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Már ma elkezdődik a nulladik 
nappal a marosvásárhelyi és 
környékbeli magyarok fesztivál-
ja, amelyet egyéves kimaradás 
után nyolcadik alkalommal 
szerveznek meg. Ezúttal a 
középkori várudvar ad helyet 
a Vásárhelyi Forgatag legtöbb 
rendezvényének, de a Teleki 
Téka, a Nemzeti Színház, a 
Kultúrpalota, a Bernády-ház 
is bekapcsolódik a vasárnapig 
tartó ünnepségsorozatba.

 » HAJNAL CSILLA

B ár eredetileg háromnaposra 
tervezték a marosvásárhelyi 
magyarság idei ünnepét, a Vá-

sárhelyi Forgatag szervezői nulladik 
napot is beiktattak, hiszen rengeteg 
szervezet kereste meg őket progra-
mokkal, és sok helyi vállalkozó aján-
lotta fel támogatását. A szervezők teg-
nap délelőtt bemutatták a sajtónak a 
frissen nyomtatott programfüzetet. 
Mint megtudtuk, idén is a Richter 
Gedeon gyógyszercég a rendezvény 
főtámogatója, amely egyúttal Egész-
ségforgatag címmel péntektől vasár-
napig gyerekeknek és felnőtteknek 
szóló programokkal is jelentkezik. 
A Forgatag fő helyszíne a középkori 
várudvar, de a Teleki Téka, a Nemze-
ti Színház, a Kultúrpalota, a Berná-
dy-ház is bekapcsolódik a vasárnapig 
tartó ünnepségsorozatba.

Folkprogram és koncertek
Ma Forgatag-maratonnal kezdődik a 
rendezvény, amelyen összesen 42 ön-
kéntes futja le a 42 kilométeres távot 
a város különböző pontjait érintve, 
úgy, hogy mindegyikük egy-egy kilo-
métert szalad forgatagos pólóban, és 
egy szélforgó lesz a staféta, amelyet 
átadnak egymásnak – részletezte 
Molnár Imola programokért felelős 
szervező. Ma 11 órától már részt le-
het venni a Teleki Téka által szerve-
zett Teleki–Bolyai Könyvtár bemu-
tatásán, 19 órától Bánff y Miklós, az 
erdélyi szellem arisztokratája című 
könyvének bemutatójára is sor kerül 
a Kultúrpalota kistermében. Fazakas 
János, az Erdélyi Hagyományok Háza 
Alapítvány képviselője kifejtette, kéz-
műves-foglalkozásokban, koncer-
tekben, táncházakban és hivatásos 

együttesek előadásában gondolkod-
tak idén, így már ma elkezdődnek a 
Forgatag folkprogramjai. Szervezé-
sükben 18 órától mutatják be a Be-
kecs néptáncegyüttes táncszínházi 
előadását a Kultúrpalota nagytermé-
ben. Szintén 18 órától a borudvarban 
(Forradalom utca 8. szám) is felpezs-
dül az élet a Kedves zenekar koncert-
jével. A vásári forgatagot péntek reg-
gel nyitják meg a vár előtti sétányon, 
a vár udvarán pedig egész nap csa-
ládi és gyerekprogramok, koncertek 
várják a résztvevőket.

Összefogás, lelkes tenni akarás
Jakab István, a 8. Vásárhelyi Forgatag 
egyik főszervezője úgy fogalmazott, 
azt tapasztalták, van összefogás, lel-
kes tenni akarás a marosvásárhelyi 
magyarokban, ezt bizonyítja a 170 
betervezett program és az a nyolcvan 
fi atal önkéntes is, akik segítenek a 
szervezésben. Az idei rendezvény 
költségvetése 650 ezer lej, amelynek 
fele magyarországi intézményi tá-
mogatásból származik, fele pedig a 
támogató vállalkozásoktól – tudtuk 
meg Jakab Istvántól.

A járványhelyzetre való tekintettel 
az internetes felületen és az infó-
pontoknál regisztráló felnőtteknek 
is nyilatkozniuk kell arról, hogy a 8. 
Vásárhelyi Forgatag alatt rendelkez-
nek 10 napnál régebbi oltási igazo-
lással, vagy 72 óránál nem régebbi, 
negatív PCR-teszttel, esetleg 24 órá-
nál nem régebbi negatív antigéntesz-
ttel. A koronavírus-megbetegedésből 
kigyógyultaknak legkevesebb 15 

nappal korábban kiállított, de 180 
napnál nem régebbi igazolást kell 
felmutatniuk.

Máris nagy az érdeklődés
A hétfőn megnyitott előregisztrá-
ción már ezren jelentkeztek be a 
programokra – tudtuk meg Szen-
te Katalintól, a rendezvény másik 
főszervezőjétől. Hozzátette, a szerve-
zőknek jogilag nem áll módjukban 
leellenőrizni a védettségi igazolás 
adatait, és személyi igazolványt sem 
kérhetnek a részvevőktől, akik éppen 
ezért egy saját felelősségre kiállított 
nyilatkozattal vállalják, hogy van vé-

MA RAJTOL ÉS VASÁRNAPIG TART, TÖBB MAROSVÁSÁRHELYI HELYSZÍNEN VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET A FORGATAG

Kezdődik a vásárhelyi magyarok ünnepe

Rajtra készen áll a marosvásárhelyi magyar ünnep, gazdag programkínálat várja a „forgatagozókat”

Program-menü. Bemutatták a vasárnapig tartó Vásárhelyi Forgatag műsorfüzetét
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dettségi igazolásuk a Forgatag azon 
rendezvényein, ahol szükséges. 
Azoknak, akik már bejelentkeztek 
online, nem kell megint regisztrál-
niuk a helyszínen, csak a regiszt-
rációs kódot kell felmutatniuk. A 
hatóságok azonban szúrópróba-
szerűen ellenőrizhetik a résztvevők 
védettségi igazolásait, ezért nyom-
tatott vagy online formában náluk 
kell lennie a szükséges iratnak. A 
borudvar esetében nincs előregiszt-
ráció, ott a helyszínen valamely 
védettségi igazolás felmutatásával 
vehető át a belépést biztosító kar-
szalag. A 18 év alattiak esetében 
csak a szülőnek kell regisztrálnia, 
hiszen ő felel gyerekéért.

A Piramis-koncert elmarad
Bár az előző sajtótájékoztatón a 
szervezők bejelentették, hogy a 
magyarországi Piramis együttes is 
fellép a Vásárhelyi Forgatagon, az 
együttes végül egészségi okokra 
hivatkozva lemondta a koncertet. 
A Színház téren felállított nagy-
színpadon szombaton 19 órától 
Koszika és a Marosvásárhelyi Ál-
lami Filharmónia közös koncertje, 
a Transylvanian Symphonic Tales 
csendül fel, 21 órától a Nightlosers 
együttes rockkoncertjére kerül sor. 
Vasárnap a gyergyószentmiklósi 
Teddy Queen zenél ugyanitt 19 órá-
tól, 21 órától pedig a magyarorszá-
gi Kowalsky meg a Vega koncertje 
zárja a 8. Vásárhelyi Forgatagot.
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