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Valabilitatea regulamentului
Toți cei care participă la festival și sunt pe teritoriul lui, prin 
participare acceptă și respectă regulile. Vă rog să le citiți 
cu atenție pentru a avea parte de un festival plăcut și fără 
probleme.

Informații generale
Participarea la festival este pe propria răspundere. Organi-
zatorii vor face tot posibilul ca festivalul să se desfășoare 
în condiții optime de siguranță, dar vizitatorii nu răspund 
pentru pagubele cauzate de comportamentul neadecvat 
al participanților.

Teritoriul festivalului
Pe teritoriul Festivalului au acces cu mijloacele de trans-
port doar personalul tehnic (pompierii, salvarea, poliția, 
autovehicule de transport marfă), autovehiculele care 
transportă artiștii, instrumentele și alte obiecte necesare 
lor, precum și personalul tehnic al festivalului.

Posibilități de parcare
Îi rugăm pe vizitatori să vină cu mijloacele de transport în 
comun, taxiul sau pe jos la festival. Dacă se vor deplasa 
cu mașinile proprii, au posibilitatea de a parca pe strada 
Insulei, respectiv pe teritorul Pieței de vechituri ”Ócska” 
(cu excepție: duminică dimineața).

Intrarea la festival este gratuită. În backstage au acces 
doar personalul tehnic, reprezentanții firmei de pază, 
artiștii și regizorii.

Pe teritoriul festivalului vor funcționa mai multe pavilioane 
de informare. Dacă aveți nevoie de orice fel de informație, 
vă rugăm să vă adresați cu încredere organizatorilor!

Locația serviciului de prim-ajutor
În Parcul Municipal, în spatele terasei FOMCO, între orele 
10-23, se vor asigura servicii medicale permanente.

Alte informații utile
Organizatorii nu răspund de eventualele pagube fizice  
sau materiale ale participanților.

Pentru motive de igienă și de sănătate publică, pe teri-
toriul festivalului este interzisă aducerea de alimente și 
băuturi alcoolice. Se pot consuma doar acele alimente și 
băuturi care au fost achiziționate de la comercianții aflați 
pe teritoriul festivalului.

Pe teritoriul festivalului nu se vor vinde băuturi alcoolice și 
produse din tutun minorilor. Persoanele care au un com-
portament deranjant, din cauza stării de ebrietate, vor fi 
conduse în afara teritoriului festivalului de către serviciul 
de pază și pot primi interdicție pe durata festivalului.

Despre festival se vor realiza materiale audio și video. 
Participanții vor apărea în aceste materiale.

Pe teritoriul festivalului, participanților le este interzisă 
desfășurarea de activități comerciale sau de reclamă. Sunt 
interzise organizarea protestelor și mitingurilor, tulbura-
rea ordinii și liniștii publice, cerșetoria.

INFORMAȚII
Este strict interzisă aducerea la festival a obiectelor care 
pot cauza rănirea altor persoane, băuturi alcoolice și 
alimente!

Din cauza atacurilor teroriste din Europa, organele de 
securitate vor controla gențile suspecte.

Evenimentul va fi organizat indiferent de prognoza me-
teo. Ne menținem dreptul de a modifica programul!

În caz de condiții meteo extreme, organizatorii evenimen-
tului vor putea elibera teritoriul festivalului pe motiv de 
securitate. Într-o asemenea situație vă rugăm să urmați in-
strucțiunile organizatorilor și ale personalului de securitate.

Aveți grijă de voi şi de ceilalți!
Distracție plăcută!

Regulamentul festivalului



„Se spune că cei care trăiesc în estul 
Europei se plâng de orice, că este o parte 
din spiritul lor. Noi, târgumureșenii, 
excelăm, parcă, la acest capitol. Fără 
dubiu, avem motive de ceartă. În aceste 
momente avem tendința să îi atacăm, 
să ne legăm de acele rezultate pe care 
le-am obținut împreună după mulți ani 
de muncă. 
Chiar și în decursul unui singur an, un om 
trece prin multe schimbări, iar noi vor-
bim de 7 ani în care s-au petrecut extrem 
de multe. Căci au trecut deja 7 ani de 
când Vâltoarea Mureșeană este parte din 
viața noastră. Credem că în acest timp 
a devenit parte și a Târgu Mureșului. A 
crescut, s-a dezvoltat, iar maturitatea se 
simte tocmai prin cearta politică pe care 
a creat-o acest eveniment. Deși, dacă 
scormonim printre amintiri, ne dăm sea-
ma că sunt mult mai multe cele care ne 
încălzesc inima decât cele care au rămas 
amintiri neplăcute. Nu am uitat că în 
primii ani am fost exilați din oraș, pentru 
că nu am vrut să satisfacem dorințele 
unor politicieni. Dar și din acestea ne-a 
rămas amintirea oamenilor care au stat 
lângă noi. Cu câtă determinare, cu câtă 
îndărătnicie! Noi ne amintim de aceste 
momente importante: când Deák Bill 
Gyula a fost primul artist care a urcat 
pescena Vâltorii, când, pentru prima 
oară, românii și maghiarii s-au așezat pe 
malul Mureșului să discute problemele 

orașului, concertul Filarmonicii de copii 
din Vlăhița, momentul acela când pre-
ședintele Parlamentului Ungariei a săr-
bătorit alături de noi. Suntem convinși 
că fiecare dintre noi a rămas măcar cu o 
amintire pe care nu o va uita niciodată. 
Este considerat o înțelepciune popu-
lară faptul că într-o relație al șaptelea 
an este crucial. Va rezista relația, vor 
rămâne împreună?! Ca într-o relație, și 
în cazul Vâltorii, al șaptelea an a fost 
destul de dificil. Nu am fi putut-o realiza 
fără sponsori sau fără participanți. Nu 
este caracteristică târgumureșeană, 
este caracteristic oricărui eveniment 
de amploare. Suntem recunoscători 
acelor oameni publici, care de-a lungul 
anilor au stat lângă noi și ne-au sprijinit, 
ca să nu fim nevoiți niciodată să facem 
un compromis care este inacceptabil, 
ne-au ajutat pe noi, organizatorii, să ne 
putem concentra în a transforma acest 
oraș, spațiile, străzile și instituțiile sale 
în altceva decât sunt în mod obișnuit. 
Impedimentele le-am putut depăși 
numai grație ajutorului vostru. Asta ne 
propunem și în viitor. În special pentru 
că simțim că în Târgu Mureș sunt puține 
lucruri care ne leagă pe toți, și asta face 
Vâltoarea Mureșeană. Cu voi.” 

Portik Vilmos
organizator principal

„Vâltoarea Mureșeană înseamnă timp 
petrecut împreună, bucurie, distracție, 
cultură din belșug în Târgu Mureș o dată 
pe an. Pentru că cel mai important scop 
al Vâltorii este ca, pe lângă evenimentele 
muzicale, să ofere târgumureșenilor o 
selecție culturală, care să o diferențieze 
de orice alt eveniment. Vorbim aici de 
doi factori importanți: primul se referă 

la faptul că este un eveniment dedicat 
familiilor, lucru ce nu se poate spune 
despre celelalte festivaluri ale verii, iar 
celălalt este tocmai latura culturală, 
caracteristică Vâltorii. Dorim să asigu-
răm o ofertă culturală care să fie unică 
în țară.” 

Soós Zoltán
directorul Muzeului Județean Mureş 



„Cele șapte minuni ale lumii antice au 
arătat oamenilor de atunci și, totodată, 
maiașilor că prin efort comun se pot 
face lucruri extraordinare. Vâltoarea 
Mureșeană este de 7 ani minunea 
acestui oraș și a arătat că prin perseve-
rență și muncă asiduă se poate construi 
un eveniment, care creează valoare și 
devine un eveniment decisiv atât pen-
tru Târgu Mureș, cât și pentru județul 
Mureș.
Vâltoarea este mult mai mult decât 
ansamblul evenimentelor pe care le or-
ganizează. Vâltoarea nu mai este despre 
organizatori, politicieni sau monotonia 
cotidiană. Vâltoarea este sărbătoarea fi-
ecărui târgumureșean, ceea ce ne leagă, 
unde ne bucurăm să ne reîntâlnim și să 
petrecem timp împreună.
Vâltoarea este acel miracol care a lipsit 
atâta timp din Târgu Mureș. Este acel 
sentiment de viață, pe care vrem să-l 
simțim din nou în fiecare an. Este acel 
moment care ne întărește comunitatea. 
Sunt mândru că sunt membru al acelei 
comunități și este o onoare pentru mine 
că pot lucra pentru acea comunitate.
Cred că împreună putem mișca munți 
și putem depăși orice obstacol care ar 
apărea. Pentru că, împreună, totul este 
mai simplu. Vă doresc să vă simțiți bine 
la cel mai mare eveniment al județului!”

Péter Ferenc, 
preşedintele Consiliului Județean Mureş 

„Vâltoarea Mureșeană este una dintre 
mărcile renumite ale acestui oraș, e 
o mișcare care stimulează economia, 
turismul și viața acestui oraș. Vâltoarea 
aduce mai multă viață în acest oraș decât 
toate celelalte evenimente luate împre-
ună. Succesul ei este dovedit nu numai 
prin priceperea organizatorilor, ci și prin 
creșterea veniturilor companiilor care 
activează în domeniul turistic, hotelier 
sau economic. Astfel este, deci, succesul 
fiecărui târgumureșean.”

Szathmáry Zsolt
preşedintele St. Georgius Manager Club

„Acum câțiva ani, Portik Vili și Jakab István 
au venit la Zalaegerszeg ca membri ai unei 
delegații într-un oraș înfrățit. Oficial, cum 
se spune câteodată, conștienți de ceea ce 
pot. Am fost unul dintre membrii comite-
tului de primire, și eu conștient de ceea ce 
pot. Acolo și atunci am început să vorbim 
despre toate. Despre lumea largă, lumea 
noastră, evenimente, organizarea festi-
valurilor, teatru, vin, una-alta, așa ca între 
bărbați. Această discuție ține de atunci, 
când în Zalaegerszeg, când în Târgu Mureș, 
când undeva între cele două, când se mută 
pe plan virtual. Discuția s-a transformat 
într-o relație de muncă, dar și prietenie. 
Am căutat acele puncte prin care putem 
întări munca celuilalt și ne putem face și 
noi mai puternici. Foarte rapid am ajuns să 
cunoaștem echipa organizatorică de aici și 
de acolo. Sunt foarte mîndru de aceste pri-
etenii, de succesele pe care le-am trăit îm-
preună. Pe lângă munca efectivă, Vâltoarea 
Mureșeană și Târgu Mureș au devenit parte 
organică a vieții mele. Așa este completă 
Vâltoarea Mureșeană.”

Tompa Gábor
organizator Fesztivalul din Egerszeg 

„Vâltoarea este sărbătoarea maghiarilor 
din Târgu Mureș. Întărește comunitatea 
și arată că târgumureșenii au nevoie de 
evenimente de calitate. Reflectă iden-
titatea maghiară a orașului și valorile 
culturale. Nu este împotriva nimănui, ci 
este pentru noi. Arată că noi, târgumu-
reșenii, suntem o comunitate puternică, 
care vrem să trăim.”

Tamási Zsolt
director, Gimnaziul Romano-Catolic  

Rákóczi Ferenc II
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• Székely Sevan - Femei – călătorie 
narco-erotică în mintea unui bărbat 

17.00 Concert: Hanta
18.30 Concert: Fragmental
20.30 Concert: Funkylvania
20.30 Slam Poetry: Legalul Campionilor 

cu Horváth Benji, André Feri și Vass 
Csaba.

23.00 Beats Of Spheres: Kontakton / 
Kvark / Addo   
Opus Club, str. Libertății, 128. 
Intrare: 15 lei

AUGUST 24.
sâmbătă

10.00-21.00 Expoziții: 
• Femeia în afișele poloneze
• Hermann Levente și Csóka Szilárd 

Zsolt - Index
• Makkai István și Gábor Hunor Veress 

- Dimensiuni
• Illyés Mariann - Swivel
• Székely Sevan - Femei – călătorie 

narco-erotică în mintea unui bărbat
 

SZFÉRA
Locația: Horea 19-23, (fostul Gimnaziu 
Europa și Școala evreiască)
Organizatori: Asociația Vox Novum 

AUGUST 23.
vineri

17.00-21.00 Expoziții: 
• Femeia în afișele poloneze
• Hermann Levente și Csóka Szilárd 

Zsolt - Index
• Makkai István și Gábor Hunor Veress 

- Dimensiuni
• Illyés Mariann - Swivel

VII.
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AUGUST 24.
sâmbătă

12.00 Workshop de făcut afișe și design 
cu Monika Starowicz (PL)

12.00-15.00 Storytelling literar - workshop

16.00 Unde ai fost acum 30 de ani? Amin-
tiri despre revoluția din 1989, cu 
Attila Gáspárik și János Makkai (în 
limba maghiară)

17.00 Concert: Ádám Haraszti Projekt

18.30 Concert: Acetobă

20.30 Concert: Bottah Rankin&Jah Gol-
den Band

Programul comun: 
Muzeul Județean, SZFÉRA,  

Palatul Culturii, Galeria Art Nouveau  
și curtea interioară a Palatului  

Administrativ

18.00 Vernisaj: Confluențe 
Palatul Culturii, Galeria Art Nouveau 

16.00-22.30 Expoziție, Festivalul Awake 
– Instalații, în curtea interioară a 
Palatului Administrativ

19.30 Tiberius Quartet, concert cameral

21.00 Concert de Jazz: Hána - Dénes Duo

23.00 Beats Of Spheres: WRK / Selecta 
Don Canistah.  
Intrare: 15 lei

AUGUST 25.
duminică

10.00-21.00 Expoziții: 
• Femeia în afișele poloneze
• Hermann Levente și Csóka Szilárd 

Zsolt - Index
• Makkai István și Gábor Hunor Veress 

- Dimensiuni
• Illyés Mariann - Swivel
• Székely Sevan - Femei – călătorie 

narco-erotică în mintea unui bărbat 

Sinagoga Mare și Muzeul evreilor: 
10.00-13.00

10.00-11.00 Ghidaj în română și maghiară 

11.00 Conferință în Sinagoga Mare: Cum 
este mâncarea koser, ce înseamnă 
„macesz” și de ce se sparg pahare-
le la nuntă? 
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12.00 Tiberius Kvartett, concert cameral

12.00 Workshop de făcut afișe cu Monika 
Starowicz-al (PL)

17.00 Open Mic: Scenă literară liberă

17.00 Concert: Szintaxis

18.30 Concert: Palma Hills

20.30 Concert: Anima Sound System 
Dj-set

Confluențe   
Locația: Galeria Art Nouveau a 
Uniunii Artiștilor Plastici, filiala 
Mureș, Palatul Culturii, curtea in-
terioară a Palatului Administrativ 
Organizator: Muzeul Județean 
Mureș, Asociația pentru Târgu 
Mureș 
Expoziția poate fi vizitată până 
în data de 6 septembrie, zilnic, 
între orele 10-16. 

Războiul tranşeelor
Marele război din perspectiva 

arheologiei aeriene 
Locația: Muzeul de Etnografie și 
Artă Populară 
Organizator: Muzeul de Etnogra-
fie și Artă Populară 
Orar:
marți-vineri 9.00-16.00
sâmbătă-duminică 9.00-13.00 
Expoziția prezintă arheologia ae-
riană, una dintre cele mai recente 
ramuri ale arheologiei, și face o 
scurtă prezentare a tranșeelor 
cartografiate în ultimii ani, tranșee 
din Primul Război Mondial din 
județul Mureș. 

EXPOZIȚII  
PERMANENTE 
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AUGUST 26.
luni

VâLTOAREA TEATRALĂ 
 
18.00 Rapsodia de dans – Ansamblul Nați-

onal de Dans Maghiar, Budapesta 
Locația: Teatrul Național Târgu 
Mureș, sala mare 
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș  
Prin spectacolul nostru, Rapsodia 
de dans, prezentăm un spectacol 
folcloric complex, prin care vă vom 
arăta cele mai frumoase dansuri 
din zonele populate de maghiari. 
Vă veți putea delecta cu dansuri 
din zona intracarpatică, cum ar fi 
binecunoscutul ”csárdás”, dar și cu 
dansuri țigănești din Transilvania 
sau cu bărbuncul. 

Schnedarek Ervin 
și tehnica de filmare pe bandă 

îngustă în Târgu Mureș  
în perioada 1950-1989 

Locația: Palatul Culturii, sala mică 
Organizator: Muzeul Județean 
Mureș, Arhiva Audiovizuală din 
Transilvania 
Expoziția poate fi vizitată de 
marți până vineri, între orele 
9-18, respectiv sâmbătă și dumi-
nică, între orele 9-16. 

Fermecătoarea herghelie 
Bánffy 

Locația: holul Palatului Culturii 
Organizator: Asociația pentru 
Târgu Mureș, Institutul Balassi 
– Centrul Cultural din Ungaria, 
Sfântu Gheorghe  
Orar: marți-vineri 9.00-18.00
sâmbătă-duminică 9.00-16.00
Această expoziție a fost realizată în 
memoria hergheliei fermecătoare 
din Bonțida, dispărută în furtuna 
istoriei. Primiți cu drag acele poze, 
fragmente prin care veți putea 
vedea acest loc mirific și, totodată, 
îl veți cunoaște pe proprietarul 
hergheliei, crescătorul de cai, călă-
rețul, contele Bánffy Miklós.

EXPOZIȚII  
PERMANENTE 
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20.00 Opera pe Roți - Donizetti: Elixirul 
dragostei (operă) – Opera de Stat 
Maghiară 
Locația: Cetatea Medievală  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș 

 
Opera de Stat Maghiară, prin 
programul ”Opera pe roți”, vine în 
Transilvania. Opera va vizita mai 
multe orașe unde va prezenta 
comedia spumoasă și cea mai 
importantă lucrare a lui Donizetti, 
care se joacă începând din anul 
1832, anul premierei, și până în ziua 
de azi cu săli arhipline. Opera are 
toate ingredientele necesare 
pentru a distra publicul: o poveste 
de dragoste imposibilă, o poveste 
intrigantă, o idilă rurală, un medic 
impostor, o moștenire neașteptată, 
mult umor, muzică magică, ca de 
exemplu minunata arie Una furtiva 
lagrima. Spectacolul itinerant a fost 
regizat de Toronykőy Attila.

21.00 Rapsodia de dans – Ansamblul Nați-
onal de Dans Maghiar, Budapesta 
Locația: Teatrul Național Târgu 
Mureș, sala mare 
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș 

EXPOZIȚII LA VâLTOARE 
18.00 Expoziția Taberei de creație Câm-

pia Mureșului - deschidere  
Locația: Biserica Unitariană din 
Piața Bolyai, sala Dersi János  
Organizator: Colonia Artiștilor din 
Câmpia Mureșului 

Expoziția prezintă lucrări realizate la 
mai multe tabere de creație din Band, 
Berghia, Sîntioana de Mureș și Mădăraș. 
Pe parcursul Vâltorii, cei interesați vor 
putea vizita taberele din Berghia și Mădă-
raș. Deschisă în perioada 26 august – 15 
septembrie. 

PROGRAME PENTRU  
FAMILII ȘI COPII 

Organizator: Asociația Parapács 
20.30-23.00 Astrologia pentru toți 

Locația: Bulevardul Cetății  
 Organizator: Asociația Astrologică 
Maghiară din Transilvania 

 
Observarea stelelor și planetelor cu 
telescopul, prezentarea constelațiilor 
pentru curioși. 
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rectorul Institutului Balassi – Institutul 
Maghiar din București  
Locația: Teatrul Național, foaierul aflat 
la etaj  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș, Institutul Balassi – Institutul 
Maghiar din București, Ministerul Afa-
cerilor Externe – Departamentul de 
Diplomație Culturală, Teatrul Național 
din Târgu Mureș 

Studenții și profesorii maghiari de la 
Bauhaus, Universitatea de Arte din Ger-
mania, au avut un rol important în viața 
instituției de învățământ. Aceștia au făcut 
parte și din piesele de teatru cu caracter 
experimental de la Bauhaus. 
La această expoziție, vizitatorii vor putea 
vedea macheta renumitei scene sferice. 
Probabil că lipsa de perspectivă în ceea ce 
privește realizarea proiectelor funcționale 
a dus la elaborarea proiectului Teatrului 
sferic al lui Weininger, o viziune monu-
mentală, cu formă emblematică. În acest 
proiect s-au integrat multe tradiții, de la 
experiența de circ ambulant a copilului 
de la țară până la teatrele antice grecești. 
Aici, scena nu mai este un spațiu delimi-
tat, ci o structură mobilă, proiectată în 
jurul axului vertical al sălii cu scaune așe-
zate pe suprafața interioară a unei sfere, 
cu o capacitate de 5.000 de locuri. Sub 
influența acestei forme sferice s-a născut, 
probabil, și proiectul structurii scenei cu 
formă sferică al lui Xanti Schawinsky.

VâLTOAREA CUVINTELOR 
 
18.30 Bánffy Miklós: Trilogia transilvană, 

traducerea în limba română  – pre-
zentare de carte  
Locația: Teatrul Național Târgu 
Mureș, foaierul de la etaj  

AUGUST 27.
marți

VâLTOAREA LA BIBLIOTECA  
TELEKI-BOLYAI 

11.00 Palatul nobiliar și lăcașul științelor 
Plimbare tematică în sălile Bibliote-
cii Teleki-Bolyai cu Bányai Réka. 
Locația: Biblioteca Teleki-Bolyai  
Organizator: Fundația Teleki Téka 

CONFERINȚE, MESE-ROTUNDE
 
16.00 Campioni la masă – Tófalvi Éva, 

biatlonistă, șase prezențe la Jocurile 
Olimpice, Novák Károly Eduárd, 
ciclist, campion mondial și european 
paralimpic, Trandafir Norbert, cam-
pion european de juniori, medaliat 
la Campionatele Europene la seniori, 
trei prezențe la Jocurile Olimpice 
Locația: curtea Bibliotecii Teleki-Bolyai  
Organizator: Asociația pentru  
Târgu Mureș 

VâLTOAREA EXPOZIȚIONALĂ 
18.00 Bauhaus 1919-2019 – expoziție 

Influența maghiară în teatrul Bauhaus  
Va deschide: dr. habil Ungvári Zrinyi 
Ildikó, profesor universitar, redactor, 
traducător, Kósa András László, di-
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Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș, Institutul Balassi – Institutul 
Maghiar din București, Ministerul 
Afacerilor Externe – Departamentul 
de Diplomație Culturală, Teatrul 
Național din Târgu Mureș  
Cartea va fi prezentată de: Marius 
Tabacu, traducătorul romanului, 
Marta Petreu, autoarea cuvântului 
introductiv, Lucian Nastasă-Kovács, 
realizatorul unui studiu introductiv 
și al glosarului, Kósa András László, 
directorul Institutului Balassi – Insti-
tutul Maghiar din București. 
Trilogia va fi prezentată și va mode-
ra discuția: Markó Béla

CURTEA DE VINOTECĂ 
Locația: str. Revoluției, nr.8
Organizator: Fundația Studium Prospero 

18.00 Lansarea expoziției lui Kuti Botond

VâLTOAREA TEATRALĂ 
19.00 Dineu la teatru: Palimadár á la 

Carte – coeziune între gastronomie 
și teatru  
Locația: Restaurantul B.EAT, Piața 
Trandafirilor, nr. 52  
Organizator: Magaskonyhaművés-
zett, Teatrul Național Târgu Mureș  
Actori: Abai-Szabó Tamás, Bajkó 
Edina, Bálint Örs, Gáspárik Attila, 
Kovács Botond, Lajter Markó Er-
nesztó, Tóth Jess 
Rezervările și achiziționarea bile-
tului de intrare vor fi posibile la 
fața locului. Poate fi solicitat meniu 
vegetarian. Informații la numerele 
de telefon: 0749 111 848 și 0721 96 
82 53. Bilet de intrare: 115 lei.

20.00 Szigligeti Ede: Liliomfi – specta-
colul Teatrului Național Maghiar 
”Illyés Gyula” din Beregszász

 Locația: Teatrul Național Târgu 
Mureș, sala mare  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș, Teatrul Național Târgu 
Mureș  

FOLK LA VâLTOARE 
20.00 Adevărurile lui Matei Corvin - 

spectacol pentru copii - Ansamblul 
Bekecs 
Locația: Ansamblul Artistic Mure-
șul, sala mare  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș, Ansamblul Bekecs  
Bilet de intrare: 5 lei. Biletele se 
pot cumpăra la Ansamblul Artistic 
Mureșul, casa de bilete. 

Spectacolul a fost construit pe șase 
povești despre Matei Corvin, șase povești 
care îl prezintă pe marele rege din diferite 
perspective, dar toate arătând un rege 
care a pășit pe calea dreptății. 

AUGUST 27.
marți
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AUGUST 28.
miercuri

VâLTOAREA LA BIBLIOTECA  
TELEKI-BOLYAI 

11.00 Palatul nobiliar și lăcașul științelor 
Plimbare tematică în sălile Bibliote-
cii Teleki-Bolyai cu Bányai Réka. 
Locația: Biblioteca Teleki-Bolyai  
Organizator: Fundația Teleki Téka 

CONFERINȚE, MESE-ROTUNDE
Zi IT la Vâltoare 
Locația: Biblioteca Teleki-Bolyai 
Organizator: Asociația pentru Târgu Mureș 
 
16.00-17.00 Sosirea participanților, discuții 

libere, networking
17.00-18.00 Privacy Engineering – Cum 

să dezvoltăm un software GDPR 
ready? - conferință  
Székely Barnabás, expert în protec-
ția datelor cu caracter personal 

 
18.00-19.30 Masă-rotundă pe teme IT cu 

participarea reprezentanților com-
paniilor IT din județul Mureș 

19.30-21.00 Utilizarea în siguranță a 
internetului de la vârste fragede - 
conferință 
Prezentarea  va fi făcută de către 
specialiștii Molnár Andrea-Zsuzsán-
na și W. Szabó Péter, care vor oferi 
sfaturi practice 

VâLTOAREA CUVINTELOR 
16.00 Lansare de carte: Csáky Zoltán – 

Nyomomban kék farkasok (Lupi 
albaștri în coada mea) 
Locația: Biserica Unitariană din 
Piața Bolyai, curtea interioară 
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș  
Cartea va fi prezentată și va vorbi 
cu autorul Nagy Miklós Kund, re-
dactor literar.

VâLTOAREA TEATRALĂ 
18.00 Spectacol de poezii: Kilyén Ilka – 

Búvópatak – selecție din poeziile 
autorilor helikonieni 
Locația: Biserica Unitariană din 
Piața Bolyai  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș

19.00 Dineu la teatru: Palimadár á la 
Carte – coeziune între gastronomie 
și teatru  
Locația: Restaurantul B.EAT, Piața 
Trandafirilor, nr. 52  
Organizator: Magaskonyhaművé-
szett, Teatrul Național Târgu Mureș 
Actori: Abai-Szabó Tamás, Bajkó 
Edina, Bálint Örs, Gáspárik Attila, 
Kovács Botond, Lajter Markó Er-
nesztó, Tóth Jess 
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Rezervările și achiziționarea bile-
tului de intrare vor fi posibile la 
fața locului. Poate fi solicitat meniu 
vegetarian. Informații la numerele 
de telefon: 0749 111 848 și 0721 96 
82 53. Bilet de intrare: 115 lei. 

19.30 Spectacol personal: Szarvas József 
– Ție ți-e ușor Szarvas Józsi… 
Locația: Teatrul Național Târgu 
Mureș, sala mare  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș, Teatrul Național Târgu 
Mureș  

 
Ție ți-e ușor Szarvas Józsi… este 
opera comună a lui Szarvas József 
și Bérczes László. Piesa este bazată 
pe romanul autobiografic, care a 
apărut în vara anului 2018. 

CURTEA DE VINOTECĂ 
Locația: str. Revoluției, nr. 8 
Organizator: Fundația Studium Prospero

18.00 Degustare de vinuri
20.00 Concertul trupei Üver. 

Organizator: Asociația Világló 

Clubul Foto ”Marx József” 
din Târgu Mureş 

de 65 de ani în serviciul artei 
fotografice maghiare  

Locația: Casa Bernády, str. Horea, 
nr. 6 - sala de expoziție de la parter  
Organizator: Clubul Foto ”Marx 
József”, Fundația dr. Bernády 
György
Orar: luni-vineri 9-18. Intrarea este 
liberă.

Birtalan Vidra Éva:  
Expoziție de arta emailului

Locația: Casa Bernády,  
str. Horea, nr.6  - sala de  
expoziție de la parter  
Organizator: Fundația dr. Bernády 
György 
Expoziția poate fi vizitată în tim-
pul săptămânii, între orele 9-18. 
Intrarea este liberă. 
Expoziția lui Birtalan Vidra Éva este 
prima expoziție după vacanța de 
vară. Renumită pentru lucrările ei 
în arta emailului, artista va expune 
obiecte pe care le-a selectat, reali-
zate în decursul a 10 ani.

EXPOZIȚII  
PERMANENTE 
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AUGUST 29.
joi

VâLTOAREA LA BIBLIOTECA  
TELEKI-BOLYAI 

Locația: curtea Bibliotecii Teleki-Bolyai  
Organizator: Fundația Teleki Téka 
 
11.00 Palatul nobiliar și lăcașul științelor 

Plimbare tematică în sălile Bibliote-
cii Teleki-Bolyai cu Bányai Réka. 
Locația: Biblioteca Teleki-Bolyai  
Organizator: Fundația Teleki Téka 

15.00-19.00 Târg de carte  
Locația: curtea Bibliotecii  
Teleki-Bolyai  
Organizator: Fundația Teleki Téka

 
15.00 Deschiderea oficială a evenimen-

telor din cadrul Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai  
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai  
La deschidere vor lua cuvântul 
scriitorul Vida Gábor, redactor-șef 
al Revistei  Látó, și Lázok Klára, șef 
secție Biblioteca Teleki-Bolyai.

Expoziția Taberei de creație 
Câmpia Mureşului

Locația: Biserica Unitariană din 
Piața Bolyai, sala Dersi János 
Organizator: Colonia Artiștilor 
din Câmpia Mureșului 
Expoziția poate fi vizitată în peri-
oada 26 august – 15 septembrie. 
Expoziția prezintă lucrări realizate 
la mai multe tabere de creație din 
Band, Berghia, Sîntioana de Mureș 
și Mădăraș. Pe parcursul Vâltorii, 
cei interesați vor putea vizita 
taberele din Berghia și Mădăraș.

Kiss Manyi din Trei Scaune 
Locația: holul Palatul Culturii
Organizator: Asociația pentru 
Târgu Mureș, Institutul Balassi 
– Centrul Cultural din Ungaria, 
Sfântu Gheorghe  
Expoziția poate fi vizitată de marți 
până vineri, între orele 9-18, iar sâm-
bătă și duminică, între orele 9-16. 
Rolurile pe care le-a jucat sunt ar-
hicunoscute pentru toată lumea. 
A jucat în aproape 100 de filme 
și putem spune cu certitudine 
că este o actriță ”adevărată”, o 
primadonă, o divă. 

EXPOZIȚII  
PERMANENTE 





Îngrijim,  
de generații

Sănătatea este misiunea noastră
www.gedeon-richter.ro
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15.30 Lansare de carte: Egyed Emese: 
Duminică. Cartea a fost ilustrată de 
Láng Orsolya (Editura Gutenberg) 
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai 

16.00 Lansare de carte: Kelemen Lajos: 
Jurnal I-II (Editura EME, Cluj-Napoca) 
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai  
Cartea va fi prezentată de istoricul 
Sárándi Tamás. 

16.30 Lansare de carte: Péter H. Mária: 
Învățământul farmaceutic la 
Universitatea Franz Joseph în 
perioada 1872-1919 (Editura EME, 
Cluj-Napoca) 
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai 
Cartea va fi prezentată de coordo-
natoarea editurii, Bíró Annamária, 
care va povesti cu autorul cărții.  

17.00 Lansare de carte: Fehér Andrea 
(editor): Autobiografia conte-
lui Székely László (Editura EME, 
Cluj-Napoca) 
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai  
Cartea va fi prezentată de László 
Lóránd, președintele Asociației Bor-
sos Tamás, care va vorbi cu autorul. 

17.30 Lansare de carte: Vulkán Vera: Már-
tonfi József, director educativ și 
cenzor (Editura EME, Cluj-Napoca) 
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai 
Cartea va fi prezentată de către 
istoricul literar Egyed Emese, care 
va vorbi cu autorul cărții. 

18.00 Palatul nobiliar și lăcașul științelor 
Plimbare tematică în sălile Bibliote-
cii Teleki-Bolyai cu Bányai Réka. 
Locația: Biblioteca Teleki-Bolyai  
Organizator: Fundația Teleki Téka 

CURTEA DE VINOTECĂ 
Locația: str. Revoluției, nr. 8 
Organizator: Fundația Studium Prospero

18.00 Degustare de vinuri 
20.00 Concert FunkYou

GASTRONOMIE LA VâLTOARE 
 
18.00 Slow food Târgu Mureș – povești 

nobiliare și rețete vechi – tur cul-
tural-istoric-gastronomic în zona 
centrală a orașului Târgu Mureș  
Punct de pornire: din fața Palatului 
Administrativ  
Organizator: Comunitatea Slow 
Food Târgu Mureș și Asociația Cul-
turală Armeano-Maghiară din Târgu 
Mureș. 
Seara se va încheia cu o cină o pre-
gătită din ingrediente locale, atent 
alese, armonios împletite în prepa-
rate gătite după rețete vechi, înso-
țite de povești inedite. Participanții 
vor fi ghidați în această călătorie de 
Dr. Kálmán Attila - istoric, profesor 
și vicepreședinte al Asociației Cultu-
rale Armeano-Maghiare din Târgu 
Mureș, și de Puskás Attila - profesor 
și președinte al Asociației Cultu-
rale Armeano-Maghiare din Târgu 
Mureș.  Participarea se face doar 
pe bază de rezervare, la numărul 
de telefon 0740002655 (contact 
 Claudia Rânja). Ghidajul este în 
limba română, maghiară și engleză. 
Taxa de participare: 50 de lei. 

Îngrijim,  
de generații

Sănătatea este misiunea noastră
www.gedeon-richter.ro

AUGUST 29.
joi
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19.00 Degustare de pălincă și prezentare  
Locația: Casa Berii, str. Sinaia, nr. 3   
Organizator: Ordinul Cavalerilor 
Pălincii din Transilvania, Asociația 
pentru  Târgu Mureș  

 
20.00 Degustare de whisky Dramsylvania  

Locația: Cetatea Medievală, clădi-
rea Muzeului Județean Mureș  
Organizator: Dramsylvania Whisky, 
Asociația pentru Târgu Mureș 
Numărul locurilor este limitat, din 
acest motiv este necesară rezerva-
rea. Rezervările se fac la numărul 
de telefon 0745 585 900.

VâLTOAREA TEATRALĂ 
18.00 Gianina Cărbunariu: Solidaritate 

Locația: G Café, Str. Cuza Vodă, 
nr.33 
Organizator: echipa Havi Dráma: 
Albert Mária, Szabó Róbert Csaba, 
Patkó Éva, Asociația Parapács  
Actori: Bonczidai Dezső, Andi 
Gherghe, Kovács Levente, Kuczogi 
Veronika, Luchian Pantea, Monica 
Ristea, Sándor Klára, Tompa Klára, 
Tóth Zsófia 
Regizor: Patkó Éva

EXPOZIȚII LA VâLTOARE 
17.00 Kiss Manyi din Trei Scaune – des-

chidere 
Curator: Szebeni Zsuzsa, direc-
tor Institutul Balassi din Sfântu 
 Gheorghe  
Locația: Palatul Culturii, sala mică  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș, Institutul Balassi – Cen-
trul Cultural din Ungaria, Sfântu 
 Gheorghe  

 

În perioada 23 august – 1 septem-
brie vă veți putea satisface foamea 
cu Meniul Vâltorii care va putea 
fi cumpărat în mai multe locații 
(restraurante, bistrouri, pizzerii) 
din oraș.
- parteneri: Casa Berii, B-Eat, Pizza 
Roni, Sörpatika, Restaurantul Tip-
Top, Passion, Nivo, Country Pub, 
Restaurantul Emma 
- organizator: Asociația pentru 
Târgu Mureș, Asociația EcoTarget

MENIUL VÂLTORII 

AUGUST 29.
joi
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18.00 Schnedarek Ervin și tehnica de 
filmare pe bandă îngustă în Târgu 
Mureș în perioada 1950-1989 - des-
chidere 
Locația: Palatul Culturii, sala mică  
Organizator: Muzeul Județean 
Mureș, Arhiva Audiovizuală din 
Transilvania 

CONCERTE LA VâLTOARE 
19.00 Vasul lui Kurt Weill – Seara de șan-

sonetă a lui Szilágyi Enikő 
Colaborează: Alceo Passeo, pianist 
premiat cu premiul Chopin, compo-
zitor, profesor universitar  
Locația: Palatul Culturii, sala mare  
Organizator: Asociația Parapács

20.00 Concert Honeybeast 
Locația: Parcul Municipal  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș 

 

20.00 Concert FunkYou 
Locația: Curtea de vinotecă, str. 
Revoluției, nr. 8  
Organizator: Fundația Studium 
Prospero 

Nagy Sándor 150 (1869-1950) 
Insula ”Vieții Depline”

Locația: Palatul Culturii, aripa 
dreaptă, et. II 
Organizator: Muzeul Județean 
Mureș - Muzeul de Artă  
Muzeul Județean Mureș găzduieș-
te o interesantă expoziție itineran-
tă cu titlul Insula „Vieții Depline”, 
dedicată artistului Nagy Sándor, cu 
ocazia împlinirii a 150 de ani de la 
nașterea sa. Artistul a avut un rol 
important în decorarea Palatului 
Culturii din Târgu Mureș. Colonia 
de artiști de la Gödöllő (1901–
1920), fondată de Körösfői-Kriesch 
Aladár, l-a avut printre figurile 
însemnate, privind activitatea 
spirituală și artistică, și pe Nagy 
Sándor. Lucrările de grafică, șa-
bloanele vitraliilor, picturile în ulei, 
litografiile și ilustrațiile expuse ne 
vor introduce în lumea creației 
artistului. Dintre acestea se disting 
studiile și proiectele privitoare la 
decorațiile Palatului Culturii.  
Kriesch György (Budapesta), 
curatorul expoziției, va susține 
un ghidaj sâmbătă, 31 august, de 
la ora 14, respectiv în data de 1 
septembrie, de la orele 10 și 14. 
Expoziția poate fi vizitată de 
marți până vineri, între orele 
9-17.30, respectiv sâmbătă și 
duminică, între orele 9-15.30. 

EXPOZIȚII  
PERMANENTE 
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AUGUST 30.
vineri

TâRG LA VâLTOARE 
Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Asociația pentru Târgu Mureș 

10.00-22.00 Târg meșteșugăresc 
 

VâLTOAREA LA BIBLIOTECA  
TELEKI-BOLYAI 

Locația: Parcul Municipal și curtea Biblio-
tecii Teleki-Bolyai 
Organizator: Asociația Teleki Téka 
 
10.00-19.00 Târg de carte 
Locația: Parcul Municipal, Curtea cărții; 

lansările de carte vor avea loc în 
curtea Bibliotecii Teleki-Bolyai 

 
11.00-19.00 Căsuța Téka 

Locația: Parcul Municipal, cortul 
Teleki Téka 
Un loc atât pentru copii, cât și pen-
tru adulți unde se pot retrage, unde 
vor fi fermecați și vor păși în lumea 
poveștilor.  

11.00-13.00 Atelier de cărți cu Márton 
Krisztina – activitate pentru copii 
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai 

17.00 Lansare de carte: Benkő Leven-
te-Papp, Annamária- Vig Emese: 
Băieții din Ardeal (Idea Könyvtér) 
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai 

18.00 Lansare de carte: Andrei Pleșu: 
Parabolele lui Iisus. Adevărul ca 
poveste  (Editura Koinónia) 
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai  
Vor vorbi despre carte Balla Imre, 
capelan romano-catolic, și Simon 
János, preot reformat. Discuția va 
fi moderată de redactorul cărții: 
Mihály Emőke.

19.00 Lansare de carte: Dósa Zoltán: 
Korai megomlás  
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai 
Va prezenta cartea și va discuta cu 
autorul: Ábrám Noémi.

 

PROGRAME PENTRU  
FAMILII ȘI COPII 

Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Asociația Parapács

10.00-13.00 Vâltoarea prichindeilor 
 Organizator: Asociația Caritas Al-

ba-Iulia, program pentru prichindei 
cu vârste cuprinse între 1-3 ani 

 Concurs de îndemânare – cățărat, 
mers de-a bușilea și jocuri de înde-
mânare, dezvoltare timpurie

 Modelat din plastilină, gătit, con-
struit mașinuțe și altele
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10.00-13.00 Colț de joacă Creatoys   
Organizator: Creatoys.ro 
Să ne jucăm, să construim, să ne 
dezvoltăm cu ajutorul celor mai 
noi și mai de succes jucării de la 
Creatoys. 

10.00-13.00 Activități meșteșugărești – de 
la 6 ani  
Organizator: Fundația Unitarcoop  
Croșetat cu Márton Edith Ágnes  
Brodat cu Antal Ildikó și membrii 
Fundației Unitarcoop  

12.00-13.00 Cum văd bizonii americani? 
Activitate distractivă la padocurile 
bizonilor

 Locația: ZOO Târgu Mureș
 Organizator: ZOO Târgu Mureș  
13.00-14.00 Ce aude un elefant asiatic? 

Activitate distractivă la padocurile 
elefanților  
Locația: ZOO Târgu Mureș 
Organizator: ZOO Târgu Mureș 

 

Bauhaus 1919-2019 
Influența maghiară în teatrul 

Bauhaus
Locația: Teatrul Național, foaierul aflat 
la etaj 
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș, Institutul Balassi – Institutul 
Maghiar din București, Ministerul Afa-
cerilor Externe – Departamentul de 
Diplomație Culturală, Teatrul Național 
din Târgu Mureș 
Expoziția poate fi vizitată în perioada 
26 august – 1 septembrie. 
Studenții și profesorii maghiari de la 
Bauhaus, Universitatea de Arte din 
Germania, au avut un rol important 
în viața instituției de învățământ. 
Aceștia au făcut parte și din piesele 
de teatru cu caracter experimental 
de la Bauhaus. La această expoziție, 
vizitatorii vor putea vedea macheta 
renumitei scene sferice. Probabil că 
lipsa de perspectivă în ceea ce privește 
realizarea proiectelor funcționale a 
dus la elaborarea proiectului Teatru-
lui sferic al lui Weininger, o viziune 
monumentală, cu formă emblematică. 
În acest proiect s-au integrat multe tra-
diții, de la experiența de circ ambulant 
a copilului de la țară până la teatrele 
antice grecești. Aici, scena nu mai este 
un spațiu delimitat, ci o structură mo-
bilă, proiectată în jurul axului vertical 
al sălii cu scaune așezate pe suprafața 
interioară a unei sfere, cu o capacitate 
de 5.000 de locuri. Sub influența aces-
tei forme sferice s-a născut, probabil, 
și proiectul structurii scenei cu formă 
sferică al lui Xanti Schawinsky.

EXPOZIȚII  
PERMANENTE 
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AUGUST 30.
vineri

cipală: înlesnirea alegerii carierei 
prin prezentarea întreprinderilor în 
unitățile de învățământ cu predare 
în limba maghiară. Proiectul va 
debuta în toamna acestui an. 

Uniunea Femeilor de Afaceri în 
Parcul Municipal 

Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Uniunea Femeilor de Afaceri 

10.00 Gimnastică mama și copilul

11.00 Activitate interactivă în limba 
germană prin colaborarea Școlii de 
limbi străine abcDeutsch 

12.00 Campionat de jocuri de societate 

16.00 Din ce este făcut TEDx? Când știința 
se apropie. 

18.00 Cerc pentru femei: Dieta sănătoasă 
din ingrediente locale. O discuție 
lângă cratiță. Gazda: comunitatea 
Mama gătește

13.00-19.30 Colț Játszma, unde te poți 
delecta la unul dintre numeroasele 
jocuri de societate!  
Organizator : Játszma.ro

 
16.00-18.00 Activități meșteșugărești 

Organizator: Fundația Unitarcoop  
Țesut cu Kelemen Vera  

 
16.00-18.00 Activități și jocuri în aer liber 

organizate de cercetași  
Organizator: Grupa de cercetași 
nr. 30 Contele Teleki Sámuel, Târgu 
Mureș

 
17.00-19.00 Campionat de Cortex  

Organizator: Játszma.ro 
Înscrierile se fac atât la fața locului, 
cât și pe adresa de email  
hello@jatszma.ro

Programe permanente: pictat pe față, col-
țul frumuseții, concursuri – jocuri: Smart 
Egg și cubul Rubik în cortul Játszma.

 
Uniunea Părinților Maghiari în 

Parcul Municipal 
Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Uniunea Părinților Maghiari 

10.00-18.00 Activități, programe legate 
de alegerea carierei 

12.00 Ce vei fi când vei fi mare? - forum 
profesionist cu invitați. Vor fi pre-
zente Uniunii Părinților Maghiari și 
reprezentantele grupului Femei de 
Afaceri din Transilvania. Tema prin-
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Fundația Bonus Pastor 
 în Parcul Municipal 

Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Fundația Bonus Pastor

Scopul fundației este de a oferi sprijin 
dependenților de alcool, droguri, jocuri de 
noroc ș.a., precum și familiilor lor. Fundația 
desfășoară trei activități importante: pre-
venția, terapia și îngrijirea de după. 

11.00-17.00 Cum poate fi starea provocată 
de LSD, ecstasy, marijuana și alcool 
în exces? - există posibilitatea de 
a încerca ochelarii care simulează 
efectele consumului de LSD, ecs-
tasy, marijuana sau alcool.   
Cum este condusul unui autovehi-
cul sub influența drogurilor/alco-
olului? - cu ajutorul unui simulator 
și al ochelarilor speciali se poate 
încerca condusul sub influența dro-
gurilor/alcoolului.   
Quiz – în tematica prevenției cu 
premii de tombolă – cei curioși își 
pot testa cunoștințele despre dro-
guri cu ajutorul unor întrebări. 

Serviciul de Ajutor Maltez 
Locația: Parcul Municipal
Organizator: Serviciul de Ajutor Maltez 
10.00 Prezentarea activității ONG-ului. 

Pictat pe față, desenat, realizarea 
unor obiecte prin care copiii își pot 
dezvolta creativitatea și îndemâ-
narea. Obiectele realizate pot fi ofe-
rite spre vânzare, sprijinind astfel 
programul Pâinea lui Sfântu Anton. 
Concurs de pictură/grafică/colaj 
pe tema ”Rákóczi Ferenc al II-lea, 
personaj istoric”: obiectele de artă 

pot fi realizate în cortul ONG-ului 
sau pot fi aduse de acasă și lăsate 
la cort până la ora 19. Premierea va 
avea loc duminică, de la ora 17 la 
Cortul Maltez.

Asociația Visit Mureş  
la Vâltoarea Mureşeană 

Locația: Parcul Municipal
Organizator: Asociația Visit Mureș  

 
10.00-18.00 Prezentarea interactivă a 

obiectivelor turistice mai puțin 
cunoscute din județul Mureș  
jocuri pentru cei mici și cei mari  
roata norocului cu premii 

Bursă de idei la standul Serviciului 
de Ajutor Telefonic 

Locația: Parcul Municipal
Organizator: Serviciul de Ajutor Telefonic 

Ai obiecte de uz casnic vechi, dar încă 
funcționale? Care sunt acelea? Ești sigur că 
nu mai ai nevoie de ele? Serviciul de Ajutor 
Telefonic și-a mărit spațiul de depozitare 
de la 25 mp la 250 mp, tocmai pentru ca tu 
să ai unde să-ți aduci obiectele de care nu 
mai ai nevoie și pe care le-ai dona celor ne-
voiași. Ne bazăm pe ideile și donațiile tale! 
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VâLTOAREA SĂNĂTĂȚII 
Locația: Parcul Municipal
Sponsor Principal: 

 

Organizator: Asociația pentru Târgu Mureș

Unul dintre cele mai importante subiecte 
ale vremurilor noastre este abordarea 
unui stil de viață sănătos. Dar ce putem 
face pentru a împiedica să ne îmbolnăvim?

Prevenția are un rol din ce în ce mai 
important în societatea și comunitatea 
în care trăim. Tocmai din acest motiv, 
specialiștii care vor fi prezenți la Vâltoarea 
Sănătății vor oferi consiliere medicală gra-
tuită cu scopul de a ajuta la menținerea 
sau trecerea la un stil de viață sănătos. 
Tot aici, cei interesați vor putea participa 
la diverse screening-uri medicale și vor 
putea lua parte la prezentările interesan-
te ale specialiștilor. Cei mici vor putea în-
văța mai mult despre o viață sănătoasă cu 
ajutorul unor jocuri distractive și educati-
ve. Întrucât dezvoltarea științelor poate 
fi posibilă prin implicarea generațiilor mai 

tinere, prin programul ”Când voi fi mare, 
voi fi cercetător!“, copiii se vor putea 
implica și în experimente interesante.
 
10.00-17.00  
(pauză de masă între 13.00-14.00)

 Când voi fi mare, voi fi cercetător!
Gedeon Richter, compania farmaceutică cu 
cel mai mare centru de cercetare din regiu-
ne, îndeplinește un rol esențial în domeniul 
cercetării și inovării. Cercetarea este un 
proces extrem de complicat și se bazează 
pe cunoștințe științifice vaste. Acest pro-
gram sprijină creșterea interesului copiilor 
față de științe și le oferă posibilitatea co-
piilor să facă diferite experimente și astfel 
să pășească în minunata lume a științelor. 
După parcurgerea cu succes a activităților, 
participanții vor primi diplome și vor pleca 
cu numeroase amintiri de neuitat.
 

Totul despre vaccinuri
Specialiștii din cadrul Centrului Medical 
de Pediatrie MediKids ne vor ajuta să ne 
lămurim cu privire la vaccinuri, un subiect 
mult discutat în zilele noastre. Cu ocazia 
Vâltorii Sănătății vor avea loc evaluarea 
capacităților coordinative adaptate vâr-
stei și evaluarea proceselor cognitive și 
maturității sistemului nervos al sugarilor 
și al copiilor mici. Tot aici vor putea primi 
informații cu privire la necesitatea vacci-
nurilor și efectele secundare ale acestora.

AUGUST 30.
vineri
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Ce să conțină farfuria celui care 
suferă de alergii?

Simptomele alergiei diferă în funcție 
de vârstă și anotimp. Pe lângă alergia 
la polen care apare în anumite luni ale 
anului, sunt frecvente stările alergice 
care persistă pe durata întregului an. Este 
necesar să știm ce putem face pentru a 
preveni alergiile, ce opțiuni avem dacă 
ne confruntăm cu simptomele alergiei. 
La aceste întrebări va răspunde dr. Bódi 
Beáta, alergolog și specialist imunolog, în 
cadrul Vâltorii Sănătății.

 
Pielea, scutul corpului

Dr. Bagosi Ágota, specialist dermatolog, 
va oferi sfaturi tuturor celor care consi-
deră importantă protejarea pielii lor. În 
cadrul Vâltorii Sănătății, adulții vor putea 
participa la consiliere privind alunițele și 
protecția solară, pot povesti cu privire 
la moduri de protejare a pielii împotriva 
soarelui, semnele precoce ale melano-
mului, protecția pielii copilului. Cei mici 
își vor putea însuși, prin jocuri, obiceiurile 
sănătoase de protecție a pielii lor.

 

Mit şi realitate despre alimentația 
sănătoasă

În zilele noastre ne întâlnim cu multe 
sfaturi privind alimentația sănătoasă, me-
tode prezentate ca și sigure, dar din surse 
nesigure, metode de tratament mistice, 
informații confuze care se bat cap în cap. 
Hai și povestește cu dieteticienii Nemes 
Levente, Kiss Emőke, Eötvös Tímea, care 
îți vor răspunde la întrebări în baza unor 
cercetări științifice.
 
 

Postura dreaptă emană  
încredere de sine

Deformările tălpii piciorului și ale coloanei 
se pot vindeca doar dacă sunt descoperi-
te și tratate în copilărie sau adolescență. 
Astfel, starea de bine a copilului nostru 
depinde de noi, de aceea trebuie să 
facem tot ce ne stă în putere pentru ca 
acesta să aibă o viață desăvârșită – reco-
mandă specialiștii ortopezi și tehnicienii 
de la Osteopharm.
Până când adulții adună informații, copiii 
vor putea să-și îmbunătățească abilitățile 
cu ajutorul unei praștii uriașe și, desigur, 
vor câștiga și premii.

AUGUST 30.
vineri
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20.00 Seară de romanțe 
Locația: Palatul Culturii, sala mare 
Organizator: Ansamblul Kéknefe-
lejcs  
Participanți: Ábrám Tibor, Bene-
dekfi Emília, Bíró Éva, Buta Árpád 
Attila, Gyárfás István, Kádár Barna 
Zsolt, László Arianna, Nagy Leven-
te, Pál Katica. Muzica: Jakab Attila 
și trupa lui. Colaborează: grupul 
Dansatorii Secui, condus de Jakab 
Melinda. 
Biletele se pot cumpăra în prea-
labil la casa de bilete a Palatului 
Culturii. Prețul unui bilet este de 
20 de lei. 

 

FOLK LA VâLTOARE 
20.00 Concert: Trupa Üsztürü 
 Locația: Curtea de vinotecă, str. 

Revoluției, nr. 8 
 Organizator: Fundația Studium 

Prospero, Asociația Világló 

22.00 Seară de folk și casă de dans  
Locația: sala Piano, Jazz&Blues Club 
Organizator: Asociația Világló 

COLȚUL GASTRONOMIC 
10.00 Concursul de pălincă și distilat,  

ed. IV - jurizare   
Locația: Casa Berii, str. Sinaia, nr. 3  
Organizator: Ordinul Cavalerilor 
Pălincii din Transilvania, Asociația 
EcoTarget, Asociația pentru Târgu 
Mureș  

CURTEA DE VINOTECĂ 
Locația: str. Revoluției, nr. 8
Organizator: Fundația Studium-Prospero 
 
18.00 Degustare de vinuri 
20.00 Concert: Trupa Üsztürü 
 Organizator: Asociația Világló 

AUGUST 30.
vineri
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COLȚUL BERII 
Locația: Casa Berii, str. Sinaia, nr. 3 
Organizator: Jazz&Blues Club
 
15.00 Deschidere oficială 
16.00-18.00 Activități pentru copii cu spri-

jinul Creativ Hobby și Papirus 
19.00 Concert: Tűzvarázs – formație 

care se concentrază pe păstrarea 
tradițiilor 

22.00 Seară folk și casă de dans – sala 
Piano, Jazz&Blues Club

22.00 Petrecere – Hungarian RetRock 
party, Döme&Boti – Jazz&Blues 
Club, The Bunker

Programe permanente: teren de joacă, 
atelier de pictat ceramică, colț foto, tom-
bole, Casa Pălincii Transilvănene, concurs 
de băut bere, concurs de mâncat cârnați, 
beerpong, bunătăți grill, pâine cu untură, 
gulaș, sandviciuri de petrecere, îngheța-
tă) 

CONCERTE LA VâLTOARE
 
17.00 Formația Kolompos – concert  

pentru copii  
Locația: Parcul Municipal  
Organizator: Asociația Parapács

Pentru bucuria celor mici, formația 
Kolompos revine la Târgu Mureș și va con-
certa la Vâltoarea Mureșeană. Aceasta a 
fost prezentă și la prima ediție din 2013, 
când s-a desfășurat pe malul Mureșului, 
și a reușit să îi distreze atât pe copii, cât și 
pe adulți. 
 

 19.00 Tűzvarázs – formație tradițională 
    Locația: Colțul berii, Casa berii – str. 

Sinaia, nr. 3 
       Organizator: Jazz&Blues Club

19.00 Sárik Péter Trio & Falusi Mariann: 
Emisiune jazz de dedicații muzicale 

        Locație: Parcul Municipal 
        Organizator: Asociația Parapács

20.00 Trupa Üsztürü
        Locația: Curtea de vinotecă, str. 

Revoluției, nr. 8 
        Organizator: Fundația Studium 

Prospero 

21.00 Filarmonica de Stat din Târgu  
Mureș&Koszika 
Locația: Parcul Municipal  
Organizator: Asociația pentru  
Târgu Mureș 

 
22.00 Petrecere – Hungarian RetRock 

party, Döme&Boti – Jazz&Blues 
Club, The Bunker

AUGUST 30.
vineri
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13.00 Lansare de carte: Nagy Mihály 
Zoltán – Denisa Bodeanu: Con-
damnat la tăcere. Stenograme 
ale înregistrărilor convorbirilor 
purtate de Episcopul Márton Áron 
(1957–1960). (Editura Lector) 
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai 
Cartea va fi prezentată de scriitorul 
Demény Péter și istoricul Novák 
Csaba Zoltán, care vor vorbi cu  
Nagy Mihály Zoltán.

15.00 Lansare de carte: Oláh János: Gim-
naștii târgumureșeni  
Locația: terenul de sport al Liceului 
Bolyai Farkas  
Cartea va fi prezentată de Kádár 
Zoltán, redactor Radio Târgu 
Mureș. 

PROGRAME PENTRU  
FAMILII ȘI COPII 

Organizator: Asociația Parapács 
Locația: Parcul Municipal 
 
10.00-13.00 Vâltoarea prichindeilor  

Organizator: Asociația Caritas Al-
ba-Iulia, program pentru prichindei 
cu vârste cuprinse între 1-3 ani 

 Concurs de îndemânare – cățărat, 
mers de-a bușilea și jocuri de înde-
mânare, dezvoltare timpurie

 Modelat din plastilină, gătit, con-
struit mașinuțe și altele

10.00-13.00 Activități meșteșugărești 
Organizatori: Fundația Unitarcoop  
Atelier de înșirat perle cu Derzsi 
Ágnes și Kelemen Vera

AUGUST 31.
sâmbătă 

TâRG LA VâLTOARE 
Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș 
10.00-22.00 Târg meșteșugăresc 

VâLTOAREA LA BIBLIOTECA  
TELEKI-BOLYAI 

Locația: Parcul Municipal și curtea Biblio-
tecii Teleki-Bolyai 
Organizator: Fundația Teleki Téka 

10.00-19.00 Târg de carte  
Locația: Parcul Municipal, Curtea de 
carte; lansările de carte vor avea loc 
în curtea Bibliotecii Teleki-Bolyai  

11.00-19.00 Căsuța Téka 
Locația: Parcul Municipal, cortul 
Teleki Téka

11.00 Atelier de cărți cu Márton Krisztina 
– activitate pentru copii  

15.00 Să citim povești în Căsuța Téka 
11.00 Lansare de carte: Bordás Beáta 

- Palatul Bánffy din Cluj-Napoca 
(Editura Polis) 
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai 
Cartea va fi prezentată de Orbán 
János, istoric de artă și autor. 

12.00 Lansare de carte: Viață publică și 
cazinou. Însemnările avocatului Dr. 
Fekete Andor (Editura Mentor) 
Locația: curtea Bibliotecii Tele-
ki-Bolyai 
Cartea va fi prezentată de Káli 
Király István.
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sâmbătă10.00-13.00 Colț de jocuri Creatoys 

Organizator: Creatoys.ro 
Să ne jucăm, să construim, să ne 
dezvoltăm cu ajutorul celor mai noi 
și de succes jucării de la Creatoys. 

10.00-14.00 Jocuri interactive cu Milvus
 Organizator: Asociația pentru Pro-

tecția Păsărilor și a Naturii „Grupul 
Milvus” 

11.00-12.00 Bakarasznyi János cel viteaz – 
teatru de păpuși 
Teatrul de Păpuși ”Sétáló” (Cluj-Na-
poca)

11.00-19.30 Colțul-Játszma, unde poți 
încerca multitudinea de jocuri de 
societate 
Organizator: Játszma.ro

11.00-13.00 Campionat Genius Square 
 Organizator: Játszma.ro
 Înscrierile se fac atât la fața locului, 

cât și pe adresa de email  
hello@jatszma.ro

11.00-18.00 A trăi... e pur și simplu bine 
Organizator: Focus Eco Center 
Nu arunca, nu este gunoi, poți crea 
lucruri valoroase din deșeuri - teh-
nici de reciclare 
În natură nu există gunoi, orice 
poate reveni în natură - tehnici de 
compostare 
Prezentarea aplicației și a jocului 
denumit „Jövőjavítók”(Reparatorii 
viitorului) 

11.00-18.00 Să Învățăm Altfel pe Insula 
Interactivă - Cum este să trăiești cu 
o dizabilitate? 
Organizator:  
Asociația HIFA-România  

12.00-18.00 Lucrează cu noi – atelier 
de lucru manual cu persoane cu 
dizabilități  
Organizator:  
Asociația HIFA-România

12.00-13.00 Cum văd bizonii americani? 
Activitate distractivă la padocurile 
bizonilor 
Locația: ZOO Târgu Mureș 
Organizator: ZOO Târgu Mureș 

13.00-14.00 Ce aude un elefant asiatic? 
Activitate distractivă la padocurile 
elefanților 

 Locația: ZOO Târgu Mureș
 Organizator: ZOO Târgu Mureș 
15.00-18.00 Jocuri de societate cu per-

soane cu dizabilități – programul 
Building Bridges 

 Organizator:  
Asociația HIFA-România 

16.00-18.00 Tras cu arcul și alte probe de 
îndemânare  
Teatrul de păpuși ”Sétáló” (Cluj-Na-
poca) 
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drepturile proprietarilor în ceea ce 
privește restituirea terenurilor. Vă 
așteptăm în cortul de dezbateri!  
Locația: Parcul Municipal, Cortul de 
dezbateri.  
Organizator: Biroul Senatorial 
Császár Károly

17.00 Prezentare: Nu umblăm la ceasul 
de kilometraj - Kroneraff István, 
comerciant auto,  
becsületesnepper.hu

 Locația: Parcul Municipal, cortul de 
dezbateri

 Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș

Kroneraff István se ocupă din 1992 
cu comerțul cu mașini și dorește să 
transmită publicului experiența 
vastă acumulată de atunci. El 
cumpără numai mașini pe care le-ar 
conduce și el sau mașini pe care le 
aduce într-o formă bună, sigură. NU 
UMBLĂ NICIODATĂ LA CEASUL DE 
KILOMETRAJ, cum le cumpără, așa 
le și vinde. Scopul lui este ca 
oamenii care au cumpărat mașini 
de la el să revină, pentru că sunt 
mulțumiți de ceea ce au cumpărat 
– becsuletesnepper.hu. 

16.00-18.00 Activități meșteșugărești  
 Organizator: Fundația Unitarcoop 
Atelier de pictat mobilier cu Bajkó 
Enikő

16.00-18.00 Activități și jocuri în aer liber 
organizate de cercetași  
Organizator: Grupa de cercetași 
nr. 30 Contele Teleki Sámuel, Târgu 
Mureș

12.00-17.00 Arcașii mureșeni la Vâltoare  
Locația: Cetatea Medievală  
Organizator: Asociația Arcașilor 
Mureșeni   
Asociația Arcașilor Mureșeni îi 
așteaptă pe cei curioși la patru tere-
nuri de tragere, pentru a-și încerca 
îndemânarea în trasul cu arcul. Ei 
îi vor ajuta pe cei interesați să pă-
trundă în lumea minunată a acestui 
sport. Vor asigura echipamentul 
necesar. Cei care sunt mai curajoși 
vor putea să încerce să nimerească 
o țintă mișcătoare. Totodată vor 
putea intra într-o iurtă kazahă și 
vor putea asculta muzica formației 
Tűzvarázs. Pe parcursul zilei vor mai 
avea loc și alte activități interesante. 

Programe permanente: pictat pe față, col-
țul frumuseții, concursuri – jocuri: Smart 
Egg și cubul Rubik în cortul Játszma.
15.30 Întreabă-l pe senatorul Császár 

Károly Zsolt despre giumbușlu-
curile legii administrației publice. 
Poate, printr-o abordare mai uma-
nistă și un rezumat succint este mai 
ușor de înțeles. Despre modificările 
legii fondului funciar, cel mai bine 
poate vorbi tot senatorul, care a 
inițiat modificările respective, de 
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11.00-17.00 Cum poate fi starea provocată 
de LSD, ecstasy, marijuana și alcool 
în exces? - există posibilitatea de 
a încerca ochelarii care simulează 
efectele consumului de LSD, ecs-
tasy, marijuana sau alcool.   
Cum este condusul unui autovehi-
cul sub influența drogurilor/alco-
olului? - cu ajutorul unui simulator 
și al ochelarilor speciali se poate 
încerca condusul sub influența dro-
gurilor/alcoolului.   
Quiz – în tematica prevenției cu 
premii de tombolă – cei curioși își 
pot testa cunoștințele despre dro-
guri cu ajutorul unor întrebări. 

14.00-17.00 Consiliere pentru dependenți 
Cei interesați se pot înscrie la cortul 
fundației, vineri și sâmbătă până la 
ora 13.  
Consilierea va fi oferită de asisten-
tul social Adorján Éva, coordona-
toarea Centrului de Terapie Ozd. 
Tel: 0787 691 845, 0743 039 255.

Serviciul de Ajutor Maltez 
Locația: Parcul Municipal
Organizator: Serviciul de Ajutor Maltez 
10.00 Prezentarea activității ONG-ului. 

Pictat pe față, desenat, realizarea 
unor obiecte prin care copiii își pot 
dezvolta creativitatea și îndemâna-
rea. Obiectele realizate pot fi oferite 
spre vânzare, sprijinind astfel pro-
gramul Pâinea lui Sfântu Anton. Con-
curs de cunoștințe generale despre  
Rákóczi Ferenc al II-lea, pe categorii 
de vârstă: 6-10 ani, de la ora 14; 11-14 
ani de la ora 16; 15-18 ani de la ora 18. 
Premierea va avea loc duminică, de 
la ora 15 la Cortul Maltez.

Uniunea Părinților Maghiari în 
Parcul Municipal 

Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Uniunea Părinților Maghiari 
10.00-18.00 Ce vei fi când vei fi mare? - 

forum profesionist cu invitați. Vor 
fi prezente conducerea Uniunii 
Părinților Maghiari și reprezen-
tantele grupului Femei de Afaceri 
din Transilvania. Tema principală: 
înlesnirea alegerii carierei prin pre-
zentarea întreprinderilor în unitățile 
de învățământ cu predare în limba 
maghiară. Proiectul va debuta în 
toamna acestui an. 

Uniunea Femeilor de Afaceri 
 în Parcul Municipal 

Locația: Parcul Municipal
Organizator: Uniunea Femeilor de Afaceri 
10.00-12.00 Salvamontiștii Juniori – pre-

zentare 
13.00-16.00 Campionat de jocuri de soci-

etate 
16.00 Ce poți să faci ca școala să fie o 

aventură? O discuție deschisă cu 
directorul, profesorul și părintele. 

18.00 Cerc pentru femei: Fără tabuuri, 
Szőcs Blanka va povesti cu Csata 
Éva și Czirjék Kati

20.00 Distileria de pălincă Orbán, unde 
și femeile se pricep la producerea 
pălincii  

Fundația Bonus Pastor 
 în Parcul Municipal 

Locația: Parcul Municipal
Organizator: Fundația Bonus Pastor 

Scopul fundației este de a oferi sprijin de-
pendenților de alcool, droguri, jocuri de 
noroc ș.a., precum și familiilor lor. Funda-
ția desfășoară trei activități importante: 
prevenția, terapia și îngrijirea de după. 
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Fundația Little People  
 în Parcul Municipal

Locația: Parcul Municipal
Organizator: Fundația Little People

Fundația Little People, cu sediul în 
Cluj-Napoca, activează de 22 ani cu scopul 
de a face mai ușoară viața copiilor care 
suferă de cancer și, totodată, de a-i ajuta 
pe părinți să înțeleagă: cancerul poate fi 
învins, există viață și după cancer. 

10.00-18.00 Atelierul creativ al leului cu-
rajos – activitate interactivă pentru 
copii 

Asociația Visit Mureş la Vâltoarea 
Mureşeană 

Locația: Parcul Municipal
Organizator: Asociația Visit Mureș  

10.00-18.00 Prezentarea interactivă a 
obiectivelor turistice mai puțin 
cunoscute din județul Mureș  
jocuri pentru cei mici și cei mari  
 roata norocului cu premii 

15.00 Visit Mures Travel App – prezenta-
rea aplicației 

16.00 Forum de dezbateri – Mai rămâ-
neți câteva nopți! – Cum putem 
să facem ca Târgu Mureș să nu fie 
un oraș de tranzit? Cum îi putem 
determina pe turiștii care vizitează 
destinații mureșene, precum Sighi-
șoara sau Sovata, să-și prelungeas-
că șederea?

Cortul Consulatului General al  
Ungariei la Miercurea Ciuc 

Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Consulatul General al Unga-
riei la Miercurea Ciuc  

10.00-16.00 Ca și în anii precedenți, și de 
această dată vă așteptăm la cortul 
Consulatului General al Ungariei 
la Miercurea Ciuc, unde angajații 
consulatului vă pot oferi informații 
și sfaturi cu privire la obținerea 
cetățeniei maghiare, condițiile 
pentru depunerea cererilor pentru 
eliberarea pașaportului sau alte 
informații. Nici de această dată nu 
va lipsi quiz-ul destinat atât adulți-
lor, cât și copiilor, câștigătorii fiind 
și premiați. 

Bursă de idei la standul Serviciului 
de Ajutor Telefonic 

Locația: Parcul Municipal
Organizator: Serviciul de Ajutor Telefonic 

Ai obiecte de uz casnic vechi, dar încă 
funcționale? Care sunt acelea? Ești sigur 
că nu mai ai nevoie de ele? Serviciul de 
Ajutor Telefonic și-a mărit spațiul de 
depozitare de la 25 mp la 250 mp, tocmai 
pentru ca tu să ai unde să-ți aduci obiecte-
le de care nu mai ai nevoie și pe care le-ai 
dona celor nevoiași. Ne bazăm pe ideile și 
donațiile tale!
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Locația: Parcul Municipal 
Sponsor principal:

Organizator: Asociația pentru Târgu Mureș
Unul dintre cele mai importante subiecte 
ale vremurilor noastre este abordarea unui 
stil de viață sănătos. Dar ce putem face 
pentru a împiedica să ne îmbolnăvim?
 
Prevenția are un rol din ce în ce mai impor-
tant în societatea și comunitatea în care 
trăim. Tocmai din acest motiv, specialiștii 
care vor fi prezenți la Vâltoarea Sănătă-
ții vor oferi consiliere medicală gratuită 
cu scopul de a ajuta la menținerea sau 
trecerea la un stil de viață sănătos. Tot 
aici, cei interesați vor putea participa la 
diverse screening-uri medicale și vor putea 
lua parte la prezentările interesante ale 
specialiștilor. Cei mici vor putea învăța mai 
mult despre o viață sănătoasă cu ajutorul 
unor jocuri distractive și educative. Întru-
cât dezvoltarea științelor poate fi posibilă 
prin implicarea generațiilor mai tinere, 
prin programul ”Când voi fi mare, voi fi 
cercetător!“, copiii se vor putea implica și 
în experimente interesante.
 
10.00-17.00 (pauză de masă între orele 

13.00-14.00)
 

Când voi fi mare, voi fi cercetător!
Gedeon Richter, compania farmaceutică 
cu cel mai mare centru de cercetare din 
regiune, îndeplinește un rol esențial în 
domeniul cercetării și inovării. Cercetarea 
este un proces extrem de complicat și se 
bazează pe cunoștințe științifice vaste. 

Acest program sprijină creșterea interesu-
lui copiilor față de științe și oferă posibili-
tatea copiilor să facă diferite experimente 
și astfel să pășească în minunata lume a 
științelor. După parcurgerea cu succes a 
activităților, participanții vor primi diplo-
me și vor pleca cu numeroase amintiri de 
neuitat. 

11.00 Prezentare: Să ne expunem tabuurile! 
Locația: Parcul Municipal, cortul de 
dezbateri 
Csíki Andrea, psiholog clinician, 
consilier școlar și profesor, va vorbi 
despre modul în care situațiile so-
ciale și problemele actuale ne afec-
tează echilibrul emoțional. Relația 
părinte-copil, tehnici educative efi-
ciente și relația școală-părinte sunt 
printre cele mai dezbătute proble-
me. Părinții vor putea afla care sunt 
cele mai frecvente întrebări cu care 
se adresează școlarii psihologului, 
toate acestea în cadrul unui spec-
tacol inetractiv  ”Să ne expunem 
tabuurile”.

 
Prevenție dentară fără bariere

Zânele Măseluță la vor arăta copiilor cum 
se face periajul corect al dinților, prin 4 
jocuri distractive: ”Întreabă-răspunde”, 
”Periuța de dinți dansantă”, ”Caută rege-
le bacil”, ”Freacă bine”.
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Ce să conțină farfuria celui care 
suferă de alergii?

Simptomele alergiei diferă în funcție 
de vârstă și anotimp. Pe lângă alergia 
la polen care apare în anumite luni ale 
anului, sunt frecvente stările alergice 
care persistă pe durata întregului an. Este 
necesar să știm ce putem face pentru a 
preveni alergiile, ce opțiuni avem dacă 
ne confruntăm cu simptomele alergiei. 
La aceste întrebări va răspunde dr. Bódi 
Beáta, alergolog și specialist imunolog, în 
cadrul Vâltorii Sănătății.

14.00 Prezentare: Alergii în timpul copilăriei  
Locație: Locația: Parcul Municipal, 
cortul de dezbateri. 
Dr. Bódi Beáta, alergolog și specia-
list imunolog, va răspunde la între-
bările legate de alergiile copiilor.

Pielea, scutul corpului
Dr. Bagosi Ágota, specialist dermatolog, 
va oferi sfaturi tuturor celor care consi-
deră importantă protejarea pielii lor. În 
cadrul Vâltorii Sănătății, adulții vor putea 
participa la consiliere privind alunițele și 
protecția solară, pot povesti cu privire 
la moduri de protejare a pielii împotriva 
soarelui, semnele precoce ale melano-
mului, protecția pielii copilului. Cei mici 
își vor putea însuși, prin jocuri, obiceiurile 
sănătoase de protecție a pielii lor.
 
Mit şi realitate despre alimentația 

sănătoasă
În zilele noastre ne întâlnim cu multe 
sfaturi privind alimentația sănătoasă, me-

tode prezentate ca și sigure, dar din surse 
nesigure, metode de tratament mistice, 
informații confuze care se bat cap în cap. 
Hai și povestește cu dieteticienii Nemes 
Levente, Kiss Emőke, Eötvös Tímea, care 
îți vor răspunde la întrebări în baza unor 
cercetări științifice.
 

Postura dreaptă emană 
 încredere de sine

Deformările tălpii piciorului și ale coloanei 
se pot vindeca doar dacă sunt descoperi-
te și tratate în copilărie sau adolescență. 
Astfel, starea de bine a copilului nostru 
depinde de noi, de aceea trebuie să 
facem tot ce ne stă în putere pentru ca 
acesta să aibă o viață desăvârșită – reco-
mandă specialiștii ortopezi și tehnicienii 
de la Osteopharm.
Până când adulții adună informații, copiii 
vor putea să-și îmbunătățească abilitățile 
cu ajutorul unei praștii uriașe și, desigur, 
vor câștiga și premii.
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COLȚUL GASTRONOMIC 
Locația: Parcul Municipal 
10.00-17.00 Degustare de brânzeturi 

– prezentarea producătorilor de 
brânzeturi artizanale, degustare și 
târg de brânzeturi  
Organizator: Asociația Agriculto-
rilor Maghiari din România, filiala 
Mureș, Asociația EcoTarget 

16.00 Anunțarea rezultatelor 

13.30-14.00 Concursul transilvănean de 
pălincă și distilat, ed. IV – decerna-
rea premiilor  
Locația: Parcul Municipal, scena 
mică 
Organizator: Ordinul Cavalerilor 
Pălincii din Transilvania, Asociația 
EcoTarget

CURTEA DE VINOTECĂ 
Locația: str. Revoluției, nr. 8
Organizator: Fundația Studium Prospero 

10.00 Roata Timpului - program pentru 
copii 

 Organizator: Asociația Világló 
17.00 Degustare de vinuri

19.00 Degustare de vinuri 

20.00 Concert: Petit Kvartett
 

COLȚUL BERII 
Locația: Casa Berii, str. Sinaia, nr. 3 
Organizator: Jazz&Blues Club
 
13.00-15.00 Să mâncăm sănătos – activita-

te pentru copii   

16.00-18.00 Activități pentru copii cu spri-
jinul Creativ Hobby și Papirus 

16.00 Prezentare: Fabrica de bere a lui 
Bürger Albert, prezentarea Coope-
rativei Furnica din Transilvania – 
Sebestyén Spielmann Mihály  
Degustare de beri – Fabrica de 
bere artizanală La Cluj 

18.00 Concert pentru copii: Papp Tilu – 
Libavonat

20.00 Concert acustic de blues: Bibó  
Lajos&Molnár József – Casa Berii 

22.00 Festival de casa dansului – va fi un 
maraton de dans în acompania-
mentul formațiilor Maros, Üsztürü 
și Üver - Jazz&Blues Club, sala Piano 
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Táncolj Velünk Most SRL, Asociația 
pentru Târgu Mureș, Ansamblul 
Artistic Mureșul

22.00 Festival de casa dansului – va fi un 
maraton de dans în acompaniamen-
tul formațiilor Maros, Üsztürü și 
Üver - Jazz&Blues Club, sala Piano  
Locația: Jazz&Blues Club, sala Piano  
Organizator: Asociația Parapács

 

VÂLTOAREA SPORTIVĂ 
Locația: terenul de sport al Liceului Bolyai 
Farkas 
Organizator: Fundația Colegiului Bolyai 

10.00-18.00 
Aleargă o tură pentru Bolyai – 
susține proiectul Fundației Cole-
giului Bolyai de reabilitare a pistei 
(teren cu iarbă sintetică și material 
sintetic)!  
Concurs pentru familii – concurs 
de îndemânare pentru cei mici și 
cei mari. Se pot înscrie familii cu cel 
puțin 3 membri, fiecare membru 
de familie trebuie să parcurgă un 
traseu, iar la final trebuie să alerge 
patru ture într-o cursă de ștafetă – 
în cazul familiilor cu doar 3 membri, 
unul dintre participanți va alerga de 
două ori.   
Mă faci să mă sui pe pereți! – 
cățărare pe perete din bunăvoința 
Salvamont Mureș 
Lovește, pocnește! – tenis de masă, 
badminton  
Roata norocului – învârți și câștigi!

22:00 Cele mai celebre șlagăre maghiare 
ale tuturor timpurilor cu Döme – 
Jazz&Blues Club, The Bunker

FOLK LA VâLTOARE 
 10.00-12.00 Roata Verii 
 Locația: Curtea de Vinotecă, str. 

Revoluției, nr. 8 
 Organizator: Asociația Világló, Fun-

dația Studium Prospero 

Copiii și părinții sunt invitați la un eveni-
ment prin care pot cunoaște activitățile 
specifice verii, se vor putea juca, cânta 
împreună și vor putea afla mai multe 
despre sărbătorile care au loc în acest 
anotimp. 

Întâlnirea Ansamblurilor de dans copii - 
amatori, ed. a II-a  
Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Ansamblul Artistic Mureșul, 
Asociația pentru Târgu Mureș 

10.30-11.00 Sosirea participanților
11.00-13.00 Jocuri populare pentru copii, 

lecții de dans popular – activitate 
interactivă 

13.00-13.15 DANS COMUN 
13.30-14.00 Decernarea premiilor de că-

tre Ordinul Cavalerilor Pălincii din 
Transilvania 

14.00-16.00 Spectacolul festiv al ansam-
blurilor de dans participante 

17.00-20.00 A VI-a ediție a Concursului de 
bărbunc  
Locația: Sala de spectacole a An-
samblului Artistic Mureșul  



PRAGA

Târgu Mureș, str. Brăila nr. 11.

Kutna Hora, Praga, Karlstejn, Telc

Cu ghidaj în limba maghiară

Magyarország Főkonzulátusa
Csíkszereda

 3 n |e oli pz ți4
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10.00 Încălzire – Zumba
10.30  Streetball – așteptăm înscrierea, la 

fața locului sau pe pagina de face-
book a evenimentului, a echipelor 
formate din trei participanți (+ o 
rezervă) 

10.30 Nu e Suleiman! Simultan! – joacă o 
partidă de șah cu un fost elev de la 
Bolyai. Barátosi Dániel, specialist 
internațional de șah, și colegii lui 
vor juca un simultan de șah pe 10 
table de joc.

11.00 Jugger – jocuri de lupte în variantă 
sportivă  

12.00 Wu-shu – prezentare și flash-mob
12.30 Hai la academie! – se prezintă Asoci-

ația Clubul Sportiv MSE, partenerul 
Academiei de fotbal din Secuime 

13.00 Nimerește ținta! – tras cu arcul. 
Cei interesați vor putea încerca 
trasul cu arcul și, totodată, vor avea 
șansa să se întâlnească cu campio-
nul mondial la acest sport, Moréh 
Tamás. Echipamentul va fi asigurat 
de către organizatori.

14.00 En garde! – scrimă 
15.00 Lansare de carte – Kádár Zoltán, 

redactor la Radio Târgu Mureș, va 
prezenta cartea de istorie sportivă 
a profesorului de sport Oláh János.  
Locația: Biblioteca Teleki-Bolyai 

16.00 Să învățăm americana! Prezentare 
de fotbal american, aruncare cu 
mingea, prezentarea echipamen-
tului 

17.00-18.00 Odihnă activă  
 

CONCERTE LA VâLTOARE 
18.00 Spectacolul corului secuiesc de 100 

de bărbați 
 Locația: Palatul Culturii, sala mare  
 Organizator: Asociația Marosszéki 

Harmónia, Asociația pentru Târgu 
Mureș 

19.00 Kerekes Band&Baricz Gergő 
Locația: Parcul Municipal, scena 
mare  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș 

21.00 Keresztes Ildikó 
Locația: Parcul Municipal, scena 
mare  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș  

22.00 Cele mai celebre șlagăre maghiare 
ale tuturor timpurilor  

 Locația: Jazz&Blues Club, The Bunker
 Organizator: Jazz&Blues Club
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TâRG LA VâLTOARE 
Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Asociația pentru Târgu Mureș 
10.00-22.00 Târg meșteșugăresc 
 

VâLTOAREA LA BIBLIOTECA  
TELEKI-BOLYAI 

Locația: Parcul Municipal și curtea Biblio-
tecii Teleki-Bolyai 
Organizator: Fundația Teleki Téka 
10.00-19.00 Târg de carte 
Locația: Parcul Municipal, Curtea de carte

ACTIVITĂȚI PENTRU  
FAMILII ȘI COPII

Organizator: Asociația Parapács 
Locația: Parcul Municipal 
 
10.00-13.00 Vâltoarea prichindeilor 
 Organizator: Asociația Caritas Al-

ba-Iulia, program pentru prichindei 
cu vârste cuprinse între 1-3 ani 

 Concurs de îndemânare – cățărat, 
mers de-a bușilea și jocuri de înde-
mânare, dezvoltare timpurie

 Modelat din plastilină, gătit, con-
struit mașinuțe și altele 

10.00-13.00 Activități meșteșugărești 
Organizator: Fundația Unitarcoop  
Reînnoiește-ți hainele! - pictură pe 
haine cu Bajkó Enikő și Lévai Mónika 
-  recomandat de la vârsta de 10 ani, 
obiectele vestimentare care vor fi 
vopsite trebuie aduse de acasă.  
- Atelier de împletit hârtie cu Bene-
dek Ervin 

10.30 - 11.30 Casă de dans pentru copii 
Organizator: Asociația Parapács  
Cântă formația Üver, profesor: 
Moldován Emese.

11.30-12.30 Familia dansează! – joc, mișca-
re, dans pentru copii și adulți  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș, Navarra Dance 
Profesor: Macaveiu Blanka, coordo-
natorul și coreograful grupului de 
dans Navarra Dance

11.00-18.00 Să Învățăm Altfel pe Insula 
Interactivă - Cum este să trăiești cu 
o dizabilitate  
Organizator:  
Asociația HIFA-România 

12.00-18.00 Lucrează cu noi – atelier de 
lucru manual cu persoane cu diza-
bilități  
Organizator:  
Asociația HIFA-România

15.00-18.00 Jocuri de societate cu per-
soane cu dizabilități – programul 
Building Bridges 

 Organizator:  
Asociația HIFA-România  

16.00-18.00 Activități meșteșugărești 
Organizator: Fundația Unitarcoop  
Atelier de confecționat păpuși cu 
Kelemen Vera  
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țul frumuseții, concursuri – jocuri: Smart 
Egg și cubul Rubik în cortul Játszma.

16.00-16.30 Simon Judit Gyöngyi: La 
masa Domnului  - Când îmi atingi 
buzele... - lansare de carte. O carte 
despre întâlnirea cu Dumnezeu. 
Locația: Parcul Municipal, Cortul de 
dezbatere. Organizator: Asociația 
HIFA-România

16.30-17.00 Simon Judit Gyöngyi: Iubirea 
umilă – Doar vorbesc cu Tine, Cel 
care trăiești în mine... - lansare 
de carte. Carte despre dialogul cu 
Dumnezeu. Cartea a fost ilustrată 
de către Kelemen Attila.  
Locația: Parcul Municipal, Cortul de 
dezbateri.  
Organizator:  
Asociația HIFA-România.

Uniunea Părinților Maghiari în 
Parcul Municipal 

Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Uniunea Părinților Maghiari 

10.00-18.00 Ce vei fi când vei fi mare? - 
forum profesionist cu invitați. Vor 
fi prezente conducerea Uniunii 
Părinților Maghiari și reprezen-
tantele grupului Femei de Afaceri 
din Transilvania. Tema principală: 
înlesnirea alegerii carierei prin pre-
zentarea întreprinderilor în unitățile 
de învățământ cu predare în limba 
maghiară. Proiectul va debuta în 
toamna acestui an. 

          

Uniunea Femeilor de Afaceri în 
Parcul Municipal 

Locația: Parcul Municipal
Organizator: Uniunea Femeilor de Afaceri 

10.00 Activitate interactivă în limba 
română prin colaborarea Școlii de 
limbi străine abcDeutsch

11.00-13.00 Fii tu eroul din poveste! 
Activitate interactivă pentru copii 
și adulți cu suflet de copil. Invitat 
special: Pokapi.

13.00 - 16.00 Campionat de jocuri de 
societate 

16.00 #zerowaste – să reducem gunoiul 
pe care-l producem. Masă-rotundă 
cu Balázs Panna și Czirjék Kati, la 
final va fi un schimb de experiențe. 

18.00 Cerc pentru femei: Femei de 
afaceri în Transilvania, întâlnire 
profesională
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Fundația Bonus Pastor în Parcul 
Municipal 

Locația: Parcul Municipal
Organizator: Fundația Bonus Pastor

Scopul fundației este de a oferi sprijin de-
pendenților de alcool, droguri, jocuri de 
noroc ș.a., precum și familiilor lor. Funda-
ția desfășoară trei activități importante: 
prevenția, terapia și îngrijirea de după. 

10.00-17.00 Cum poate fi starea provo-
cată de LSD, ecstasy, marijuana 
și alcool în exces? - există posibi-
litatea de a încerca ochelarii care 
simulează efectele consumului de 
LSD, ecstasy, marijuana sau alcool.   
Cum este condusul unui autovehi-
cul sub influența drogurilor/alco-
olului? - cu ajutorul unui simulator 
și al ochelarilor speciali se poate 
încerca condusul sub influența dro-
gurilor/alcoolului.   
Quiz – în tematica prevenției cu 
premii de tombolă – cei curioși își 
pot testa cunoștințele despre dro-
guri cu ajutorul unor întrebări. 

Serviciul de Ajutor Maltez 
Locația: Parcul Municipal
Organizator: Serviciul de Ajutor Maltez 
10.00 Prezentarea activității ONG-ului. 

Pictat pe față, desenat, realizarea 
unor obiecte prin care copiii își pot 
dezvolta creativitatea și îndemâ-
narea. Obiectele realizate pot fi ofe-
rite spre vânzare, sprijinind astfel 
programul Pâinea lui Sfântu Anton.

15:00 Premierea concursului de cunoștin-
țe generale despre Rákóczi Ferenc 
al II-lea

17.00 Premierea concursului de pictură/
grafică/colaj despre Rákóczi Ferenc 
al II-lea

Asociația Visit Mureş  
la Vâltoarea Mureşeană 

Locația: Parcul Municipal
Organizator: Asociația Visit Mureș  

10.00-18.00 Prezentarea interactivă a 
obiectivelor turistice mai puțin 
cunoscute din județul Mureș  
jocuri pentru cei mici și cei mari  
roata norocului cu premii 

 
Cortul Consulatului General al  

Ungariei la Miercurea Ciuc 
Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Consulatul General al Unga-

riei la Miercurea Ciuc

10.00-16.00 Ca și în anii precedenți, și de 
această dată vă așteptăm la cortul 
Consulatului General al Ungariei 
la Miercurea Ciuc, unde angajații 
consulatului vă pot oferi informații 
și sfaturi cu privire la obținerea 
cetățeniei maghiare, condițiile 
pentru depunerea cererilor pentru 
eliberarea pașaportului sau alte 
informații. Nici de această dată nu 
va lipsi quiz-ul destinat atât adulți-
lor, cât și copiilor, câștigătorii fiind 
și premiați. 

 
Bursă de idei la standul Serviciului 

de Ajutor Telefonic 
Locația: Parcul Municipal
Organizator: Serviciul de Ajutor Telefonic 

Ai obiecte de uz casnic vechi, dar încă 
funcționale? Care sunt acelea? Ești sigur 
că nu mai ai nevoie de ele? Serviciul de 
Ajutor Telefonic și-a mărit spațiul de 
depozitare de la 25 mp la 250 mp, tocmai 
pentru ca tu să ai unde să-ți aduci obiecte-
le de care nu mai ai nevoie și pe care le-ai 
dona celor nevoiași. Ne bazăm pe ideile și 
donațiile tale!

SEPTEMBRIE 1.
duminică
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VâLTOAREA SĂNĂTĂȚII 
Duminică, 1 septembrie

Locația: Parcul Municipal
Sponsor Principal: 

Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș

Unul dintre cele mai importante subiecte 
ale vremurilor noastre este abordarea 
unui stil de viață sănătos. Dar ce putem 
face pentru a împiedica să ne îmbolnăvim?
 
Prevenția are un rol din ce în ce mai 
important în societatea și comunitatea 
în care trăim. Tocmai din acest motiv, 
specialiștii care vor fi prezenți la Vâltoarea 
Sănătății vor oferi consiliere medicală gra-
tuită cu scopul de a ajuta la menținerea 
sau trecerea la un stil de viață sănătos. 
Tot aici, cei interesați vor putea participa 
la diverse screening-uri medicale și vor 
putea lua parte la prezentările interesan-
te ale specialiștilor. Cei mici vor putea în-
văța mai mult despre o viață sănătoasă cu 
ajutorul unor jocuri distractive și educati-
ve. Întrucât dezvoltarea științelor poate 
fi posibilă prin implicarea generațiilor mai 
tinere, prin programul ”Când voi fi mare, 
voi fi cercetător!“, copiii se vor putea 
implica și în experimente interesante.

10.00-17.00 pauză de masă între orele 
13.00-14.00)
 

Când voi fi mare, voi fi cercetător!
Gedeon Richter, compania farmaceutică cu 
cel mai mare centru de cercetare din regiu-
ne, îndeplinește un rol esențial în domeniul 
cercetării și inovării. Cercetarea este un 
proces extrem de complicat și se bazează 
pe cunoștințe științifice vaste. Acest pro-
gram sprijină creșterea interesului copiilor 
față de științe și le oferă posibilitatea co-
piilor să facă diferite experimente și astfel 
să pășească în minunata lume a științelor. 
După parcurgerea cu succes a activităților, 
participanții vor primi diplome și vor pleca 
cu numeroase amintiri de neuitat.

11.00 Prezentare: Nu-i așa că puteți îmbu-
nătăți relația cu copilul? 
Locația: Parcul Municipal, cortul de 
dezbateri  
Csíki Andrea, psiholog clinician, con-
silier școlar și profesor, va vorbi des-
pre modul în care situațiile sociale 
și problemele actuale ne afectează 
echilibrul emoțional. Relația părin-
te-copil, tehnici educative eficiente 
și relația școală-părinte sunt printre 
cele mai dezbătute probleme. 
În cadrul prezentării interactive Nu-i 
așa că puteți îmbunătăți relația cu 
copilul?, putem să învățăm câteva 
practici asertive de comunicare. 

 

SEPTEMBRIE 1.
duminică
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Totul despre vaccinuri
Specialiștii din cadrul Centrului Medical 
de Pediatrie MediKids ne vor ajuta să 
ne lămurim cu privire la vaccinuri, un 
subiect mult discutat în zilele noastre. 
Cu ocazia Vâltorii Sănătății vor avea loc 
evaluarea capacităților coordinative 
adaptate vârstei și evaluarea proceselor 
cognitive și maturității sistemului nervos 
al sugarilor și al copiilor mici. Tot aici vor 
putea primi informații cu privire la nece-
sitatea vaccinurilor și efectele secundare 
ale acestora.
 

Ce să conțină farfuria celui care 
suferă de alergii?

Simptomele alergiei diferă în funcție de 
vârstă și anotimp. Pe lângă alergia de la 
polen care apare în anumite luni ale anu-
lui, sunt frecvente stările alergice care 
persistă pe durata întregului an. Este 
necesar să știm ce putem face pentru a 
preveni alergiile, ce opțiuni avem dacă 
ne confruntăm cu simptomele alergiei. 
La aceste întrebări va răspunde dr. Bódi 
Beáta, alergolog și specialist imunolog, 
în cadrul Vâltorii Sănătății.

 
Pielea, scutul corpului

Dr. Bagosi Ágota, specialist dermatolog, 
va oferi sfaturi tuturor celor care consi-
deră importantă protejarea pielii lor. În 
cadrul Vâltorii Sănătății, adulții vor putea 
participa la consiliere privind alunițele și 

protecția solară, pot povesti cu privire 
la moduri de protejare a pielii împotriva 
soarelui, semnele precoce ale melano-
mului, protecția pielii copilului. Cei mici 
își vor putea însuși, prin jocuri, obiceiuri-
le sănătoase de protecție a pielii lor.
 

Mit şi realitate despre alimentația 
sănătoasă

În zilele noastre ne întâlnim cu multe sfa-
turi privind alimentația sănătoasă, meto-
de prezentate ca și sigure, dar din surse 
nesigure, metode de tratament mistice, 
informații confuze care se bat cap în cap. 
Hai și povestește cu dieteticienii Nemes 
Levente, Kiss Emőke, Eötvös Tímea, care 
îți vor răspunde la întrebări în baza unor 
cercetări științifice.

 
Postura dreaptă emană  

încredere de sine
Deformările tălpii piciorului și ale co-
loanei se pot vindeca doar dacă sunt 
descoperite și tratate în copilărie sau 
adolescență. Astfel, starea de bine a 
copilului nostru depinde de noi, de aceea 
trebuie să facem tot ce ne stă în putere 
pentru ca acesta să aibă o viață desăvâr-
șită – recomandă specialiștii ortopezi și 
tehnicienii de la Osteopharm.
Până când adulții adună informații, copiii 
vor putea să-și îmbunătățească abilitățile 
cu ajutorul unei praștii uriașe și, desigur, 
vor câștiga și premii.

SEPTEMBRIE 1.
duminică
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COLȚUL GASTRONOMIC 
Locația: Parcul Municipal 
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș, Asociația EcoTarget 

09.00-16.00 Ceaunul Magic – concurs de 
gătit pentru echipe sprijinit de Mr. 
GIFT 

15.00 Anunțarea rezultatelor 

CURTEA DE VINOTECĂ 
Locația: str. Revoluției, nr. 8
Organizator: Fundația Studium Prospero 

18.00 Degustare de vinuri 

20.00 Concertul trupei Szintaxis 

21.30 Concert Bobfolk

COLȚUL BERII 
Locația: Casa Berii, str. Sinaia, nr. 3 
Organizator: Jazz&Blues Club
 
18.00 Concert pentru copii:  

Stone Hill&Póra Zoli

20.00 Concert acustic de blues:  
BRONX, Casa Berii  

FOLK LA VâLTOARE 
10.30-11.30 Casă de dans pentru copii  

Organizator: Asociația Parapács 
Cântă formația Üver, profesor Mol-
dován Emese

 

SPORT LA VâLTOARE 
10.00 Cupa Vâltorii  

Locația: terenul sintetic de lângă 
Go-kart, malul Mureșului  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș

 

VâLTOAREA TEATRALĂ 
 
19.00 Spectacol de poezii: Kilyén Ilka –  

În mâna lui Dumnezeu! 
Locația: Biserica Catolică Sf. Ioan 
Botezătorul  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș  
La orgă: Molnár Tünde

SEPTEMBRIE 1.
duminică
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CONCERTE LA VâLTOARE 
 
18.00 Stone Hill & Póra Zoli – concert 

pentru copii  
Locația: Colțul berii, str. Sinaia, nr. 3 
Organizator: Jazz&Blues Club

18.30 Producție de dans Navarra Dance  
Locația: Parcul Municipal, scena 
mare  
Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș, Grupa de dans Navarra 
Dance 

19.00 Loyal 
Locația: Parcul Municipal, scena 
mare  
Organizator: Asociația Parapács

 

20.00 BRONX – concert acustic 
Locația: Colțul berii, str. Sinaia, nr. 3 
Organizator: Jazz&Blues Club
 
20.00 Concert: Szintaxis  

Locația: Curtea de vinotecă, str. 
Revoluției, nr. 8  
Organizator: Fundația Studium 
Prospero 

 
21.00 Neoton Família Sztárjai
 Locația: Parcul Municipal, scena mare  

Organizator: Asociația pentru Târgu 
Mureș

21.30 Bobfolk 
Locația: Curtea de vinotecă, str. 
Revoluției, nr. 8  
Organizator: Fundația Studium 
Prospero

LECO
Locația: Parcul Municipal 

Vineri, 30 august 
17.00-19.00 Roata Norocului 

Leco cu premii. Activități 
interactive pentru copii. 
Prezentare de produse și 
servicii în cortul Leco 

31 august-1 septembrie 
10.00-19.00 Roata Norocului 

Leco cu premii. Activități 
interactive pentru copii. 

Prezentare de produse și servicii 
în cortul Leco

SEPTEMBRIE 1.
duminică
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Școala de limbi străine 
Hollywood 

Miercuri, 28 august
17.00-18.00 Predarea limbii române 

dintr-o altă perspectivă - ma-
să-rotundă  
Locația: str. Gheorghe Doja, 
nr. 64-68  
Invitați: Kristóf Kata – fon-
datorul Școlii de limbi străine 
Hollywood care va dezvălui 
secretele din spatele stilului ei 
de predare: de ce este mai ra-
pidă și mai eficientă învățarea 
unei limbi străine prin meto-
dele aplicate de ea, respectiv 
cum ajung participanții să 
iubească să învețe? 
Gogolák Zsolt – membru 
fondator al școlii din Târgu 
Mureș – Cu ce scop a fost dez-
voltată această nouă materie 
de predare a limbii române și 
care este legătura cu viitorul 
Târgu Mureșului? 
Popa Gitta – directorul școlii, 
care va vorbi despre succe-
sele înregistrate de această 
școală, respectiv despre 
planurile de viitor foarte 
ambițioase. 

31 august-1 septembrie 
10.00-18.00 jocuri interactive în lim-

ba engleză și română, colț de 
lectură, colț foto cu Leonardo 
DiCaprio. 

Locația: Parcul Municipal

OrtoProfil
Consultații ortopedice  

de specialitate și consiliere 
Locația: Parcul Municipal

Vineri, 30 august
12.00-17.00  Consultația coloanei 

vertebrale – adulți și copii

Sâmbătă, 31 august
12.00-17.00 Amprentare plantară 

digitalizată pentru depis-
tarea deviațiilor la nivelul 
membrului inferior – 
adulți și copii (de la vârsta 
de 7 ani)

Duminică, 1 septembrie
12:00 – 17:00 Consultația coloa-

nei vertebrale – copii și 
adulți

10:00 – 14:00 Dezvoltarea moto-
rie pe baza tehnicii Vojta 
(0 – 2 ani) 
Jocuri zilnice pentru copii: 
desenat, jocuri cu mingea 
pentru copii între 0-2 ani, 
tatuaje și alte surprize!
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FOMCO
Compania Fomco se alătură 
Vâltorii și în acest an, nu 
doar ca sponsor principal, 
ci, în mod tradițional, ca 
participant activ al aces-
tui eveniment. De la an la 
an oferim activități noi și 
interactive, pentru a aduce 
un zâmbet pe fețele celor 
prezenți!
Întrucât compania își des-
fășoară activitatea pe mai 
multe domenii, pregătim 
jocuri care să arate fiecare 
arie de activitate, iar cei pre-
zenți să cunoască mai bine 
tot ceea ce noi facem.
Cele mai multe activități 
sunt dedicate familiilor și 
copiilor!

• Datorită succesului pe 
care l-a avut în anii pre-
cedenți, și în acest an 
veți putea încerca simu-
latorul 3D de parcare cu 
camionul – Euro Truck 
Simulator 2.

• Puneți la încercare 
talentul și precizia și 
poți câștiga premii la 
concursul nostru de tir 
cu arcul. 

• Te așteptăm la Cabina 
foto Fomco, unde vei 
primi pe loc poza făcută 
cu Mascota Fomco

• Te invităm să te relaxezi 
pe terasa Fomco Truck 
Service, cu mese și sca-
une create din anvelope

• Peretele Labirint este 
jocul ideal, pentru a-ți 

testa îndemânarea 
într-un mod distractiv 

• Construiește sau dărâ-
mă! Jenga Uriaș este un 
joc de petrecere simplu, 
distractiv și provocator, 
care necesită îndemâ-
nare și atenție. 

• Nimerește zona mar-
cată și vei avea parte 
de premii garantate. 
Ladder Golf!

Căutați Insula Fomco în 
Parcul Municipal! 

OTP
30. august, vineri

17.00-20.00 Programe perma-
nente: consiliere financiară, 
dezvoltarea cunoștințelor 

financiare, activități pentru copii 
organizate de Fundația Dreptul 

la Educație.
31. august-1. septembrie

15.00-20.00 Programe perma-
nente: consiliere financiară, 
dezvoltarea cunoștințelor 

financiare, activități pentru copii 
organizate de Fundația Dreptul 

la Educație.

Mr. Gift
Locația: Parcul Municipal

30. august- 
1. septembrie

10.00-20.00 
Cavalcadă de jocuri logice 
în cortul Mr.Gift: Tangram, 
Moara, Go, Puzzle, Tetrus  
- jocuri logice și concursuri 

peste concursuri 

30. august, vineri
18.00-19.00  

Concurs de Tangram  
pentru copii și adulți

31. august, sâmbătă
18.00-19.00  

Concurs Moara pentru 
copii și adulți

1. septembrie,  
duminică
18.00-19.00

prezentarea jocului GO 
pentru copii

Gravomania - produse ofi-
ciale ale Vâltorii Mureșene, 
cadouri din lemn în cortul 

Mr.Gift





Ani



Banii relaxați se întorc la tine înmulţiţi! Trimite-ţi banii în vacanţă, timp de 13 luni, într-un 
depozit în lei de la OTP Bank și se vor întoarce la tine cu o dobândă de până la 3,7% pe an!

Cazează-ți banii la hotel!

Informaþii detaliate: www.otpbank.ro • 0800 88 22 88

Oferta este valabilă în perioada 1 iulie - 30 august 2019.

OTP Bank România SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în București, str. Buzești nr. 66-68, Sector 1, EUID: ROONRC.J40/10296/1995, 
înregistrată la Registrul Comerțului J40/10296/1995, cod unic de înregistrare 7926069, cod de identificare fiscală RO 7926069, înregistrată în Registrul 
Bancar sub nr. RB–PJR–40–028/1999, cu număr de înregistrare operator de date cu caracter personal nr. 2689.



VII. sponsori oficiali:

honeybeastfilarmonica de stat târgu Mureş
Sárik Péter & falusi mariannkerekes band Szilágyi enikő..

keresztes ildikó

30 august

31 august.

ansamblul naŢional de dans maghiar 26 august

1 septembrie

29 august

opera de stat maghiarĂ

23 august - 1 septembrie 2019

neoton família sztárjai

31 august 29 august

.
.
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