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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. május 25.-i 

77. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és 

társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, a 34/2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek kiegészítéséről 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Gazdasági Igazgatóság 10.115/18.05.2017. sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok 

véleményezéseit, 

Figyelembe véve a Maros Megyei Tanácsnál a 9361/09.05.2017, 8805/02.05.2017, 

8003/24.04.2017, 8795/02.05.2017, számok alatt iktatott kérelmeket, 

Tekintettel a Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű 

kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, 

34/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 5. cikkelyének (2) bekezdésének előírásaira, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének d) és e) betűjének, összevetve az (5) 

bekezdés a) betűjének 4. pontjával és a 91. cikkely (6) bekezdésének a) betűjének, valamint a 97. 

cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

határoz: 

I. cikkely A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű 

kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, 

34/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékletei módosulnak és 

kiegészítődnek, amint következik: 

1. Az 1. sz. mellékletbe az A alfejezet, „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, 

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 45. pontja utána beiktatják a 46, 47, 48, 49 

pontokat, amelyeknek a tartalmuk szerepel az 1. sz. Mellékletben, amely szerves része a jelen 

határozatnak. 

2. A 2. sz. mellékletbe az A alfejezet, „A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, 

partnerségben intézményekkel és szervezetekkel” 45. pontja utána beiktatják a 46, 47, 48, 49 

pontokat, amelyeknek a tartalmuk szerepel a 2. sz. Mellékletben, amely szerves rész a jelen 

határozatnak. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatóságával, amely 

felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
VAGYONKEZELÉSI, KÖZSZOLGÁLTATÁSI OSZTÁLY 

  10.115/18.05.2017 sz. 

VI/D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács részvételének jóváhagyására, egyes megyei közérdekű kulturális és 

társadalmi tevékenységek szervezésében, kivitelezésében és finanszírozásában, 34/2017. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak 1 és 2 mellékleteinek módosítására és kiegészítésére vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Tanács 34/2017. sz. Határozatával jóváhagyták a Maros Megyei Tanács 

részvételét a megyei közérdekű kulturális és társadalmi tevékenységek szervezésében, 

kivitelezésében és finanszírozásában, a tevékenységeket pedig 3 alfejezetbe csoportosították: 

- A alfejezet: A Maros Megyei Tanács által kivitelezett tevékenységek, partnerségben 

intézményekkel és szervezetekkel; 

- B alfejezet: A Maros Megyei Tanács saját tevékenységei; 

- C alfejezet: A Nagy Egyesülés és az Első Világháború Centenáriumának alkalmával szervezett 

ünnepségek programjára vonatkozó tevékenységek. 

Az A alfejezetben levő  tevékenységeket javasolják kiegészíteni új eseményekkel, amelyek fontosak 

kulturális és tudományos szempontból, felhívva a figyelmet nemzetközi vonatkozású 

rendezvényekre, amint kitűnik az iktatott kérelmekből. 

Eszerint, az elkövetkező periódusra javasolt 4 másik esemény megvalósítása, amint következnek: 

- A Csűrszínház Napjai, amelyet a Nyárádremete község, Mikháza falujában szervez a 

mikházi „Csűrszínház” Egyesület, amely együtt az intézményekkel és más szervezetekkel, 

különböző színházi, tánc, dal és más előadásokat szervez, a vidék jellegzetes 

hagyományainak a megőrzésének érdekébe, fő célkitűzése a hagyományos és modern 

színházi kultúra népszerűsítése, nyári színház formájában, a profi és amatőr színészek 

szintjén. Eszerint, három napig, fiatal tehetségek a színművészet terén, országbeli színházak 

és a külön meghívott a Budapesti Nemzeti Magyar Színház, átalakítják Mikházát egy 

valóságos kulturális területté, amely mindenki számára nyitott, de különleges módon a fiatal 

generációnak, új irányzatokkal és felfogásokkal. 

- A „Petre Săbădeanu” országos népdal előadói verseny-fesztivál, a maros megyei folklór 

térkép egy fontos pontját szeretné értékesíteni, felértékelve és aláhúzva a hagyományos 

román népdal autentikusságát, magasztalva azt, aki az első népzene előadó volt, aki a 

színpadra vitte a Maros Völgyi énekeket. Petre Săbădeanu több mint 50 éven keresztül 

szolgálta a Maros Völgyi népdalt. Párhuzamosan a művészi életével Petre Săbădeanu 

professzor doktor mérnök volt, tagja a Tudósok Akadémiájának, elnöke a Romániai 

Mezőgazdasági Történelmi és Hagyományőrző Társaságnak. 20 könyvet adott ki, a 

szakfolyóiratokban megjelenő 300 cikknek volt a szerzője, a mezőgazdasági gazdaság és 
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vidékfejlesztési területen 500 referátumot mutatott be különböző külföldi és hazai 

tudományos szimpóziumon és ülésen. 

- A „Nagy Egyesülés a Gyermekek Felfogásában” verseny-fesztivál 500 líceumi, iskolás és 

óvódás gyermek részvételével van megszervezve, de a „Mioriţa” gyermek táncegyüttes 

gyermekeinek a részvételével is. A verseny több szekción folytatódik, 3 napon keresztül, 

amint következik: 

- június 8-án, a „Mihai Eminescu” Kulturális Központban, két versenyt fognak 

szervezni: Hazafias ének és szavaló verseny, valamint a „Nagy Egyesülés a Gyermekek 

Felfogásában” rajz és festő verseny; 

- június 9-én, a Rózsák terén, rendezik meg a „Nagy Egyesülés a Gyermekek 

Felfogásában” aszfaltrajzoló versenyt; 

- június 10-én, a Kultúrpalotában, egy folklór előadást rendeznek, szólistákkal és 

együttesekkel, amelyek az ország összes történelmi régióiból táncokat mutatnak be. 

- „2 nap barangolás a mesék világában” megyei, gyermek fesztivál, amely több mint 750 

gyermek és 50 fiatal önkéntes részvételével lesz megszervezve, a mesék sokszínű világának 

interaktív népszerűsítésének érdekébe fognak együttműködni, sokféle előadást mutatnak be, 

mini műhelyeket iktatnak be egyes hagyományos tárgyak készítésének az elsajátítása 

érdekébe. Eltérő hozzáállással, az egyesület hangsúlyt fektet az interaktív programok 

szervezésére a passzív asszimilálódással szemben. A különböző nemzetiségű gyermekek 

megtanítják a különböző nemzetiségű gyerekeket ismeretekre, amelyeket már elsajátítottak 

az eddigi tevékenységeken vagy bizonyos tanfolyamokon, mindet a fiatal animátoroknak a 

támogatásával. Ez egy esemény, amelyen az egyszerű résztvevők nem csak egyszerű 

megfigyelők, hanem aktív alkotói a programnak, abból az elgondolásból, hogy az 

összetartozás érzését nyújtja. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, tekintettel a tényre, hogy Maros megye kulturális 

stratégiájának az alkalmazásában, a közönség nevelése, a helyi eredeti értékek bemutatásával, 

elsőbbséget élvező célkitűzés, javasoljuk a mellékelt határozattervezet jóváhagyását. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

IGAZGATÓ  

Alin Mărginean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Mihaela Iordache, tanácsadó 
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