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Forgatag, a megszokottól eltérően
Szeptember 11–13. között lenne a Vásárhelyi Forgatag

H A J N A L  C S I L L A

A vonatkozó jogszabályok 
előírásainak megfelelve a 
megszokottól eltérő feszti-

vált rendez idén a marosvásárhelyi 
magyaroknak a Vásárhelyi Forgatag 
csapata szeptember 11–13. között. 
A nyolcadik kiadásban újdonság-

nak számít egyebek közt az is, 
hogy idén Soós Zoltán he-
lyett – aki Marosvásárhely 
polgármesteri tisztségére 
pályázik – Pál Attila, a Ma-
rosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház gazdasági igazgatója 

veszi át a feszti váligazgatói 
szerepet – tájékoztatta a sajtó képvi-
selőit Portik Vilmos főszervező ked-
den délelőtt a Teleki Téka udvarán. 
Ugyanakkor Molnár Imola prog-
ramfelelős is kap egy „társat” Mol-
nár-Sántha Ágnes személyében, aki 
az első négy fesztiválon a családi 
programok lebonyolításáért felelt.

Létszámkorlátozás, 
regisztráció

Pál Attila bevallotta, óriási felelős-
ségként éli meg a fesztivál megszer-
vezését a járványügyi intézkedések 
közepette, de „óriási vagányság-
nak” is tartja, hogy mindezek elle-
nére mégis lesz Vásárhelyi Forgatag 
ebben az évben is. Szervezési újdon-
ság, hogy a marosvásárhelyi szín-
házzal és fi lharmóniával közösen 
új produkciókat mutatnak be a kö-

zönségnek a rendezvény keretében, 
amelyeket a kulturális intézmények 
saját repertoárjukba is beépítenek 
majd – tudtuk meg a fesztiváligaz-
gatótól. A programokra ugyanúgy 

készülnek, mint eddig, azaz biz-
tosan számíthatunk a családi és 
gyerekprogramokra, a sportrendez-
vényekre is, de a kézművesvásár 
sorsa bizonytalan. Sőt néhány új 
produkciót is láthat a közönség, és 
a Duna Művészegyüttes fellépésére 

is számítanak a szervezők, de a ha-
tályban lévő jogszabályoknak meg-
felelve valószínűleg létszámkorláto-
zásra, előzetes regisztrációra lehet 
számítani – tájékoztatta a sajtót 

Molnár-Sántha Ágnes. Hozzátette, a 
szűkebb szabású kulturális progra-
mok és a kerekasztal-beszélgetések 
helyszínéül a Teleki Téka – amellyel 
már az első kiadás óta együttmű-
ködnek a szervezők – udvara fog 
majd szolgálni. A többi rendezvény 

pontos helyszínéről még nem tudtak 
nyilatkozni ennél részletesebben, 
de az biztos, hogy több kisebb hely-
színre lehet számítani, nem pedig 
egy nagy központira.

Kiviszik a lakótelepekre is

A Vásárhelyi Forgatag idei első part-
nere Marosvásárhely Polgármesteri 
Hivatala, amelytől egy kulturális 
pályázat keretében 41 ezer lej értékű 

vissza nem térítendő támogatást 
nyertek el, amit teljes egészében 
a helyi művészek honoráriumára, 
produkcióira fordít a Vásárhelyi 
Forgatag csapata – számolt be a saj-
tónak Pál Attila fesztiváligazgató. 
„Nem a polgármesteri hivatal lett 

szelídebb idén, hanem egy pályá-
zatot nyújtottunk be a kulturális 
projektekért felelős osztályhoz, és 
az elnyert összeget a marosvásárhe-
lyi és környékbeli művészekre költ-
jük” – tette hozzá Portik Vilmos, aki 
azt is reméli, hogy a szeptemberre 
tervezett helyhatósági választás 
kampánya miatt az önkormányzat 
sem tesz keresztbe a szervezőknek 

a rendezvényhelyszínek kiválasz-
tásakor. A „vásárhelyibb jelleg” 
érdekében azt is tervezik, hogy a la-
kótelepekre is kiviszik a Forgatagot, 
vagyis sokkal több fl ashmobra, ki-
sebb koncertre lehet majd számítani 
szerte a városban.

ANTAL ERIKA

A Marosvásárhelyi Művészeti Egye-
tem Magyar Karán alapképzésen 

színész, bábszínész, audiovizuális 
kommunikáció – forgatókönyv- 

és reklámírás, illetve média 
–, valamint teatrológia, lát-
ványtervezés és zene szakon 
hirdettek felvételit. Magiszteri 
képzésre  színművészet, mű-
vészetek és új média, teatro-

lógia, művelődésszervezés, vala-
mint korszerű zenei koncepciók szakon 
lehetett jelentkezni.

Balási András rektorhelyettes ér-
deklődésünkre elmondta, színész 
szakra annyian jelentkeztek, mint 
valamikor a `90-es évek elején. A 
bábszínész szak iránt is nagy volt az 
érdeklődés, és a többi szakon is betel-
tek a térítésmentes helyek, őszre meg-
hirdetik a fi zetős helyeket is. A Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetemen 
évtizedek óta magyarországi hallga-
tók is tanulnak, és ez ezentúl sem lesz 
másképp, idén is sokan jelentkeztek 
Magyarországról is.

Az egyetemnek, jóllehet a járvány 
elején nehezen és sok erőfeszítéssel 
vette az akadályokat, sikerült alkal-
mazkodnia és átszerveznie az órákat, 

előadásokat, vizsgákat. „Az elméleti 
órák átütemezése még elég könnyen 
ment, bár ott is jobban szeretem a 
személyes jelenlétet” – mondta Balási 
András, hozzátéve, hogy a gyakorlati 
oktatást is átszervezték és megoldot-
ták tanárkollégái, új módszereket 
dolgoztak ki, átütemezték a progra-
mokat, vagyis sikerült a vizsgákat 
megszervezni, lezárni.

A most véget ért beiratkozás is on-
line történt, ahogy a felvételi is online 

lesz. Kérdésünkre, hogy ez miként 
zajlik egy gyakorlati módszereken 
alapuló oktatási intézményben, a rek-
torhelyettes elmagyarázta, hogy a szí-
nész szakra a felvételi első szakaszára 
beküldték az anyagokat, mint például 
versmondás, monológ stb. A mozgás- 
és énekvizsgán élőben bizonyítanak 
az adott bizottság előtt, azt is online, 
de előzetes beosztás szerint. „Nem ez 
a legjobb megoldás, de látva a dolgok 
alakulását, alkalmazkodtunk a hely-
zethez” – tette hozzá Balási.

Az egyetem őszre vonatkozó ter-
vei között a minden lehetőségre való 
felkészülés szerepel. Szoft vereket vá-
sárolnak, de remélik, hogy nem lesz 
szükség a használatukra.

Az már biztos, hogy idén több 
kisebb helyszínre lehet számítani, 
nem pedig egy központi színtérre

▾  FOTÓ: HAÁZ VINCE

Színész és bábszínész szakra is sokan 
jelentkeztek

◂  FOTÓ: HAÁZ VINCE

A ’90-es évek elején jelentkeztek ilyen sokan a színművészetire
• Valamennyi térítésmentes hely betelt a Marosvá-
sárhelyi Művészeti Egyetemen meghirdetett szako-
kon. A beiratkozás hétfő éjfélkor ért véget, a felvételi 
ma reggel kezdődik.

Forgalomkorlátozás
Ma 17 órától a gázvezeték 
cseréje miatt forgalomkorláto-
zásra kell számítani Székely-
udvarhelyen, a Tamási Áron 
utcában a híd és a körforgalom 
közötti szakaszon – hívja fel 
a figyelmet Székelyudvarhely 
Polgármesteri Hivatala. Kérik 
az autóvezetőket, hogy az em-
lített utcák helyett válasszanak 
más útvonalat.

Útszakasz-lezárás
A Harvíz Rt. felhívja a szé-
kelyudvarhelyi városlakók 
figyelmét, hogy csütörtökön 9 
és 16 óra között karbantartási 
munkálatok miatt lezárják a 
Tábor utca alsó szakaszát, 
azaz a Bethlen Gábor utca és a 
Szarkakő utca közötti részt.

• RÖVIDEN 

• Az iskolakezdés előtti hétvégén tartják meg idén a marosvásárhelyi magyarság 
legnagyobb kulturális rendezvényét, a Vásárhelyi Forgatagot. A családi és gyerek-
programokra, a sportrendezvényekre is a megszokott formában számíthatunk, és 
idén a marosvásárhelyi, illetve a környező települések művészeire fókuszál a ren-
dezvény. A fokozódó koronavírus-járvány nyilván sok mindent felülírhat.




