A fesztiválrend érvényessége:

Fesztiválrend

Mindenki, aki a fesztivál területére belép, a belépésével
elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti
jelen szabályokat, és betartja azokat. Kérjük olvassa el figyelmesen a nyugodt, felhőtlen fesztiválozás érdekében.

Egyéb fontos tudnivalók:

A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben,
vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért.

Általános tudnivalók:

A rendezvény területére szeszes italt és élelmiszert népegészségügyi és higiéniai okokból nem lehet behozni.
Csak a fesztivál területén lévő elárusító helyeken megvásárolt italok és ételek fogyaszthatók.

A Fesztivál területe:

A rendezvény helyszínén 18 éven aluli személyeket
dohányáruval, illetve fiatalkorúakat és ittas személyeket
szeszes itallal nem szolgálnak ki. Az ittasan antiszociálisan viselkedőket a rendezvény szervezői a biztonsági
szolgálattal a területről kivezettethetik és őket a fesztivál látogatásától eltilthatják.

A Fesztivált mindenki csak a saját felelősségére látogathatja. A Szervezők mindent megtesznek a Fesztivál
biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók
esetleges felelőtlen magatartásából eredő károkért
semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A Fesztivál területére kizárólag a technikai személyzet
(tűzoltóautó, mentőautó, rendőrségi járművek, áruszállító járművek) járművei, az előadókat és kellékeiket szállító, valamint a műszaki személyzet járművei léphetnek be.

Parkolási lehetőségek:

Felkérjük a fesztivál látogatóit, hogy lehetőleg a
tömegközlekedési gépjárműveken, taxin vagy gyalog
közelítsék meg a rendezvény helyszíneit. Amennyiben
saját gépjárművel jönnek a Sziget utcában, illetve az
ócskapiac területén (vasárnap délelőtt kivételével) van
parkolási lehetőség.
A fesztiválra a belépés ingyenes. A backstage-be csak
a műszaki személyzet, a biztonsági szolgálat tagjai, a
fellépők és a rendezők léphetnek be.
A fesztivál területén információs pavilon(ok) működnek.
Ha bármilyen információra van szüksége, forduljon
bizalommal a szervezőkhöz!

Az egészségügyi szolgálat elhelyezkedése:

A Városi parkban a FOMCO terasz mögött 10–23 óra
között állandó egészségügyi szolgálat működik.

A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. A fesztivállátogató hozzájárul a felvételeken való megjelenéshez.
A fesztivál területén a rendezők beleegyezése és engedélye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi, propaganda
vagy reklámtevékenységet folytatni. Tilos a tüntetés,
zajongás, kéregetés és a koldulás.

INFO

Fesztiválra mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat,
szeszes italt, élelmiszert szigorúan tilos behozni!
Az európai terrorveszélyre való tekintettel a közbiztonsági szervek átvizsgálhatják a gyanús csomagokat.
A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Extrém időjárási viszonyok esetén a rendezvény szervezői élet- és balesetvédelmi okokból kiürítethetik a
területet. Kérjük, ez esetben kövessék a rendezők és a
biztonsági személyzet utasításait.
Vigyázzanak magukra és egymásra!
Jó szórakozást kívánunk!

Egy év leforgása alatt is sok változás
történik egy ember életében, hét év
alatt pedig már annyi, hogy kénytelenek vagyunk válogatni az emlékeinkben. 7 éve már, hogy folyamatosan
életünk része a Vásárhelyi Forgatag.
Hisszük, hogy ez idő alatt Marosvásárhely részévé is vált. Nőtt, fejlődött, s
érettségét talán az jelzi a legjobban,
hogy mostanság újra politikai perlekedések tárgyává tették. Pedig, ha az
emlékeink között válogatunk, akkor
ma már mégiscsak több a szívünket
melengető élmény, mint amenynyi rosszat fel tudunk idézni. Nem
felejtettük el, hogy az első években
száműztek a városunkból, mert nem
engedtünk egyes politikusok akaratának. De ebből is az maradt meg, hogy
kiálltak mellettünk a marosvásárhelyi
emberek. Micsoda határozottsággal,
micsoda lelkesedéssel tették ezt!? Mi
ezekre, az igazán fontos pillanatokra
emlékezünk: amikor Deák Bill Gyula a
Forgatag első fellépőjeként a mankóját megtámasztotta színpadon, amikor a Maros-parton első alkalommal
ültek le románok és magyarok a város
dolgairól beszélni, a Szentegyházi
Gyermekfilharmónia koncertjére, arra
a pillanatra, amikor a Magyar Országygyűlés elnöke a szabadságának 700.
évfordulóját ünneplő Marosvásárhelyt

köszöntötte. S közben bizonyosak
vagyunk abban, hogy mindenkinek
nyújtott már életre szóló emléket a
Forgatag.
Népi bölcsességnek számít, hogy
egy párkapcsolatban a hetedik év a
vízválasztó. Kibírják egymás mellett,
összetartoznak igazán?! Ez a hetedik
év a rendezvény életében sem volt
a legkönnyebb. Sem partnerek, sem
résztvevők nélkül nem jöhetne újra és
újra létre. Mint ahogy politikai akarat
és támogatás nélkül sem. Nem marosvásárhelyi sajátosság ez, minden rendezvény velejárója. Hálásak vagyunk
ezért azoknak az embereknek, akik
közszereplőként az elmúlt években
mellénk álltak és segítettek, hogy
sose kelljen olyan kompromisszumot
kötni, ami vállalhatatlan, hogy minket
szervezőket csak az foglalkoztasson,
hogy e város utcáit, épületeit, tereit
és intézményeit minden évben kicsit
másként láttassuk és láthassuk. Az
akadályokat minden évben önökkel
együtt léptük át. A jövőben is ezt
tervezzük. Leginkább azért, mert
azt érezzük, hogy Marosvásárhelyen
kevés dolog van, ami mindannyiunkat
összeköt, de a Vásárhelyi Forgatag ezt
teszi. Önökkel, Veletek!

„A Vásárhelyi Forgatag együttlét,
öröm, szórakozás, de egy évben
egyszer kultúradömping is Marosvásárhelyen. A rendezvényünk nagy célja
ugyanis, hogy a zenei rendezvények
mellett egy olyan kulturális színfoltot
kínáljon a marosvásárhelyieknek, ami
egyedivé teszi a többi rendezvény
közt. Itt két fontos tényező van: az

egyik, hogy ez egy családos rendezvény, ami legtöbb nyári rendezvényről
nem mondható el, a másik pedig,
hogy kulturális szempontból kíván
erős lenni. Szeretnénk kulturálisan
olyan kínálatot nyújtani, ami országos
hírnevet is jelent.”

Portik Vilmos

Vásárhelyi Forgatag főszervezője

Soós Zoltán

Maros Megyei Múzeum igazgatója

„Az ókori világ hét csodája megmutatta
az akkori embereknek, és a maiaknak
egyaránt, hogy közös erőfeszítés által
különleges dolgokat lehet véghez vinni.
A Vásárhelyi Forgatag hét éve a város
csodája, és megmutatta, hogy sok éven
át kitartó és céltudatos munkával fel
lehet építeni egy olyan eseményt, amely
értéket teremt és őriz, amely ma már
meghatározó mind Marosvásárhely, mind
Maros megye szempontjából.
A Forgatag már több, mint a program
elemeinek összessége. A Forgatag már
nem a szervezőkről, nem a politikusokról
és főleg nem a mindennapok monotóniájáról szól. A Forgatag minden magyar ember ünnepe, amely összeköt minket, ahol
jó egymással találkozni és időt tölteni.
A Forgatag az a csoda, amely oly sokáig
hiányzott Vásárhelyről. Az az életérzés,
amelyet már minden évben meg akarunk
tapasztalni. Az a pillanat, amely erősebbé
kovácsolja közösségünk kötelékeit.
Büszke vagyok arra, hogy ennek a közösségnek a tagja lehetek, és megtisztelő
számomra, hogy dolgozhatok érte. Megygyőződésem, hogy közösen hegyeket tudunk megmozgatni és így minden elénk
helyezett akadályt sikerrel gördítünk le
az útról. Mert együtt minden egyszerűbb.
Kellemes időtöltést kívánok mindanynyiunknak a megye legnagyobb magyar
ünnepén!”
Péter Ferenc,

Maros Megye Tanácsának elnöke

„A Forgatag Marosvásárhely magyarságának az ünnepe. Közösséget kovácsol,
s láttatja, hogy a marosvásárhelyieknek
igényük van a minőségi rendezvényekre.
A város magyar identitását, kultúránk
értékeit mutatja. Nem valaki ellen
irányul, hanem értünk van. Jelzi, hogy
mi, marosvásárhelyiek erős és élni akaró
közösség vagyunk.”

Tamási Zsolt

II. Rákóczi Ferenc Római
Katolikus Gimnázium igazgatója

„A Vásárhelyi Forgatag városunk egyik
neves márkája: városunk gazdasági, turisztikai, és társadalmi élénkítő mozgalma.
A Forgatag nagyobb életet hoz Marosvásárhelyre, mint az összes többi esemény
együtt! Ennek sikere pedig nem egyszerűen
a szervezők ügyességét bizonyítja, hanem
a körülötte működő sok kereskedelmi,
turisztikai, vendéglátóipari vállalkozásnak
is plusz bevételt biztosít, a városnak pedig
plusz adóbefizetéseket. Végső soron ez
minden vásárhelyinek a sikere.”

Szathmáry Zsolt

St. Georgius Manager Club elnöke

„Vannak véletlenek, amik nincsenek. Jó
pár éve Portik Vili és Jakab István Zalaegerszegen jártak egy testvérvárosi delegáció
tagjaiként. Hivatalosan, ahogy néha mondják, fazonuk teljes tudatában. Az egyik
hivatalos fogadó voltam én is, fazonom
teljes tudatában. Akkor és ott elkezdtünk
beszélgetni mindenféléről. Magyarságunkról, helyünkről a szűkebb és tágabb világunkban, rendezvényekről, fesztiválszervezésről, színházról, borról, erről-arról olyan
felnőtt férfimódra. Ez azóta is tart hol itt
Marosvásárhelyen, hol ott Zalaegerszegen
vagy éppen valahol útközben vagy az éterben vagy a virtuális térben. A párbeszéd
munkakapcsolattá, a férfibeszélgetések
barátsággá váltak. Aztán nagyon hamar
képbe került az itteni és az ottani szervezőcsapat. Ismerjük, megismertük egymás
munkatársait. Összekacsintó társaságok
ezek. Büszke vagyok ezekre a barátságokra, a közösen megélt sikerekre.
Az effektív munka mellett az elmúlt években
életem szerves részévé vált a Forgatag és
Vásárhely. Így együtt a Vásárhelyi Forgatag.”

Tompa Gábor

Egerszeg fesztivál főszervezője

VII.

•
•

Illyés Mariann: Swivel
Székely Sevan: Nők – narkó – erotikus utazás egy férfi agyában

17.00 Hanta – koncert
18.30 Fragmental – koncert
20.30 Funkylvania – koncert
20.30 Slam Poetry – Bajnokok legalja: Horváth Benji, André Feri és Vass Csaba

forgatag
23.00 Beats Of Spheres: Kontakton /
Kvark / Addo
Helyszín: Opus Club, Szabadság
utca 128. szám.
Belépő: 15 lej

SZFÉRA
– Kortárs MŰvészeti MŰhely
Helyszín: régi Európa Gimnázium, volt zsidó iskola udvara, Horea utca 19-23. szám
Szervező: Vox Novum Egyesület

AUGUSoZmTbUaSt24.
sz

AUGUSéZnTtUeSk 23.
p

10.00-21.00 Képzőművészeti kiállítások:
• A lengyel plakátművészet nőábrázolása
• Hermann Levente és Csóka Szilárd
Zsolt: Index
• Makkai István és Gábor Hunor Veress:
Dimenziók
• Illyés Mariann: Swivel
• Székely Sevan: Nők – narkó – erotikus utazás egy férfi agyában

17.00-21.00 Képzőművészeti kiállítások:
• A lengyel plakátművészet nőábrázolása
• Hermann Levente és Csóka Szilárd
Zsolt: Index
• Makkai István és Gábor Hunor Veress:
Dimenziók
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AUGUSoZmTbUaSt24.
sz

19.30 Kamarakoncert: Tiberius Kvartett
Helyszín: Közigazgatási Palota
belső udvara

12.00 Plakátkészítő workshop Monika
Starowicz-cal (PL)
12.00-15.00 Storytelling irodalmi workshop
16.00 Hol voltál 30 éve! Közös emlékezés a forradalomról dr. Gáspárik
Attilával és Makkai Jánossal
17.00 Ádám Haraszti Projekt – koncert
21.00 Jazzkoncert: Hána - Dénes Duo
Helyszín: Közigazgatási Palota
belső udvara
22.00 WRK - warm up
Helyszín: Közigazgatási Palota
belső udvara
23.00 Beats Of Spheres: Selecta Don
Canistah
Helyszín: Közigazgatási Palota
belső udvara
Belépő: 15 lej

18.00-20.00 Heritage revisited:
Hely-specifikus előadás (folyamatos beléptetés)
18.30 Acetobă – koncert
20.30 Bottah Rankin&Jah Golden Band –
koncert

AUGUsSáZrTnUaSp25.

A Maros Megyei Múzeum
és a SZFÉRA közös programjai

va

10.00-21.00 Képzőművészeti kiállítások:
• A lengyel plakátművészet nőábrázolása
• Hermann Levente és Csóka Szilárd
Zsolt: Index
• Makkai István és Gábor Hunor Veress:
Dimenziók
• Illyés Mariann: Swivel
• Székely Sevan: Nők – narkó – erotikus utazás egy férfi agyában

Helyszín: Kultúrpalota, Art Nouveau Galéria és Közigazgatási Palota belső udvara
18.00 Kiállítás: Kereszteződések – megnyitó
Helyszín: Kultúrpalota, Art Nouveau
Galéria
16.00-22.30 Kiállítás: Awake fesztivál
installációi
Helyszín: Közigazgatási Palota,
belső udvara
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ÁLLANDÓ
KIÁLLÍTÁSOK

A Nagy Zsinagóga és a Zsidó Hitközség
Múzeuma 10.00-13.00 óra között látogatható. 10.00-11.00 óra között román és
magyar nyelvű idegenvezetéssel látogathatók az épületek.

Lövészárkok háborúja

A nagy háború a légirégészet
látószögéből
Helyszín: Néprajzi és Népművészeti Múzeum
Nyitvatartás:
kedd-péntek 9.00-16.00
szombat-vasárnap 9.00-13.00
A kiállítás rövid betekintést nyújt
a légirégészet, a régészet újkeletű
segédtudományának munkamódszerébe, és rövid összefoglalást ad
az első világháború Maros megyei
lövészárok-rendszerének az utóbbi években, a Pécsi Légirégészeti
Tékával közösen végzett kutatási
eredményeiről.

11.00 Előadás: Milyen a kóser étel, mi az a
macesz és miért törnek poharakat
az esküvőkön?
Helyszín: Nagy Zsinagóga, Iskola/
Aurel Filimon utca 23. szám
12.00 Kamarakoncert: Tiberius vonósnégyes
Helyszín: Nagy Zsinagóga, Iskola/
Aurel Filimon utca, 23. szám
12.00 Plakátkészítő workshop Monika
Starowicz-al (PL)
15.00-17.00 Heritage revisited:
Hely-specifikus előadás (folyamatos beléptetés)
17.00 Szabad irodalmi színpad
17.00 Szintaxis – koncert
18.30 Palma Hills – koncert
20.30 Anima Sound System Dj-set –
koncert

Kereszteződések

Helyszín: Art Nouveau galéria,
Közigazgatási Palota belső
udvara
Szervező: Maros Megyei
Múzeum, Marosvásárhelyért
Egyesület
Látogatható szeptember 6-ig
Nyitvatartás:
kedd-péntek 10.00-16.00 óra
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ÁLLANDÓ
KIÁLLÍTÁSOK

AUGUhSéZTtfUőS 26.

Varázslatos Bánffy ménes

Helyszín: Kultúrpalota, előcsarnok
Szervező: Marosvásárhelyért
Egyesület, Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja,
Sepsiszentgyörgy
Nyitvatartás:
kedd-péntek 9.00-18.00,
szombat-vasárnap 9.00-16.00.
Egy olyan ménesnek állít emléket
a tárlat, amelynek a történelem
vihara nyomán mára írmagja sem
maradt. Emlékképek, töredékek,
amelyek nyomán kirajzolódhat a
bonchidai ménesnek és Bonchida
utolsó urának, gróf Bánffy Miklósnak, a lovasnak, a lótenyésztőnek
az emlékezete.

SZÍNHÁZI FORGATAG
18.00 Táncrapszódia – Magyar Nemzeti
Táncegyüttes, Budapest
Helyszín: Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház, Nagyterem
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület

Táncrapszódia című műsorával a Magyar
Nemzeti Táncegyüttes olyan lendületes
és sokszínű folklór műsort állít színpadra,
amelynek során a magyar nyelvterület
legszebb táncait mutatja be, különös
hangsúlyt fektetve az eredeti és stílusos
előadásmódra. A Kárpát-medence táncait
felvonultató előadásban látható a jól
ismert csárdás, a lányok mutatványos
üveges tánca és az erdélyi cigány táncok
csakúgy, mint a férfiak virtuóz legényes
tánca.

Kamera, forog!

Schnedarek Ervin és a keskenyfilmezés Marosvásárhelyen 1950 és 1989 között
Helyszín: Kultúrpalota, kisterem
Szervező: Maros Megyei
Múzeum, Erdélyi Audiovizuális
Archívum
Nyitvatartás:
kedd-péntek 9.00-18.00,
szombat-vasárnap 9.00-16.00
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KIÁLLÍTÁSFORGATAG

20.00 Gördülő Opera – Donizetti:
Szerelmi bájital (vígopera) –
Magyar Állami Operaház
Helyszín: Vár
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület

18.00 Maros Mezőségi Művésztelep
kiállítása – megnyitó
Helyszín: Bolyai Téri Unitárius
Templom, Dersi János-terem
Szervező: Maros Mezőségi
Művésztelep
A kiállított képzőművészeti munkák a
mezőbergenyei, mezőmadarasi, mezőpaniti és a csittszentiváni alkotótáborokban
készültek. Látogatható augusztus 26. és
szeptember 15. között.

CSICSERGŐ
– CSALÁDI PROGRAMOK

Az 1832 óta szakadatlan sikerrel játszott
darabban megtalálható minden, ami a
felhőtlen szórakozáshoz kell: reménytelennek tűnő szerelem, szövevényes
történet, falusi idill, szélhámos csodadoktor, váratlan örökség, humor és líra,
és olyan varázslatos melódiák, mint pl.
az Una furtiva lagrima kezdetű, híres
tenorária. Az Operaház vándorelőadását Toronykőy Attila rendezésében
láthatja a marosvásárhelyi közönség. A
szereposztásban pedig olyan ismert
művészt láthatunk és hallhatunk, mint a
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas Miklósa
Erika.

20.30-23.00 Járdacsillagászat
Helyszín: Vársétány
Szervező: Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület

21.00 Táncrapszódia – Magyar Nemzeti
Táncegyüttes, Budapest
Helyszín: Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház, Nagyterem
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület

Bolygók és csillagok teleszkópos megtekintése, csillagképek ismertetése a
közönség számára.
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TUS 27.
AUGUkSeZdd

Bukaresti Magyar Intézet igazgatója
Helyszín: Nemzeti Színház, emeleti
előcsarnok
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület, Balassi Intézet – Bukaresti
Magyar Intézet, Külgazdasági és
Külügyminisztérium – Kulturális Diplomáciai Főosztály, Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház

TÉKAFORGATAG

11.00 Főúri palota, tudományok hajléka
Séta a Teleki-Bolyai Könyvtár termeiben Bányai Réka vezetésével.
Helyszín: Teleki Téka
Szervező: Teleki Téka Alapítvány

16.00 Bajnokok egy asztalnál – Tófalvi
Éva biatlonista, hatszoros olimpikon, Novák Károly Eduárd világ- és
Európa-bajnok kerékpározó, paralimpikon, Trandafir Norbert ifjúsági
Európa-bajnok, felnőtt Eb-bronzérmes úszó, háromszoros olimpikon.
Helyszín: Teleki Téka udvara
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK

A németországi művészeti főiskolán, a
Bauhaus intézményében tanuló magyar
hallgatók és oktatók szerepe meghatározó volt az intézmény életében. A Bauhaus
kísérleti színpadi produkcióiban is aktív
szerepet vállaltak.
A funkcionális tervek megvalósításának kilátástalansága vezethetett a
formájában emblematikus, méreteiben
monumentális vízió, Weininger Andor
Gömbszínház-tervének kidolgozásához. A
színpad itt már nem lehatárolt tér, hanem
egy 5000 néző befogadására kialakított
gömbforma belső felületén elhelyezett
széksorokból álló nézőtér függőleges
tengelyében tervezett mozgatható szerkezet. E gömbforma hatására születhetett Xanti Schawinsky köralakú térszínpad
konstrukciójának terve is. A tervek alapján készült a makett, amely a kiállításon is
látható.

KIÁLLÍTÁSFORGATAG

SZÓFORGATAG
18.30 Bánffy Miklós: Erdélyi történet c.
trilógiájának román nyelvű fordítása – könyvbemutató
Helyszín: Nemzeti Színház, emeleti
előcsarnok
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület, Balassi Intézet – Bukaresti
Magyar Intézet, Külgazdasági és

18.00 Bauhaus 1919-2019 – kiállítás
A magyarok és a Bauhaus színházi
forradalma
Megnyitja: dr.habil. Ungvári Zrínyi
Ildikó egyetemi oktató, színháztudományi szakíró, műfordító, Kósa
András László, a Balassi Intézet –
10
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AUGUkSeZdd

Külügyminisztérium, Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
A kötetet bemutatja: Marius Tabacu, a könyv fordítója, Marta Petreu,
a könyv előszavának szerzője,
Lucian Nastasă-Kovács, a könyv
bevezető tanulmányának írója és a
jegyzetek szerkesztője, Kósa András László, a román nyelvű kiadás
gondozója.
Bemutatja és a beszélgetést vezeti:
Markó Béla

Helyszín: Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház, nagyterem
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület, Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház

FOLKFORGATAG

20.00 Mátyás király igazságai, gyerekelőadás – Bekecs Néptáncegyüttes
Helyszín: Maros Művészegyüttes,
nagyterem
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület, Bekecs Néptáncegyüttes
Belépő: 5 lej. Jegyet vásárolni a
Maros Művészegyüttes jegypénztáránál lehet.

BORUDVAR

Helyszín: Forradalom utca 8. szám
Szervező: Studium Prospero Alapítvány
18.00 Kiállításmegnyitó: Kuti Botond

SZÍNHÁZI FORGATAG

19.00 Vacsoraszínház: Palimadár á la
Carte – a gasztronómia és a színház
találkozása
Helyszín: B.EAT étterem, Rózsák
tere 52. szám
Szervező: Magaskonyhaművészett,
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Előadók: Abai-Szabó Tamás, Bajkó
Edina, Bálint Örs, Gáspárik Attila,
Kovács Botond, Lajter Markó Ernesztó, Tóth Jess
Helyet foglalni és a jegyeket kiváltani a helyszínen lehet. Lehetőség
van vegetáriánus menü igénylésére. Információk a 0749 111 848-as
vagy a 0721 968 253-as telefonszámon kérhetők. Belépődíj 115 lej.

Az előadás hat Mátyás király mesére épül:
Mátyás királlyá választása, Mátyás király
rózsát nyíló ostornyele, Mátyás király és
a gömöri urak, Mátyás kovács, Mátyás
király és a kolozsvári bíró, valamint Mátyás király lopni megy. Ezekben a történetekben Mátyás király figurája más-más
módon bontakozik ki, mindvégig követve
az igazság útját.

20.00 Szigligeti Ede: Liliomfi – a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti
Színház vendégjátéka
11
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SZÓFORGATAG

s

16.00 Könyvbemutató – Csáky Zoltán:
Nyomomban kék farkasok
Helyszín: Bolyai téri unitárius templom belső udvara
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
A könyvet bemutatja és a szerzővel
beszélget Nagy Miklós Kund művészeti író.

TÉKAFORGATAG

11.00 Főúri palota, tudományok hajléka.
Séta a Teleki-Bolyai Könyvtár termeiben Bányai Réka vezetésével.
Helyszín: Teleki Téka
Szervező: Teleki Téka Alapítvány

SZÍNHÁZI FORGATAG

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK

18.00 Versműsor: Kilyén Ilka – Búvópatak. Válogatás helikonista költők
verseiből
Helyszín: Bolyai téri unitárius templom
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület

IT-nap a Forgatagon
Helyszín: Teleki Téka
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
16.00-17.00 Érkezés, kötetlen beszélgetések, networking
17.00-18.00 Privacy Engineering – Hogyan
fejlesszünk GDPR ready szoftvert?
– előadás
Székely Barnabás minősített adatvédelmi szakértő
18.00-19.30 IT-kerekasztal a Maros megyei IT-cégek képviselőivel
19.30-21.00 Biztonságos internethasználat gyerekkortól – előadás
Molnár Andrea-Zsuzsánna gyerekpszichológus és W. Szabó Péter
UX-kutató előadása gyakorlati
tanácsokkal

19.00 Vacsoraszínház: Palimadár á la
Carte – a gasztronómia és a színház
találkozása
Helyszín: B.EAT étterem, Rózsák
tere 52. szám
Szervező: Magaskonyhaművészett,
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
Előadók: Abai-Szabó Tamás, Bajkó
Edina, Bálint Örs, Gáspárik Attila,
12
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Kovács Botond, Lajter Markó Ernesztó, Tóth Jess.
Helyet foglalni és a jegyeket kiváltani a helyszínen lehet. Lehetőség
van vegetáriánus menü igénylésére. Információk a 0749 111 848-as
vagy a 0721 968 253-as telefonszámon kérhetők. Belépődíj 115 lej.
19.30 Egyéni előadás: Szarvas József –
Pustol a hó, avagy Könnyű neked,
Szarvas Józsi…
Helyszín: Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház, nagyterem
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület, Marosvásárhelyi Nemzeti
Színház

Birtalan Vidra Éva:
Erdélyi tűzzománc

Helyszín: Bernády Ház, Horea utca
6. szám – földszinti kiállítóterem
Szervező: dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány
Nyitvatartás:
hétfő-péntek: 9.00-18.00
Birtalan Éva tárlata nyitotta a
Bernády Ház nyári szünet utáni
kiállításainak sorát. A művészi
tűzzománcairól ismert marosvásárhelyi alkotó ismét e kevesek
által művelt, de népszerű műfaj
erényeit mutatja fel kiállításán.
A tárlaton kiállított munkákat az
eltelt évtized terméséből válogatta Birtalan Éva.

Könnyű neked, Szarvas Józsi…
címmel közösen írt könyvet Szarvas
József és Bérczes László. A 2018
nyarán megjelent életregény
nyomán készítették el a Pustol a hó
című színházi előadást.

Marosvásárhelyi Marx
József Fotóklub:

65 év a magyar fotográfia
szolgálatában
Helyszín: Bernády Ház, Horea utca
6. szám – emeleti kiállítóterem
Szervező: Marx József Fotóklub, dr. Bernády György
Közművelődési Alapítvány
Nyitvatartás:
hétfő-péntek: 9.00-18.00

BORUDVAR

Helyszín: Forradalom utca 8. szám
Szervező: Studium-Prospero Alapítvány
18.00 Borkóstoló
20.00 Üver Zenekar – koncert
Szervező-partner a Világló Egyesület.
13
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AUGUSütZöTrUtSök29.
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Kiss Manyi, Háromszék
szülötte”
”

TÉKAFORGATAG

Helyszín: a Teleki Téka udvara
Szervező: Teleki Téka Alapítvány

Helyszín: Kultúrpalota, előcsarnok
Szervező: Marosvásárhelyért
Egyesület, Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja,
Sepsiszentgyörgy
Nyitvatartás:
kedd-péntek 9.00-18.00
szombat-vasárnap 9.00-16.00
Színházi szerepei ismertek, egy
híján száz filmjének java részét
sokan látták, a Jaj, de jó a habos
sütemény refrénű dalt majd mindenki kívülről tudja. Kiss Manyi
szubrett, naiva, komika, bűvész,
majd drámai színész, primadonna,
sőt: díva – ez lehetne Kiss Manyi.

11.00 Főúri palota, tudományok hajléka
Séta a Teleki-Bolyai Könyvtár termeiben Bányai Réka vezetésével
Helyszín: Teleki Téka
Szervező: Teleki Téka Alapítvány
15.00-19.00 Könyvvásár
Helyszín: Teleki Téka udvara
Szervező: Teleki Téka Alapítvány

Maros Mezőségi
Művésztelep

Helyszín: Bolyai Téri Unitárius
Templom, Dersi János-terem
Szervező: Maros Mezőségi Művésztelep
Látogatható augusztus 26. és
szeptember 15. között.
A kiállított képzőművészeti munkák a mezőbergenyei, mezőmadarasi, mezőpaniti és a csittszentiváni alkotótáborokban készültek.

15.00 A TékaForgatag ünnepélyes megnyitója
Helyszín: Teleki Téka udvara
A könyvvásárt megnyitja Vida
Gábor író, a Látó főszerkesztője és
Lázok Klára, a Teleki-Bolyai Könyvtár főkönyvtárosa.
14
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15.30 Egyed Emese: Vasárnap – könyvbemutató. A kötetet illusztrálta Láng
Orsolya (Gutenberg Kiadó)
Helyszín: Teleki Téka udvara
16.00 Kelemen Lajos: Napló I.-II. – könyvbemutató. (EME Kiadó, Kolozsvár)
Helyszín: Teleki Téka udvara
A könyvet bemutatja Sárándi Tamás,
történész.
16.30: Péter H. Mária: Gyógyszerészképzés
a Ferenc József Tudományegyetemen 1872-1919 között – könyvbemutató (EME Kiadó, Kolozsvár)
Helyszín: Teleki Téka udvara
A könyvet bemutatja és a szerzővel
beszélget Bíró Annamária, a kiadó
vezetője.
17.00 Fehér Andrea (kiad.): Gróf Székely
László önéletírása – könyvbemutató.
(EME Kiadó, Kolozsvár)
Helyszín: Teleki Téka udvara
A könyvet bemutatja és a szerzővel
beszélget László Lóránt, a Borsos
Tamás Egyesület elnöke.
17.30 Vulkán Vera: Mártonfi József tanulmányi főigazgató és cenzor – könyvbemutató. (EME Kiadó, Kolozsvár)
Helyszín: Teleki Téka udvara
A könyvet bemutatja és a szerzővel
beszélget Egyed Emese, irodalomtörténész.
18.00 Főúri palota, tudományok hajléka.
Séta a Teleki-Bolyai Könyvtár termeiben Bányai Réka vezetésével.
Helyszín: Teleki Téka
Szervező: Teleki Téka Alapítvány

GASZTROFORGATAG

18.00 Slow food Marosvásárhely – Nemesi történetek és régi receptek
újragondolva – kulturális-gasztronómiai-történelmi túra Marosvásárhely központi részén
Helyszín: indulás a Közigazgatási
Palota előtti térről
Szervező: Slow Food Marosvásárhely Közösség, Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület

Az est vacsorával zárul, amelyet
helyi alapanyagokból, régi, örmény
receptek alapján készítenek el.
Túravezetők: Puskás Attila, profeszszor, a Marosvásárhelyi Örmény-Magyar Kulturális Egyesület
elnöke, dr. Kálmán Attila, történész, professzor, a Marosvásárhelyi
Örmény-Magyar Kulturális Egyesület alelnöke. A rendezvényen való
részvételhez előzetes regisztráció
szükséges a 0740 002 655-ös
telefonszámon. A túravezetés
román, magyar és angol nyelvű.
Részvételi díj 50 lej.
19.00 Pálinkakóstoló és előadás
Helyszín: Sörház, Sinaia/Sörház utca
3. szám
Szervező: Erdélyi Pálinka Lovagrend, EcoTarget Egyesület, Marosvásárhelyért Egyesület

BORUDVAR

Helyszín: Forradalom utca 8. szám
Szervező: Studium Prospero Alapítvány
18.00 Borkóstoló
20.00 FunkYou – koncert
17
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SZÍNHÁZI FORGATAG

18.00 Gianina Carbunariu: Szolitaritás –
Szolidáris Havi Dráma a Forgatagon
Helyszín: G Café, Cuza Vodă utca 33.
szám
Szervező: Parapács Egyesület, Havi
Dráma csapat: Albert Mária, Szabó
Róbert Csaba, Patkó Éva
Szereplők: Bonczidai Dezső, Andi
Gherghe, Kovács Levente, Kuczogi
Veronika, Luchian Pantea, Monica
Ristea, Sándor Klára, Tompa Klára,
Tóth Zsófia
Rendező: Patkó Éva

20.00 Dramsylvania whisky-kóstoló
Helyszín: Vár, Múzeum épülete
Szervező: Dramsylvania Whisky,
Marosvásárhelyért Egyesület
A helyek száma korlátozott, ezért
elővételes foglalás szükséges.
Foglalni a 0745 585 900-as telefonszámon lehet.

KIÁLLÍTÁSFORGATAG

17.00 Kiss Manyi, Háromszék „szülötte”
– megnyitó
Kurátor: Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet
vezetője
Helyszín: Kultúrpalota, kisterem
Szervező: Marosvásárhelyért
Egyesület, Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja,
Sepsiszentgyörgy

FORGATAG-MENÜ

Augusztus 23. és szeptember 1.
között városszerte különböző
éttermek, bisztrók, pizzázók
szolgálnak kedvezményes áron
Forgatag-menüvel.
partnerek: Sörház, B-Eat, Pizza
Roni, Sörpatika, TipTop vendéglő, Passion, Nivo, Country Pub,
Emma vendéglő
szervező: Marosvásárhelyért
Egyesület, EcoTarget Egyesület
18
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18.00 Kamera, forog! Schnedarek Ervin
és a keskenyfilmezés Marosvásárhelyen 1950 és 1989 között – megnyitó
Helyszín: Kultúrpalota, kisterem
Szervező: Maros Megyei Múzeum,
Erdélyi Audiovizuális Archívum

Nagy Sándor 150 (1869-1950)
EgészÉlet” szigete
”

Helyszín: Kultúrpalota, jobb
szárny, II. emelet
Szervező: Maros Megyei Múzeum – Művészeti osztály
Az „EgészÉlet” szigete című
vándorkiállítás Nagy Sándor előtt
tiszteleg, születésének 150. évfordulója alkalmából. A művész fontos
szerepet vállalt a marosvásárhelyi
Kultúrpalota dekorációjának
kialakításában. A Körösfői-Kriesch
Aladár által alapított Gödöllői
Művésztelep (1901–1920) szellemi
és művészeti vezetésében aktívan
résztvevő Nagy Sándor a grafika,
festészet és iparművészet terén
alkotott jelentőset. A bemutatásra
kerülő grafikák, színes ablakokhoz
készített kartonok, olajfestmények,
kőnyomatok, könyvillusztrációk betekintést nyújtanak a művész munkásságába. Ezek közül is kiemelt
fontossággal bírnak a Kultúrpalota
díszítéséhez készített tervek.
Tárlatvezetést tart Kriesch György
(Budapest), a kiállítás kurátora
augusztus 31-én, szombaton
16.00 órától és szeptember 1-én,
vasárnap, 10.00 és 14.00 órától
A tárlat keddtől péntekig 9.0017.30 óra között látogatható,
szombaton és vasárnap 9.0015.30 óra között.

KONCERTFORGATAG

19.00 Kurt Weill hajója – Szilágyi Enikő
sanzonestje
Közreműködik Alceo Passeo,
Chopin díjas koncertzongorista,
zeneszerző, egyetemi tanár
Helyszín: Kultúrpalota, nagyterem
Szervező: Parapács Egyesület
20.00 Honeybeast
Helyszín: Liget
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület

20.00 FunkYou koncert
Helyszín: Borudvar, Forradalom
utca 8. szám
Szervező: Studium Prospero Alapítvány
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19.00 Dósa Zoltán: Korai megomlás –
könyvbemutató
Helyszín: Teleki Téka udvara
A könyvet bemutatja és a szerzővel
beszélget Ábrám Noémi

VÁSÁRI FORGATAG

Helyszín: Liget
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
10.00-22.00 Kézműves vásár

SZÓFORGATAG

17.00 A volt Pionírház filmkörének filmjei
és növendékei. Vetítéssel egybekötött beszélgetés
Helyszín: Kultúrpalota, kisterem
Szervező: Maros Megyei Múzeum,
Erdélyi Audiovizuális Archívum
Meghívottak: Toró Annamária,
Haáz Sándor, Puskai Sarolta
Moderátor: Németh Szabolcs Előd

TÉKAFORGATAG

Helyszín: Liget és a Teleki Téka udvara
Szervező: Teleki Téka Alapítvány
10.00-19.00 Könyvvásár
Helyszín: Liget, Könyvudvar, a könyvbemutatók a Teleki Téka udvarán
11.00-19.00 Téka Kuckó
Helyszín: Liget, Teleki Téka-sátor
Egy hely gyerekeknek és felnőtteknek, ahova behúzódhatnak elvarázsolódni, mesét hallgatni neves
előadóktól
11.00-13.00 Könyves gyerekműhely
Márton Krisztinával – gyerekfoglalkozás
Helyszín: Teleki Téka udvara
17.00 Benkő Levente–Papp Annamária–
Vig Emese: Erdélyi srácok – könyvbemutató (Idea Könyvtér)
Helyszín: Teleki Téka udvara
18.00 Andrei Pleșu: Jézus példázatai. Az
elmesélt igazság – könyvbemutató
(Koinónia Kiadó)
Helyszín: Teleki Téka udvara
A könyvről az „első olvasói” beszélgetnek: Balla Imre római katolikus
káplán, Gál József filozófus és
Simon János református lelkész. A
beszélgetést vezeti: Mihály Emőke,
a kötet szerkesztője.

CSICSERGŐ
CSALÁDI PROGRAMOK

Helyszín: Liget
Szervező: Parapács Egyesület
10.00-13.00 Cseperedők Forgataga
Szervező: Gyulafehérvári Caritas
Cseperedő program 1–3 éveseknek.
Ügyességi pálya: kúszás, mászkálás,
alagútba bújás, forgó eszközök.
Mezítlábas pályán való mászkálás,
séta
Szabad játék: építés, autózás, formakirakó, főzicskélés
Gyurmázás természetes só-liszt
gyurmával
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10.00-13.00 Creatoys játéksarok
Szervező: Creatoys.ro
Játsszunk, építsünk, színezzünk
és fejlődjünk együtt a legújabb és
legsikeresebb Creatoys mágneses
játékokkal és színező kartonokkal!

Bauhaus 1919-2019

A magyarok és a Bauhaus
színházi forradalma
Helyszín: Nemzeti Színház, emeleti előcsarnok
Szervező: Marosvásárhelyért
Egyesület, Balassi Intézet – Bukaresti Magyar Intézet, Külgazdasági és Külügyminisztérium –
Kulturális Diplomáciai Főosztály,
Marosvásárhelyi Nemzeti Színház
A kiállítás augusztus 26. és szeptember 1. között látogatható.
A németországi művészeti főiskolán, a Bauhaus intézményében
tanuló magyar hallgatók és oktatók
szerepe meghatározó volt az intézmény életében. A Bauhaus kísérleti
színpadi produkcióiban is aktív szerepet vállaltak. A funkcionális tervek
megvalósításának kilátástalansága
vezethetett a formájában emblematikus, méreteiben monumentális
vízió, Weininger Andor Gömbszínház-tervének kidolgozásához. A
színpad itt már nem lehatárolt tér,
hanem egy 5000 néző befogadására kialakított gömbforma belső
felületén elhelyezett széksorokból
álló nézőtér függőleges tengelyében
tervezett mozgatható szerkezet. E
gömbforma hatására születhetett
Xanti Schawinsky köralakú térszínpad konstrukciójának terve is. A
tervek alapján készült a makett,
amely a kiállításon is látható.

10.00-13.00 Kézműves foglalkozások
– 6 éves kortól ajánlott
Szervező: Unitarcoop Alapítvány
Horgolás Márton Edith Ágnessel
Hímzés Antal Ildikóval és az Unitárcoop Alapítvány hímzőcsoportjával
12.00-13.00 Hogyan látnak az amerikai
bölények? Látványetetéssel egybekötött foglalkozások az állatok
kifutóinál
Helyszín: Marosvásárhelyi Állatkert
Szervező: Marosvásárhelyi Állatkert
13.00-14.00 Mit hall egy ázsiai elefánt?
Látványetetéssel egybekötött foglalkozások az állatok kifutóinál
Helyszín: Marosvásárhelyi Állatkert
Szervező: Marosvásárhelyi Állatkert
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10.00-18.00 foglalkozások, programok a
pályaválasztással kapcsolatban
12.00 Mi leszel, ha nagy leszel? avagy
pályaválasztós nagy egyeztetés
– szakmai fórum, meghívottakkal. Részt vesz a Magyar Szülők
Szövetségének elnöksége és a Női
Vállalkozók Erdélyben csoport.
Központi téma: a pályaválasztás
előkészítése a különböző vállalkozások bemutatásával a romániai
magyar közoktatásban.

13.00-19.30 Játszma-sarok, ahol társasjátékok tömkelegét próbálhatod ki
Szervező: Játszma.ro
16.00-18.00 Kézműves foglalkozások
Szervező: Unitarcoop Alapítvány
Szövés osztovátán és kereten Kelemen Verával
16.00-18.00 Becserkészlek! Cserkészfoglalkozás és szabadtéri játékok
Szervező: 30. számú Gróf Teleki
Sámuel cserkészcsapat, Marosvásárhely
17.00-19.00 Cortex bajnokság
Szervező: Játszma.ro
Versenyre iratkozni a hello@
jatszma.ro e-mail címen, illetve a
helyszínen lehet.

Női Vállalkozók Egyesülete

Helyszín: Liget
Szervező: Női Vállalkozók Egyesülete
10.00 Anya-gyerek torna
11.00 Interaktív német tevékenység gyerekeknek az abcDeutsch Nyelviskola közreműködésével
12.00 Társasjátékbajnokság
16.00 Miből lesz a TEDx? Amikor a tudomány közel jön.
18.00 Női kör: Egészséges étrend, helyi
alapanyagokból. Beszélgetés a
gofrisütő mellett. Házigazda: az
Anya főz közösség

Állandó programok: arcfestés, szépségsarok, folyamatos versenyek - Smart Egg és
Rubik kocka kirakó a Játszma sátrában.

Magyar Szülők Szövetsége
a Ligetben

Helyszín: Liget
Szervező: Magyar Szülők Szövetsége

Bonus Pastor Alapítvány
a Forgatagon

Helyszín: Liget
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
Az alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson az alkohol-, drog-, szerencsejáték- és
egyéb függőségekben szenvedőknek és
hozzátartozóiknak. Három fő tevékenységcsoportot végez az alapítvány: prevenció,
terápia, utógondozás.
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10.00-17.00 LSD, ecstasy, marihuána és
túlzott alkoholfogyasztás okozta
állapot vajon milyen lehet? – lehetőség nyílik kipróbálni az LSD, ecstasy, marihuána, alkoholfogyasztás
hatásait szimuláló részegszemüvegeket ügyességi játékokkal
Hogyan lehet alkohol/drog hatása
alatt vezetni? – a vezetésszimulátor, valamint a részegszemüvegek
segítségével kipróbálhatóvá válik
józanul a részeg vezetés
Kvízjátékok – prevenciós témában, tombolanyereményekkel – az
érdeklődők kvízkérdések segítségével felmérhetik, mennyire tájékozottak a drogok különböző fajtáiról, hatásairól, következményeiről

Visit Maros Egyesület
a Forgatagon

Helyszín: Liget
Szervező: Visit Maros Egyesület

10.00-18.00 Maros megye közhírű és kevésbé ismert turisztikai látványosságainak, értékeinek interaktív
bemutatása
játékok kicsiknek – nagyoknak
szerencsekerék garantált nyereményekkel

Máltai Szeretetszolgálat
a Forgatagon

Helyszín: Liget
Szervező: Máltai Szeretetszolgálat
10.00 Sátornyitás, a szervezet tevékenységének bemutatása. Arcfestés,
rajz, festészet, különböző olyan
tárgyak készítése, amelyek során a
gyerekek fejleszthetik kreativitásukat és kézügyességüket. A készített
tárgyakat fel lehet ajánlani eladásra, támogatva ezzel a Szent Antal
cipója programot.
II. Rákóczi Ferenc történelmi személyiség témájú festészet/grafika/
kollázs vetélkedő: a résztvevők
rajzolhatnak a nap folyamán, vagy
az otthonról hozott rajzokat leadhatják a máltai sátornál 19 óráig.
A díjazásra vasárnap 17.00 órakor
kerül sor a Máltai sátornál.

Ötletbörze a Telefonos
Szeretetszolgálat standjánál!

Helyszín: Liget
Szervező: Telefonos Szeretetszolgálat
Vannak régi, de még jól működő használati eszközeid? Melyek azok? Van-e értelmes
alternatívája annak, hogy kidobod őket?
A Telefonos Szeretetszolgálat 25 négyzetméterről 250-re növelné raktározási felületét, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy
az általad felajánlott fölösleg valakinek
nélkülözhetetlen eszközzé váljon. Számítunk a meglátásaidra, az ötleteidre és az
adományaidra!
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ti érdeklődésének felkeltését támogatja a
Ha nagy leszek, kutató leszek! című program, amely érdekes kísérleteken keresztül
betekintést nyújt a gyerekek számára a
tudományok rejtelmes és csodálatos világába. A tevékenységek sikeres teljesítését
követően, minden résztvevő oklevéllel és
életre szóló élményekkel távozik.

EGÉSZSÉGFORGATAG

Helyszín: Liget
Főtámogató:

Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
Napjainkban egyre nagyobb figyelmet
fordítunk egészségünk megőrzésére. De
mit is tehetünk annak érdekében, hogy
elejét vegyük a betegségeknek?
A prevenció társadalmunk fenntartásában is egyre nagyobb szerepet játszik. Éppen ezért az Egészségforgatag szakemberei idén is ingyenes, személyre szabott
orvosi tanácsadással, szűrővizsgálatokkal,
előadásokkal és számtalan érdekes játékkal várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Mivel a természettudományok fejlődését az új generációk sikeres bevonása
teszi lehetővé, a Ha nagy leszek, kutató
leszek! c. programunknak köszönhetően
a helyszínen idén is játékos kísérleteket
végezhetnek a kis kutatók.

Mindent az oltásokról

10.00-17.00 (ebédszünet 13.00-14.00 óra)
A MediKids Gyermekgyógyászati Rendelő
szakorvosai segítenek eligazodni napjaink
egyik legvitatottabb kérdésében, az oltások világában. Az Egészségforgatagon lehetőség nyílik a csecsemők és kisgyermekek neuropszihomotoros fejlődésének,
táplálásának felmérésére, ugyanakkor
informálódni az oltások szükségességéről, azok mellékhatásairól.

Ha nagy leszek, kutató leszek!

A térség legjelentősebb gyógyszeripari
kutatási központjával rendelkező Gedeon
Richter életében a kutatás és az innováció rendkívül fontos szerepet tölt be. A
kutatás egy rendkívül bonyolult folyamat,
amely széles körű tudományos ismereteken alapszik. A gyerekek tudományok irán24
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Mi kerül az allergiás
tányérjába?

Mese és valóság
a helyes táplálkozásban

Az allergia tünetei életkoronként és
évszakok szerint is eltérő formában
jelentkezhetnek. Az év adott hónapjaiban jelentkező pollenallergia mellett,
gyakoriak az egész éven át tartó allergiás
állapotok. Szükséges tudnunk, hogy mit
tehetünk a megelőzés érdekében, milyen
lehetőségeink vannak, ha már jelentkeztek a tünetek, hogyan segíthetünk allergiás társainkon, vagy, hogy mit kezdjünk az
allergológiai kütyükkel. Ezekre a kérdésekre segít választ találni Dr. Bódi Beáta
allergológus és klinikai immunológus
szakorvos az Egészségforgatagon.

Napjainkban sokféle egészséges
életmódra, egészséges táplálkozásra
vonatkozó ígérettel, bizonytalan eredetű, de biztosnak kijelentett módszerrel,
misztikus gyógymódokkal, egymásnak
teljes mértékben ellentmondó információval találkozunk. Gyere, és beszélgess
el személyesen Nemes Levente, Kiss
Emőke, Eötvös Tímea dietetikusokkal, akik kérdéseidre nem hiedelmek,
hanem tudományos kutatások alapján
válaszolnak.

Egyenes tartás,
magabiztos kisugárzás

Bőrünk a testünk pajzsa

Dr. Bagosi Ágota, bőrgyógyász szakorvos
hasznos tanácsokkal várja mindazokat,
akiknek fontos a bőre egészségének
megőrzése. Az Egészségforgatag keretében a felnőttek részt vehetnek anyajegy
és fényvédelmi tanácsadáson, beszélgethetnek a helyes fényvédelemről, a
melanoma korai felismeréséről, bőrünk
és gyermekeink bőrének a védelméről. A
kisebbek interaktív játék révén sajátíthatják el a helyes napvédelmi szokásokat.

A talp-lábfej vagy gerinc deformitások gyerekkori szűrése lehetővé teszi
a kóros állapotok korai felismerését,
diagnosztizálását és kezelését. A lúdtalp-bokasüllyedés, és bizonyos gerincdeformitások csak gyerekkorban vagy
serdülőkorban kezelhetők. Gyermekünk
felnőttkori állapota és életminősége
nagymértékben függ a szülők hozzáállásától, ezért tegyünk meg mindent, hogy
gyerekünk teljes életet élhessen – javasolják az Ostheopharm ortopéd szakorvosai és technikusai. Amíg a szülők
okulnak, a gyerekek az óriás parittyával
fejleszthetik készségeiket, ahol minden
találat jutalommal jár.
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20.00 Magyarnóta-est
Helyszín: Kultúrpalota, nagyterem
Szervező: Kéknefelejcs
Nótatársulat
Fellépnek: Ábrám Tibor, Benedekfi
Emília, Bíró Éva, Buta Árpád Attila,
Gyárfás István, Kádár Barna Zsolt,
László Arianna, Nagy Levente, Pál
Katica. Zenél: Jakab Attila és népi
zenekara. Közreműködik a Székely
Néptáncosok tánccsoport Jakab
Melinda vezetésével.
Jegyek elővételben a Kultúrpalota
jegypénztáránál. Egy jegy ára: 20
lej.

GASZTROSAROK

10.00 IV. ERDÉLYI PÁLINKA- ÉS PÁRLATVERSENY – zsűrizés
Helyszín: Sörház, Sinaia/Sörház utca
3. szám
Szervező: Erdélyi Pálinka Lovagrend, EcoTarget Egyesület, Marosvásárhelyért Egyesület

BORUDVAR

Helyszín: Forradalom utca 8. szám
Szervező: Studium-Prospero Alapítvány

FOLKFORGATAG

18.00 Borkóstoló
20.00 Üsztürü Zenekar – koncert
Szervező partner a Világló Egyesület.

20.00 Üsztürü Zenekar – koncert
Helyszín: Borudvar, Forradalom
utca 8. Szám
Szervező: Studium-Prospero Alapítvány, Világló Egyesület
22.00 Folkest és táncház
Helyszín: Piano terem,
Jazz&Blues Club
Szervező: Világló Egyesület
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SÖRUDVAR

Helyszín: Sörház udvara, Sinaia/Sörház
utca 3. szám
Szervező: Jazz&Blues Club

19.00 Tűzvarázs – hagyományt megélő
zenecsoport koncertje
Helyszín: Sörudvar, Sörház, Sinaia
utca 3. szám
Szervező: Jazz&Blues Club

15.00 Megnyitó
16.00-18.00 Gyerektevékenység a Creativ
Hobby és a Papirus közreműködésével

19.00 Sárik Péter Trió & Falusi Mariann:
Jazzkívánságműsor magyarul
Helyszín: Liget
Szervező: Parapács Egyesület

19.00 Tűzvarázs – a hagyományt megélő
zenecsoport koncertje
22.00 Folkest és táncház – Piano terem,
Jazz&Blues Club
22.00 Hungarian RetRock party, Döme&Boti – buli – Jazz&Blues Club, The
Bunker
Állandó programok: játszótér, kerámiafestés, fotósarok, sorsjegyek, Erdélyi Pálinkaház, kézműves sörök, sörivó verseny,
kolbászevő verseny, beerpong, roston
sült ínyencségek, zsíros kenyér, gulyás,
döcis szendvicsek, fagyizó.

20.00 Üsztürü Zenekar
Helyszín: Borudvar, Forradalom
utca 8. szám
Szervező: Studium-Prospero Alapítvány

KONCERTFORGATAG

17.00 Kolompos együttes – gyermekkoncert
Helyszín: Liget
Szervező: Parapács Egyesület
A gyermekek körében egyik legnépszerűbb együttesként ma is arra
törekednek, mint a kezdetekben:
megismertetni, megszerettetni a
gyerekekkel és szüleikkel a magyar
népzenét, néptáncot, régi népszokásokat, vagyis mindazt a páratlan
kulturális kincset, amelyet elődeink
hagytak ránk örökségül.

21.00 Marosvásárhelyi Állami
Filharmónia & Koszika
Helyszín: Liget
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
22.00 Hungarian RetRock party, Döme&Boti – buli – Jazz&Blues Club, The
Bunker
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15.00 Oláh János: A vásárhelyi tornászok
– könyvbemutató
Helyszín: Bolyai-sportpálya
A könyvet bemutatja Kádár Zoltán,
a Marosvásárhelyi Rádió szerkesztője.

VÁSÁRI FORGATAG

Helyszín: Liget
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
10.00-22.00 Kézműves vásár

SZÓFORGATAG

TÉKAFORGATAG

Helyszín: Liget és a Teleki Téka udvara
Szervező: Teleki Téka Alapítvány
10.00-19.00 Könyvvásár
Helyszín: Liget, Könyvudvar, a
könyvbemutatók a Teleki Téka
udvarán
11.00-19.00 Téka Kuckó
Helyszín: Liget
11.00 Könyves gyerekműhely Márton
Krisztinával – gyerekfoglalkozás
15.00 Meseolvasás a Téka Kuckóban
11.00 Bordás Beáta: A kolozsvári
Bánffy-palota – könyvbemutató
(Polis Könyvkiadó)
Helyszín: Teleki Téka udvara
A könyvet bemutatja Orbán János,
művészettörténész és a szerző
12.00 Közélet és kaszinó. Dr. Fekete Andor
ügyvéd feljegyzései – könyvbemutató (Mentor Könyvek Kiadó)
Helyszín: Teleki Téka udvara
A könyvet bemutatja Káli Király
István
13.00 Nagy Mihály Zoltán – Denisa Bodeanu: (Le)hallgatásra ítélve. Márton
Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–1960) – könyvbemutató (Lector Kiadó)
Helyszín: Teleki Téka udvara
A könyvet bemutatja és Nagy Mihállyal beszélget Demény Péter író
és Novák Csaba Zoltán történész.
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17.00 Az egykori Szakszervezeti Művelődési Ház filmklubja. Filmvetítéssel
egybekötött beszélgetés
Helyszín: Kultúrpalota, kisterem
Szervező: Maros Megyei Múzeum,
Erdélyi Audiovizuális Archívum
Meghívottak: Miholcsa Gyula,
Keresztes Pál
Moderátor: Németh Szabolcs Előd

CSICSERGŐ
CSALÁDI PROGRAMOK

Szervező: Parapács Egyesület
Helyszín: Liget

10.00-13.00 Cseperedők Forgataga
Szervező: Gyulafehérvári Caritas
Cseperedő program 1–3 éveseknek.
Ügyességipálya-kúszás, mászkálás,
alagútba bújás, forgó eszközök.
Mezítlábas pályán való mászkálás,
séta
Szabad játék – építés, autózás, formakirakó, főzicskélés
Pecsételés nagy felületre
10.00-13.00 Kézműves foglalkozások
Szervező: Unitarcoop Alapítvány
Gyöngyfűzés Derzsi Ágnessel és
Kelemen Verával
10.00-13.00 Creatoys játéksarok
Szervező: Creatoys.ro

AUGUSoZmTbUaSt31.
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Játsszunk, építsünk, színezzünk
és fejlődjünk együtt a legújabb és
legsikeresebb Creatoys mágneses
játékokkal és színező kartonokkal!
10.00-14.00 Interaktív játékok a Milvus-szal
Szervező: Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület
11.00-12.00 Vitéz Bakarasznyi János –
bábelőadás
Sétáló Bábszínház, Kolozsvár

11.00-18.00 Tanuljunk Másként Interaktív
Szigetek – Milyen fogyatékkal élni?
Szervező: HIFA-ROMÁNIA Egyesület
12.00-18.00 Dolgozz velünk – Kézimunkázás fogyatékkal élőkkel
Szervező: HIFA-ROMÁNIA Egyesület
12.00-13.00 Hogyan látnak az amerikai
bölények? – látványetetéssel egybekötött foglalkozások az állatok
kifutóinál
Helyszín: Marosvásárhelyi Állatkert
Szervező: Marosvásárhelyi Állatkert
13.00-14.00 Mit hall egy ázsiai elefánt?
– látványetetéssel egybekötött
foglalkozások az állatok kifutóinál
Helyszín: Marosvásárhelyi Állatkert
Szervező: Marosvásárhelyi Állatkert
15.00-18.00 Társasozz fogyatékkal élőkkel – Building Bridges program
Szervező: HIFA-ROMÁNIA Egyesület
16.00-18.00 Íjászat és más ügyességi
próbák
Sétáló Bábszínház, Kolozsvár

11.00-19.30 Játszma-sarok, ahol társasjátékok tömkelegét próbálhatod ki
Szervező: Játszma.ro
11.00-13.00 Genius Square bajnokság
Szervező: Játszma.ro
Versenyre iratkozni a hello@
jatszma.ro e-mail címen, illetve a
helyszínen lehet.
11.00-18.00 Élni ... egyszerűen jó
Szervező: Focus Eco Center
Ne dobd el, mert nem szemét, értéket teremthetsz belőle – újrahasznosítási technikák
A természetben nincs hulladék,
minden anyag körforgásban van –
komposztálási technikák
A Jövőjavítók telefonos applikáció
és verseny bemutatása

16.00-18.00 Kézműves foglalkozások
Szervező: Unitarcoop Alapítvány
Bútorfestés Bajkó Enikővel
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magyarázat révén hathatós lesz a
rálátás. A mindenkori földtörvény
módosításainak is ő a legfőbb ismerője és indítványozója, tőle tudhat
meg háttérinformációkat tulajdonjogi, visszaszolgáltatási téren.
Várjuk a Szóváltó sátorban!
Helyszín: Liget, Szóváltó sátor
Szervező: Császár Károly Szenátori
Iroda
17.00 Nem tekerjük a kilométerórát –
használt autó vásárlási titkok a Becsületesneppertől. Kroneraff István,
autókereskedő, becsületesnepper.
hu előadása
Helyszín: Liget, Szóváltó sátor
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
Kroneraff István 1992-től foglalkozik
autókereskedéssel, ezt a felgyülemlett tapasztalatot szeretné az Önök
szolgálatába állítani. Igyekszik olyan
autókat vásárolni vagy a megvásárolt autókat olyan állapotúra hozni,
amelyekbe ő is beleülne. Az autót
átnézeti, és amit kell, kicserél. A
KILOMÉTERÓRÁT NEM TEKERI,
ahogy veszi, úgy adja tovább. Célja,
hogy az emberek, ha egyszer autót
vettek tőle, visszamenjenek hozzá,
mert nem csapták be őket. 1995 óta
ugyanaz a telefonszáma, és ezután
sem szeretné lecserélni – becsuletesnepper.hu

16.00-18.00 Becserkészlek! Cserkészfoglalkozás és szabadtéri játékok
Szervező: 30. számú Gróf Teleki
Sámuel cserkészcsapat, Marosvásárhely

Állandó programok: arcfestés, szépségsarok, folyamatos versenyek - Smart Egg és
Rubik kocka kirakó a Játszma sátrában.
12.00-17.00 Marosszéki Íjászok
a Forgatagon
Helyszín: Vár
Szervező: Marosszéki Íjászok Egyesülete
A marosszéki íjászok négy pályán
várnak mindenkit, hogy kipróbálja
az íjászatot. Tanítanak és bevezetnek minden érdeklődőt az íjászat
rejtelmeibe. A felszerelést ők biztosítják. A vállalkozó kedvű látogatók
forgó-lengő célokra és 3D állatokra
is lőhetnek, betekinthetnek egy kazah jurtába és belehallgathatnak a
Tűzvarázs zenecsoport népi jellegű
dallamaiba. A nap folyamán ki lehet
próbálni a kürtfújást, ostorozást,
kelevézhajítást.
15.30 Kérdezzen Császár Károly Zsolt
szenátortól a közigazgatási törvénykönyv kuszaságairól. Hátha az
emberközeli hozzáállás, és sommás
30
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Magyar Szülők Szövetsége
a Ligetben

holfogyasztás hatásait szimuláló
részegszemüvegeket, ügyességi
játékokkal
Hogyan lehet alkohol/drog hatása
alatt vezetni? – a vezetésszimulátor, valamint a részegszemüvegek
segítségével kipróbálhatóvá válik
józanon a részeg vezetés
Kvízjátékok – prevenciós témában, tombolanyereményekkel – az
érdeklődők kvízkérdések segítségével felmérhetik, hogy mennyire
tájékozottak a drogok különböző
fajtáiról, hatásairól, következményeiről
14.00-17.00 Addiktológiai tanácsadás
Jelentkezni az alapítvány sátránál
lehet péntektől-szombatig 13.00
óráig.
A tanácsadást Adorján Éva szociális munkás, a Magyarózdi Drogterápiás Otthon vezetője végzi. Tel:
0787 691 845, 0743 039 255.

Helyszín: Liget
Szervező: Magyar Szülők Szövetsége
10.00-18.00 Mesterségem címere...
vállalkozók mutatkoznak be, akik
elsősorban saját szakmájukról,
munkájukról mesélnek. A beszélgetéseket újságírók, riporterek,
műsorvezetők készítik, akik maguk is bemutatkoznak. A bemutatkozásokat élőben közvetítjük.

Női Vállalkozók Egyesülete

Helyszín: Liget
Szervező: Női Vállalkozók Egyesülete
10.00-12.00 Junior Hegyimentők bemutató
13.00-16.00 Társasjáték-bajnokság
16.00 Mit tehetsz, hogy az iskola élmény legyen? Nyílt beszélgetés
iskolaigazgatóval, tanárral és
szülővel.
18.00 Női kör: könyvbemutatóval összekötött beszélgetés. Tabuk nélkül,
Szőcs Blanka beszélget Csata
Évával és Czirjék Katival
20.00 Orbán Pálinkafőzde, ahol a nők is
értenek a pálinkához

Little People Alapítvány
a Forgatagon

Helyszín: Liget
Szervező: Little People Alapítvány
A kolozsvári székhelyű Little People Alapítvány 22 éve dolgozik annak érdekében, hogy a rákbetegségben szenvedő
gyerekek életét megkönnyítse, s közben
a hozzátartozóik körében is tudatosítsa:
legyőzhető a rák, a kemoterápia után is
van élet.
10.00-18.00 A bátor oroszlán kreatív
műhelye – interaktív foglalkozás
gyerekeknek

Bonus Pastor Alapítvány

Helyszín: Liget
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
10.00-17.00 LSD, ecstasy, marihuána és
túlzott alkoholfogyasztás okozta állapot vajon milyen lehet?
– lehetőség nyílik kipróbálni az
LSD, ecstasy, marihuána, alko31
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Hogy lehet meghosszabbítani a vendégek
itt-tartózkodási idejét Segesvár, Szováta
és további kisebb Maros megyei desztinációk esetében is?

Máltai Szeretetszolgálat
a Forgatagon

Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának sátra

Helyszín: Liget
Szervező: Máltai Szeretetszolgálat
10.00 szervezet tevékenységének bemutatása, arcfestés, rajz, festészet,
különböző tárgyak készítése, amelyek során a gyerekek fejleszthetik
kreativitásukat és kézügyességüket. A készített tárgyakat fel lehet
ajánlani eladásra támogatva ezzel a
Szent Antal cipója programot.
Általános műveltségi vetélkedő II.
Rákóczi Ferenc személyiségéről
korcsoportonként:
6-10 éveseknek 14.00 órától
11-14 éveseknek 16.00 órától
15-18 éveseknek 18.00 órától
A díjazás vasárnap 15.00 órakor lesz a
Máltai sátornál.

Helyszín: Liget
Szervező: Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa
10.00-16.00 A korábbi évekhez hasonlóan
idén is szeretettel várják az érdeklődőket a Csíkszeredai Magyar
Főkonzulátus sátránál, ahol a
főkonzulátus munkatársai készséggel adnak tájékoztatást a még
mindig nagy érdeklődésre számot
tartó egyszerűsített honosításról,
az anyakönyvezési és útlevélkérelmek benyújtásának feltételeiről és
az anyasági támogatásról. Ezúttal
sem marad el a kvíz felnőtteknek és
gyerekeknek, s a helyesen megfejtőket meglepetéssel várják.

Visit Maros Egyesület
a Forgatagon

Helyszín: Liget
Szervező: Visit Maros Egyesület
10.00-18.00 Maros megye közhírű és kevésbé ismert turisztikai látványosságainak, értékeinek interaktív
bemutatása
játékok kicsiknek – nagyoknak
szerencsekerék garantált nyereményekkel
15.00 Visit Maros Travel App – telefonos
alkalmazás ismertetése
16.00 Vitafórum – Maradjon még pár
éjszakát! – Hogyan érhetjük el, hogy
Marosvásárhely ne legyen tranzitváros?

Ötletbörze a Telefonos
Szeretetszolgálat standjánál!

Helyszín: Liget
Szervező: Telefonos Szeretetszolgálat
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Vannak régi, de még jól működő használati eszközeid? Melyek azok? Van-e
értelmes alternatívája annak, hogy
kidobod őket? A Telefonos Szeretetszolgálat 25 négyzetméterről 250-re növelné
raktározási felületét, ezzel is hozzájárulva
ahhoz, hogy az általad felajánlott fölösleg
valakinek nélkülözhetetlen eszközzé
váljon. Számítunk a meglátásaidra, az
ötleteidre és az adományaidra!

Ha nagy leszek, kutató leszek!

A térség legjelentősebb gyógyszeripari kutatási központjával rendelkező
Gedeon Richter életében a kutatás és az
innováció rendkívül fontos szerepet tölt
be. A kutatás egy rendkívül bonyolult
folyamat, amely széles körű tudományos
ismereteken alapszik.
A gyerekek tudományok iránti
érdeklődésének felkeltését támogatja
a Ha nagy leszek, kutató leszek! című
program, amely érdekes kísérleteken
keresztül betekintést nyújt a gyerekek
számára a tudományok rejtelmes és
csodálatos világába. A tevékenységek
sikeres teljesítését követően minden résztvevő oklevéllel és életre szóló élményekkel távozik.

EGÉSZSÉGFORGATAG

Helyszín: Liget
Főtámogató:

Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
Napjainkban egyre nagyobb figyelmet
fordítunk egészségünk megőrzésére. De
mit is tehetünk annak érdekében, hogy
elejét vegyük a betegségeknek?
A prevenció társadalmunk fenntartásában is egyre nagyobb szerepet
játszik. Éppen ezért az Egészségforgatag
szakemberei idén is ingyenes, személyre
szabott orvosi tanácsadással, szűrővizsgálatokkal, előadásokkal és számtalan
érdekes játékkal várják a kicsiket és
nagyokat egyaránt. Mivel a természettudományok fejlődését az új generációk
sikeres bevonása teszi lehetővé, a Ha
nagy leszek, kutató leszek! c. programunknak köszönhetően, a helyszínen
idén is játékos kísérleteket végezhetnek a
kis kutatók.

11.00 Tegyük ki tabuinkat az asztalra! –
előadás
Helyszín: Liget, Szóváltó sátor
Csíki Andrea klinikai pszichológus, iskolai
tanácsadó és tanár az aktuális társadalmi
helyzetek és problémák belső egyensúlyunkra gyakorolt hatását boncolgatja. A
szülő-gyerek kapcsolat, a hatékony nevelési technikák és az iskola-szülő közötti
kapcsolat napjaink egyik legvitatottabb
kérdése.

10.00-17.00 (ebédszünet 13.00-14.00 óra)
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Bőrünk a testünk pajzsa

Dr. Bagosi Ágota, bőrgyógyász szakorvos
hasznos tanácsokkal várja mindazokat,
akiknek fontos a bőre egészségének
megőrzése. Az Egészségforgatag
keretében a felnőttek részt vehetnek
anyajegy és fényvédelmi tanácsadáson,
beszélgethetnek a helyes fényvédelemről, a melanoma korai felismeréséről,
bőrünk és gyermekeink bőrének a
védelméről. A kisebbek interaktív játék
révén sajátíthatják el a helyes napvédelmi
szokásokat.

Szülőként lehetőség van bepillantást
nyerni abba, milyen problémákkal fordulnak a diákok pszichológushoz a Tegyük ki
tabuinkat az asztalra! interaktív előadás
keretén belül.

Fogászati prevenció
korlátok nélkül

A Fogtündérek minden korosztályt megcélozva mutatják be a helyes fogmosás
alapjait, 4 próba révén: a Kérdezz-felelek,
Táncoló fogkefe, Keresd a bacikirályt,
Sikáld a nyakát játékos feladatok
segítségével a kicsik és nagyok elsajátíthatják a helyes fogmosás, fogápolás
praktikáit.

Mese és valóság
a helyes táplálkozásban

Napjainkban sokféle egészséges életmódra, egészséges táplálkozásra vonatkozó ígérettel, bizonytalan eredetű, de
biztosnak kijelentett módszerrel, misztikus gyógymódokkal, egymásnak teljes
mértékben ellentmondó információval
találkozunk. Gyere, és beszélgess el személyesen Nemes Levente, Kiss Emőke,
Eötvös Tímea dietetikusokkal, akik
kérdéseidre nem hiedelmek, hanem tudományos kutatások alapján válaszolnak.

Mi kerül az allergiás
tányérjába?

Az allergia tünetei életkoronként és
évszakok szerint is eltérő formában
jelentkezhetnek. Az év adott hónapjaiban jelentkező pollenallergia mellett,
gyakoriak az egész éven át tartó allergiás
állapotok. Szükséges tudnunk, hogy mit
tehetünk a megelőzés érdekében, milyen
lehetőségeink vannak, ha már jelentkeztek a tünetek, hogyan segíthetünk
allergiás társainkon, vagy, hogy mit kezdjünk az allergológiai kütyükkel.
14:00 Gyermekkori allergiák – előadás
Helyszín: Liget, Szóváltó sátor
Dr. Bódi Beáta allergológus és
klinikai immunológus szakorvos
segítségével válaszokat kaphatunk
a gyermekkori allergiák kapcsán
felmerülő kérdéseinkre.

Egyenes tartás,
magabiztos kisugárzás

A talp-lábfej vagy gerincdeformitások
gyerekkori szűrése lehetővé teszi a kóros
állapotok korai felismerését, diagnosztizálását és kezelését. A lúdtalp-bokasüllyedés és bizonyos gerincdeformitások
csak gyerekkorban vagy serdülőkorban
kezelhetők. Gyermekünk felnőttkori
állapota és életminősége nagymértékben függ a szülők hozzáállásától, ezért
tegyünk meg mindent, hogy gyerekünk
teljes életet élhessen – javasolják az
34
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Ostheopharm ortopéd szakorvosai és
technikusai.
Amíg a szülők okulnak, a gyerekek
az óriás parittyával fejleszthetik
készségeiket, ahol minden találat jutalommal jár.

19.00 Borkóstoló

GASZTROSAROK

Helyszín: Liget
10.00-17.00 Sajtmustra – kézműves sajtkészítők bemutatkozása és egyben
helyi termékek kóstoltatása és
vására
Szervező: Romániai Magyar Gazdák
Egyesülete – Maros Szervezet, Eco
Target Egyesület

20.00 Koncert: Petit Kvartett

SÖRUDVAR

Helyszín: Sörház udvara, Sinaia/Sörház
utca 3. szám
Szervező: Jazz&Blues Club
13.00-15.00 Együnk egészségesen – gyerekfoglalkozás
16.00-18.00 Gyerekprogram a Creativ
Hobby és a Papirus közreműködésével
16.00 Előadás: Bürger Albert Sörgyára,
Magyar erdélyrészi hangyaszövetkezet bemutatása – Sebestyén
Spielmann Mihály
Sörkóstoló – A La cluj kézműves
sörgyár
18.00 Gyerekkoncert: Papp Tilu – Libavonat
20.00 Akusztikus blues koncert: Bibó
Lajos&Molnár József – Sörház
22.00 Forgatagos Táncház (Őszbe
nyúló mulatság) – háromzenekaros
táncházmaraton hajnalig a Petres
Banda, Üsztürü és Üver zenekarokkal – Jazz&Blues Club, Piano Terem
22:00 Minden idők legjobb magyar slágerei, Döme – Jazz&Blues Club, The
Bunker

16.00 Eredményhirdetés
13.30-14.00 IV. Erdélyi Párlat- és Pálinkaverseny – díjátadó
Helyszín: Liget, kisszínpad
Szervező: Erdélyi Pálinka Lovagrend, Eco Target Egyesület

BORUDVAR

Helyszín: Forradalom utca 8. szám
Szervező: Studium-Prospero Alapítvány
10.00 Esztendő Kereke – gyerekprogram
Szervező partner a Világló Egyesület.
17.00 Borkóstoló
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Banda, Üsztürü és Üver zenekarokkal
Helyszín: Jazz&Blues Club, Piano
Terem
Szervező: Parapács Egyesület

FOLKFORGATAG

10.00-12.00 Nyári Esztendő kereke
Helyszín: Borudvar, Forradalom
utca, 8. szám
Szervező: Világló Egyesület, Studium-Prospero Alapítvány
A nyári időszak hagyományos hétköznapi teendőinek és ünnepeinek
megismerésére, közös játékra, éneklésre és az évszakhoz kapcsolódó
kézműves tevékenységekre hívják a
kisiskolásokat családjaikkal együtt.

SPORTFORGATAG

Helyszín: Bolyai sportpálya
Szervező: Bolyai Collegium Alapítvány
10.00-18.00
Fuss egy kört a Bolyaiért! – támogasd a Bolyai Collegium Alapítvány
pályafelújítási projektjét műfüves,
illetve gumiborítású pályák kialakítására
Családi vetélkedő – ügyességi verseny kicsiknek és nagyoknak. Legalább háromtagú családok jelentkezhetnek, minden családtagnak végig
kell mennie egy ügyességi pályán,
a legvégén egy Bolyai-Forgatag
váltóban négy kört kell teljesíteni
– három tagú családok esetében
egyik családtag kétszer szalad.
Falra mászom tőled! – falmászás a
Maros megyei hegyimentők segítségével
Üsd, vágd nem apád! – asztalitenisz, tollaslabda
Szerencsekerék – forgass és nyerj/
sportolj!
10.00 Bemelegítő – Zumba

II. Amatőr gyermek-néptáncegyüttesek
találkozója
Helyszín: Liget, Kisszínpad
Szervező: Maros Művészegyüttes, Marosvásárhelyért Egyesület
10.30-11.00 Csoportok érkezése
11.00-13.00 Népi gyermekjátékok, néptáncoktatás – interaktív tevékenységek
13.00-13.15 Közös tánc
13.30-14.00 Erdélyi Pálinka Lovagrend
díjkiosztó ünnepsége
14.00-16.00 Résztvevő néptáncegyüttesek GÁLAMŰSORA
17.00-20.00 Játssz a figurával! – VI. Erdélyi
legényes- és verbunkverseny
Helyszín: Maros Művészegyüttes
terme
Szervezők: Boróka Ifjúsági Egyesület, Táncolj Velünk Most SRL, Marosvásárhelyért Egyesület, Maros
Művészegyüttes
22:00 Forgatagos Táncház (Őszbe nyúló mulatság) – háromzenekaros
táncházmaraton hajnalig a Petres
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10.30 Utcai kosárlabda (Streetball) –
háromtagú (+esetleg egy csere)
csapatok jelentkezését várjuk a
helyszínen vagy az esemény facebook-oldalán

KONCERTFORGATAG

18.00 100 tagú székely férfikórus előadása
Helyszín: Kultúrpalota, nagyterem
Szervező: Marosszéki Harmónia
Egyesület, Marosvásárhelyért
Egyesület
19.00 Kerekes Band&Baricz Gergő
Helyszín: Liget, nagyszínpad
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület

10.30 Nem Szulejmán! Szimultán – játssz
egy partit egy volt Bolyaissal. Barátosi Dániel nemzetközi sakkmester és társai tíztáblás szimultánt
tartanak.
11.00 Jugger – filmvászonról a valóságba
– harci játék sportváltozatban
12.00 Wu-shu – bemutató és flash-mob
12.30 Akadémiára velük! – bemutatkozik
a Marosvásárhelyi SE, a székelyföldi
Labdarúgó Akadémia partnere
13.00 Célra tarts! – hagyományőrző sportíjászat. Egy pályán olimpiai íjakkkal
várják az érdeklődőket. A rendezvény hagyományos és sport jellegű.
A résztvevők találkozhatnak ifjabb
Moréh Tamás íjász világbajnokkal. A
felszerelést a szervezők biztosítják.
14.00 En garde! – vívás
15.00 Könyvbemutató – A vásárhelyi
tornászok – Oláh János egykori marosvásárhelyi tornaedző sportágtörténeti kötetét mutatja be Kádár
Zoltán, a Marosvásárhelyi Rádió
szerkesztője
16.00 Tanuljunk amerikaiul! Amerikaifoci-bemutató, tojáslabda-dobálás,
felszerelés-próba
17.00-18.00 Levezető – aktív pihenés

21.00 Keresztes Ildikó
Helyszín: Liget, nagyszínpad
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület

22.00 Minden idők legjobb magyar
slágerei – buli
Helyszín: Jazz&Blues Club, Piano
terem
Szervező: Jazz&Blues Club
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10.30-11.30 Gyermektáncház
Szervező: Parapács Egyesület
Muzsikál az Üver zenekar, oktató
Moldován Emese.

VÁSÁRI FORGATAG

Helyszín: Liget
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
10.00-22.00 Kézműves vásár

TÉKAFORGATAG

Helyszín: Liget és a Teleki Téka udvara
Szervező: Teleki Téka Alapítvány
10.00-13.00 Könyvvásár
Helyszín: Liget, Könyvudvar

11.30-12.30 Táncol a család! – játék, mozgás, tánc gyerekeknek és felnőtteknek
Szervező: Parapács Egyesület,
Navarra Dance Tánccsoport
Oktató: Macaveiu Blanka, a Navarra Dance tánccsoport vezetője és
koreográfusa
11.00-18.00 Tanuljunk Másként Interaktív
Szigetek – Milyen fogyatékkal élni?
Szervező: HIFA-ROMÁNIA Egyesület
12.00-18.00 Dolgozz velünk – Kézimunkázás fogyatékkal élőkkel
Szervező: HIFA-ROMÁNIA Egyesület
15.00-18.00 Társasozz fogyatékkal élőkkel – Building Bridges program
Szervező: HIFA-ROMÁNIA Egyesület
16.00-18.00 Kézműves foglalkozások
Szervező: Unitarcoop Alapítvány
Babakészítés Kelemen Verával

CSICSERGŐ
CSALÁDI PROGRAMOK

Helyszín: Liget
Szervező: Parapács Egyesület
10.00-13.00 Cseperedők Forgataga
Szervező: Gyulafehérvári Caritas
Cseperedő program 1–3 éveseknek.
Ügyességi pálya: kúszás, mászkálás,
alagútba bújás, forgó eszközök
Mezítlábas pályán való mászkálás,
séta
Szabadjáték: építés, autózás, formakirakó, főzicskélés
Pecsételés nagy felületre
10.00-13.00 Kézműves foglalkozások
Szervező: Unitarcoop Alapítvány
Dobd fel a cuccaidat! textilfestéssel, Bajkó Enikővel és Lévai Mónikával, 10 éves kortól ajánlott, a
ruhadarabot otthonról kell hozni
Papírfonás Benedek Ervinnel

Állandó programok: arcfestés, szépségsarok, folyamatos versenyek - Smart Egg és
Rubik kocka kirakó a Játszma sátrában.
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16.00-16.30 Simon Judit Gyöngyi: Az Úr
asztalánál - Amikor ajkamat érinted
... – könyvbemutató. Az Istennel
való találkozás könyve.
Helyszín: Liget, Szóváltó sátor
Szervező: HIFA-ROMÁNIA Egyesület
16.30-17.00 Simon Judit Gyöngyi: Az alázatos szeretet - Csak beszélgetek
Veled, Ki bennem élsz ... – könyvbemutató. Az Istennel való beszélgetés könyve. A kötetet Kelemen
Attila illusztrálta.
Helyszín: Liget, Szóváltó sátor
Szervező: HIFA-ROMÁNIA Egyesület

13.00-16.00 Társasjáték-bajnokság
16.00 #zerowaste – hulladékcsökkentés
otthon? Kerekasztal beszélgetés
Balázs Pannával és Czirjék Katival, a
végén tapasztalaton alapuló közös
beszélgetés
18.00 Női kör: Női vállalkozók Erdélyben,
szakmai találkozó

Magyar Szülők Szövetsége
a Ligetben

Helyszín: Liget
Szervező: Magyar Szülők Szövetsége
10.00-18.00 Mesterségem címere...
vállalkozók mutatkoznak be, akik
elsősorban saját szakmájukról,
munkájukról mesélnek. A beszélgetéseket újságírók, riporterek,
műsorvezetők készítik, akik maguk
is bemutatkoznak. A bemutatkozásokat élőben közvetítjük.

Női Vállalkozók Egyesülete

Helyszín: Liget
Szervező: Női Vállalkozók Egyesülete
10.00 Játékos román tevékenység gyerekeknek az abcDeutsch Nyelviskola
közreműködésével
11.00-13.00 Légy a mese hőse! Interaktív
foglalkozás gyerekeknek, gyermeklelkű felnőtteknek. Különleges
meghívott: Pokapi.

Bonus Pastor Alapítvány

Helyszín: Liget
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány
10.00-17.00 LSD, ecstasy, marihuána és
túlzott alkoholfogyasztás okozta
állapot vajon milyen lehet? – lehetőség nyílik kipróbálni az LSD, ecstasy, marihuána, alkoholfogyasztás
hatásait szimuláló részegszemüvegeket, ügyességi játékokkal
Hogyan lehet alkohol/drog hatása
alatt vezetni? – a vezetésszimulátor, valamint a részegszemüvegek
segítségével kipróbálhatóvá válik
józaul a részeg vezetés
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Visit Maros Egyesület
a Forgatagon

Helyszín: Liget
Szervező: Visit Maros Egyesület
10.00-18.00 Maros megye közhírű és kevésbé ismert turisztikai látványosságainak, értékeinek interaktív
bemutatása
játékok kicsiknek – nagyoknak
szerencsekerék garantált nyereményekkel

Kvízjátékok – prevenciós témában, tombolanyereményekkel – az
érdeklődők kvízkérdések segítségével felmérhetik, hogy mennyire
tájékozottak a drogok különböző
fajtáiról, hatásairól, következményeiről

Máltai Szeretetszolgálat
a Forgatagon

Helyszín: Liget
Szervező: Máltai Szeretetszolgálat
10.00 A szervezet tevékenységének bemutatása, arcfestés, rajz, festészet,
különböző tárgyak készítése, amelyek révén a gyerekek fejleszthetik
kreativitásukat és kézügyességüket. A készített tárgyakat fel lehet
ajánlani eladásra, támogatva ezzel
a Szent Antal cipója programot.

Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusának sátra

Helyszín: Liget
Szervező: Magyarország Csíkszeredai
Főkonzulátusa

10.00-16.00 A korábbi évekhez hasonlóan
idén is szeretettel várják az érdeklődőket a Csíkszeredai Magyar
Főkonzulátus sátránál, ahol a
főkonzulátus munkatársai készséggel adnak tájékoztatást a még
mindig nagy érdeklődésre számot
tartó egyszerűsített honosításról,
az anyakönyvezési és útlevélkérelmek benyújtásának feltételeiről és
az anyasági támogatásról. Ezúttal
sem marad el a kvíz felnőtteknek és
gyerekeknek, s a helyesen megfejtőket meglepetéssel várják.

Ötletbörze a Telefonos
Szeretetszolgálat standjánál!

15.00 II. Rákóczi Ferenc személyiségéről
szóló általános műveltségi vetélkedő díjazása.
17.00 II. Rákóczi Ferenc történelmi személyiségéről szóló festészet/grafika/ kollázs vetélkedő díjazása.

Helyszín: Liget
Szervező: Telefonos Szeretetszolgálat

Vannak régi, de még jól működő használati eszközeid? Melyek azok? Van-e értelmes alternatívája annak, hogy kidobod
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őket? A Telefonos Szeretetszolgálat 25
négyzetméterről 250-re növelné raktározási felületét, ezzel is hozzájárulva ahhoz,
hogy az általad felajánlott fölösleg valakinek nélkülözhetetlen eszközzé váljon.
Számítunk a meglátásaidra, az ötleteidre
és az adományaidra!

kutatás egy rendkívül bonyolult folyamat,
amely széles körű tudományos ismereteken alapszik.
A gyerekek tudományok iránti érdeklődésének felkeltését támogatja a Ha
nagy leszek, kutató leszek! című program,
amely érdekes kísérleteken keresztül
betekintést nyújt a gyerekek számára a
tudományok rejtelmes és csodálatos világába. A tevékenységek sikeres teljesítését követően minden résztvevő oklevéllel
és életre szóló élményekkel távozik.

EGÉSZSÉGFORGATAG

Helyszín: Liget
Főtámogató:

Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület

11:00 Ugye, hogy jobbá teheti a gyerekével való kapcsolatát? – előadás
Helyszín: Szóváltó sátor
Csíki Andrea klinikai pszichológus, iskolai tanácsadó és tanár az
aktuális társadalmi helyzetek és
problémák belső egyensúlyunkra
gyakorolt hatását boncolgatja. A
szülő-gyerek kapcsolat, a hatékony
nevelési technikák és az iskola-szülő közötti kapcsolat napjaink egyik
legvitatottabb kérdése.
Az Ugye, hogy jobbá teheti a gyerekével való kapcsolatát? interaktív
előadás keretében elsajátíthatunk
néhány alapvető asszertív kommunikációs praktikát.

Napjainkban egyre nagyobb figyelmet
fordítunk egészségünk megőrzésére. De
mit is tehetünk annak érdekében, hogy
elejét vegyük a betegségeknek?
A prevenció társadalmunk fenntartásában is egyre nagyobb szerepet játszik. Éppen ezért az Egészségforgatag szakemberei idén is ingyenes, személyre szabott
orvosi tanácsadással, szűrővizsgálatokkal,
előadásokkal és számtalan érdekes játékkal várják a kicsiket és nagyokat egyaránt.
Mivel a természettudományok fejlődését az új generációk sikeres bevonása
teszi lehetővé, a Ha nagy leszek, kutató
leszek! c. programunknak köszönhetően,
a helyszínen idén is játékos kísérleteket
végezhetnek a kis kutatók.
10.00-17.00 (ebédszünet 13.00-14.00 óra)

Ha nagy leszek, kutató leszek!

A térség legjelentősebb gyógyszeripari
kutatási központjával rendelkező Gedeon
Richter életében a kutatás és az innováció rendkívül fontos szerepet tölt be. A
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tanácsadáson, beszélgethetnek a helyes
fényvédelemről, a melanoma korai
felismeréséről, bőrünk és gyermekeink
bőrének a védeleméről. A kisebbek interaktív játék révén sajátíthatják el a helyes
napvédelmi szokásokat.

Mindent az oltásokról

A MediKids Gyermekgyógyászati Rendelő
szakorvosai segítenek eligazodni napjaink
egyik legvitatottabb kérdésében, az oltások világában. Az Egészségforgatagon lehetőség nyílik a csecsemők és kisgyermekek neuropszihomotoros fejlődésének,
táplálásának felmérésére, ugyanakkor
informálódni az oltások szükségességéről, azok mellékhatásairól.

Mese és valóság
a helyes táplálkozásban

Napjainkban sokféle, egészséges
életmódra, egészséges táplálkozásra
vonatkozó ígérettel, bizonytalan eredetű, de biztosnak kijelentett módszerrel,
misztikus gyógymódokkal, egymásnak
teljes mértékben ellentmondó információval találkozunk. Gyere, és beszélgess
el személyesen Nemes Levente, Kiss
Emőke, Eötvös Tímea dietetikusokkal, akik kérdéseidre nem hiedelmek,
hanem tudományos kutatások alapján
válaszolnak.

Mi kerül az allergiás
tányérjába?

Az allergia tünetei életkoronként és
évszakok szerint is eltérő formában
jelentkezhetnek. Az év adott hónapjaiban jelentkező pollenallergia mellett,
gyakoriak az egész éven át tartó allergiás állapotok. Szükséges tudnunk, hogy
mit tehetünk a megelőzés érdekében,
milyen lehetőségeink vannak, ha már
jelentkeztek a tünetek, hogyan segíthetünk allergiás társainkon, vagy, hogy
mit kezdjünk az allergológiai kütyükkel.
Ezekre a kérdésekre segít választ találni
Dr. Bódi Beáta allergológus és klinikai
immunológus szakorvos az Egészségforgatagon.

Egyenes tartás,
magabiztos kisugárzás

A talp-lábfej vagy gerincdeformitások
gyerekkori szűrése lehetővé teszi a kóros
állapotok korai felismerését, diagnosztizálását és kezelését. A lúdtalp-bokasülylyedés és bizonyos gerincdeformitások
csak gyerekkorban vagy serdülőkorban
kezelhetők. Gyermekünk felnőttkori
állapota és életminősége nagymértékben függ a szülők hozzáállásától, ezért
tegyünk meg mindent, hogy gyerekünk
teljes életet élhessen – javasolják az
Ostheopharm ortopéd szakorvosai és
technikusai.
Amíg a szülők okulnak, a gyerekek az óriás parittyával fejleszthetik készségeiket,
ahol minden találat jutalommal jár.

Bőrünk a testünk pajzsa

Dr. Bagosi Ágota, bőrgyógyász szakorvos
hasznos tanácsokkal és bőrrák-szűréssel várja mindazokat, akiknek fontos
a bőre egészségének megőrzése. Az
Egészségforgatag keretében a felnőttek
részt vehetnek anyajegy és fényvédelmi
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GASZTROSAROK

Helyszín: Liget
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület,
EcoTarget Egyesület

FOLKFORGATAG

10.30-11.30 Gyermektáncház
Helyszín: Liget
Szervező: Parapács Egyesület
Muzsikál az Üver zenekar, oktató
Moldován Emese

9.00-16.00 Bűvös bogrács – csapatos
főzőverseny a Mr. GIFT támogatásával

SPORTFORGATAG

10.00 Forgatag-kupa
Helyszín: Go-kart melletti műfüves
pályák, Maros-part
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület

SZÍNHÁZI FORGATAG

15.00 Eredményhirdetés

19.00 Kilyén Ilka – Isten kezében! – versműsor
Helyszín: Keresztelő Szent János
templom, Főtér
Szervező: Marosvásárhelyért
Egyesület
Orgonán közreműködik:
Molnár Tünde

BORUDVAR

Helyszín: Forradalom utca 8. szám
Szervező: Studium-Prospero Alapítvány
18.00 Borkóstoló
20.00 Szintaxis zenekar koncert
21.30 Bobfolk Koncert

SÖRUDVAR

Helyszín: Sörház udvara, Sinaia/Sörház
utca 3. szám
Szervező: Jazz&Blues Club
18.00 Stone Hill&Póra Zoli − gyerekkoncert
20.00 BRONX − akusztikus blues koncert,
Sörház
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21.00 Neoton Família Sztárjai
Helyszín: Liget, nagyszínpad
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület

KONCERTFORGATAG
18.00 Stone Hill & Póra Zoli – gyerekkoncert
Helyszín: Sörudvar, Sinaia/Sörház
utca 3. szám
Szervező: Jazz&Blues Club
18.30 Navarra Dance táncprodukció
Helyszín: Liget, nagyszínpad
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület, Navarra Dance tánccsoport

21.30 Bobfolk
Helyszín: Borudvar, Forradalom
utca 8. szám
Szervező: Studium–Prospero Alapítvány

19.00 Loyal
Helyszín: Liget, nagyszínpad
Szervező: Parapács Egyesület

LECO

Helyszín: Liget

Augusztus 30., péntek

17.00-18.00 Leco-szerencsekerék
ajándékokkal, különböző
interaktív tevékenységek
gyerekeknek
20.00 BRONX – akusztikus koncert
Helyszín: Sörház, Sinaia/Sörház utca
3. szám
Szervező: Jazz&Blues Club

Augusztus 31.-szeptember 1.

10.00-19.00 Leco-szerencsekerék
ajándékokkal, különböző
interaktív tevékenységek
gyerekeknek

20.00 Szintaxis zenekar
Helyszín: Borudvar, Forradalom
utca 8. szám
Szervező: Studium-Prospero Alapítvány

Állandó termék- és szolgáltatás-bemutató a Leco-sátorban.
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OrtoProfil

Hollywood Nyelvstúdió

Ortopédiai szakvizsgálatok
és szaktanácsadás
Helyszín: Liget

Augusztus 28., szerda

17.00-18.00 Román nyelvtanítás
új megközelítésben – kerekasztal-beszélgetés
Helyszín: Dózsa György utca
64-68. szám
Meghívottak: Kristóf Kata
– a Hollywood Nyelvstúdiók
alapítója és tananyag-fejlesztője, feltárja tanítási
módszereinek titkait: miért
hatékonyabb és gyorsabb
ezzel a módszerrel a
nyelvtanulás, illetve hogyan
szeretteti meg a tanulást az
emberekkel?
Gogolák Zsolt – a marosvásárhelyi stúdió fő alapító
tagja – Mi célból jött létre
a román nyelvet oktató új
tananyag és hogyan függ
ez össze Vásárhely jövőképével?
Popa Gitta – stúdióvezető,
a vásárhelyi stúdió sikereiről, illetve az új, izgalmas és
ambiciózus tervekről

Augusztus 30., péntek

12.00-17.00 Gerincvizsgálat gyerekeknek és felnőtteknek

Augusztus 31., szombat

12.00-17.00 Digitális talpvizsgálat és alsó végtag rendellenességek szűrése
felnőtteknek és gyerekeknek – 7 éves kortól

Szeptember 1., vasárnap

12.00-17.00 Gerincvizsgálat gyerekeknek és felnőtteknek
10.00-14.00 Mozgásfejlődési
felmérés csecsemőknek
Vojta-technikával (0–2 év)
Gyerekprogramok minden
nap: rajzolás, labdajáték
0-2 éves gyerekeknek,
gyerektetoválás és más
meglepetés

Augusztus 30.-szeptember 1.

10.00-18.00 interaktív angol és
román nyelvű játékok,
olvasósarok, fotósarok egy
embernagyságú, nyomtatott Leonardo Dicaprioval
Helyszín: Liget
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FOMCO

Az idei Forgataghoz ismét
csatlakozik a Fomco cégcsoport, nem csak főtámogatóként, hanem szinte már
hagyományszerűen aktívan is
részt vesz az eseményen. Évről évre újabb és érdekesebb
interaktív tevékenységeket
kínálunk a látogatóknak,
mosolyt csalva az arcokra!
Mivel a cégcsoport különböző területeken fejti ki tevékenységét, minden szakágnak külön játékot találtak ki,
hogy a forgatagozók jobban
és közelebbről is megismerkedhessenek a cégcsoport
tevékenységeivel.
A legtöbb esemény családoknak, és főként a gyerekeknek szól.

Mr. Gift

Helyszín: Liget

Augusztus 30. szeptember 1.

10.00-20.00
Agyfacsaró – logikai játék-kavalkád
a Mr. Gift sarokban: Tangram, Malom, Go, Puzzle,
Tetris, logikai játékok,
vetélkedők sokasága

Augusztus 30., péntek
18.00-19.00
Tangram verseny gyerekeknek, felnőtteknek

•

•

•

•

Fomco fotókabin – Készíts képet a Fomco kabalával és még a helyszínen
kézbe kapod, hogy haza
vihesd
Óriás Jenga – Építs vagy
rombolj! Egy szórakoztató, egyszerű, de mégis
kihívásokkal teli játék,
amely kézügyességet és
figyelmet igényel
Labirintus mászófal –
Óvatosan érj célba! Egy
tökéletes játék ahhoz,
hogy szórakoztató
módon teszteld le a kézügyességed
Euro Truck Simulator 2 –
Mivel az előző években is
nagy sikernek örvendett
a kamionparkoló szimulátor, idén se marad ki a
programból

Augusztus 31.,
szombat

18-19 óra között
Malom verseny
gyerekeknek, felnőtteknek

Szeptember 1.,
vasárnap

18-19 óra között
GO bemutatása, tanítása
gyerekeknek
Gravománia – Forgatag
emléktárgyak, fából készült ajándékok a Mr. Gift
saroknál.
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•

•

•

Fomco Truck Service
terasz – Ideális hely
a kikapcsolódáshoz.
Meghívunk, hogy lazíts
a Fomco teraszon, ahol
az asztalok és székek
egyedi módon, gumiabroncsokból készültek
Íjász célbalövés – Tedd
próbára képességeid,
célozz és találj! Különleges ajándékokkal várunk,
melyeket kézügyességed, figyelmed és
pontosságod segítségével minden bizonnyal
megnyersz majd
Ladder Golf – Interaktív
ügyességi játék. Találd
el a kijelölt területet és
garantált nyereménnyel
mehetsz majd haza!

Keressétek a Fomco Szigetet
a Ligetben!

OTP-Bank a Forgatagon
Augusztus 30., péntek

17.00-20.00 Állandó programok:
pénzügyi tanácsadás, pénzügyi
ismeretek fejlesztése, gyerektevékenységek az Oktatáshoz való
jog Alapítvány szervezésében

Augusztus 31.szeptember 1.

15.00-20.00 Állandó programok:
pénzügyi tanácsadás, pénzügyi
ismeretek fejlesztése, gyerektevékenységek az Oktatáshoz való
jog Alapítvány szervezésében

Éves

Küldje pénzét jó helyre!
Az OTP Banknál üdültetett pénz szépen gyarapodik. Nálunk a 13 hónapos lejes lekötések
esetén akár 3,7%-os az éves kamat.
Az ajánlat 2019 július 1 és augusztus 30-ig között érvényes.
További információk: www.otpbank.ro • 0800 88 22 88
OTP Bank România SA, kétszintű irányítási rendszerben működő társaság, székhelye: Bukarest, Buzesti u. 66-68, 1. kerület, EUID: ROONRC.
J40/10296/1995, cégjegyzékszám: J40/10296/1995, adószám: 7926069, adóazonosító szám: RO7926069, bankjegyzékszám: RB-PJR-40-028/1999,
engedély száma a személyes adatok feldolgozásához: 2689.

