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Új kulturális produkciókat 
láthatnak, valamint családi- és 
gyerekprogramokon, sportren-
dezvényeken is részt vehetnek az 
érdeklődők a Vásárhelyi Forgata-
gon. A szeptember 11–13. közötti 
marosvásárhelyi rendezvény a 
helyi és környékbeli művészekre 
összpontosít.

 » HAJNAL CSILLA

A járványügyi szabályokhoz iga-
zodva, a megszokottól eltérő 
fesztivált szervez szeptember 

11–13. között a Vásárhelyi Forgatag 
csapata. A marosvásárhelyi kulturá-
lis rendezvény nyolcadik kiadásának 
egyik újdonsága, hogy idén Soós 
Zoltán helyett – aki Marosvásárhely 
polgármesteri tisztségére pályázik – 
Pál Attila, a Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház gazdasági igazgatója veszi 
át a fesztiváligazgatói szerepet – tá-
jékoztatta a sajtó képviselőit Portik 
Vilmos főszervező tegnap délelőtt 
a Teleki Téka udvarán. Ugyanakkor 
Molnár Imola programfelelős is kap 

egy „társat” Molnár-Sántha Ágnes 
személyében, aki az első négy feszti-
válon a családi programok lebonyolí-
tásáért felelt.

Pál Attila bevallotta, óriási felelős-
ségként éli meg a fesztivál megszer-
vezését a járványügyi intézkedések 
közepette, de „óriási vagányságnak” is 
tartja, hogy mindezek ellenére, még-
is lesz Vásárhelyi Forgatag ebben az 
évben is. Szervezési újdonság, hogy a 
marosvásárhelyi színházzal és fi lhar-
móniával közösen új produkciókat 
mutatnak be a közönségnek a rendez-
vény keretében, amelyeket a kulturális 
intézmények majd saját repertoárjuk-
ba is beleépítenek. A korábbi évekhez 
hasonlóan idén is lesznek családi- és 
gyerekprogramok, valamint sport-
rendezvények, de a kézművesvásár 
sorsa bizonytalan. A magyarországi 
Duna Művészegyüttes fellépésére is 
számítanak a szervezők, de a hatály-
ban lévő jogszabályoknak megfelelve 
valószínűleg létszámkorlátozásra, 
előzetes regisztrációra lehet számíta-
ni – mutatott rá Molnár-Sántha Ág-
nes. Hozzátette, a kisebb közönséget 
megszólító kulturális programok és 
kerekasztal-beszélgetések helyszíné-

ül a Teleki Téka udvara szolgál majd. 
A többi programpont pontos helyszí-
néről még nem tudtak ennél részlete-
sebben nyilatkozni, de az biztos, hogy 
több kisebb helyszínre lehet számíta-
ni, nem pedig egy nagy központira.

A Vásárhelyi Forgatag idei első 
partnere a város polgármesteri hiva-
tala, amelytől egy kulturális pályázat 
keretében 41 ezer lej értékű vissza 
nem térítendő támogatást nyertek 
el. Ezt az összeget teljes egészében a 
helyi művészek honoráriumára, pro-
dukcióira fordítja a szervezőcsapat. 
„Nem a polgármesteri hivatal lett 
szelídebb idén, hanem egy pályázatot 
tettünk le a kulturális projektekért fe-
lelős osztályhoz, és az elnyert össze-
get a marosvásárhelyi és környékbeli 
művészekre költjük” – fogalmazott 
Portik Vilmos, aki reméli, hogy a 
kampányhév miatt az önkormányzat 
sem tesz keresztbe a szervezőknek 
a rendezvényhelyszínek kiválasztá-
sakor. A „vásárhelyibb jelleg” miatt 
azt is tervezik, hogy a negyedekbe is 
kiviszik a Forgatagot, vagyis sokkal 
több fl ashmobra (villámcsődületre), 
kisebb koncertre lehet majd számíta-
ni szerte a városban.

TÖBB KISEBB HELYSZÍNEN SZERVEZIK ŐSSZEL A MAROSVÁSÁRHELYI RENDEZVÉNYT

„Vásárhelyibb” lesz a Forgatag

Erdélyi tudósítások 2020. július 15.
szerda

Jóérzés, rossz érzés

Szánalmasan kicsinyes, faragatlan és szűklátókörűség-
ről tanúskodó a gesztus, amikor valakik dühből, indu-
latból, intoleranciából fakadóan kétnyelvű táblákat má-
zolnak be. Mintha azt üzennék ezzel: „a te nyelved nem 
számít, csak az enyém. Te, aki más nyelvet beszélsz, ne 
olvashass, csak az én nyelvemen”. Az erdélyi magyar 
közösségnek jócskán volt ideje hozzászokni az eff ajta 
mozzanatokhoz, így már-már immunissá vált arra, hogy 
úton-útfélen szemet szúrnak a kétnyelvű feliratok. Az el-
múlt évtizedekben ugyanis számtalanszor megesett és 
manapság is sűrűn megtörténik, hogy ha már kiradíroz-
ni nem lehet, akkor festékszóróval beszórják, olvasha-
tatlanná teszik a magyar szöveget. Hasonló „akciók” 
nemcsak a román szélsőségesek által úgynevezettnek 
„becézett” Székelyföldön fordulnak elő. Íme egy friss, 
sokatmondó történet. Majdhogynem groteszk példá-
ja a feliratmázolós jelenségnek, ami a minap történt a 
többségében magyarok lakta, Kolozs megyei Kalota-
szentkirályon, ahol éppen a jólneveltségre biztató táb-
la magyar feliratát fi rkálták össze ismeretlenek. A helyi 
önkormányzat által kihelyezett, a szemetelésről való le-
szoktatást célzó táblán az olvasható: „Bizonyítsd, hogy 
jól nevelt vagy! Ne szemetelj!”. A jólneveltség viszont – 
ami, mint tudjuk, nem etnikum- vagy anyanyelvfüggő – 
sajnos olyan távol esik az eff éle barbár gesztustól, mint 
Makó Jeruzsálemtől. Joggal gyanítható: aki nem restell 
festékszórót venni a kezébe, hogy bepiszkítsa a tiszta-
ság megőrzésére szólító feliratot, az fi ttyet hány nem-
csak a más nyelvet beszélők jogaira, lelki komfortjára, 
de a természeti környezetre is. Aki bárdolatlanul intole-
ráns, szándékosan megalázó és sértő gesztust tesz más 
anyanyelvű polgártársai felé, annak nyilván a környezet 
védelme sem számít. Ha úgy vesszük, az egymás mellett 
élő etnikumok éppúgy egymás „környezetének” számí-
tanak, mint az őket körülvevő hegyek, erdők vagy folyó-
partok. És ahogy azt is fel kéne ismerni végre-valahára, 
mennyi minden miatt lenne kívánatos tiszteletben és 
tisztán tartani a természetet, úgy azt is be kellene látni: 
igenis respektálni, vagy legalábbis eltűrni kéne egymás 
anyanyelvét, jogait, ilyen értelemben a lelki komfortját.

Úgy tűnik azonban, Romániában még mindig sokan 
vannak, akik vagy nem akarják tudomásul venni ezt, 
vagy pedig közönyösek az iránt, hogy vandál tetteikkel 
megalázzák-e, bepiszkítják-e, helyrehozhatatlanul rom-
bolják-e akár a természeti környezetet, akár a mellettük, 
velük élő nemzetiségek közérzetét. Mindez a minimális 
jóérzés kérdése lenne. Közben meg, látva a hasonló 
gesztusokat, határozottan rossz érzésünk támad, tehe-
tetlennek érezzük magunkat. Ugyanis az eff ajta csele-
kedet azt üzeni: „a környezetem nem számít, csak az, 
hogy én jól érezzem magam. És ha nekem úgy esik jól, 
kedvemre beszennyezem”. És innen egyelőre fényévek-
re van a jóérzés, ami jó érzést szül.
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Pál Attila fesztiváligazgató, Molnár-Sántha Ágnes programfelelős és Portik Vilmos főszervező beszélt az idei Forgatagról

 » RÖVIDEN

Vetésforgóval tanulhatnak iskolában a diákok ősztől?
A „legjobb forgatókönyv” a tanévkezdésre az lehet, hogy 
a diákok egy része visszatér az iskolapadokba, a többiek 
pedig online oktatásban részesülnek – jelentette ki Monica 
Anisie oktatási miniszter hétfőn a Digi24 hírtelevízió 
műsorában. Mint hangsúlyozta, a koronavírus-világjárvány 
miatt nagyon kevés esélyt lát arra, hogy ősszel a megszo-
kott keretek között el lehessen kezdeni a tanítást.
A tanügyi tárca vezetőjének elmondása szerint megvizs-
gáltak minden lehetőséget a tanévkezdésre, és valamennyi 
lehetséges forgatókönyv esetében fi gyelembe vették az 
egészségügyi minisztérium ajánlásait. „A legjobb forgató-
könyv az, ha a diákok egy része az iskolában lesz, a többiek 
online rendszerben követik az órákat, majd a járványhely-
zet alakulásának függvényében vetésforgó lesz. Számolunk 
azzal is, hogy nem lesz semmi gond. De nem hiszem… Az 
egyik forgatókönyv az volt, hogy kezdjünk normálisan, 
viszont ez nem normális helyzet. Ha pedig még rosszabbá 
válik, akkor online folytatjuk a tanítást” – fogalmazott 
Monica Anisie. Arra a felvetésre, hogy a diákok nem elége-
dettek azzal, ahogyan az online oktatás zajlott, a miniszter 
megjegyezte, a következő időszakban képzéseket fognak 
tartani a pedagógusoknak. Jelezte egyúttal: pénzt utaltak 
ki táblagépek vásárlására, a tenderfüzet is elkészült, a 
határidő szeptember 10-e.

 » HEGYI ZSUZSÁNNA

E lkészült az Európai Unió fi nanszí-
rozásával létesített szabadidős köz-

pont Gyergyószentmiklóson, viszont 
az átadására, de főként a használat-
ba vételére még nem kerülhet sor. A 
létesítmény létrehozását már éve óta 
tervezik a sokáig kihasználatlan Épí-
tők utcai, több mint egyhektáros te-
rületre. A sikeres pályázást követően, 
a Regionális Operatív Program kere-
tében kezdték el a többfunkciós park 
megépítését. „Több mint 200 fát, 400 
cserjét, illetve több mint 4000 gumós 
virágot telepítettünk be” – mondta a 
helyszíni sajtótájékoztatón Nagy Zol-
tán polgármester. A parkba kikerül-
tek a padok, szemetesek, valamint a 
szabadtéri fi tnesz eszközök, illetve a 

játszótéri elemek egy része is. „A park 
felszereltsége 95 százalékban teljes, 
vannak azonban bizonyos játéktéri 
elemek – egy repülő és egy autó –, 
amelyek a járványhelyzet miatt nem 
érkeztek még meg Spanyolországból 
és Olaszországból” – részletezte a 
gyergyószentmiklósi elöljáró.

A helyszínt térfi gyelő kamerákkal 
felügyelik. Kész lett továbbá az öntöző-
berendezés és begyepesítették a sport-
pályát, illetve lekövezték a járdákat. 
A szabadidős parkban elkészült egy 
fedett tér, ahová esőben be lehet hú-
zódni. A bejárathoz kerékpártartó és 
illemhely került.

A projekt részeként fűnyíró- és hó-
toló járművet vásároltak, ugyanakkor 
kutat is fúrtak a növényzet öntözé-
sére. „Úgy döntöttünk, hogy a követ-

kező egy-két évben egy szakcégre 
bízzuk a park karbantartását, annak 
érdekében, hogy a hely pár éven belül 
olyan formát öltsön, amilyet a terve-
ző és mi is megálmodtunk” – fogal-
mazott a polgármester. Hozzátette, 
bármikor meg tudnák nyitni a park 
kapuit, de egyelőre nem teszik, mert 
mindenképp meg szeretnék várni az 
újabb járványügyi intézkedéseket, 
előírásokat.

A park bejáratánál két, mozgássé-
rülteknek fenntartott autóparkolót 
alakítottak ki, a létesítményhez vezető 
utca teljes hosszát pedig térkővel fog-
ják kirakni, így a gépjármű-forgalom 
korlátozott lesz. A beruházás értéke 
meghaladja a 2,6 millió lejt, a helyi 
önkormányzat önrésze két százalék, 
mintegy 52 ezer lej.

Szabadidős park Gyergyószentmiklóson




