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Kezdődik pénteken a szeptem-
ber 1-ig tartó Vásárhelyi Forga-
tag, a rendezvénysorozaton 47 
helyszínen 340 esemény várja 
az érdeklődőket. A szervezők 
ismertették a végleges prog-
ramot, kiemelve azokat az 
újdonságokat is, amelyeken 
első ízben vehetnek részt a 
„forgatagozók”.

 » ANTAL ERIKA

Ö sszesen 340 rendezvény 
várja 47 helyszínen a pénte-
ken induló Vásárhelyi For-

gatag résztvevőit – jelentették be a 
szervezők. A szeptember 1-ig tartó 
eseménysorozat főszervezője, Por-
tik Vilmos elmondta, a borudvar 
sikeréből kiindulva idén először 
lesz sörudvar is, ahol a sörked-
velők azokat a kézműves italokat 
kóstolhatják meg, amelyeket Ma-
ros megyében, illetve a környező 
megyékben készítenek. A helyszín 
a sörház és annak udvara, ahol 
megfelelő zenei műsorral készül-
nek, a családosokat pedig számos 
kiegészítő programmal, gyerekfog-
lalkozásokkal várják.

Forgatagos menüt készítenek
Ugyancsak újszerű kezdeménye-
zés, hogy kilenc marosvásárhe-
lyi étterem is bekapcsolódik a 
Forgatagba, és egy hétig úgyne-
vezett forgatagos menüt kínál a 
vendégeinek. A Forgatag hivata-
los megnyitóját augusztus 26-án, 
hétfőn este 6 órakor a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes Táncrap-
szódia című produkciójával kez-
dik a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színmház nagytermében. Portik 
elmondta, a jegyek másfél óra 
alatt mind elkeltek, ezért egy má-
sodik előadást is szerveznek, ám 
arra is elfogyott az összes belépő. 
A hétközbeni események összeál-
lításánál a szervezők fi gyelembe 
vették, hogy a legtöbben dolgoz-
nak, ezért főleg a késő délutáni 

KEZDŐDIK A KULTURÁLIS, SZÓRAKOZTATÓ, GASZTRONÓMIAI ESEMÉNYEKET FELVONULTATÓ MAROSVÁSÁRHELYI VÁROSÜNNEP

Több mint háromszáz program a Forgatagon

Kádár Zoltán a sportrendezvények programját, Molnár Imola a színházi eseményeket és Portik Vilmos az újdonságokat ismertette
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órákban és este várják a progra-
mokkal az érdeklődőket. Molnár 
Imola programfelelős az egész heti 
kiállításokra és a színházi előadá-
sokra hívta fel a fi gyelmet.

Színházi és zenei dömping
Hétfő este 8-tól a várban a Magyar 
Állami Operaház Donizetti Szerel-
mi bájital című vígoperája látható. 
Este 9-től a színház nagytermében 
a Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
Táncrapszódia című táncproduk-
ciója szerepel műsoron, míg ked-
den este 7-től ugyancsak a Színházi 
Forgatagba illeszkedik a Vacsora-
színház: Palimadár á la Carte – a 
gasztronómia és a színház találko-
zása. Este 8-tól a színház nagyter-
mében Szigligeti Ede Liliomfiját a 
Beregszászi Illyés Gyula Magyar 
Nemzeti Színház adja elő, a Maros 
Művészegyüttesnél pedig Mátyás 

király igazságaival a Bekecs Nép-
táncegyüttes várja a gyerekeket 
este 8-tól. Szerdán a Bolyai téri 
unitárius templomban este 6-tól 
Kilyén Ilka Búvópatak versműso-
ra, a színház nagytermében este 
fél 8-tól Szarvas József – Pustol a 
hó, avagy Könnyű neked, Szarvas 
Józsi... című egyéni előadás tekint-
hető meg. Csütörtökön este 8-tól a 
Liget nagyszínpadán lesz az első 
olyan koncert, amely nagy töme-
ges érdeklődésre tarthat számot: 
a Honeybeast lép fel, pénteken 
ugyanott a Sárik Péter Trió és Fa-
lusi Mariann Jazzkívánságműsora 
magyarul, majd este 9-től a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia tart 
rendkívüli szabadtéri koncertet. 
Szombaton este a Kerekes Band 
és Baricz Gergő fellépése, majd 
Keresztes Ildikó koncertje követ-
kezik, vasárnap este 9-kor pedig a 

Neoton Família Sztárjai örvendez-
tetik meg a régi slágerek rajongóit. 
Portik Vilmos elmondta, hogy leg-
utóbb 2015-ben lépett fel a Neoton 
a Forgatagon, az akkori koncert 
vonzotta azóta is a legnagyobb tö-
meget, és arra számítanak, hogy 
most is sokan lesznek. De koncer-
tezik a Honeybeast, a Kolompos 
együttes, a Sárik Péter Trió és Fa-
lusi Mariann, Keresztes Ildikó is. 
A Forgatagon lesznek képzőmű-
vészeti kiállítások, könyvbemu-
tatók, kézműves vásár, népzenei, 
gasztronómiai programok, előadá-
sok és kerekasztal-beszélgetések. 
A rendezvényen nagy hangsúlyt 
kap a sport, az érdeklődők a Bo-
lyai-líceum sportpályáján számos 
sportot kipróbálhatnak. A szerve-
zők ebből az alkalomból folytatják 
a gyűjtést a magyar tannyelvű is-
kola sportpályájának felújítására.
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 » BÍRÓ BLANKA

I ttasan senki sem tartózkodhat a 
munkahelyén – mindössze eny-

nyit ír elő a munkavédelmi törvény, 
azonban azt már nem szabályozza, a 
munkáltató miként szűri ki, hogy fo-
gyasztottak-e alkoholt az alkalmazot-
tak, és arra sem tér ki, milyen szank-
ciókat hozhat szabálysértés esetén. 
Ördög Lajos, a Kovászna megyei 
munkafelügyelőség vezetője a Kró-
nika megkeresésére elmondta, a jog-
szabály általánosan fogalmaz, ezért 
a cégeknek a belső rendszabályzat-
ban kell taglalniuk, miként ellenőr-
zik, hogy valaki fogyasztott-e alko-
holt, és hogy miként járnak el, ha ez 
megtörténik. A munkafelügyelőség 
tudomásul veszi ezeket a szabályza-

tokat. Az is törvényes, ha már az első 
kihágás esetén azonnal felbontják a 
munkaszerződést, de enyhébb elbí-
rálás is elfogadható, tehát ha az első 
alkalommal csak fi gyelmeztetik, és 
hazaküldik az ittas alkalmazottat, és 
csak a harmadik kihágásra bocsátják 
el. „Egy nagyobb cég esetén a belső 
rendszabályzatról egyeztetni kell a 
szakszervezettel, a munkások érdek-
védelmi szervezeteivel, de ez belső 
ügy, mi csak tudomásul vesszük” – 
részletezte a főfelügyelő.

A téma annak kapcsán merült 
fel, hogy elégedetlenség alakult ki 
a Kovászna megyei Közüzemek Rt. 
regionális vízszolgáltató alkalmazot-
tainak körében az ittasak kiszűrését 
rendszeresítő és a következményeket 
szigorító belső rendszabályzat-mó-

dosítás miatt. Az elégedetlen dol-
gozók szerint a vállalat vezetésének 
nem ezzel kellene foglalkoznia, 
hiszen elmondásuk szerint túl ala-
csonyak a bérek, rosszak a munka-
körülmények, nincsenek megfelelő 
felszerelések, járművek, és azt is ne-
hezményezik, hogy ki kell költözniük 
a városközpontból. Kozsokár Attila 
megbízott vezérigazgató lapunknak 
elmondta, eddig is tiltotta a belső 
szabályzat az alkoholfogyasztást 
vagy azt, hogy ittasan dolgozzanak 
az alkalmazottak, azonban nem volt 
egyértelmű, ezt miként ellenőrzik, és 
hogyan járnak el, ha valaki mégis it-
tasan megy be a munkahelyére, vagy 
ott fogyaszt alkoholt. Ezért új felsze-
relést vásároltak, ezek használatára 
kiképeztek munkatársakat, és szi-

gorították a rendelkezést: most már 
a munkaszerződés felbontásával jár 
a szabálysértés. „Ezt túl drasztikus-
nak tartotta a szakszervezet, ám a 
javaslatukat nem tudtuk fi gyelembe 
venni, hiszen ivóvizet szolgáltatunk, 
nagy a kockázat és a felelősség” – 
mondta az igazgató. Azt elismerte, 
hogy a vállalatnál a bérek lemarad-
tak a magán- és az önkormányzati 
cégekhez képest is. „Tudatában va-
gyunk, hogy a fi zetések nem ver-
senyképesek, hiszen az új állásokra 
alig találunk jelentkezőt. December-
ben jár le a munkaszerződés, szep-
temberben megkezdjük a bértárgya-
lásokat a szakszervezettel. Meg kell 
egyeznünk, mekkora emelést kér-
nek, és mennyit tesz lehetővé a cég 
bevétele” – mondta az igazgató.

Nem örülnek a szigorú ittasságvizsgálatnak a vízszolgáltató munkásai
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