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Megaprodukció, könyves eseménysorozat, olvasókuckó, koncert

Gazdag kulturális kínálat a Forgatagon

Színes, változatos kulturális 
programokkal várja idén is az 
immár 6. alkalommal sorra ke-

rülő Vásárhelyi Forgatag a marosvá-
sárhelyieket, környékbelieket vagy a 
távolról érkezőket – közölte csütörtö-
kön Portik Vilmos társfőszervező, aki 
arról is beszélt, hogy folyamatosan fi-
gyelik a várható időjárást, és ameny-
nyiben az a szabadtéri programok-
nak nem kedvez, fedett helyszínre 
költöznek.

Művészetek utcája nyílik

Soós Zoltán társfőszervező felhívta a 
figyelmet arra, hogy nemcsak a For-
gatag szempontjából, de országos vi-
szonylatban is kiemelkedő a Kultúr-
palota harmadik emeletén látogat-
ható Modern Magyar Művészeti Ga-
léria, amely nemrég bővült helyszín 
és kiállított műalkotásokat illetően 
is. A Kereszteződések című, 20 és 40 
év közötti fiatal képzőművészeknek 
meghirdetett projekt tavaly is nép-
szerűnek bizonyult, az idén még töb-
ben jelentkeztek rá. A zsűri a napok-
ban dönti el, hogy a 48 pályázó közül 
kiknek az alkotását állítják ki a For-
gatagon a Kultúrpalota földszinti ki-
állítótermeiben. Ugyanakkor öt mű-
vészt díjaznak is. A kiállításon a ha-
gyományos szobrászati, festészeti, 
grafikai alkotások is helyet kapnak – 
tájékoztatott Soós. A képzőművészeti 
programok zenei és irodalmi rendez-
vényekkel egészülnek ki, a Kultúrpa-
lota melletti utcát a Művészetek ut-
cájának nevezik ki a Forgatag idején. 

Újdonság lesz az olvasókuckó

A Teleki Téka az előző évekhez ha-
sonlóan az idén is jelentős szerepet 

vállal a Forgatagban – ismertette a 
terveket Lázok Klára osztályveze-
tő, aki elmondta, a könyvtár udvarán 
könyvvásár, könyvbemutatók, kiál-
lítás, gyermekfoglalkozások várják 
az írott kultúra iránti érdeklődőket, 
a Ligetben pedig szintén változatos 
programra számíthatnak. Bányai 
Réka könyvtáros idegenvezetést is 
vállalva bemutatja a Tékát, olyan 
helyszínre is beviszi a séta résztve-
vőit, amelyek egyébként zárva van-
nak a látogatók előtt. Egy provokatív 
beszélgetés is szerepel a programok 
között az udvaron Te még olvasol? 
Miért? címmel, ahová a pedagógu-
sok, szülők jelenlétére számítanak 
elsősorban, hogy a mai olvasási szo-
kásokról beszélgessenek. Ugyan-
ott legfrissebb kiadványaikat mutat-
ják be az erdélyi kiadók: a Polis, a 
Kriterion, a Pro-Print, Mentor Köny-
vek, a Lector valamint a Művésze-
ti Egyetem kiadója. Vásárhelyi villa-
nások címmel Szotyori Anna maros-
vásárhelyi metszeteiből nyílik kiállí-
tás. Újdonságnak számít az idei For-
gatagon a Teleki Téka olvasókuckó-
ja a Ligetben, amelyet péntektől va-
sárnapig lehet látogatni. Az érdek-
lődők válogathatnak a könyvtár nyi-
tott könyvespolcáról, olvashatnak a 
helyszínen, beszélgethetnek, eset-
leg kölcsönözhetik is a kiszemelt ol-
vasmányt. 

A legnagyobb költségvetés  
az idei Forgatagé 

A Forgatag közönsége Marosvá-
sárhelyről elszármazott és karri-
erjükben sikeres személyekkel is 
találkozhatnak, beszélgethetnek – 
hívta fel néhány érdekességre a fi-
gyelmet Portik Vilmos. Meghívták 

és visszajelzett, hogy lehet szá-
mítani a jelenlétére például Bölöni 
László volt labdarúgó és edző, 
Zsigmond Barna Pál volt csíksze-
redai főkonzul vagy Vincze Loránt, 
a FUEN elnöke is. A Budapesti Ope-
rettszínház megaprodukciójára, 
amelyet három alkalommal ját-
szanak Marosvásárhelyen, már el-
fogytak a jegyek – jelentették be 
a szervezők. Amennyiben a Ma-
gyar Állami Népi Együttes elő-
adása szabadtéri lesz, valószínű-
leg többen megtekinthetik. Az idén 
összességében több mint 750 éj-
szakát töltenek itt a meghívottak, 
és ezernél is több ételadagot kell 
állni a Forgatag költségvetéséből. 
Csak az operettszínház több mint 
száztagú stábbal érkezik, a népi 
együttes pedig hetvennel. A tech-
nika fejlődésével együtt a fellépő 
együttesek egyre nagyobb számú 
személyzettel érkeznek, akik kö-
zül már sokan a koncert előtti na-
pokban eljönnek, hogy megtegyék 

a műszaki előkészületeket. Az ed-
digiekhez képest idén gazdálkod-
hat a legnagyobb költségvetésből 
a Forgatag. A támogatók között a 
megyei önkormányzat állandó és 
megbízható partner, 100 ezer lejt 
szánt idén is erre a célra, a város-
háza pedig a tavalyi évhez hason-
lóan 150 ezer lejjel segíti az esemé-
nyek megszervezését.  

A Szféra új helyszínre költözik, 
nem az Aranykakas, hanem a volt 
4-es számú általános iskola (az egy-
kori zsidó elemi iskola) udvara ad 
helyet a rendezvényeinek. Első al-
kalommal kapcsolódik be a Forga-
tagba a Kamaszok ifjúsági színját-
szó csoport, amely két előadást mu-
tat be a várban. Kilyén Ilka színmű-
vész, az előző évekhez hasonlóan 
most is saját produkcióval – CD-be-
mutatóval, illetve a Magányos fe-
nyő című összeállításával – lép fel 
a Forgatagon.

 
AntAl ErikA

„Emelték a tétet” csütörtökön a kör-
nyezetvédelmi minisztérium ille-
tékesei a tusnádfürdői medveügy-
ben. Miközben a tárca sajtóosztálya 
délelőtt még azt közölte az MTI-
vel, hogy négy tusnádfürdői anya-
medve és kilenc bocs áttelepítésé-
hez, valamint két hím medve kilövé-
séhez járult hozzá a tárca, Grațiela 
Gavrilescu miniszter délután az 
Agerpres hírügynökség szerint már 
azt nyilatkozta, két tusnádfürdői 
medve kilövésére és öt bocsos anya-
medve áthelyezésére vonatkozó ren-
deletet adtak ki, és várták a továb-
bi intézkedésekhez szükséges do-
kumentációkat. Elmondása szerint 
a helyiek összesen 11 nagyvad „ki-
emelését” igényelték. Ezt a sajtóosz-
tály is közölte: augusztus folyamán 
medvékre vonatkozóan 11 kérést re-
gisztráltak Hargita megyéből, va-
lamennyi Tusnádfürdőről érkezett 
szerdán. A Szent Anna-vadásztár-
saság és a helyi hatóságok hat hím 
medve, valamint öt anyamedve és 

11 bocs kilövését vagy áthelyezését 
kérték. A minisztérium négy anya-
medve és kilenc bocs áthelyezését, 
valamint két hím kilövését hagyta 
jóvá. A tárca sajtóosztályának illeté-
kese elmondta: a hiányos dokumen-
tációjú vagy nem kellőképpen meg-
alapozott kérelmeket visszaküldték 
a feladónak. Ha a helyi hatóságok ki-
egészítik ezeket a dossziékat, a mi-
nisztérium újra megvizsgálja a kéré-
seket. Borboly Csaba, a Hargita me-
gyei önkormányzat elnöke szerdán 
úgy vélte, eredményesnek bizonyult 
a sürgősségi esetek Hargita megyei 
bizottságának hétfői ülése, amelyet 
azt követően hívtak össze, hogy va-
sárnap két embert sebesített meg a 
medve Tusnádfürdőn. Az ülés után a 
tanácselnök azt közölte, hogy 12 ve-
szélyes tusnádfürdői medve kilövé-
sére, illetve áttelepítésére állították 
össze a kért dokumentációt. 

Albert Tibor, az üdülőváros polgár-
mestere szerint a bocsos medvék el-
költöztetése nem egyszerű feladat. A 

rengeteg papírmunkán túl egyelőre 
az is kérdés, hogy ki végzi majd el a 
veszélyes állatok áttelepítését, vagyis 
ki rendelkezik erre alkalmas ketre-
cekkel, valamint altatólövedékekkel. 
Ugyanakkor több hét is eltelhet, amíg 
a medvéket be lehet csalni a ketre-
cekbe, ahol az elaltatásuk történik. 
„Ez nem lesz leányálom”– jegyez-
te meg a polgármester a Székelyhon.
ro portálnak, rámutatva arra a prob-
lémára is, hogy időközben a medvék 
új otthonát is meg kell találni. „Ne-
gyed- vagy félmegoldás ez, hogy vala-
mivel befogják a szánkat” – értékelte 
a döntést az elöljáró, majd azzal foly-
tatta, hogy nem állnak itt meg. „Meg 
fogunk szabadulni a másik hat med-
vétől is. Kiegészítjük a kérelmeinket, 
újból benyújtjuk azokat, nem riadunk 
vissza. Mindent megteszünk, hogy 
Tusnádfürdőn a normális körülmé-
nyek fennmaradjanak, és az ideláto-
gató turisták biztonságban érezhes-
sék magukat nálunk” – hangsúlyoz-
ta Albert Tibor.

A medvék miatt kialakult tusnád-
fürdői veszélyre Grațiela Gavrilescu 
környezetvédelmi miniszter is kitért 
egy szerdai gyulafehérvári sajtótájé-
koztatón. A tárcavezető elmondta: a 
bocsos anyamedvéknek csak az át-
helyezését hagyhatja jóvá a miniszté-
rium. Gavrilescu megjegyezte: ha jól 
állítják össze egy-egy veszélyes med-
ve kiemelési kérelmének a dokumen-
tációját, a minisztérium az interven-
ciós kvóta terhére jóváhagyja. Július 
közepe óta négy személyt sebesített 
meg medve Tusnádfürdőn. Romániá-
ban azóta sokasodtak meg a medve-
támadások, hogy a környezetvédelmi 
minisztérium 2016-ban a populációt 
szabályozó medvevadászatot is be-
tiltotta. Korábban a tárca évente 400-
450 medve kilövésére adott engedélyt 
a vadásztársaságoknak. Ezek azon-
ban elsősorban a trófeaként értéke-
síthető domináns hímekre vadász-
tak, és ezzel is a populáció növekedé-
sét idézték elő, mert a domináns hí-
mek sok medvebocsot elpusztítanak. 
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Az idei Vásárhelyi Forgatag programjairól tájékoztat-

ta csütörtökön az újságírókat Portik Vilmos és Soós 

Zoltán főszervező, Lázok Klára, a Teleki Téka osztály-

vezetője és Molnár Imola programfelelős. Ismertették 

az újdonságokat, a helyszíni változtatásokat, illetve el-

mondták azt is, hogy a legnagyobb produkcióra, a Bu-

dapesti Operettszínház előadásaira elkeltek a jegyek.

Bocsokat is áttelepítenek Tusnádfürdőről, két hímet kilőnek

Idén is koncertek színesítik a Vásárhelyi Forgatag kínálatát
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