
2019.  AUGUSZTUS 23–25. ,  PÉNTEK–VASÁRNAP A K T U Á L I S 5#Forgatag  #onkológia  #Szent Bertalan

47 helyszín, 340 esemény
Újdonságok a Vásárhelyi Forgatagon

ANTAL ERIKA

Portik Vilmos főszervező el-
mondta, a Borudvar sikeréből 
kiindulva idén először lesz 

Sörudvar is, ahol a sörkedvelők azo-
kat a kézműves söröket kóstolhat-
ják meg, amelyeket Maros, illetve 
a környező megyékben készítenek. 
A helyszín a Sörház és annak ud-
vara, ahol megfelelő zenei műsor-
ral, a családosokat pedig számos 
kiegészítő programmal, gyerekfog-
lalkozásokkal várják. Ugyancsak 
újszerű kezdeményezés, hogy ki-
lenc marosvásárhelyi étterem is be-
kapcsolódik a Forgatagtba, és egy 
hétig úgynevezett forgatagos menüt 
kínál a vendégeinek.  

Megnyitó: hétfő délután

A Forgatag hivatalos megnyitó-
ját augusztus 26-án, hétfőn dél-
után 6 órakor a Magyar Nemzeti 
Táncegyüttes Táncrapszódia című 

produkciójával kezdik a Marosvá-
sárhelyi Nemzeti Színház nagyter-
mében. A jegyek másfél óra alatt el-
keltek, ezért egy második előadást 
is szerveznek, ám arra is elfogyott 
az összes belépő. 

A hétközi események összeállí-
tásánál a szervezők fi gyelembe vet-
ték, hogy a legtöbben napközben 
dolgoznak, ezért főleg  a késő dél-
utáni órákban és este várják a prog-
ramokkal az érdeklődőket. Molnár 
Imola programfelelős az egész heti 
kiállításokra és a színházi előadá-
sokra hívta fel a fi gyelmet. Hétfő 
este 8-tól a várban a Magyar Állami 
Operaház Donizetti Szerelmi bájital 
című vígoperája látható. Este 9-től 
a színház nagytermében a Magyar 
Nemzeti Táncegyüttes Táncrapszó-
dia című táncprodukciója szerepel 
műsoron, míg kedden este 7-től 
ugyancsak a Színházi Forgatagba 
illeszkedik a Vacsoraszínház: Pali-
madár á la Carte – a gasztronómia 
és a színház találkozása. Este 8-tól 
a színház nagytermében Szigligeti 
Ede Liliomfi ját a Beregszászi Illyés 

Gyula Magyar Nemzeti Színház ad-
ja elő, a Maros Művészegyüttesnél 
pedig Mátyás király igazságaival 
a Bekecs Néptáncegyüttes várja 
a gyerekeket este 8-tól. Szerdán a 
Bolyai téri unitárius templomban 
délután 6-tól Kilyén Ilka Búvópatak 
versműsora, a színház nagytermé-
ben este fél 8-tól Szarvas József – 
Pustol a hó, avagy Könnyű neked, 
Szarvas Józsi... című egyéni előa-
dás tekinthető meg. 

Honeybeast mint kedvcsináló

Csütörtökön este 8-tól a Liget nagy-
színpadán lesz az első olyan kon-
cert, amely nagy tömeges érdeklő-
désre tarthat számot: a Honeybeast 
lép fel, pénteken ugyanott a Sárik 
Péter Trió és Falusi Mariann Jazzkí-
vánságműsorára lehet ellátogatni, 
majd este 9-től a Marosvásárhelyi 
Állami Filharmónia tart rendkívü-
li szabadtéri koncertet. Szombaton 
este a Kerekes Band és Baricz Ger-
gő fellépése, majd Keresztes Ildikó 
koncertje következik, vasárnap este 
9-kor pedig a Neoton Família Sztár-
jai örvendeztetik meg a régi sláge-
rek rajongóit. 

Balról jobbra: Kádár Zoltán, 
Molnár Imola és Portik Vilmos. 
Kiváló hét előtt állnak a 
marosvásárhelyiek

▴ F OTÓ: HAÁZ VINCE

H I R D E T É S

Jézus tizenkét apostolának egyiké-
re, András mellett az először meg-

kínzottak közé tartozó Bertalanra 
emlékeznek augusztus 24-én. A pé-
kek, bányászok, kapukötők, csizma-
diák, kesztyűsök, bőrösök, könyv-
kötők, mészárosok, szűrszabók, 

vargák, szőlészek patrónusának, 
Nagy-Örményország apostolának és 
számos város védőszentjének az ün-
nepe nem csak egyházi jelentőségű. 
Sok helyen őszkezdő nap, a féregirtá-
sé, takarításé, szellőztetésé. A fenyő-
kúti templom búcsúját szombaton 

délelőtt 11 órától ülik. A szentmise 
szónoka Balázs Imre nyugalmazott 
plébános lesz. A csíkszentgyörgyi 
egyházközséghez tartozó Csobányo-
son szombaton 12 órakor kezdődik a 
búcsús szentmise, a homíliát Kalá-
nyos Ottó diakónus mondja.

Szent Bertalan, az őszi időjárás fordulónapja

SIMON VIRÁG

A Maros megyei önkormányzat-
hoz tartozó megyei kórház az 

elmúlt évek egyik legnagyobb költ-
ségvetésével gazdálkodhat, s ennek 
eredményei kezdenek látszani a be-
tegek számára is – nyilatkozta Pé-
ter Ferenc megyei tanácselnök, aki 
konkrét számokkal is alátámasztotta 
mondanivalóját: idén a 14 épületben 
működő klinika csupán beruházá-
sokra, fejlesztésekre és eszközvásár-
lásra 38,7 millió lejt költhet el, előző 
években ennek az összegnek csupán 
a húsz százalékával rendelkezett.

Mint a tanácselnök elmondta, 
sok a tennivaló, hiszen az épüle-
tek nagy része, amelyben a kór-
házi osztályok működnek, lassan 
százéves, már nem felelnek meg a 
jelenlegi egészségügyi törvények 
támasztotta követelményeknek. De 
az eszközök, berendezések is el-
avultak, ezeket is minisztériumi és 
megyei tanácsi alapokból próbál-
ják lecserélni, bővíteni. Idén a me-
gyei tanács számára elsőbbséget 
élvez a megyei kórház támogatása, 
s a költségvetés-kiegészítésnél is 
ezt fogják majd szem előtt tartani – 
mondta a tanácselnök.

Javítás több százezer lejből

A kórház menedzsere, Ovidiu Gâr-
bovan jó hírként jelentette be, hogy 
sikerült megjavíttatni a sugárterápi-
ás készüléket, amelyet a napokban 
tesztelnek, és hétfőtől már az onkoló-

giai betegek rendelkezésére áll. Mint 
felemlegette, a nagyon fontos készü-
lék június 21-én hibásodott meg, az 
alkatrészeket az Egyesült Államok-
ból és Németországból kellett meg-
rendelniük, s ezért javult meg ilyen 
sokára a sokak számára létfontossá-
gú berendezés. A javításra a kórház 
781 ezer lejt költött saját költségve-
téséből. Az igazgató elmondta, hogy 
naponta legalább nyolcvan pácienst 
kezelnek a sugárterápiás berende-
zéssel, de ezekhez hozzáadódik a 
sürgősségi esetek száma is, hiszen, 
mint példaként említette, például 
egy vérző tumort csak sugárterápi-
ás kezeléssel lehet stabilizálni. A 
berendezés leállása nemcsak a Ma-
ros megyeieket érintette, hanem a 
székelyföldieket, a környező megyé-
ből érkezőket is, hiszen a páciensek 
negyven százaléka máshonnan érke-
zik. Amíg az eszköz nem működött, a 
betegeket Szebenbe, Kolozsvárra és 
Bukarestbe irányították.

Az igazgatótól azt is megtudtuk, 
hogy jelenleg az onkológiai kórház 
teljes felújítás alatt van, a vezeték-
rendszertől az ajtókig, ablakokig, a 
tetőszerkezetig mindent felújítanak. 
Lift et és tolószékkel közlekedők 
számára alkalmas feljárókat is fel-
szerelnek. Ennek a beruházásnak 
az értéke 11,9 millió lej, a szakmi-
nisztériumtól 10 millió lejt kaptak, 
a többit a fenntartó biztosítja. Az 
onkológiai klinika udvarán épül 
egy sugárterápiás bunker, amely 
már ötven százalékban kész van, s 
decemberig fogják teljesen befejez-
ni. Az új készülék a jövő év első hó-
napjaiban érkezik majd meg.

Újraindul a sugárterápiás kezelés
• Jelenleg végzik az utolsó méréseket, teszteket és hét-
főtől már újra kezelni tudják a rákos betegeket Marosvá-
sárhelyen az onkológiai klinikán. A sugárterápiás készülék
júniusban romlott el, mostanra tudták megjavíttatni.

• Augusztus 23. és szeptember 1. között 47 helyszí-
nen 340 esemény várja a Vásárhelyi Forgatagon az
érdeklődőket. A szervezők tegnap ismertették a végle-
ges programot, kiemelve az újdonságokat.




