazdagitó értékként fogja fel.  
Azon célkitűzést, mely által a Romániai etnokulturális kisebbségek identitásának 

kifejezése és annak megőrzése érdekében egy  Agorát nyújthatunk a nemzeti 

kisebbségek számára,- egy interkulturális fesztivál megszervezése révén érjük el, 

melynek keretein belül, - a szokások és hagyományok praktikus bemutatásának 

érdekében, mint a szinpadi előadások (tánc, kórus, zene),a szellemi és mobil 

kulturális örökség szabadtéri standok általi bemutatása, beltéri kiállitások   - egy igen 



megfelelő infrastruktúrával rendelkezünk. A kulturális-tudományos program keretén 

belül a résztvevő szervezeteknek lehetősége adódik előadások által elméletben 

bemutatni az etnokulturális szokásokat és hagyományokat. Az identitás  

kifejezésének lehetősége mellett, az ilyen jellegű fesztiválokon való résztvétel 

hozzájárul az etnokulturális identitás megőrzéséhez is, mivel a ProEtnica fesztivál a 

hagyományok iránti érdeklődés ösztönzője, egy lehetőség, főként a nemzeti 

kisebbségek  folklór egyőtteseinek fiatal tagjai számára, hogy szinpadra léphessenek 

és tapsot, dicséretet kapjanak. És a 10 –  nemzeti kisebbségeket képviselő kortárs 

művész  közös művészeti kiállitása által a jelen témái a kortárs művészek etnikai 

identitásának prizmáján keresztül vannak kifejtve.  

Egy fesztivál ünnepi keretet is jelent, mely által úgy a résztvevők, mint nézők is 

megfeleltkeznek a mindennapokról, hogy együtt únnepelhessék a szellemi értékeket.  

6. A projekt célcsoportjai: 

A célcsoportok a nemzeti kisebbségek, a kötbenső szervek és szervezetek, mint azok 

a szervek, melyek elősegitik a kultúrák közötti párbeszédet és a média szervezetek, 

de az egész társadalom.  

A projekt közvetlen, közvetett kedvezményezettjei.  

A közvetlen kedvezményezettek a nemzeti kisebbségekhek,- több mint 500  tartozó. 

20 média képviselő és 15.000 néző.  

A közvetett kedvezményezettek célcsoportját körülbelül 100.000 olyan személy 

alkotja, melyhez a média csatornákon és egyéb információs utakon keresztül jut el   

a fesztivál üzenete.  

7. A projekt tevékenységei  

1. Előkészitő szakasz 

1.1. A beszerzési eljárások szervezése, a szolgáltatókkal és árukereskedőkkel 

való kapcsolatfelvétel 

A júliusi-októberi hónapokban az egyesület a szállás szolgáltatással és IT 

felszerelésekkel kapcsolatos beszerzési eljárásokat szervezi az egyszerüsitett eljárás 

keretén belül.  

A beszerzési eljárások szervezése 5%-os arányban járul hozzá a célkitűzések 

megvalósitásához.  

A tevékenység eredménye 7 olyan beszerzési eljárás, mely odaitélési 

dokumentumokat, szerződéseket és átvételi jegyzőkönyvet  tartalmazó beszerzési 

dissziék által volt előterjesztve.  

1.2. Az adatbázis struktúra, nevezési lap összeállitása, a nevezési lap a résztvevő 

szervezetekhez való kiküldése (nemzeti kisebbségek, média partnerek).  

Júniusban az egyesület relációs adatbázist állit össze, mely a benevezési összetett 
adatok központositásának  hatékony rendszere. Ugyanakkór az egyesület egy on-line 
nevezési lapot is összeállit, melyet  a 20 nemzeti kisebbség 19 szervezetének  és a 
média partnereknek küld el.  



Az adatbázis és a nevezési lap  5%-os arányban járul hozzá a célkitűzések 

megvalósitásához.  A tevékenység egy már megalkotott adatbázis és egy nevezési lap 

minta végtermékkel rendelkezik.  

1.3. A nevezési lapban található adatok összesitése, a résztvevők étkezés és 

szállás szolgáltatási helyekre való felosztása és a program összeállitása.  

A megvalósitási hónapokban, júliusban és augusztusban az egyesület összesiti a 

benevezési adatokat és a résztvevőket étkezés és szállás szolgáltatási helyekre osztja 

be. A nevezési lap által szolgáltatott adatok, - a célcsoportok résztvevőinek minimum 

30 kitöltött nevezési lapja a fesztivál program megvalósitásának alpja.  

A tevékenység eredménye a fesztivál programjának word dokumentumba foglalt 

formája, valamint a szállás és étkezés ábrák.  

Ezen tevékenység 10%-os arányban járul hozzá a célkitűzések megvalósitásához.  
 
2. A fesztivál népszerűsitő kampányának elkészitése 
  
 
A népszerűsitő kapmány a fesztivál kezdetével egyidőben indul és a gesztivál 

kezdetével zárul augusztusban. Ez a tevékenység 15%-os arányban járul hozzá a 

célkitűzések megvalósitásához. A tevékenység célja, hogy olyan formában 

népszerűsitse a fesztivált, hogy az 15.000 látogatót vonzon a helyszinre, melyek a 

projekt közvetlen kedvezményezettei.  

2.1. A projekt sajtótájékoztató és regionális napilap, valamint sajtóközlemény 

általi elterjesztése 

Júliusban elterjesztjők a projektet egy sajtóközlemény és regionális napilapban való 

sajtótájékozató révén. A média partnerek által a sajtóközlemény on-line formában és 

legkevesebb 3 folyóiratban, napilapban vagy újságban lesz kiadva az irott sajtóban.  

2.2. Az esemény népszerűsitését elősegitő anyagok megalkotása: sajtó makett, 

internetes banner, reklám banner, internetes web oldal, facebook oldal, 

rádióreklám, TV reklám, 200 plakát, 5.000 program szórólap 

Az első megvalósitási hónappal kezdődően, közvetlen a reklám szolgáltatásokat 

megillető szerződés odaitélését követően, a kijelölt vállalat a projekt  összes 

népszerűsitési anyagát illetőne egy corporate disignt fog megalkotni éspedig on-line 

anyagok (internetes banner 3 méretben, web oldal, facebook oldal), makett anyagok, 

melyek nyomtatva lesznek (sajtó makett, melyet átvesznek majd az irott sajtó média 

partnerek, reklám bannerek, plakátok és szórólapok). Ugyanakkór a kijelölt vállalat a 

média partnerek- A Román Rádióadás Társaság és Román Televizió-,  közreműködése 

álta audiovizuális promováló anyagokat állit össze, éspedia a rádió hirdetést és TV 

hirdetést. Ezen tevékenység augusztusban ér véget.  

2.3. A promováló anyagok elkészitése, kiadványokba való közzététele és 

terjesztése  

Ugyancsak az első hónapban kezdődik a fesztivált promováló anyagok elkészitése és a 
finanszirozó láthatóságának promoválása is. Egy reklám bannert már az első 
megvalósitási hónapban elkészitünk. A kérelmező székhelyénél fogjuk kiállitani és a 



fesztivál ideje alatt a szinpadra költöztetjük, teljesitve ez által a kérelmező 
útmutatójába foglalt feltételek egyikét. A második bannert augusztusban fogjuk 
kifüggeszteni a Segesváron áthaladó   E60 európai út felett. Az internetes bannerek 
és sajtó makettek július havával kezdődően lesznek elérhetőek, a TV és rádió 
reklámok pedig augusztussal kezdődően.  

A sajtó makett az irótt sajtó média partnerek által, helyi, regionális és nemzeti 
szinten minimum 20 példányban lesznek elkészitve; az internetes bannerek 
legkevesebb 20 internetes oldalon lesznek elérhetőek. A rádióreklám helyi, regionális 
és nemzeti szinten legkevesebb 100 alkalommal lesz hangoztatva, mig a TV reklám a 
TVR-vel folyzatott tárgyalás következtében lesz adva.  

200 plakátot és 5.000 szórólapot csak augusztusban nyomtatunk ki. A plakátokat csak 
Segesváron szorjuk szét 3 héttel az esemény előtt. Mindenik résztvevő szervezet kap 
egy plakátot emlékbe. A korábbi tapasztalat szerint a program  nem fog 
módositásokat szenvedni  afesztivál végéig, mivel azt csak a fesztivál előtt pár 
nappal fogjuk kinyomtatni 5.000 példányban.  

2.4. A program sajtóközlemény általi terjesztése és annak web oldalra való 
közzététele 

Úgy véljük, hogy a program bevégezése egy határkövet képvisel a progtam 
összeállitásának és annak közzétételének  folyamatában, sajátosabb képet nyújt a 
fesztiválról a lehetséges látogatóknak. A program első változatban az első 
megvalósitási hónapban (júliusban) lesz közzétéve, on-line formában.  

2.5. A fesztivál kezdete előtti rövid sajtóközlemény 

Hogy minél nagyobb közönséget vonzani tudjunk, a második megvalósitási hónapon  
(augusztus) belüli sajtótájékoztató alkalmával közzé teszünk egy sajtóközleményt, 
mely egyféle képpen a fesztivál terjesztése lesz.  

2.6. A projekt programját és a finanszirozó láthatóságát megillető fesztivál előtti- 
Marsosvásárhelyi sajtótájékoztató 

A fesztivál előtti 2 megvalósitási hónap ulolsó eseményét a Marosvásárhylei 

sajtótájékoztató megszervezése képezi, mivel minden fontos média szervezet 

rendelkezik szerkesztőséggel a magye fővárosában. A tájékoztatón az egyesület két 

képviselője, a partner 2 képviselőj és amennziben lehetséges az Etnikumközi 

Kapcsolatok Osztálya (DRI) fog részt venni, meghivva a finanszirozó egyik képviselő 

tagját is.  

3. Az esemény lefolyása 

A fesztivál a prjekt tetőpontja és a szó szószoros értelmében Agorát képvisel a 

Romániai nemzeti kisebbségek identitásának kifejezésére, megőrzésére és 

kiterjesztésére, de ugyanakkór a kultúrák közötti párbeszéd tényezője és művészi 

kölcsönhatás. A fesztiválon 600 résztvevő (résztvevők jegyzékének dokumentuma) és 

15.000 látogató vesz részt.  

Az esemény lefolyása 30%-os arányban járul hozzá a célkitűzések megvalósitásához. 

Az interkulturális tartalomért, a kommunikáció és a résztvevők ellátásáért (étkezés 

és szállás) az ibz. egyesület felelős. A fesztivál lefolyása 4 napos időszakot ölel fel a 

2 megvalósitási hónap alatt, a hagyománynak megfelelően 2016 augusztusában.  

 



3.1. A segédprogramok telepitése (Szinpad, standok, villany táblák,asztalok és 

padok, dekorációe elemek, a kiállitási termek elrendezése, stb.) 

A segédprogramok telepitésének megvalósitása érdekében egy 4 munkás csoportot 

alkalmazunk, mely a fesztivál ideje alatt is segiteni fog a műszaki problémák 

orvoslásában.  

3.2. Hivatalos megnyitó 

A hivatalos megnyitóra a fesztivál második napja alatt kerül sor. Az egyesület  és az 

Etnikumközi Kapcsolatok Osztálya (DRI) részéről érkező résztvevők mellett Románia 

Elnök képviselője is  meg lesz hivva, aki a „Románia Elnöki védnöttsége alatti 

megnyilvánulás” oklevelet kézbesiti a ProEtnica 2016- Segesvári Interkulturális 

Fesztivál projektnek.  

3.3 A főszinpadi és interaktiv szinpadi művészeti program 

A főszinpadi művészeti előadások programja ( a nemzeti kisebbségek 30 művészeti 

rendezvénye) és az interaktiv program (25 közönséggel folytatott interaktiv 

rendezvény).  

Csütörtök, 2016.08.18 , 17:00-22:00, 

Péntek, 2016.08.19 , 17:00-23:00, 

Szombat, 2016.08.20 , 11:00-23:00, 

Vasárnap, 2016.08.21, 11:00- 23:0 

3.4. Kulturális-tudományos program, naponta 11:00-16:00 óra között 

A nemzeti kisebbségek nevezési lapjai által szolgáltatott  témákról szóló 8 előadást 

vagy kerekasztal beszélgetést foglal magába.  

3.5. A programba a Nemzeti Kisebbségek viseletének diszszemléjét is bele 

foglaljuk,melyre a jobb láthatóság érdekében minden nap sor kerül Segesvár 

középkori erőditményében, 16:00 órai kezdettel és csütörtökön az esemény hivatalos 

megnyitását megelőzőleg 15:00 óra körül.  

3.5. Az etnokulturáli együttesek 4 program záró koncertje, naponta 22:00-23:00 

óra között. Ezek a koncertek zárják a fesztivál napjait. A koncerteket  kisebbségi 

kultúra által befolyásolt repertoárral rendelkező professzionista kortárs zenészek 

tartják.  

3.6. Film szakasz, naponta, 21:00-23:00 óra között 

Ez a szakasz 6 külömböző témájú filmet és dokumentumfilmet fog magába foglalni: 

vallásközi párbeszéd, kultúrák közötti párbeszéd, a kisebbségek történelme, stb. 

3.7. Workshop szakasz, naponta, 12:00-20:00 óra között 

12- a Nemzeti Kisebbségi Szervezetek által tartott külömböző támakorű (tánc, 

kultúra, hagyományok, kortárs művészetek) workshop-ot fog magába foglalni. 



3.8. A kisebbségekhez tartozó kortárs művészek  képzőművészeti kiállitása és a 

nemzeti kisebbségek könyveket, kézművességeket, kulináris specialitásokat, stb. 

bemutató standjai  naponta látogathatók 10:00 és 18:00 óra között.  

A 10 –  nemzeti kisebbségeket képviselő kortárs művész  közös művészeti kiállitása 

által a jelen témái a kortárs művészek etnikai identitásának prizmáján keresztül 

vannak kifejtve. Mindegyik szervezet rendelkezhet egy szabadtéri bemutató vagy 

kézműves, könyves vagy folyóiratos, kulináris speciálitású  standal. Hozzávetőleges 

számitásaink szerint 20 stand lesz.  

4. A projekt megvalósitásának befejezése  

4.1.A fesztivál befejeztével közzétett rövid sajtótájékoztató, a nemzeti 

kisebbségek  fesztivál termékeivel kapcsolatos 100 mádia előadás, beleértve egy 

kb. 45 perces TVR csatorna által megvalósitott, a ”Convieţuiri” cimű adásban 

adott előadást és a katalógus kiadása által megvalósitható fesztivál utáni  nemzeti 

kisebbségeket promováló kampány 

A fesztivál egy alkalmat képvisel a média számára, hogy a nemzeti kisebbségekról, 

valamint kultúrák közötti párbeszédről készitsen jelentéseket. A kampány több mint 

100.000 néző, rádióhallgató, sajtó és folyóirat olvasó, valamint internet hálózat 

felhasználó számára továbbitja a Fesztivál üzenetét. Igy a 2-ik és 3-ik megvalósitási 

hónapokban, illetve augusztusban és szeptemberben a média partnerek és más 

kiadványok részéről 100 jelentés lesz megjelenitve az összes média csatornán. Az ibz 

egyesület a 4-ik megvalósitási hónapban  (október) kiad  egy A4 méretű, szines, 32 

oldalas katalógust, melyben mindenik nemzeti kisebbségnek van egy bemutató 

oldala. A katalógus további oldalai pedig a fesztivált és a kultúrák közötti 

párbeszédet mutatják be.  

Úgy véljük, hogy ez a tevékenység 15%-os arányban járul hozzá a célkitűzések 

megvalósitásához.  

4.2. A sajtó anyagok összegyűjtése és a sajtó dosszié összeállitása 

A 3-ik és 4-ik hónapokban (szeptember és október) az egyesület együttesen a 

kinevezett vállalattal összegyűjti a sajtóban mejgelenitett anyagokat és közzéteszi a 

sajtó dossziét a www.proetnica.ro internetes oldalon és facebook oldalon.  

Úgy véljük, hogy ez a tevékenység 2%-os arányban járul hozzá a célkitűzések 

megvalósitásához.  

4.3. Az értékelő tanulmány összeállitása 

A 2,3,4-ik hónapokban egy független szekértő felértklókeli a fesztivál 

teljesitményeket és annak eredményeit jelenteni fogja a szervezőnek, a 4-ik 

megvalósitási hónapban.  

4.4. A projekt eredményeit és a finanszirozó láthatóságát megillető 

sajtótájékoztató  

A 4-ik megvalósitási hónap alatt ugyancsak Marosvásárhelyen sajtótájékoztatót 

fogunk rendezni, melynek keretein belül közzétesszük a fesztivál katalógusát. 

Ugyanakkór bemutatjuk a fesztivál által elért eredményeket. A tájékoztatón két ibe 

http://www.proetnica.ro/


egyesület képviselő, két Etnikumközi Kapcsolatok Osztálya (DRI) képviselő vesz részt 

és meghivást küldünk a finanszirozó  képviselőjének is.  

Úgy véljük, hogy ez a tevékenység 3%-os arányban járul hozzá a célkitűzések 

megvalósitásához.  

4.5. A végső műszaki-pénzügyi jelentés összeállitása 

Az Ibz Egyesület és az Etnikumközi Kapcsolatok Osztálya (DRI), összeállitják a 4-ik 

megvalósitási hónapban (október) a végső műszaki-pénzügyi jelentést.  

5. A projekt teljes időszakát felüleltő projektmenedszment 

A projektmenedzsment célja a projekt jelen finanszirozási kérelembe fogalalt 

tervezés szetinti végbemenetele,  a tevékenységek és erőforrások meghatározott 

időn és költségvetésbe való beilleszkedése.  

Már a  projekt tervezésekor felhasználtunk egy projektmenedzsment információs 

rendzsert és a  projekt tevékenységeket ábrába foglaltuk, felosztottuk a szükséges 

kiadásokat és erőforrásokat, figyelembe véve a tevékenységek közötti időbeli 

függőségeket. Ugyanakkór meghatároztuk a határkövekete és felismertük a projekt 

kritika útját.  

- Kommunikáció és jelentés, felügyelés és értékelés 

A projekt megvalósitása alatt a projekt menedzser folyamatosan összehasonlitást 

végez a valódi fejlődés, a projekt eredméynek és a terv között, meghatározva a 

tevékenységek, eredméynek és célkitűzések százalék arányát, biztositva ez által az 

idő, humán erőforrások és kiadások felülvigyázását, mely a műszaki-pénzügyi jelentés 

által jelentve lesz az illetékes hatóságnak. A hosszútávú szkértők havi tevékenységi 

jelentéseket készitenek, mely jelentések alapján a projet menedzser értékelni tudja 

a tevékenységek előrehaladását.  

Eltérési jogsértések esetén a menedzsment csoport megteszi a kezdeti terv 

megváltoztatását megillető szükséges intézkedéseket.  

Ezen megközelités értelmében az érintett tényezők közötti információáramlás 

elengedheztetlen, mely a menedzsment csoport és osztályok heti ülései által lesz 

biztositva.  

A heti ülések keretén belül felmérjük a projekt előrehaladását és a projektet külső 

értékelésnek is alávetjük.  

A pénzgazdálkodás keretén belül a menedzsment csoportja a költségvetési vonalak 

betartása által megtervezi és nyomonköveti a támogatható kiadsokat, összeállitja az 

előleg kérelmet, a pénzforgalmi előrejelzést, a kiadások nyilvántartását és a 

visszatéritési kérelmeket.  

A menedzyment csoport felügyeli a közbeszerzési eljárásokat.  

 

 



2. Melléklet: A projekt költségvetése 
 
1. A projekt részletes költségvetése: Proetnica 2016- Segesvási Interkulturális Fesztivál 
Kéremlező: Interetnikus Ifjúsági Oktatási Központ Egyesülete 
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1.Menedzsment költségek *     9200     0 

1.1. Projektre előirányzott 
személyzeti kiadások  

  
       

Projekt menedzser Hónap 4 1800 7200 7200     

Pénzügyi felelős ¼ norma Hónap 4 300 1200 1200     

Jogtanácsos ¼ norma, in 
natura jelelgű 
hozzájárulás Hónap 4 200 800 800     

1.2. Kiszállási kiadások          

1.2.1. Nemzetközi 
szállitások (oda/vissza) 

  
 0      

1.2.2. Helyi szállitások    0      

A menedzsment 
költségek részösszege 

  
       

2. Tanácsadás és 
szakértelmet megillető 
kiadások 

  

 39150      

2.1. A projekt 
tevékenységeit megillető 
tanácsadás és szakértelmi 
kiadások 

  

 0      
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2.3. Egyéb költségek    0      

Asszisztens, 
munkaszerződéses teljes 
norma  hónap 4 2000 8000     8.000 

Szinpadi moderátor nap 4 600 2400     2.400 

Kulturális-tudományos 
szakasz vezető szerződés 1 2750 2750     2.750 

Műszaki személyzet, 4 
szem. X 4 nap nap 16 150 240     2.400 

Kulturális-tudományos 
szakaszt megillető Docens 
dijak  szerződés 8 450 3600     3.600 

Progra végi etnokulturális 
eygütteseket megillető 
koncerti dijak koncert 4 5000 20000     20.000 

Tanácsadás és 
szakértelmet megillető 
kiadások részösszege 

  

 39150      

3. Fajlagos költségek     158305      

3.1. A Projekt Támogató által, a projekt kivitelezése érdekében kötött 
egyéb szerződések által megszabott költségek  0 

     

Telepités és 
energiafogyasztás  szerződés 1 2000 2000 

    
2000 

Szállás szolgáltatások 600 
résztvevő számára, 
A résztvevők egy éjszakát, 
2,3 vagy 4 éjszakát 
maradnak 

   

 

     



Szállás 18.08.-19.08.2016 személy 262 65 17030  17.030    

Szállás 19.08.-20.08.2016 személy 385 65 25025 25  25.000   

Szállás 20.08.-21.08.2016 személy 400 65 26000      

Szállás 21.08.-22.08.2016 személy 70 65 4550      

          

Étkezési szolgáltatások  nap 1117 50 55850    50.000 5.850 

Hulladékgazdálkodási 
szolgáltatások 

nap 
4 1200 4800     4800 

Biztonsági szolgáltatások nap 4 1400 5600     5600 

3.6. A projekt 
láthatóságának műveleteit 
és anyagait megillető 
költségek 

 

  0      

Reklám szolgáltatások, 
grafika tervezés és 
megalkotás, nyomtatás és 
kiszállitás 

 

        

Web oldl, facebook oldal, 
design és frisités 

db. 
1 2000 2000     2000 

Web banner tervezés sé 
megvalósitás 

db.  
1 180 180     180 

Reklám banner tervezés és 
megvalósitás 7x1,5 m 
előoldal és egy darab 
előoldal-hátoldalú  

db.  

2 1000 2000     2000 

Plakát tervezés és 
kinyomtatás 

db.  
200 4 800     800 

Program szórólap tervezés 
és kinyomtatás 

db.  
5000 0,35 1750     1750 

Katalógus tervezés és 
kinyomtatás 

db.  
250 20 5000     5000 

Fesztivál alatti 
fényképészeti 
szolgáltatások és fotó 
dokumentáció 

szerződés 

1 2200 2200     2200 

30 másodperces 
rádióreklám terevezés és 

db.  
1 500 500     500 



megvalólositás 

Rádioreklám adás a helyi 
és regionális 
rádiócsatornákon 

adás 

120 5 600     600 

Bögre dekor 1.200 db. szerződés  1 2.420,00 2,420,00 2420 2420    

Fajlagos költségek 
részösszege 

 
  158305 11645 50000 25000 50000 72430 

4. A projekt támogatható 
költségeinek összege 

 
  206655 11645 50000 25000 50000 72430 

 

 

2016.07.2016 

Igazgató 

* olvashatatlan aláirás és bélyegző:  

INTERETNIKUS IFJÚSÁGI OKTATÁSI KÖZPONT  
SEGESVÁR 

ADÓAZONOSITÓ SZÁM: 13633128



 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
2016.JÚNIUS 19/13733 Sz. 

 

MUREÉUL SUPERIOR KULTURÁLIS EGYESÜLET  
Marosvásárhely, Cutezanţei utca, 27 sz., 16 lakrész 
Maros Megye, adóazonositó szám 13158620 
Tel.: 0040745 667814 
 

A MAROS MEGYEI TANÁCSNAK 
FERENC PÉTER ELNÖK ÚR FIGYELMÉBE  

 
 
Tisztelt Elnök Úr, 
 

A „Mureşul Superios” Kulturális Egyesület a „Petre Săbădeanu” Népdalelőadó Nemzeti 
Verseny Fesztivál első kiadását szándékozza megszervezni, 2016 november 2-3 időszak 
alatt Marosvásárhely Kultúrpalotájában.  
 
A megyei hatósággal való partnerségi kapcsolat és a kulturális esemény lezajlására 
előirányzott alapok érdekében megfogalmaztuk a Megyei Tanácsnál a 2016.03.15/4660 sz. 
alatt rögzitett kérelmet, de az esemény nem volt bele foglalva a Megyei Tanács 2016/65 
sz. Határozatának Mellékletébe.  
Figyelembe véve a marosi folklór terén belüli  kimagasló személyiségét, úgy véljük, hogy  

kellő volna megtisztelni  Petre Săbădeanu művész emlékét egy olyan egyedi 
Fesztivál általi, mely nevét viseli.  
 
Ugyanakkór, úgy véljük, hogy egy ilyen jellegű, különleges esemény esetén 
szükség van a Megyei Tanács logisztikai és pénzügyi támogatására, mint ahogy az 
következik:  
- 15.000 lej értékű összeg előterjesztése, melynek felhasználása a mellékelt 
projekt 10 pontja- költségvetés, -szetint történik; 
- A Kultúrpaolta előadó teremi ingyenességének a fentiekben emlitett időszakra 
való nyújtása; 
- az előadóművészek kiséretének érdekében a „Mureşul” Professzionista 
Művészeggyüttes zenekarának eseményen való jelenlétének elősegitése; 
Újbol mellékeljük a kulturális projektet.  
 
Azzal a  reménnyel, hogy ez által kérelmünk pozitiv megoldásban részesül, 
köszönjük.  
 
Tisztelettel, 
 
Elnök, 
Ioan Cristian Ţăran  
 
* olvashatatlan aláirás és bélyegző: 
„MURESUL SUPERIOR” KULTURÁLIS EGYESLET 
Marosvásárhely 
Maros Megye 
 
 
 



KULTURÁLIS PROJEKT  

„Petre Săbădeanu” Népdalelőadó  
Nemzeti Verseny Fesztivál 

I KIADÁS 
MAROSVÁSÁRHELY 

2016 NOVEMBER 2-3  
 
1. A „Mureşul Superios”, székhely Marosvásárhely, Cutezanţei utca, 27 sz., 16 lakrész, 

Maros Megye, Ioan Cristian Ţăran elnök által képviselt, 31358620 adóazonosió 
számmal és RO90BTRLRONCRT0202321801, Transilvania Bankban nyitott 
bankszámlaszámmal rendelkező Kulturális Egyesület célja a folklór, a helyi, 
regionális és nemzeti népies hagyományok és szokások előadások és népzenei 
versenyfesztiválok általi  megőrzése és népszerűsitése.  
 
2. A projekt indokoltsága 
 
„Egy olyan nép mely nem ismeri és nem ismeri el szellemi értékeit olyan, mint egy 
gyermek, amelyiki nem ismeri szüleit” Nicolae Iorga.  

Petre Săbădeanu egy úttörő volt, ami a Maros vidéki népzene előléptetését illeti, 
a népdal előadok sorában az igyik leg elismertebb alak volt nemzeti szinten.  
A szép dojnák által elbűvölte a népzene hallgatók lelkét, népszerűsitve 
ugyanakkór szülőhelyét – Marosszentannát és az egész megyét.  
Mivel minden amit élete során megvalósitott a marosi kultúra kiemelkedő 
egyéniségévé ajánlja, úgy véljük, hogy kellő volna megtisztelni  Petre Săbădeanu 
művész emlékét egy olyan éves egyedi Fesztivál általi, mely nevét viseli és amely 
a jövőre tekintve szerves része legyen  a megyei érdekű kulturális 
tevékenységeknek.  
 
3. A projekt célja 
 
A projekt célja a nemzeti immateriális kulturális örökség megőrzése, támogatás 
és népszerűsitése, a  nemzetet tisztelő népzene visszanyerése, annak megalkotása 
és állandósitása, a fiatalok azon nevelése, mely által a kollektiv emlékezetben 
fennmarad az arany nemzedék és mint PETRE SĂBĂDEANU által hátrahagyott 
népzene.  
 
4. Általános és sajátos célkitűzések:  
 
Népzene-előadóművészek. Az esemény nyilvános térre hozza a fiatalokat egy 
hangverseny és/vagy elismert előadók szólóestjének keretén belül.  
 
5. A célcsoport: 
 
A verseny művészi kifejezésre nyújt lehetőséget a fiatal népzene-
előadóművészeknek, az ország ezen környéken belüli egyetlen ilyen célra 
szervezett esemény keretein belül. A környékbeli hagyomány hordozók, énekesek, 
hangszeres bárdok, zenekarok, melyek repertoárját a Maros környéki dalok 
alkotják.  
 
6. Kedvezményezettek:  
  
A rendezvényen résztvevők, több mint 100 művész és több mint 500 személy.  



 
7. A verseny-fesztivál lefolyása: 2016 November 2-3  
 
Szerda – 2016 November 2 
 

 10:00 óra – A versenyzők bemutatása és a kinevezett szűri által összeállitott 
válogatás 

 12:00-14:00 óra – kiválasztott versenyzők/repertoár előkészületek a 
zenekarral 

 14:00-15:00 – ebéd  

 15:00-20:00 – próba a zenekarral 

 20:00-21:00 – vacsora 
Csütörtök – 2016 November 3  

 08:00-09:00 óra – reggeli  

 10:00- 14:00 óra – próba a zenekarral 

 16:00-18:00 óra – előadó verseny 

 18:00-19:00 óra – a dijak átadása 

 19:00-20:30 óra – a meghivottak szólóestje 

 21:00 óra – vacsora 
8. A PETRE SĂBĂDEANU NÉPDALELŐADÓ NEMZETI VERSENY FESZTIVÁL  rövid 
bemutatása, I- KIADÁS, MAROSVÁSÁRHELY 
 

- Nyitó: Cât îi Mureşul de Mare / Pe Valea Mureşului – zenekar és pozitiv PETRE 
SĂBĂDEANU- val 

- Hivatalosok szónoklata 
- Előadó verseny 
- Zsűri tanácskozás 
- Meghivottal szólóestje 
- Esmény záró - Pe Valea Mureşului .  

9. Logiszika 
- A Marosvásárhelyi Kultúrpalota Nagy Terme 
- Hang beruházás 
- Fény beruházás 
- Diszletek: diszitések és virág diszek 

10. Projekt költségvetés:  PETRE SĂBĂDEANU NÉPDALELŐADÓ NEMZETI VERSENY 
FESZTIVÁL  rövid bemutatása, I- KIADÁS, MAROSVÁSÁRHELY 
 
A. BEVÉTELEK: 28.500 lej 
B. KÖLTSÉGEK: 
- Dijak – 5.000 lej 
- Tiszteletdijak – 5.000 lej 
- Szállás, szállitás, étkezés – 5.000 lej 
- Berendezés bérlés – 6.000 lej 
- Reklám és népszerűsitési felépések – 6.500 lej 
- Nyomtatvényok – 500 lej 
- Egyéb sajátos kiadások – 500 lej.  
ÖSSZESEN: 28.500 LEJ 

ELNÖK 
Ioan Cristian Ţăran 

* olvashatatlan aláirás és bélyegző: 
„MURESUL SUPERIOR” KULTURÁLIS EGYESLET 

Marosvásárhely 
Maros Megye 



 

MAROS MEGYEI TANÁCS 
2016.JÚLIUS 21/13972 Sz. 

 

 
 

 
 

A MAROS MEGYEI TANÁCSNAK 
 

Alulirott BURGHELIA  DRAGOŞ-DAN, az  ”Acţiunea 2012” unionista platform 
Maros megyei fiókjának elnöke, tudtára adom a ”Cunoaşte-ţi ţara” önkéntes 
akciót megillető részleteket, mely által 100.000 Moldvai állampolgár látogat el 
Romániába június- szeptember vége közötti időszak alatt, az anyaország kulturális 
és szociális valóságának megismerését célzó legszéleskörűbb nemzeti Program 
keretén belül.  

Az ACŢIUNEA 2012 polgári platform egy nem-kormányzati szervezetű,  
kezdeményes csoportok és önálló tagok szövetsége, melyek a Moldvai Köztársaság 
Romániával való egyesülését támogatják.  
 

Ez által, be szeretnénk vonni városunkat 1000, 50-100 fős csoportok révén 
érkező  besszarábiai fiatal az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem egyetemista 
bentlakásaiba való fogadása által, melyeknek megmutatjuk Marosvásárhely 
legfontosabb turisztikai-, szociális-, gazdasági és szórakoztató látványosságait.   
 

Ebben az összefüggésben, az önök szállási költségeket fedező alapokkal való 
támogatásához fordulunk, melynek össz értéke 4800 lej, mely az Orvosi és 
Gyógyszerészeti Egyetem 2016.02.15/1689 sz. jóváhagyásnak megfelelő, emlitett 
dátumon érkező csoportok elszállásolását illeti meg.  
 

Köszönet az igyekezetért, melynek minden egyes közreműködés alkalomával 
örvendhettönk és tűrelmetlenül várjuk ezen projekt megvalósitását is, mely úgy 
városunk, mint a román társadalom számra is jótékony hatással van.  
 
 
 

Marosvásárhely                                                                 ”Acţiunea 2012” Maros –Elök  
                                                                                               Burghelia Dragoş 
                                                                                             Tel.: 0756.402.004 

 
 
 
 

* olvashatatlan aláirás és bélyegző:  
Acţiunea 2012 

UNIONISTA PLATFORM 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM LEIRÁS  
 

Az ”Acţiunea 2012” unionista platform első körben 2015-ben szervezte meg a 
”Cunoaşte-ţi ţara” (Ismerd meg országod) programot.  
 
Igy, 5 200 Besszarábiai, főként csökkentett pénzügyi lehetőséggel rendelkező 
román fiatalnak adódott lehetőség, hogy megtekinthesse az Anya-Ország 
valóságait, hogy ellátogathasson a kolostorokhoz, hegyekbe és tengerpartra 
kirándulhasson, középkori erőditményekhez, városokba és egyéb más turisztikai 
vagy gazdasági cél pontokhoz látohathasson.  
2016-ban szeretnénk tömeg végrehajtásra váltani, 100.000 besszarábiai számára 
biztositott  3 napos/2 éjszakás sztenderd kiszállások révén. Szeretnénk a nemzeti 
kisebbségek képviseleteit és  elsősorban a vidéki környezetekben elő embereket is 
bevonni. A célkitűzés eléggé magas és nehezen megvalósitható, de a két román 
állam belső környezete és a nemzetközi szimpadon lefolyó események sebessége 
arra késztet, hogy teljes-erővel elkötelezzők magunkat a Moldvai Köztársaság és 
Románia újból összevonását megillető harc érdekében.  

 
 
A két román állam lakosságát szétválasztó pontok egyike a besszarábiai polgárok Románia 
valóságáról szóló információ hiánya.  
A program első fázisában a résztvevők -  az állami politikában, oktatásban, médiában 
több mint 200 éven át tartó propaganda és anti román manipulálció alapján alkotott- 
meggyőződése megdőlt. A kirándulások során, a résztvevők megbizonyosodtak arról, hogy 
azonos nyelvészettel, hittel és identitással rendelkeznk, hogy szetet teljes vendéglátást 
kapnak és ami a legfontosabb, hogy nem diszkrimináltak.  
 
Minegyik Romániába látogató csoport el volt ragadtatva az iránytól, melyen Románia 
halad, az életszinvonaltól és a külömböző etnikájú állampolgárok egyenjogú esélyhez való 
lehetőségétől. Az üzenet, melyel visszatértek  a Moldvai Köztársaságba, a Prtu folyón túl 
élő nép a Román identitásról való véleménynyilvántartás ösztönzését képviselte.  
 
 
 

LEHETŐSÉG 
ROMÁNIA 100 
NEMZETKÖZI PROGRAM 
 
Figyelembe véve az előző kiadás lenyűgöző 

hatását, a ”Cunoaşte-ţi ţara” (Ismerd 
meg országod) projekt kiemelkedő 
fontossággal bir a románok egyetlen 

A Románia 100 nemzetközi Program a 
kormány által kezdeményezett, a Prut folyó 
két partja közötti kulturális kapcsolatokat 
összekötő projektekre előirányozott állami 
költségvetősből finanszirozott.Igy a 
kulturális rendezvények keretén belül 
Besszarábiai folklór együtteseket, 
kórusokat, tánc és szinész csoportokat 
lehet meghivni, a költségek úgy az emlitett 



államba való újraegyesitését megillető 
történelmi kivánalom melletti harcban. 
A projekt sikere a célkitűzések elérése 
érdekében hozott Román gazdasági 
vagy politikai közigazgatások erejében 
rejlik.    
 

program, mint a Megyei Kulturális 
Igazgatóságok programjai által is 
elszámolhatók. A Moldvai Köztársaság 
elismert folklór együttesei és hires nemzeti 
tánc bemutató társulatai által, melyek 
életben tartják a román hagyományokat.  

 
 

A ”Cunoaşte-ţi ţara” (Ismerd meg országod) projekt megvalósitásának érdekében 
Az ”Acţiunea 2012” unionista platform a hatóságok és köz- és magán intézmények 
támogatását kéri.  

SZÜKSÉGLETEK 
 
Körülbelül 50 fős csoportok elszállásolásának biztositása 
A résztvevők napi egyszeri  étkezésének biztositása  (ebéd vagy vacsora) 
A környékbeli turisztikai látnivalókhoy való ellátogatás elősegitése 
 

A RÉSZTVEVŐK ÜZENETEI 
 
  
”Ezen napok alatt meggyőződtem arról, hogy a 
román nyelv jó kezekben van! Köszönöm, hogy 
biztositották számomra azt a lehetőséget, hogy 
45 évesen előszőr láthassam az Ország hegyeit.” 
 
Román  tanár – Ialoveni  
 

 

”Régóta vártam, szivemmel 
torkomban, ezt a napot, amikor 
átkelek a Prut folyó hidján... 
Megérkeztünk Nemţ és Szucsáva 
hatalmas erőditmányeihez, melyeket a 
törtánelem könyv boritójára 
nyomtatva láttam. Akkoriban 
tapogattam a képeket és arról 
álmodoztam, hogy egy szép napon 
lehetőségem adódik majd ellátogatni 
hozzájuk. Hihetetlen! A történelem 
előttem áll, és én itt vagyok és 
csodálom ezt a gyönyörűséget, 
kinyújtom kezeim ujjait   a régi vár 
alapzata felé, mely mint kincslet 
fennmaradt a következő generációk 
számára.  
 
Dionisie Popuiac – középiskolai diák  
 

 
 
 



 
 
 

PARTNEREK  
 
A projektben támogattak: 
 
A Moldvai és Bukovinai Érsekség 
Kolozsvár, Máramaros és Szilágy Érsekségei 
Prahova Megyei Tanács 
Nemţ Megyei Tanács 
Dâmboviţa Megyei Tanács 
Román Kulturális Intázet 
Szorványrománsági Hivatal 
Szolidaritás és Remény Alapitvány - Săvineşti  
Oneşti Polgármesteri Hivatala 
Târgovişte Polgármesteri Hivatala 
 
PROJEKT FELELŐS  
Barbu Diana diana@actiunea2012.ro tel 0733697016 
Adrian Lupa contact@actiunea2012.ro 
 

mailto:diana@actiunea2012.ro


 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

A MAROS MEGYEI TANÁCS 2016.07.28/101 sz. HATÁROZAT 1 SZ. MELLÉKLETE 

a Maros Megyei Tanács által szervezett, kibontakoztatott és finanszirozott 2016-os év 
beli  megyei közérdekű kulturális és szociális tevékenységek  

Kiegészités A Szakasz:  A MAROS MEGYEI TANÁCS INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK 
KÖZREMŰKÖDÉSE ÁLTAL MEGVALÓSITOTT TEVÉKENYSÉGEI 
 

33. ProEtnica –Interkulturális Fesztivál Segesvár  
 
Az Interkulturális Fesztivál a XIV-ik kiadásánál tart, Proetnica a Romániai 
kisebbségek legfontosabb rendezvénye, mely  egy igazi „Agora”-át biztosits az 
ősi  etnokulturális identitásának kifejezése, megőrzése és fejlesztése érdekében.  

A kultúrák közötti párbeszédre a Fesztivál keretein belül kerül sor, a 4 augusztusi nap 
folyamán, hozzávetőlegesen 600 résztvevő és 15000 látogató jelenlétében.  

A nepszerűsitési kapmány által,- mely több mint 100 000 néző, rásióhallgató, sajtó és 
folyóirat olvasó, valamint internet hálózat felhasználó számára továbbitja a Fesztivál 
üzenetét, a  Proetnica úgy nemzeti, mint nemzetközi téren is népszerűsiti Segesvár 
municipiumát.  

Szervező: Centrul Educaţional Interetnic pentru Tineret(ibz) Egyesület 

Helyszin: Segesvár közőpkori erőditménye 

Dátum: 2016 augusztus 18-21 

34. „Petre    Săbădeanu” Népdalelőadó Nemzeti Verseny Fesztivál 
 

A Verseny Fesztivál első kiadásánál tart, melynek az autentikus folkór 
visszaszerzése, a fiatalság- kiemelkedő művészek, mint Petre Săbădeanu, által 
hátrahagyott népdalok kolletktiv emlékezetbe való megőrzésére- való oktatási 
tevékenységeken belüli célja a szellemi kulturális örökség megőrzése, 
értékesitése és népszerűsitése.   

A Verseny Festivál művészet kifejezésére nyújt lehetőséget a fiatal népdalénekes  
előadóművészek számára, egy olyan esemény keretei között, melya környéket 
jellemző zenei repertoár előmozditása által egyedülálló a környéken.  

A Fesztivál elismert művészek hangversenyét is magába foglalja.  

Szervező: „ Mureşul Superior” Kulturális Egyesület 

Helyszin: Marosvásárhelyi Kultúrpalota 

Dátum: 2016 november 

 

 



 

35. „ Cunoaşte-ţi ţara” Polgári Mozgalom 

Több mint 100 000 Moldovai állampolgár látogat el Romániába a folyó év június-
szeptember közötti időszaka alatt, az anyaország kulturális és szociális 
valóságának megismerését célzó legszéleskörűbb nemzeti Program keretén 
belül.  

A „Acţiunea 2012” Polgári Platform által, a emlitett program keretén belül, 
Marosvásárhelyre 50-100 fős csoportok révén, 1000 besszarábiai fiatal látogat, 
melyek megismerik Marosvásárhely legfontosabb turisztikai-, szociális-, 
gazdasági és szórakoztató látványosságait.  

Szervező: „Acţiunea 2012” Polgári Platform 

Helyszin: Marosvásárhely 

Dátum: 2016 július-szeptember 

36. „ Folk Friends Together” Nemzetközi Folklórfesztivál 

A második kiadásánál tartó Fesztivál kitűzött célja, hogy a Dicsőszentmártoni 
és Marosvásárhelyi előadások során fokozza a külömböző országok népi 
együttesei közötti kulturális párbeszédet.  

Az esemény nagy mértékű hatással van úgy a két municipium lakósaira, mint 
az együttesekre is, a hasonló eseményeken való résztvétel, beavatkozás és 
szervezés új horizontokat nyit, feleleveniti a saját országunk és más országok 
ismerete, a külömböző nyelvek és szokások, eberek, életek ismerete iránti 
vágyat.  

Szervező: „ Junii Târnavei”Egyesület  

Helyszin: Dicsőszentmárton és Marosvásárhely 

Dátum: 2016 augusztus 18-22 

 

 

 
 



Folyó 
Sz. 

TEVÉKENYSÉG Szervező/kérelem szám Időszak
Finanszirozás 

2016
-Lej-

33 ProEtnica-Interkulturális Fesztivál Segesvár

 Interetnikus Ifjusági Oktatási 
Központ Segesvár,2016.07.14/13405 
Sz.                             augusztus 18-21 50.000

34
" Petre Săbădeanu" Népdal előadó Nemzeti 
Verseny Fesztivál

 " Mureşul Superior" Kulturális 
Egyesület, 2016.07.19/13733 Sz.                                      november 15.000

35 „ Cunoaşte-ţi ţara” Polgári Mozgalom
 " ACŢIUNEA 2012" Polgári  Platform, 
2016.07.21/13.972 Sz.  július-szeptember 4.800

36
" Folk Friends Together" Nemzetköti 
Folklórfesztivál

" Junii Târnavei" Egyesület 
,2016.07.27/14273 Sz. augusztus 18-22 15.000

 A Maros Megyei Tanács nr. 101/28 iulie 2016 júlis 28/101 sz. Határozat 2 sz. Melléklete                                                                                                                
A Megyei közérdekű kulturális ás szociális tevékenységek 2016-os költségvetése

A. ACTIVITĂȚI REALIZATE DE CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ, ÎN PARTENERIAT CU 
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