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Százhetven  programmal készülnek
Nulladik nappal rajtol a Forgatag, a marosvásárhelyi magyarság ünnepe
• Már ma elkezdődik 
a vásárhelyi és kör-
nyékbeli magyarok 
fesztiválja, amelyet 
egy év kimaradás után 
nyolcadik alkalom-
mal rendeznek meg 
Marosvásárhelyen. 
Ezúttal a középkori 
várudvar ad helyet a 
Vásárhelyi Forgatag 
legtöbb rendezvényé-
nek, de a Teleki Téka, 
a Nemzeti Színház, a 
Kultúrpalota, a Berná-
dy Ház is bekapcsoló-
dik a vasárnapig tartó 
ünnepségsorozatba. 

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

B ár háromnaposra szervez-
ték idén a Vásárhelyi For-
gatagot, azért egy nulladik 

napot is beiktattak, hiszen ren-
geteg szervezet kereste meg őket 
programjaival, akárcsak sok ma-
rosvásárhelyi vállalkozó, aki támo-
gatását ajánlotta fel a rendezvény 
idejére. Szerdán délelőtt mutatták 

be a szervezők a sajtónak a 
frissen nyomtatott program-
füzetet. Mint megtudtuk, 
idén is a Richter Gedeon 
gyógyszercég a rendezvény 
főtámogatója, amely egyút-
tal Egészségforgatag címmel 

péntektől vasárnapig gyere-
keknek és felnőtteknek szóló prog-
ramokkal is jelentkezik. 

Csütörtökön Forgatag-maraton-
nal rajtol a rendezvény, amelyen 
összesen 42 önkéntes futja le a 42 

kilométeres maratoni távot a város 
különböző pontjait érintve úgy, 
hogy mindegyikük egy-egy kilo-
métert szalad forgatagos pólóban, 
és egy szélforgó lesz a staféta, ame-
lyet átadnak egymásnak – részle-
tezte Molnár Imola programokért 
felelős szervező.

Folkprogramok 

Csütörtökön 11 órától már részt le-
het venni a Teleki–Bolyai Könyv-
tár bemutatásán, de 19 órától a 
Bánff y Miklós, az erdélyi szellem 
arisztokratája című könyv bemu-
tatójára is sor kerül a Kultúrpalota 
kistermében. Fazakas János, az 
Erdélyi Hagyományok Háza Ala-
pítvány képviselője kifejtette, kéz-
műves-foglalkozásokban, koncer-

tekben, táncházakban és hivatásos 
együttesek előadásában gondol-
kodtak idén, és már csütörtökön el-
kezdődnek a Forgatag folkprogram-
jai. Szervezésükben csütörtökön 18 
órától mutatják be a Bekecs nép-
táncegyüttes táncszínházi előadá-
sát a Kultúrpalota nagytermében. 
Szintén 18 órától a Borudvarban 
(Forradalom utca 8. szám) is felpe-
zsdül az élet a Kedves zenekar kon-
certjével. A vásári forgatagot péntek 
reggel nyitják meg a vár előtti sétá-
nyon, a vár udvarán pedig egész 
nap családi és gyerekprogramok, 
koncertek várják az érdeklődőket.

Jakab István, a 8. Vásárhelyi 
Forgatag egyik főszervezője úgy 
fogalmazott: azt tapasztalták, 
hogy van összefogás, lelkes tenni 
akarás a marosvásárhelyi magya-
rokban, ezt bizonyítja a 170 beter-
vezett program és az a nyolcvan 
fi atal önkéntes is, akik segítenek a 

szervezésben. Az idei rendezvény 
költségvetése 650 ezer lej, amely-
nek fele magyarországi intézményi 
támogatásból származik, fele pedig 
a támogató vállalkozásoktól – tud-
tuk meg Jakab Istvántól.

A védettségi igazolásról

A járványhelyzetre való tekintet-
tel a szabályozásoknak megfelel-
ve mind az internetes felületen, 
mind az infópontoknál regisztráló 
felnőttnek nyilatkoznia kell arról, 
hogy a 8. Vásárhelyi Forgatag alatt 
rendelkezni fog 10 napnál régebbi 
oltási igazolással, illetve 72 óránál 
nem régebbi negatív PCR-teszttel, 
vagy 24 óránál nem régebbi negatív 
antigénteszttel, vagy a koronaví-
rus-megbetegedésből kigyógyultak 
esetében legkevesebb 15 nappal 
korábban kiállított, de 180 napnál 
nem régebbi igazolással. A hétfőn 

megnyitott előregisztráción már ez-
ren jelentkeztek be a programokra 
– tudtuk meg Szente Katalintól, a 
rendezvény másik főszervezőjétől. 
Mint hozzátette, a szervezőknek jo-
gilag nem áll módjukban ellen őrizni 
a védettségi igazolás adatait, és sze-
mélyi igazolványt sem kérhetnek a 
részvevőktől, akik éppen ezért egy 
saját felelősségre írt nyilatkozattal 
vállalják azt, hogy van védettségi 
igazolásuk a Forgatag azon rendez-
vényein, ahol szükséges. Azoknak, 
akik már regisztráltak online, nem 
kell ismét regisztrálniuk a helyszí-
nen, csak a regisztrációs kódot kell 
felmutatniuk. A hatóságok azonban 
szúrópróbaszerűen ellenőrizhetik a 
résztvevők védettségi igazolásait, 
ezért nyomtatott vagy online formá-
ban náluk kell lennie a szükséges 
iratnak. A Borudvar esetében nincs 
előregisztráció, ott a helyszínen va-
lamely védettségi igazolás felmuta-
tásával vehető át a belépést biztosító 
karszalag. A 18 év alattiak esetében 
csak a szülőnek kell regisztrálnia, 
hiszen ő felel gyerekéért. 

A szervezőcsapat már rendezi 
a 8. Vásárhelyi Forgatagnak 
helyet adó marosvásárhelyi 
várudvart
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A TILTOTT CSÍKI SÖR MANUFAKTÚRA BEMUTATJA:

WWW.TILTOTTFESZTIVAL.HU Jegyek a koncert előtt, korlátozott számban a helyszínen is kaphatóak. INGYENES antigén gyorsteszt a helyszínen!
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Koncertek

Bár az előző sajtótájékoztatón 
a szervezők bejelentették, 
hogy a magyarországi Piramis 
együttes is fellép a Vásárhelyi 
Forgatagon, az együttes végül 
egészségügyi okokra hivatkozva 
lemondta a koncertet. A Színház 
téren felállított nagyszínpadon 
szombaton 19 órától Koszika 
és a Marosvásárhelyi Állami 
Filharmónia közös koncertje, a 
Transylvanian Symphonic Tales 
lesz látható, 21 órától a Night-
losers együttes rockkoncertjére 
kerül sor. Vasárnap a gyergyó-
szentmiklósi Teddy Queen zenél 
ugyanitt 19 órától, 21 órától 
pedig a magyarországi Kowals-
ky meg a Vega koncertje zárja a 
8. Vásárhelyi Forgatagot.




