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A Vásárhelyi Forgatag hetedik 
kiadása után vonalat kell húz-
ni, és újragondolni a szerve-
zést – mondta Portik Vilmos, a 
nagy tömegeket megmozgató 
marosvásárhelyi rendezvény 
főszervezője.

 » ANTAL ERIKA

V alamennyi rendezvény telt 
házas volt, több ezren vettek 
részt a koncerteken és a nap-

pali programokon az augusztus 23. 
és szeptember 1. közötti Vásárhelyi 
Forgatagon. Ebből nemcsak az kö-
vetkezik, hogy a rendezvényt nagy 
népszerűség övezte, hanem az is, 
hogy a hetedik kiadás után „vonalat 
kell húzni, és újragondolni a szer-
vezést” – fogalmazott Portik Vilmos 
főszervező a tegnapi marosvásárhe-
lyi sajtótájékoztatón.

A szervezők már az utolsó, vasár-
nap esti koncert után összeültek, és 
megbeszélték, hogy a rendezvény 
„kinőtte” a Ligetet, már nem megfe-
lelő helyszín, ugyanis akadályozza 
a Forgatag további fejlődését. Az 
eseménysorozat kiértékelésénél, a 
negatívumok és pozitívumok mérle-
gelésében az is nyilvánvalóvá vált, 
hogy nem elég, ha mellékállásban, 
a napi munkájuk mellett vagy a 
pihenőszabadságuk alatt végzik a 
szervezést, 6-8 fi zetett alkalmazott-
ra is szükség volna ahhoz, hogy 
minden a legjobban alakuljon.

Portik kifejtette, péntek reggel a 
Ligetet a stadiontól elválasztó ke-
rítéseken és kapukon, annak elle-
nére, hogy azokat lezárták, többen 
is áthatoltak, és a stadionban ran-
dalíroztak, fi atalokat ütlegeltek. 
Egy másik szervezési hiba az utolsó 
napon sok ember élményét elron-
totta, ugyanis elmaradt az 50-60 
kisgyereket számláló táncegyüttes 
nagyszínpadi előadása.

A szervezők próbáltak egyeztetni 
a kis táncosok szüleivel és edzőjé-

vel, felajánlva számukra egy másik 
időpontot, illetve helyszínt, de ők 
egyiket sem fogadták el. „A felelős-
ség engem terhel” – mondta Portik 
Vilmos, aki a nyilvános bocsánat-
kérés mellett vállalta, hogy segí-
tenek megszervezni egy fellépést 
számukra.

Molnár Imola programfelelős el-
mondta, az első naptól az utolsóig 
szinte nem is volt olyan program-
pont, ahol ne lett volna tömeg. Hét-
fő este 2000 ember, kedden és szer-
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Jövőre újragondolják a Vásárhelyi Forgatagot

Sugárzó. A Neoton-koncerten nemcsak a színpad előtti tér telt meg zsúfolásig, de az utca túloldala is
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dán 600–700, pénteken egész nap 
7000, szombaton 6-7000 ember 
látogatta meg az eseményt, míg 
vasárnap az esti Neoton Família 
Sztárjai-koncertet is beleértve több 
mint 8000 résztvevővel számoltak.

Mint mindig, most is nagy fi -
gyelmet szenteltek a gyerekes csa-
ládoknak. A Csicsergő gyerekud-
var programjai minden eddiginél 
sikeresebbnek bizonyultak, ahogy 
a koncertkínálat is változatosságá-
ban, sokszínűségében sok nézőt 
vonzott. A marosvásárhelyi fi lhar-
mónia szabadtéri előadását több-
éves egyeztetés előzte meg, hogy 
azok is halljanak klasszikus zenét, 
természetesen könnyed feldolgo-
zásban és előadásban, akik eddig 
még nem voltak hangversenyen. 
Sárik Péter és Falusi Mariann jazz-
koncertje is mindenki számára 
nagy élményt nyújtott. Keresztes 
Ildikót ismerik Marosvásárhelyen, 
a város szülötte igencsak népsze-
rű, a Neoton népszerűségét pedig 
lehetetlen felülmúlni, nemcsak a 
színpad előtti tér telt meg zsúfo-
lásig, de a Turbina-árok partja, az 
utca túloldala is.

Portik Vilmos szerint a Vásárhe-
lyi Forgatag jövőbeni szervezésé-
hez a legalkalmasabb hely a vár és 
a közeli Vársétány lenne. A város-
központban még nem terveznek 
Forgatagot szervezni, ugyanis tisz-
tában vannak azzal, hogy a város 
gépjárműforgalma lebénulna egy 
többnapos főtéri forgalomlezárás 
esetén.

 » Molnár Imola 
programfelelős 
szerint az első 
naptól az utol-
sóig szinte nem 
is volt olyan 
programpont, 
ahol ne lett volna 
tömeg.

 » A tudósítá-
sok arról tanús-
kodnak, hogy 
a vihar hajókat 
fordított fel, ház-
tetőket szakított 
le, s egyes ne-
gyedeket földig 
tarolt. 

 » KRÓNIKA

A Bahama-szigetek történetének 
legpusztítóbb hurrikánjává erő-

södött vasárnap a Florida felé kö-
zelítő Dorian. Az óránként 285–300 
kilométeres sebességű széllel süvítő 
vihar vasárnap este 7–8 méter ma-
gasra korbácsolta a tenger hullámait. 
Az amerikai televízióknak a bahamai 
helyi tévétől származó tudósításai 
arról tanúskodnak, hogy a vihar ha-
jókat fordított fel, háztetőket szakított 

le, s egyes negyedeket földig tarolt. 
A miami székhelyű amerikai országos 
hurrikánközpont katasztrofálisnak 
minősítette az ötös erősségű vihart, 
amely elsőként a Bahamák északnyu-
gati részén fekvő Abaco-szigetekre 
csapott le, s az Atlanti-óceán eddigi 
legpusztítóbb, 1935-ös hurrikánjá-
hoz hasonlította. Hubert Minnis, a 
Bahamai Közösség miniszterelnöke 
pedig úgy fogalmazott: „Olyan vihar 
tört ránk, amilyennel a Bahamák tör-
ténetében még nem találkoztunk.” 

A kormányfő kijelentette: „Ez életem 
legszomorúbb napja.”

„Imádkozzunk a Bahamákon élő-
kért” – írta vasárnap esti Twitter-be-
jegyzésében Donald Trump amerikai 
elnök, aki a hurrikán miatt mondta 
le lengyelországi látogatását, és Wa-
shingtonból követi a fejleményeket. A 
katasztrófa-elhárítási hivatal (FEMA) 
rendszeresen tájékoztatja őt a hurri-
kánról.

A szakértők szerint a lassan mozgó 
vihar szokatlanul hosszan, 24 órán 

keresztül tartózkodik a karibi térség-
ben, és előrejelzések szerint ezt kö-
vetően lecsap Floridára. A vasárnap 
délután kiadott előrejelzések egyelő-
re nem változtak: a vihar irányt vál-
toztatott, és elkerülve Florida belső 
vidékeit, a partvidéken söpör végig. 
Floridában, Georgiában és Észak-Ka-
rolinában már rendkívüli állapot 
van, Dél-Karolina kormányzója, Hen-
ry McMaster pedig vasárnap este hir-
detett ki rendkívüli állapotot. „A vi-
har erőssége és kiszámíthatatlansága 
kötelez bennünket arra, hogy min-
den eshetőségre felkészüljünk” – fo-
galmazott közleményében McMaster.

Ron DeSantis fl oridai kormány-
zó ismételten óvatosságra intette a 
déli államban élőket, megismételve, 
hogy a néhány megyére elrendelt 
kötelező evakuálásnak mindenki 
tegyen eleget, mert a hurrikán élet-
veszélyesnek ígérkezik. Kötelező 
evakuálást rendelt el a part menti 
6 megyében Brian Kemp georgiai 
kormányzó is. A közép-fl oridai Or-
landóban lévő Disneyworld szóra-
koztatóparkot tegnap hajnalban le-
zárták, miként a város nemzetközi 
repülőtere is tegnap hajnaltól zárva 
marad. Tegnaptól Fort Lauderdale 
nemzetközi légikikötője sem indít 
és nem is fogad járatokat. A meteo-
rológusok arra számítanak, hogy a 
Dorian érintheti a Georgiával nyugat 
felől szomszédos Alabamát is.

A Bahamák történetének legnagyobb hurrikánjává erősödött a Dorian

Az amerikai Nemzeti Óceanográfi ai és Atmoszférakutató Hivatal műholdja által készített felvétel a Dorian nevű trópusi viharról az Atlanti-óceán felett




