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A Vásárhelyi Forgatag szervezőcsapatának kiemelten 
fontos, hogy a hatályban lévő járványügyi szabályo-
zásoknak eleget tegyen az idei rendezvény alatt, 
ugyanakkor a lehető legbiztonságosabb keretek 
között, a lehető legtöbb résztvevő számára tudják 
elérhetővé tenni programjainkat.

A jelenleg ismert és érvényben lévő szabályozások 
értelmében a 8. Vásárhelyi Forgatag különböző 
programjain való részvétel a következő feltételek 
mellett lehetséges:

1. A Vársétányon levő kézműves illetve könyv-
vásáron, valamint a kültéri, nem tömegeket 
vonzó rendezvényeken (pl. városnéző séták, 
sportprogramok, stb.) való részvétel szabadon 
történik.

2. A Várba való belépés is szabad: bárki sétálhat, 
nézelődhet a Vár területén, viszont az ott zajló 
különböző családi- és gyermekprogramokon, 
illetve koncerteken, táncházban való részvétel 
regisztrációhoz kötött.

3. Ugyanúgy regisztrálni kell minden beltéri 
rendezvényre, amelyeken létszámkorlátozás 
is van.

4. Az esti, főtéren zajló koncertekre is regisztrálni 
kell.

Hogyan zajlik a regisztráció?
Az eseményekre való regisztrálást, jelentkezést  
4 különböző módon lehet megtenni.

1. Interneten, a reg.forgatag.ro weboldalon. Az 
oldalon egyszer kell regisztrálni, majd kiválasz-
tani, bejelölni azokat az eseményeket, amelye-
ken részt szeretnénk venni. A regisztrációval a 
résztvevők elfogadják a nyilatkozatot, hogy a 
Forgatag idejére rendelkezni fognak valamilyen 
immunitást igazoló papírral. A szülőknek meg 
kell adni azt is, hány gyereket kísérnek a ren-
dezvényre, és hogy egy-egy eseményen hányan 
fognak részt venni.

2. A forgatag.ro oldalon levő eseményeknél is 
jelezzük, hogy melyekre ajánlott a regisztráció. 
Ott egy gomb viszi át az érdeklődőt a regisztrá-
ciós oldalra.  
A vár területén zajló Csicsergő családi- és gye-
rekprogramok több szervezet tevékenységét 
gyűjtik egy név alá, így amennyiben valaki ezek 
közül szeretne egyet választani, csak a Csicser-
gő elnevezésű programra kell online regisztrál-
jon. Mindhárom napra külön kell jelentkezni. A 
Várba érkező regisztrált személyek minden nap 

karszalagot kapnak, ezzel részt tudnak venni 
a Csicsergő családi- és gyermekprogramok 
mindegyikén. A karszalagot az emailben kapott 
QR-kód segítségével lehet átvenni a Vársé-
tány felöli bejáratnál található infópontnál. A 
többi gyerektevékenység esetében elegendő 
felmutatni a QR-kódot. (Egészségforgatag, 
Hagyományok Háza programok)

3. A főtéren levő Visit Maros irodában (Győzelem 
tér 1. szám, a Kultúrpalota sarkán) 10-14 óra, 
illetve 15-19 óra között nyitva tart a Forgatagos 
Infópont, ahol személyesen lehet regisztrálni, 
és kiválasztani, hogy mely eseményekre szeret-
ne elmenni az illető személy.

4. A Forgatag idején a helyszínen, a Vár bejára-
tával szemben is működni fog egy Infópont, 
amelynél szintén el lehet majd végezni a 
regisztrációt.

Úgy az internetes felületen, mint az infópontoknál a 
regisztráló felnőttnek nyilatkoznia kell arról, hogy a 
8. Vásárhelyi Forgatag alatt rendelkezni fog:

• 10 napnál régebbi oltási igazolással, vagy
• 72 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel, 

vagy
• 24 óránál nem régebbi negatív antigén teszttel, 

vagy
• a koronavírus-megbetegedésből kigyógyultak 

esetében minimum 15 nappal korábban kiállí-
tott, de 180 napnál nem régebbi igazolással

Ezt az immunitást igazoló iratot nem kérik a szerve-
zők a regisztrálóktól, viszont bármikor hatósági vagy 
szervezői ellenőrzés során fel kell tudniuk mutatni 
azt. Kérjük, legyen önnél kinyomtatva vagy elektroni-
kus formában.

Az online regisztrációs lehetőséget azért érdemes 
igénybe venni, hogy elkerüljük a különböző rendez-
vények előtti torlódást. Kérünk minden regisztrálót, 
nyomtassa ki a QR-kódot, amit a jelentkezés során 
kapott, vagy jegyezze le a számokból és betűkből 
álló kódot, amit azon ír. Csakis ezáltal tudjuk leelle-
nőrizni, hogy valóban regisztrált online.

Azok, akik nem regisztrálnak előre, a helyszínen kell 
aláírniuk a nyilatkozatot arról, hogy van vagy lesz a 
Forgatag idejére immunitást igazoló papírjuk. 

Minden résztvevőtől türelmet és megértést kérünk. 
Minden óvintézkedés, járványügyi szabályozás egymás 
biztonságának és egészségének megóvása és a törvé-
nyi előírásoknak betartásának érdekében történik.

regisztráció



Kedves forgatagozók!
Míg tíz évvel ezelőtt azt volt nehéz elhinni, hogy valaha lehetnek magyar napjaink, 
lehet Vásárhelyi Forgatagunk, múlt évben az volt hihetetlen, hogy egyszerűen nem 
lehet megszervezni a Forgatagot.

Nem csak mi voltunk kénytelenek lemondani a Forgatagunkról, 2020-ban nem 
voltak fesztiválok, nem voltak esküvők, nem voltak keresztelők, nem volt Labdarú-
gó Európa Bajnokság és nem volt Olimpia sem. Mindeddig csak világháború miatt 
maradtak el az ötkarikás játékok, most először egy világjárvány szólt bele a szerve-
zésbe. Az a koronavírus, amely a mi Forgatagunkat is meghiúsította a múlt évben.

Hiányzott a nyolcadik. Hiányoztak a koncertek, a beszélgetések, a nevetések, az 
arcok, az ölelések – hiányzott az a több mint 300 program, amit évről évre nyújtott 
nekünk, nektek a Vásárhelyi Forgatag. A nyolcadik Forgatag azonban nem elmaradt, 
csak elhalasztottuk egy évvel. S most ismét augusztus vége, és ismét Forgatag. 

A nyolcadik Vásárhelyi Forgatag sem olyan már, mint a hetedik volt. Vannak kénysze-
rű szabályozások, amelyeknek meg kell felelnie: helyenként fel kell tennünk a masz-
kot, helyenként be kell tudnunk bizonyítani, hogy védettek vagyunk, miközben sehol 
sem lehetünk annyian, mint eddig. Kisebbek vagyunk. De talán erősebbek is. Túlélők.

A kényszerszünetet arra használtuk fel, hogy újragondoljuk, újraértékeljük a 
rendezvényünket. A járványhelyzet mellett erre azért is volt szükség, mert míg az 
egyik főszervezőnk polgármester lett, a másik a helyettese a városvezetőnek. Ez 
talán a legnagyobb eredménye a Forgatagnak. De közben a szervezés nem állt le, 
ügyesen átrendeztük sorainkat az új csapattal, az új szabályozásokkal pedig tény-
leg egy új Forgatag született.

Legnagyobb változás, hogy kiléptünk a megszokott terünkből: a Maros-part, majd 
a Liget után igencsak pozitív változást jelent, hogy a rendezvényünk központi 
helyszíne a Marosvásárhelyi Vár lesz, a nagy koncertjeinknek pedig a főtéren lesz 
a helyük. Erről álmodtunk már tíz éve is. Akkor, amikor megálmodtuk a Vásárhelyi 
Forgatagot, nem a város szélére képzeltük el, hanem a központba, a főtérre, oda, 
ahol nem rejtve vagyunk, hanem épp, hogy a világ szeme elé kerülünk. 

Ez is mutatja, sok szempontból erősebbek lettünk, mégis igyekszünk megmarad-
ni „kicsinek”. A nyolcadik Vásárhelyi Forgatag nem akar nagyra nőni, családias, 
bensőséges, barátságos kíván lenni, ugyanakkor biztonságos is. Azért tervezzük 
rendezvényeinket a szabályozásoknak megfelelően, mert hisszük, hogy fontos, 
hogy vigyázzunk egymásra. És magunkra is. 

Most, hogy „visszatérünk”, abban reménykedünk, hogy ismét megtapasztaljuk kö-
zösségileg, hogy mennyire jó együtt lenni és ez majd megerősít, összeköt minket 
egy újabb év erejéig. 

 Szente Katalin Jakab István
 főszervező  főszervező



A fesztiválrend érvényessége:
Mindenki, aki a Fesztivál területére belép, a belépésével 
elfogadja, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti 
jelen szabályokat, és betartja azokat. Kérjük, olvassa el fi-
gyelmesen a nyugodt, felhőtlen fesztiválozás érdekében.

Általános tudnivalók:
A Fesztivált mindenki csak a saját felelősségére láto-
gathatja. A szervezők mindent megtesznek a Fesztivál 
biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók 
esetleges felelőtlen magatartásából eredő károkért 
semmilyen felelősséget nem vállalnak. A rendezvényen 
kötelező betartani az érvényben lévő egészségügyi 
előírásokat (kötelező maszkviselés, távolságtartás, 
fertőtlenítés stb.)

A Fesztivál területe:
A Fesztivál területére kizárólag a technikai személyzet 
(tűzoltóautó, mentőautó, rendőrségi járművek, áru-
szállító járművek) járművei, az előadókat és kellékei-
ket szállító, valamint a műszaki személyzet járművei 
léphetnek be.
Felkérjük a fesztivál látogatóit, hogy lehetőleg a tömeg-
közlekedési gépjárműveken, taxival, kerékpárral, rollerrel 
vagy gyalog közelítsék meg a rendezvény helyszíneit.
A fesztiválra a belépés ingyenes. A backstage-be csak 
a műszaki személyzet, a biztonsági szolgálat tagjai, a 
fellépők és a rendezők léphetnek be.

Az egészségügyi szolgálat elhelyezkedése:
A várban a Mészárosok bástyája mellett 10-23 óra között 
állandó egészségügyi szolgálatot biztosít a Vöröskereszt, 
míg a főtéren a SMURD alkalmazottait kell keresni a 
színpad közelében 18 és 23 óra között.

Egyéb fontos tudnivalók:
A szervezők nem vállalnak felelősséget a személyekben, 
vagy anyagi értékekben esetlegesen keletkező károkért. 
A rendezvény területére szeszes italt és élelmiszert né-
pegészségügyi és higiéniai okokból nem lehet behozni. 
Csak a fesztivál területén lévő elárusító helyeken megvá-
sárolt italok és ételek fogyaszthatók.
A rendezvény helyszínén 18 éven aluli személyeket 
dohányáruval, illetve fiatalkorúakat és ittas személyeket 
szeszes itallal nem szolgálnak ki. 
A rendezvényről hang- és képfelvétel készül. A fesztivál-
látogató hozzájárul a felvételeken való megjelenéshez.
A fesztivál területén a rendezők beleegyezése és enge-
délye nélkül tilos bármiféle kereskedelmi, propaganda 
vagy reklámtevékenységet folytatni. Tilos a tüntetés, 
zajongás, kéregetés és a koldulás.
Fesztiválra mások testi épségét veszélyeztető tárgyakat, 
szeszes italt, élelmiszert szigorúan tilos behozni!
A rendezvényt rossz idő esetén is megtartjuk. A műsor-
változtatás jogát fenntartjuk! Extrém időjárási viszonyok 
esetén a rendezvény szervezői élet- és balesetvédelmi 
okokból kiüríttethetik a területet.

Fesztiválrend
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17.00–18.00 Főúri palota, 
tudományok hajléka     
Séta a Teleki-Bolyai Könyvtár ter-
meiben Bányai Réka vezetésével.

AUGUSZTUS 26.
csütörtök

TÉKAFORGATAG
Helyszín: Teleki Téka, Bolyai utca 17. szám
Szervező: Teleki Téka Alapítvány

11.00–12.00 Főúri palota,  
tudományok hajléka     
Séta a Teleki-Bolyai Könyvtár ter-
meiben Bányai Réka vezetésével.

VIII.

forgatag
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AUGUSZTUS 26.
csütörtök 20.00 Szétszórtan   – Bánffy Miklósné 

Váradi Aranka naplójából készült 
egyéni estjét mutatja be Kilyén Ilka 
színművész 
Helyszín: Kultúrpalota, kisterem 
Szervező: Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület Maros megyei 
szervezete, Marosvásárhelyért 
Egyesület 
A rendezvényre díjtalan a belépés. 

FOLKFORGATAG AZ ERDÉLYI  
HAGYOMÁNYOK HÁZÁVAL

Szervező: Erdélyi Hagyományok Háza, 
Világló Egyesület

18.00 Keresztúton  – a Bekecs Nép-
táncszínház táncszínházi előadása 
Helyszín: Kultúrpalota, nagyterem 
Szervező: Erdélyi Hagyományok 
Háza, Marosvásárhelyért Egyesület  
A helyek száma korlátozott, a be-
lépés csak előzetes regisztrációval 
lehetséges. 

SZÓFORGATAG
19.00 Szász László: Bánffy Miklós, az 

erdélyi szellem arisztokratája  
– könyvbemutató     
Bemutatja: Filep Tamás Gusztáv 
eszmetörténész, a budapesti Kis-
sebségkutató Intézet munkatársa 
Közreműködik: Szöllősi Kata, a bu-
dapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem hegedűszakos növendéke 
Helyszín: Kultúrpalota, Kisterem 
Szervező: Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület Maros megyei 
szervezete, Marosvásárhelyért 
Egyesület
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17.00–18.00 Hangszermesék – népzene- 
és népdalhallgatás, ismerkedés a 
népi hangszerekkel az Üver zene-
karral és Kásler Magdi énekessel.  
Helyszín: Borudvar, Forradalom 
utca 8. szám 
Szervező: Világló Egyesület, Studi-
um Prospero Alapítvány

20.00 Jó kedvvel – a Kedves Zenekar 
koncertje 
Helyszín: Borudvar, Forradalom 
utca, 8. szám 
Szervező: Világló Egyesület, Studi-
um Prospero Alapítvány

22.00 Táncház    a Rezeda Bandával 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, Kádá-
rok bástyája 
Szervező: Erdélyi Hagyományok Háza

A 2019-ben alakult Erdélyi Hagyo-
mányok Háza Alapítvány célja és 
küldetése az erdélyi és a hagyomá-
nyos magyar kultúra részét képező 
letűnt, vagy eltűnőben lévő kiskö-
zösségi kultúra, a néphagyományok, 
népművészet és népi kultúra ele-
meinek megőrzése, életben tartása, 
élővé tétele, átörökítése, valamint 
visszajuttatása a ma és holnap 
kulturális közéletébe a teljes Erdély, 
Partium és Moldva területén.
Az alapítvány a budapesti Hagyomá-
nyok Háza stratégiai partnere, mely 
vele együtt, de ugyanakkor önálló 
egységként működik. Kolozsvári, 
székelyudvarhelyi és csíkszeredai 
területi irodáik működnek marosvá-
sárhelyi központi irodájuk mellett. 
Az alapítvány kilenctagú kuratóriu-
mában az erdélyi hagyományápolás 
kiemelkedő személyiségei, valamint 
a Sapientia Alapítvány képviselői 
vesznek részt.
Az alapítvány széleskörű tevékeny-
ségei közé tartozik előadások, 
koncertek, kiállítások, fesztiválok, 
képzések és táborok szervezése, 
valamint olyan projektek, amelyek-
kel a népi kultúrát és azok képvise-
lőit támogatják. 

www.ehh.ro
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AUGUSZTUS 26.
csütörtök

SPORTFORGATAG
17.30 Forgatag váltómaraton – váltófutás 

a lakónegyedekben. 42 kilométeren 
keresztül 42 személy kilométeren-
ként váltja egymást egy jól megha-
tározott útvonalon.  
Indulás: 17.30-kor a Várból, várható ér-
kezés 20.30–21.00 óra között a Várba.  
Szervező: Marosvásárhelyért Egye-
sület, Master Ski & Bike

Állandó programok: 
09.00–21.00 Szelfimúzeum 

Helyszín: Főtér, Virágóra 
Szervező: Marosvásárhelyért  
Egyesület

KIÁLLÍTÁSFORGATAG
17.00 Tehetségük az „isteni kegyelem 

ajándéka” – Berde Mária írónő és 
Berde Amál festőművész pályaképe 
A vándorkiállítás Berde Mária 
írónő és Berde Amál festőművész 
munkásságát mutatja be. A kiállí-
tást kiegészíti egy, a Maros Megyei 
Múzeum gyűjteményében található 
Berde Amál-festmény. 
Helyszín: Régészeti és Történeti 
Múzeum konferenciaterme 
Szervező: Maros Megyei Múzeum

BORUDVAR
Helyszín: Forradalom utca, 8. szám
Szervező: Studium-Prospero Alapítvány 
A Borudvar minden nap 17.00–23.00 óra 
között várja azokat, akik kedvelik a finom 
borokat, a népzenét és a jó társaságot. 
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TÉKAFORGATAG
Helyszín: Teleki Téka, Bolyai utca 17. szám 
és Vársétány 
Szervező: Teleki Téka Alapítvány

10.00–11.00 Főúri palota,  
tudományok hajléka    
Séta a Teleki-Bolyai Könyvtár ter-
meiben Bányai Réka vezetésével

12.00–13.00 Főúri palota,  
tudományok hajléka   
Séta a Teleki-Bolyai Könyvtár ter-
meiben Bányai Réka vezetésével.

Maros Mezőségi Művésztelep kiállítása. 
Válogatás a mezőbergenyei, mezőmada-
rasi, mezőpaniti, csittszentiváni alkotótá-
bor munkáiból. 
Helyszín: Bolyai téri Unitárius Egyházköz-
ség Dersi János terme
Szervező: Maros Mezőségi Művésztelep

Látványtervezés és eseményművészet – 
a Művészeti Egyetem végzős III. éves lát-
ványtervezős diákjainak vizsgamunkái és 
az I. éves látványtervezős diákok második 
féléves munkái láthatók
Helyszín: B5 Stúdió, Bolyai tér, 5. szám
Szervező: Magyar Művészeti Kar, Maros-
vásárhelyi Művészeti Egyetem

AUGUSZTUS 27.
péntek

VÁSÁRI FORGATAG
Helyszín: Vársétány

09.00–21.00 Kézműves vásár 
Szervező: Marosvásárhelyért Egye-
sület

10.00–19.00 Könyvvásár 
Helyszín: Vársétány, Könyvudvar 
Szervező: Teleki Téka Alapítvány
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KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK
16.00 2030 most kezdődik? A fenntart-

ható fejlődésről közérthetően 
Borbély László, államtanácsos, 
koordinátor, Fenntartható Fejlődés 
Főosztály 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár 
Szervező: Fenntartható Fejlődés 
Főosztály, Marosvásárhelyért 
Egyesület

SZÓFORGATAG
17.00 Értékteremtő   

– EMKE díjátadó ünnepség 
A magyar közösségért végzett 
munkájuk elismeréseként kitünte-
tésben részesülnek: Bárdosi Ilona, 
nyugalmazott tanítónő, kirándu-
lás-szervező, Csíky Csaba, zene-
szerző, Farkas Ernő, nyugalmazott 
magyartanár és  Kovács Levente, 
színházi rendező. Közreműködik 

15.00–17.00 Tékagyerekek   – köny-
ves gyerekfoglalkozás Márton 
Krisztinával 
Helyszín: Vársétány, Téka-sátor

18.00 Barabás László – Bálint   
Zsigmond: Összenéztünk, értettük 
egymást – könyvbemutató (Mentor 
Könyvek Kiadó)  
Helyszín: Teleki Téka udvara

18.30 Román Elemér: Egy kőszedő  
meséi – könyvbemutató (Mentor 
Könyvek Kiadó) 
Helyszín: Teleki Téka udvara 
A szerzőkkel a kötetek szerkesztő-
je, Káli Király István beszélget. 

19.00 Deé Nagy Anikó: Teleki Sámuel  
peregrinációs naplója – könyvbe-
mutató (Kriterion Kiadó, Kolozsvár 
– Teleki Téka Alapítvány, Marosvá-
sárhely) 
Helyszín: Teleki Téka udvara 
A könyvet bemutatják és a szerző-
vel beszélgetnek Sebestyén Mihály, 
nyugalmazott főkönyvtáros, illetve 
Lázok Klára, a Teleki Téka vezetője. 
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FOLKFORGATAG AZ ERDÉLYI  
HAGYOMÁNYOK HÁZÁVAL 

Helyszín: Marosvásárhelyi Vár,  
Szervező: Erdélyi Hagyományok Háza

10.00–12.00 Kézműves foglalkozások  
gyerekeknek 
gyöngyfűzés Derzsi Ágnessel, hím-
zés Ávrám Éva Terézzel, nemezelés 
Mihály Eszterrel, agyagozás Mol-
dován Emesével, fonalas technikák 
Molnár Rozáliával, szalmafonás 
Fazakas Angélával, fafaragás Bor-
bély Attilával, kötélverés Kovács 
Imrével, szövés Antal Eszterrel 
Helyszín: Erdélyi Hagyományok 
Háza udvar

10.00–11.00 Mesemondás és népi   
játékok Hideg Annával 
Helyszín: Mesesátor, Régészeti  
és Történeti Múzeum előtt

11.00–12.00 Népdaltanulás   
Hideg Annával és Kásler Magdi-
val – élőszavas mesemondás, népi 
gyermekjátékok és népdaloktatás 
Helyszín: Mesesátor, Régészeti és 
Történeti Múzeum előtt

Hána László zenész-énekes. 
Helyszín: Kultúrpalota, kisterem 
Szervező: Erdélyi Magyar Közmű-
velődési Egyesület Maros megyei 
szervezete, Marosvásárhelyért 
Egyesület

18.00 Emlékezés Olosz Lajos   
költőre születésének  
130. évfordulója  alkalmából  
Helyszín: Bernády Ház 
Szervező: a költő leszármazottai 

18.00 Nótaest a Kéknefelejcs 
Nótatársulattal 
Fellépnek: Biró Éva, Gyárfás Kinga, 
Miklós Szilvia, Bányai Márton, Gyár-
fás István, Ábrám Tibor, Ferenczi 
Attila Levente, valamint a Maros-
vásárhelyi Székely Néptáncosok 
Jakab Melinda vezetésével. Zenél: 
Gyárfás József és Népi Zenekara.  
Egy jegy ára 15 lej, amelyet a Kul-
túrpalota jegypénztárában lehet 
megvásárolni.  
Helyszín: Kultúrpalota, nagyterem  
Szervező: Kéknefelejcs Nótatársu-
lat, Marosvásárhelyért Egyesület
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22.00 Mesekocsma – élőszavas mese-
mondás felnőtteknek 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, 
Kádárok Bástyája 
Szervező: Erdélyi Hagyományok 
Háza

SZÍNHÁZI FORGATAG
15.00 Szerelmünk, Kalotaszeg – a Duna 

Művészegyüttes táncelőadása 
Az előadás Kalotaszeg néptán-
cosainak és népzenészeinek állít 
emléket. Művészetükön keresztül 
igyekszik megmutatni mindazt 
a láthatatlan szépséget, ami az 
alkotói lélekben megbújik. A 
produkció zenei és táncanyaga a 
munkásságuknak köszönhetően 
fennmaradt kalotaszegi magyar, 
román és cigány táncokra, vala-
mint zenére épül.  
Helyszín: Marosvásárhelyi Nemze-
ti Színház, nagyterem 
Szervező: Erdélyi Hagyományok 
Háza, Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház, Marosvásárhelyért Egye-
sület

14.00–15.00 MeseTekergő   
gyerekeknek Gregus Lászlóval 
– élőszavas mesemondás  
és hangszerbemutató Gregus  
László budapesti mesemondóval  
Helyszín: Mesesátor, Régészeti és 
Történeti Múzeum előtt

14.00–16.00 Kézműves foglalkozások 

 

 
gyerekeknek és felnőtteknek 
gyöngyfűzés Molnár Rozáliával, 
hímzés Ávrám Éva Terézzel, neme-
zelés Mihály Eszterrel, agyagozás 
Moldován Emesével, bútorfestés 
Bajkó Enikővel, szalmafonás Faza-
kas Angélával, fafaragás Borbély 
Attilával, kötélverés Kovács Imré-
vel, szövés Antal Eszterrel 
Helyszín: Erdélyi Hagyományok 
Háza udvar

15.00–16.00 Borsszem Péter   
– élőszavas mesemondás Balla Ta-
más magyardécsei mesemondóval 
Helyszín: Mesesátor, Régészeti és 
Történeti Múzeum előtt
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BORUDVAR
Helyszín: Forradalom utca, 8. szám
Szervező: Studium-Prospero Alapítvány 
A Borudvar 17.00–23.00 óra között várja 
azokat, akik kedvelik a finom borokat, a 
népzenét és a jó társaságot. 

20.00 Üver túra – kalandozás a népzene 
világában 
Az Üver zenekar és Kásler Magdi 
énekes koncertje 
Szervező: Világló Egyesület

19.00 Gardénia – színházi előadás  
felnőtteknek 
Helyszín: Stúdió Színház, Művészeti 
Egyetem, Levél utca 9. szám 
Szervező: Marosvásárhelyi Művé-
szeti Egyetem, Marosvásárhelyért 
Egyesület

19.00 Szerelmünk, Kalotaszeg – a Duna 
Művészegyüttes táncelőadása 
Helyszín: Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház, nagyterem 
Szervező: Erdélyi Hagyományok 
Háza, Marosvásárhelyi Nemzeti Szín-
ház, Marosvásárhelyért Egyesület

KIÁLLÍTÁSFORGATAG
18.00 Megőrzött múlt – textíliák Gróf Beth-

len Anikó néprajzi gyűjteményéből  
A kiállítást megnyitja Soós Zoltán 
történész, Marosvásárhely polgár-
mestere 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, Régé-
szeti és Történeti Múzeum 
Szervező: Erdélyi Hagyományok 
Háza, Maros Megyei Múzeum
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10.00–18.00 A Bátor Oroszlán kedvenc 
dokija, 3-14 éveseknek 
A tevékenységen résztvevők 
megismerkedhetnek az emberi test 
felépítésével, orvosi eszközökkel, 
készíthetnek saját orvosi eszközt, 
de akár a témával kapcsolatos tár-
sasjátékokat is kipróbálhatják 
Szervező: Little People Egyesület

10.00–18.00 Lego-robotika gyerekeknek, 
Szervező: Forcamp Egyesület

10.00–14.00, 15.00–19.00 Próbáld ki a 
mászófalat a Maros Megyei Hegyi-
mentőkkel 
Szervező: Salvamont Salvaspeo 
Maros – Maros Megyei Hegyimen-
tőszolgálat

 
14.00–20.00 Éltető Kapcsolatok Közössége 

– Új távlatok minden korosztálynak 
Barangoljunk együtt a mesék 
világában, és keressük együtt a jó 
anyóssá válás titkát! 
Szervező: Nova Perspektíva Egyesület

CSICSERGŐ –CSALÁDI-  
ÉS GYERMEKPROGRAMOK  

Helyszín: Marosvásárhelyi Vár
Szervező: Parapács Egyesület
 
10.00–13.00 Hagyományos hímzés tech-

nikák alkalmazása és átadása a 
fiataljainknak, 10-14 éveseknek 
Szervező: Unitarcoop Alapítvány

 
10.00–18.00 Visit Maros élménysátor, 

0-99 éveseknek 
Te mennyire ismered Maros me-
gyét? Biztosan tudunk olyan úticélt 
ajánlani számodra, amit még nem 
láttál a környéken! Szuper, szóra-
koztató programokkal készülünk 
nektek, lesz óriás színezőfal, photo 
booth, pihenő-beszélgető sarok. 
Szervező: Visit Maros Egyesület
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20.30 Navarra Dance tánccsoport  
és Varga Nikol előadása  
Helyszín: Vár, Színpad 

20.00–00.00 Csillagászati bemutató, 
távcsővel. Szaturnusz és a Jupiter 
bolygók bemutatása – minden 
korosztálynak 
Szervező: Erdélyi Magyar Csillagá-
szati Egyesület 

Állandó program:
10.00–20.00 Mesél a múlt, avagy fedezd 

fel a Várat! 7-65 éveseknek 
Szervező: Forcamp Egyesület

15.00–19.00 Családi játszónap, 6-15 éve-
seknek 
Szervező: Lorántffy Zsuzsanna 
Kulturális Egyesület

16.00–18.00 Porcelánfestés Tompa 
Dezsővel, 12-16 éveseknek 
Szervező: Unitarcoop Alapítvány

 
18.00–20.00 Becserkészlek! Cserkész-

foglalkozás és szabadtéri játékok 
– minden korosztálynak 
Szervező: 30-as számú gróf Teleki 
Sámuel cserkészcsapat
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Az Egészségforgatag rendezvényein való 
részvételhez előzetes online regisztráció 
szükséges a www.forgatag.ro weboldalon.

10.00–17.00 Ha nagy leszek, kutató leszek! 
A tudományok lenyűgöző uni-
verzumába nyújt betekintést a 
legkisebbek számára is a „Ha nagy 
leszek, kutató leszek!“ elnevezésű 
program, amelyet a térség legje-
lentősebb kutatási és fejlesztési 
központjával rendelkező Gedeon 
Richter gyógyszeripari vállalat hoz 
évről évre a Vásárhelyi Forgatagra. 
A 3 és 14 év közötti gyerekek online 
szülői regisztráció alapján vehetnek 
részt az idei programban, amelynek 
keretében különféle tevékenységek 
és kísérletek egész sorozatában ve-
hetnek részt, mint például a külön-
féle anyagok pH-értékének mérése, 
a mágneses lebegtetés, a délibábha-
tás bemutatása és egyebek. 

A program időtartama 40 perc, legtöbb 15 
gyerekkel csoportonként. A regisztrálás 
online történik, a www.forgatag.ro és a 
www.reg.forgatag.ro weboldalakon.  

EGÉSZSÉGFORGATAG  

Helyszín: Marosvásárhelyi Vár
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
Főtámogató: 

ÉVE

Az egészséges életmódra való áttérés és 
a megelőzésre való fokozott odafigyelés 
csupán kettő azon bölcs döntések közül, 
amelyekkel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy 
egészségesebben éljünk. 

Az Egészségforgatagon részt vevő 
szakemberek a megelőzés fontosságára 
hívják fel a figyelmet, ingyenes orvosi 
tanácsadást nyújtanak, illetve előadáso-
kat tartanak az egészséggel kapcsolatos 
különféle témákban.

A legkisebbek részt vehetnek a Ha nagy 
leszek, kutató leszek! elnevezésű foglal-
kozáson, amelynek keretében lenyűgöző 
utazást tehetnek a természettudomá-
nyok világában, tanulságos és lebilincselő 
játékokban és kísérletekben vehetnek 
részt.
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VÁSÁRI FORGATAG
Helyszín: Vársétány

09.00–21.00 Kézműves vásár 
Szervező: Marosvásárhelyért Egye-
sület

10.00–19.00 Könyvvásár 
Helyszín: Vársétány, Könyvudvar 
Szervező: Teleki Téka Alapítvány

TÉKAFORGATAG
Helyszín: Teleki Téka, Bolyai utca 17. szám, 
illetve Vársétány, Könyvudvar, Téka-sátor
Szervező: Teleki Téka Alapítvány

11.00 Beszélgetés Egyed Emese    
költővel versről, nyelvről, átválto-
zásokról, és a mindezekhez kötődő 
érzésekről (Lector Kiadó).  
Kérdez Lázok Klára. 
Helyszín: Teleki Téka udvara

12.00 Fazakas László – Ferenczi Szilárd  
– Fodor János – Gál Zsófia: Minta 
és felzárkózás – könyvbemutató 
(Iskola Alapítvány – Lector Kiadó) 
Ferenczi Szilárd, Fodor János, Gál 
Zsófia szerzőkkel a Lector kiadó 
vezetője, Gálfalvi Ágnes beszélget. 
Helyszín: Teleki Téka udvara

KONCERTFORGATAG
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület, 
Parapács Egyesület

18.00 Pora Zoli & Stone Hill   
– gyerekkoncert 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár

21.00 Lazy Jam  – dzsesszkoncert  
a Rocksuli egyik együttesével 
Helyszín: Teleki Téka udvara,  
Bolyai utca, 17. szám
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Csaba, biológus, Milvus Egyesület,  
Böjthe-Beyer Barna, az Erdélyi Kár-
pát Egyesület alelnöke. A beszélge-
tést Jakab Orsolya vezeti. 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár 
Szervező: Marosvásárhelyért  
Egyesület, Milvus Group

SZÓFORGATAG
17.00 Városnéző séta: a Szentgyörgy/

Revoluției utca építészetének újra-
felfedezése 
Az utca arculatát az Osztrák–Ma-
gyar Monarchia évtizedei formálták 
egyedivé, a város olyan kiválóságai 
laktak itt, mint Tauszik Hugó ipar-
kamarai elnök, Hints Elek főorvos, 
vagy épp Bernády György polgár-
mester. A  városnéző sétát Orbán 
János művészettörténész, a Maros 
Megyei Múzeum kutatója vezeti. 
Indulás: Művészeti Líceummal 
szembeni kis parkból 
Szervező: Maros Megyei Múzeum, 
Marosvásárhely Műemléki To-
pográfiája program, Marosvásárhe-
lyért Egyesület 

11.00–13.00, 15.00–17.00 Kukkints be   
egy könyvkötő műhelyébe!  
– a Teleki Téka és a Bethlen Alapít-
vány közös gyerekfoglalkozása 
Helyszín: Vársétány, Téka-sátor

17.00 Olvasóklub: Rémisztő előítéletek   
Ajánlott novella:  
H. P. Lovecraft: A kívülálló 
Olvastál már rémirodalmat? Ha igen 
azért, ha nem, akkor még azért is 
gyere el kóstolóba. 
Helyszín: Vársétány, Téka-sátor 
Szervező: Anya olvas FB csoport

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK
11.00 Nekünk befűtöttek. Közérthetően  

a klímaváltozásról 
A 21. század nagy, zöld szörnye 
a klímaváltozás. De ezen kívül 
tudunk-e mást róla? Mi ő, ki ő, miért 
van itt? Dr. Hetesi Zsolt, a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem kutatóta-
nára ad választ a felmerülő kérdé-
sekre. 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár 
Szervező: Marosvásárhelyért Egye-
sület, Milvus Group

 
17.00 Medve a kertben, az utcán.  

Mit tegyünk, hogy elriasszuk,  
hogy biztonságban legyünk?  
Meghívottak: Tánczos Barna, kör-
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zés Ávrám Éva Terézzel, nemezelés 
Kovács Imrével, agyagozás Moldo-
ván Emesével, bútorfestés Török 
Zsuzsával, szalmafonás Fazakas 
Angélával, fafaragás Borbély Attilá-
val, csuhéfonás Orbán Veronikával, 
szövés Antal Eszterrel 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, Er-
délyi Hagyományok Háza udvar

14.00–15.00 Ábelesz-kóbelesz   
– interaktív mese-játék Gregus Lász-
ló budapesti mesemondóval  
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, 
Mesesátor, a Régészeti és Történeti 
Múzeum előtt

15.00–16.00 A Nyár meséje    
– interaktív mesejáték Bedőházi 
Beáta, sepsiszentgyörgyi mese-
mondóval 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, 
Mesesátor, a Régészeti és Történeti 
Múzeum előtt

FOLKFORGATAG AZ ERDÉLYI  
HAGYOMÁNYOK HÁZÁVAL 

Helyszín: Marosvásárhelyi Vár,  
Szervező: Erdélyi Hagyományok Háza

10.30 Játssz a figurával – VIII. Erdélyi   
legényes- és verbunkverseny  
Helyszín: Maros Művészegyüttes 
székháza 
Szervező: Boróka Ifjúsági Egye-
sület, Táncolj velünk most SRL, 
Marosvásárhelyért Egyesület

10.00–12.00 Nyári esztendő kereke    
– hagyományőrző gyerekprogram  
Tanulni, játszani és alkotni hívjuk 
a kisiskolásokat. Beszélgetünk a 
paraszti társadalom hagyományos 
gazdasági teendőiről és az évszak-
hoz kapcsolódó jeles napokról, de 
nem maradnak el a népi gyermekjá-
tékok és a népdalok sem. Lehetőség 
lesz faragni és hímezni, de készít-
hettek papírsárkányt és seprűlovat 
is. A lányoknak ünnepi hajfonatot 
készítünk, amit a vándorfényképé-
szünk szívesen meg is örökít. 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, 
Mesesátor, a Régészeti és Történeti 
Múzeum előtt  
Szervező: Világló Egyesület

14.00–16.00 Kézműves foglalkozások   
gyerekeknek és felnőtteknek 
gyöngyfűzés Derzsi Ágnessel, hím-
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SZÍNHÁZI FORGATAG
17.00 Marica grófnő – operett három 

felvonásban, Kolozsvári Magyar 
Opera 
Helyszín: Marosvásárhelyi Nemzeti 
Színház 
Szervező: Marosvásárhelyért  
Egyesület, Marosvásárhelyi  
Nemzeti Színház    

BORUDVAR
Helyszín: Forradalom utca, 8. szám
Szervező: Studium-Prospero Alapítvány 
A Borudvar 17.00–23.00 óra között várja 
azokat, akik kedvelik a finom borokat, a 
népzenét és a jó társaságot. 

20.00 BorFolk – koncert 
Szervező: Erdélyi Hagyományok Háza 
A zenekar célja az autentikus ma-
gyar népzene megőrzése, legfő-
képpen a borral, mulatással, bor 
mellett való nótázással kapcsolatos 
népi gyakorlat népszerűsítése.

Folknap   
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, Erdélyi 
Hagyományok Háza udvar  
Szervező: Maros Művészegyüttes
15.00 Népdal- és néptáncoktatás
16.00 Meghívott néptáncegyüttesek 

előadása
18.00 Maros Művészegyüttes utánpót-

lás-zenekarának koncertje
18.30 Erdélyország szép vizei – Maros 

Művészegyüttes előadása

22.00 Táncház Horváth Istvánnal    
és zenekarával 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, 
Kádárok Bástyája  
Szervező: Erdélyi Hagyományok 
Háza
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10.00–13.00 Kézügyes gyerekek műhe-
lye – nemezelés, pom-pom figurák 
készítése, gyöngyfűzés, papírfonás 
Szervező: Divers Egyesület

10.00–18.00 Visit Maros élménysátor, 
0-99 éveseknek 
Te mennyire ismered Maros megyét? 
Biztosan tudunk olyan úticélt aján-
lani számodra, amit még nem láttál 
a környéken! Szuper, szórakoztató 
programokkal készülünk számo-
tokra, lesz óriás színezőfal, photo 
booth, pihenő-, beszélgető sarok. 
Szervező: Visit Maros Egyesület 

10.00–18.00 A Bátor Oroszlán kedvenc 
dokija, 3–14 éveseknek 
Kreatív és oktató jellegű tevékeny-
ségek a Bátor Oroszlán csapatá-
val: a tevékenységen résztvevők 
megismerkedhetnek az emberi test 
felépítésével, orvosi eszközökkel, 
készíthetnek saját orvosi eszközt, 
de akár a témával kapcsolatos tár-
sasjátékainkat is kipróbálhatják.   
Szervező: Little People Egyesület  

10.00–14.00 Gyermekbiztonság az autó-
ban. Gyerekülések tesztelése/elle-
nőrzése autókban  
Crash-test: Lehetőség lesz kipróbálni 
a frontálisütközés-szimulátort, illet-
ve ittas, drogos és fáradt állapotot 
szimuláló speciális szemüvegeket. 
Szervező: Fundația Siguranța Auto 
Copii

CSICSERGŐ – CSALÁDI-  
ÉS GYERMEKPROGRAMOK  

Helyszín: Marosvásárhelyi Vár
Szervező: Parapács Egyesület
 
9.00–13.00, 14.00–18.00 Próbáld ki te is  

5-12 éves gyerekeknek és családjaiknak 
A közös játék során a gyermekek kü-
lönböző műhelyekben a fogyatékos-
sággal kapcsolatos tevékenységeken 
vehetnek részt.  
Szervező: Kulcs Szociálpedagógusok 
Egyesülete

10.30–11.30 Közös zenélés speciális  
gyerekekkel és Pora Zolival.  
Hangszerek sokaságát lehet  
majd kipróbálni és bekapcsolódni  
a közös zenélésbe. 5-12 éves  
gyerekeknek és családjaiknak. 
Szervező: Piros Orr Egyesület 

 
11.30–12.30, 16.00–18.00 Gyerekkuckó 

– gyermekmegőrző foglalkozás 
sérült gyerekeknek, amíg a szü-
lők más forgatagos programon 
vesznek részt. Előzetes jelentke-
zés szükséges Halmen Emesénél 
(halmenemese@gmail.com, 
0745.556.145) 
Szervező: Piros Orr Egyesület

 
10.00–13.00 Pitypang babafejlesztés 

1,5-3 éveseknek 
Szervező: Pitypang Babycaring 
Egyesület  
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Maros – Maros Megyei Hegyimen-
tőszolgálat

 
14.00–18.00 Élő könyvtár:  

Ismerj meg egy fogyatékkal élőt  
Sikeres, fogyatékkal élő személyek-
kel lehet megismerkedni, akik készen 
állnak bármilyen kérdésre válaszolni.  
Szervező: HIFA-Románia Egyesület

14.00–18.00 Interaktív szigetek  
– a résztvevők kipróbálhatják,  
hogy milyen fogyatékkal élni. 
Szervező: HIFA-Románia Egyesület

14.00–18.00 Kézműveskedj velünk!  
– gyerekeknek, felnőtteknek 
Szervező: HIFA-Románia Egyesület

14.00–18.00 Toborzó, 5-15 éveseknek 
Jégkorong-bemutató, a sportág 
műveléséhez szükséges védőfel-
szerelések és eszköztár megismer-
tetése az érdeklődőkkel, valamint a 
csapatjáték kipróbálása. 
Szervező: Marosvásárhelyi Jégko-
rong Egyesület  

14.00–20.00 LSD, ecstasy, marihuána  
és túlzott alkoholfogyasztás okozta 
állapot vajon milyen lehet?  
– lehetőség nyílik kipróbálni az LSD, 
ecstasy, marihuána, alkoholfogyasz-
tás hatásait szimuláló szemüvege-
ket, ügyességi játékokkal 
Hogyan lehet alkohol/drog hatása 
alatt vezetni? – a vezetésszimulá-
tor, valamint a részegszemüvegek 

11.00–12.00 Így autózz biztonságosan 
gyerekkel! – román nyelvű ismer-
tető dr. Alice Mitu szakorvos és 
tanúsított autós gyermekbiztonsági 
tanácsadóval 
Szervező: Fundația Siguranța Auto 
Copii

 
12.00–13.00 Így autózz biztonságosan 

gyerekkel! – magyar nyelvű ismer-
tető Ajtay Ildikó, tanúsított autós 
gyermekbiztonsági tanácsadóval 
Szervező: Fundația Siguranța Auto 
Copii

 
10.00–18.00 Lego-robotika gyerekeknek 

Szervező: Forcamp Egyesület

10.00–16.00 Csíkszeredai Magyar  
Főkonzulátus  
A korábbi évekhez hasonlóan idén 
is szeretettel várják az érdeklődő-
ket a Csíkszeredai Magyar Főkonzu-
látus sátránál, ahol a főkonzulátus 
munkatársai készséggel adnak 
tájékoztatást az egyszerűsített 
honosításról, az anyakönyvezési 
és útlevélkérelmek benyújtásának 
feltételeiről és az anyasági támoga-
tásról. Ezúttal sem marad el a kvíz 
felnőtteknek és gyerekeknek, a 
helyes megfejtőket meglepetéssel 
várják. 
Szervező: Magyarország Csíkszere-
dai Főkonzulátusa

10.00–14.00, 15.00–19.00 Próbáld ki  
a mászófalat a Maros Megyei  
Hegyimentőkkel 
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figurák kalandjain. Humoruk és vitali-
tásuk minden kalandon átsegíti őket, 
nézőik legnagyobb örömére. 
Előadják: Vitéz László – Nagy Tímea, 
Pulcinella – Gidófalvi Imola 
Szervező: Marosvásárhelyért Egye-
sület

18.00–20.00 Becserkészlek! Cserkész-
foglalkozás és szabadtéri játékok 
– minden korosztálynak 
Szervező: 30-as számú gr. Teleki 
Sámuel cserkészcsapat 

20.00–00.00 Csillagászati bemutató 
távcsővel. Szaturnusz és a Jupiter 
bolygók bemutatása – minden 
korosztálynak 
Szervező: Erdélyi Magyar Csillagá-
szati Egyesület 

Állandó program:
10.00–20.00 Mesél a múlt, avagy fedezd 

fel a Várat! 7-65 éveseknek 
Szervező: Forcamp Egyesület

segítségével kipróbálhatóvá válik 
józanon a részeg vezetés 
Kvízjátékok prevenciós témában, 
tombola nyereményekkel. Az ér-
deklődők kvízkérdések segítségével 
felmérhetik, hogy mennyire tájéko-
zottak a drogok különböző fajtáiról, 
hatásairól, következményeiről 
Nyitott könyv – beszélgetés Bartha 
András Zsolt szabadult szenvedély-
beteggel – 14 éves kor fölött 
Szervező: Bonus Pastor Alapítvány 

 
14.00–20.00 Éltető Kapcsolatok  

Közössége – Új távlatok minden 
korosztálynak 
Barangoljunk együtt a mesék  
világában, és keressük együtt  
a jó anyóssá válás titkát! 
Szervező: Nova Perspektíva  
Egyesület

14.00–18.00 Kísérletezz az MCC sátrában 
az idei Vásárhelyi Forgatagon,  
10-12 éveseknek 
Látványos, interaktív kísérletekben 
vehetnek részt a kíváncsi gyerekek 
a vásárhelyi Fiatal Tehetség Prog-
ram (FIT) csapattagjaival. 
Szervező: Mathias Corvinus Collegi-
um Egyesület 

16.00 Vitéz László és Pulcinella – bábelőadás 
Vitéz László és Pulcinella karaktere 
már hosszú ideje nevettetik meg kö-
zönségüket, aktualitásukból sosem 
veszítenek. Kicsik és nagyok egya-
ránt szórakoznak a piros fehér sipkás 

Multinvest, Hollywood 
Nyelvstúdió

Minden nap 10.00–18.00 óra között: 
• angol, román nyelvű interaktív 

játékok
• olvasósarok
• VR-sarok (virtual reality)
• Hollywood fotósarok Leonardo 

DiCaprioval
• bepillantás a stúdió világábareg.forgatag.ro
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(ebédszünet 13.00 -14.00)

Ha nagy leszek, kutató leszek!
A tudományok lenyűgöző univerzumába 
nyújt betekintést a legkisebbek számára is 
a „Ha nagy leszek, kutató leszek!“ elneve-
zésű program, amelyet a térség legjelen-
tősebb kutatási és fejlesztési központjával 
rendelkező Gedeon Richter gyógyszeripari 
vállalat hoz évről évre a Vásárhelyi Forga-
tagra. A 3 és 14 év közötti gyerekek online 
szülői regisztráció alapján vehetnek részt 
az idei programban, amelynek keretében 
különféle tevékenységek és kísérletek 
egész sorozatában vehetnek részt, mint 
például a különféle anyagok pH-értékének 
mérése, a mágneses lebegtetés, a délibáb-
hatás bemutatása és egyebek.

Bőrünk, testünk pajzsa
Dr. Bagosi Ágota bőrgyógyász szakorvos 
hasznos tanácsokkal várja mindazokat, 
akik számára fontos bőrük egészségének 
megőrzése. Az Egészségforgatag kereté-
ben a felnőttek anyajegyekkel és fény-
védelemmel kapcsolatos tanácsadáson 
vehetnek részt, elbeszélgethetnek vele a 
nap káros hatásaitól való hatékony véde-
lemről, a melanoma korai felismeréséről, 
a gyermekek bőrének védelméről. A 
kisebbek interaktív játékok révén sajátít-
hatják el a helyes fényvédelmi szokásokat 

Talp és lábboltozat-állapotfelmérés
A talp-lábfej gyerekkori szűrése lehetővé 
teszi a kóros állapotok korai felismerését, 
diagnosztizálását és kezelését. Nekünk, 

EGÉSZSÉGFORGATAG 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
Főtámogató: 

ÉVE

Az egészséges életmódra való áttérés és 
a megelőzésre való fokozott odafigyelés 
csupán kettő azon bölcs döntések közül, 
amelyekkel hozzájárulhatunk ahhoz, 
hogy egészségesebben éljünk. Az Egész-
ségforgatagon részt vevő szakemberek 
a megelőzés fontosságára hívják fel az 
érdeklődők figyelmét, ingyenes orvosi 
tanácsadást nyújtanak, illetve előadáso-
kat tartanak az egészséggel kapcsolatos 
különféle témákban. 

A legkisebbek részt vehetnek a Ha 
nagy leszek, kutató leszek! elnevezésű 
foglalkozáson, amelynek keretében le-
nyűgöző utazást tehetnek a természet-
tudományok világában, tanulságos és 
lebilincselő játékokban és kísérletekben 
vehetnek részt.
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alkalmaz, segítséget nyújt az autizmus 
spektrum zavar, az ADHD, a hiperaktivi-
tás, a figyelemzavar, a pszichomotorikus 
vagy nyelvi fejlődési zavar, az alkalmazko-
dási zavar, az értelmi fogyatékosság vagy 
viselkedészavar jeleit mutató vagy azzal 
diagnosztizált gyerekek esetében.

Az Egészségforgatag rendezvényein való 
részvételhez előzetes online regisztráció 
szükséges a www.forgatag.ro weboldalon.
 
Előadások: A szakember válaszol: mire 
figyeljünk a gyermekünk egészségét 
illetően?
12.00 Beszélgetés a gyermekkori he-

mangiómákról – Dr. Bagosi Ágota 
bőrgyógyász szakorvos előadása

12.30 A megkésett mozgásfejlődés és a 
tervezett szenzo-motoros terápia 
kapcsolata – Tilinger Mónika szen-
zomotoros terapeuta előadása

13.00 Az én tányérom – Nemes Levente 
dietetikus előadása 

felnőtteknek az a feladatunk, hogy 
felismerjük, és szakemberek segítségé-
vel megoldjuk gyerekeink ilyen jellegű 
problémáit. Az Osteopharm szakemberei 
hasznos tanácsokkal szolgálnak ebben a 
témakörben.  

Az vagy, amit megeszel
A szakemberek egyértelműen és egyön-
tetűen megerősítették, hogy a helytelen 
táplálkozás megbetegíthet, de ugyanígy 
igaz az is, hogy a kiegyensúlyozott étrend 
elindíthat a gyógyulás útján. Legyen szó 
akár túlsúlyról, akár kettes típusú cukor-
betegségről, inzulinrezisztenciáról, magas 
vérnyomásról vagy más szív-érrendszeri 
betegségről, a helyes étrend meghatá-
rozó módon hozzájárulhat ahhoz, hogy 
felvegyük a harcot ezekkel. Nemes Leven-
te dietetikus és táplálkozási tanácsadó 
hasznos információkkal szolgál arról, 
hogy miként előzhetők meg bizonyos 
betegségek egészséges táplálkozással.

A pszichomotoros fejlődés és ennek 
fontossága
(10.00–12.00 óra)
A pszichomotoros fejlesztés alapvetően 
meghatározza a gyermekek harmonikus 
fejlődését, elősegíti az egyensúlyérzet, az 
idő és a tér tudatosítását a gyermeknek a 
fejlődési környezetébe való integrálódása 
céljából. Az Egészségforgatag keretében 
Tilinger Mónika, a Medikids Gyermek-
gyógyászati Központ szenzomotoros 
terapeutája nyújt tájékoztatást a pszicho-
motorikum fejlesztésének fontosságá-
ról. A módszer, amelyet munkája során 
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PUP-UP FORGATAG
Helyszín: Enescu utca  
Szervezők: Parapács Egyesület,  
112 Coffee & Co

Pup-up Café: gazdik és kedvenceik közös 
eseménye, ahol az 112 Coffee & Co. 
biztosítja a frissen pörkölt feketét, és a 
PetPortrait.ro fotókon örökíti meg a ked-
ves pillanatokat. Hagyományosan ételt, 
gyógyszereket, kiegészítőket, pénzt vagy 
bármi mást adományozhatnak a rászoru-
ló négylábúaknak a látogatók. 

10.00–11.00 Fajtabemutató Vass Attila 
kutyakiképzővel: bemutatásra 
kerül 12 kutyakiállításra kiképzett 
fajtiszta eb, közben a látogatók 
megismerkedhetnek a különböző 
fajok sajátosságaival is. 

11.00–11.30 A Helyi Állatrendőrség felada-
tai, hatáskörei – előadás

Állandó programok  
09.00-13.00 óra között:

• Second Hand Shop & Donation by 
ERA Pets – jótékonysági program

• Pet Portrait: készíts képet a kedven-
ceddel

• Reading Buddies by ERA Pets – gye-
rekprogram

• Minden, amit a kutyák és macskák 
sterilizálásáról tudni kell a Robin 
Hood Egyesület szervezésében

• Kutyakozmetika

SPORTFORGATAG
08.00 Forgatag - Retacom kupa – kispá-

lyás foci 
Helyszín: ACS Academica  
futballpályái, Marosszentkirály  
Szervező: Marosvásárhelyért  
Egyesület 
Támogató: Retacom

09.00–14.00 3x3 kosárlabda (Streetball) 
Forgatag-kupa 
Helyszín: Víkendtelep 
Szervező: Marosvásárhelyért Egye-
sület

10.00–13.00 Rákóczi-lépcsőfutás 
Helyszín: Rákóczi-lépcső 
Szervező: Marosvásárhelyért 
Egyesület



Bemutatkoznak a helyi állatvédő és 
-mentő szervezetek: 
• Save&Smile Állatvédő Egyesület
• Life4Cats Rescue
• Városi Kutyamenhely

KONCERTFORGATAG
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület, 
Parapács Egyesület

19.00 Transylvanian Symphonic Tales  

 

–  Koszika és a Marosvásárhelyi 
Állami Filharmónia közös koncertje  
Helyszín: Főtér, Nagyszínpad

21.30 Nightlosers  

 

 
Helyszín: Főtér, Nagyszínpad

FomCo a Forgatagon 
Helyszín: Fomco-terasz a Várban,  
a kupola előtti részen
Időpont: péntektől vasárnapig 
10.00–20.00
Idén a FomCo Ingatlanfejlesztő csat-
lakozik a Forgataghoz, ahol gyerekek-
nek és családoknak szóló szabadtéri, 
szórakoztató tevékenységekkel, 
játékokkal várják az érdeklődőket.
Óriás Jenga! Az építkezés világában a 
legfontosabb lépés a tervezés. A siker 
titka a türelemmel és aprólékos mun-
kával kidolgozott terv! A közkedvelt 
Óriás Jenga segít ebben!
Óriás kockákból építeni igazi kihívás. 
Mi mégis ezzel várunk titeket, hogy 
kipróbálhassátok építői, tervezői te-
hetségeteket és fejlesszétek motorikus 
készségeiteket.
Az Óriás 4-es a nyerő egy rendkívül 
izgalmas játék, amely biztosan leköti 
a gyerekek figyelmét. Mivel elsőként 
akarnak majd végezni, a kis játékosok 
észrevétlenül gyakorolják a koncentráci-
ót és a kitartást a cél elérése érdekében.
A világjárvány mindenkit megpróbál-
tatások elé állított. Ezt azzal szeret-
nénk ellensúlyozni, hogy nagy népsze-
rűségnek örvendő PumpYard-pályánk 
egy egyszerűbb és egy összetettebb 
változatát hozzuk el a Forgatagra. 
Keressétek a Pumptrack elemekből 
összerakott Zarox PumpYard bicik-
li- és rollerpályákat a Vársétányon a 
Fomco Imobiliare, powered by Fomco 
Group kizárólagos felajánlásából.
Az idő elszáll, és nekünk csak az em-
lékek maradnak. Idén se távozzatok 
a rendezvényről üres kézzel! Szom-
baton, augusztus 28-án Funny Photo-
Booth fotókabinnal várunk bennete-
ket a Fomco sátrainál. 

Gehwol lábápolási sátor
Augusztus 28., szombat 11.00 
Az egészséges láb ápolása – Gadó 
Réka, lábápolási szakember 

Augusztus 29., vasárnap 11.00 
A cukorbeteg láb ápolásának fon-
tossága – Gadó Réka, lábápolási 
szakember
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11.00 Szocializálj papíron:  

 

 
készíts velünk emlékfüzetet!  
– a Kobak könyvesbolt gyerekfog-
lalkozása 
A 8-12 éveseknek szóló foglalkozást 
Szabó Eszter és Bota Melinda vezeti 
Helyszín: Vársétány, Téka-sátor

12.00 Vajon Nagyi... a Forgatagon 

 

 
– Szabó Róbert Csaba felolvas és 
beszélget a Vajon Nagyi köteteiről a 
gyerekekkel. Kérdezgető: Silye-Kiss 
Krisztina  
    Helyszín: Vársétány, Téka-sátor

16.30 Orbán Orsolya: Cófli receptes 

 

böngészője – könyvbemutató az 
Anya olvas csoport szervezésében. 
A könyv Orbán Orsolya illusztrátor 
első teljesen saját könyve, amely 
egy mesébe ágyazott böngészős 
szakácskönyv 
Helyszín: Vársétány, Téka-sátor

 
18.00 Anya Olvas Podcast 

 

 
– élő könyves kibeszélő dr. Kádár 
Annamáriával, Csatlos Tündével és 
egy meglepetésvendéggel, az Anya 
olvas csoport szervezésében 
A könyves kibeszélő témája: Kristóf 
Ágota: Trilógia c. könyve 
Helyszín: Vársétány, Téka-sátor

VÁSÁRI FORGATAG
Helyszín: Vársétány

09.00–21.00 Kézműves vásár 
Szervező: Marosvásárhelyért Egye-
sület

10.00–19.00 Könyvvásár 
Helyszín: Vársétány, Könyvudvar 
Szervező: Teleki Téka Alapítvány

TÉKAFORGATAG
Helyszín: Vársétány, Könyvudvar, Téka-sátor
Szervező: Teleki Téka Alapítvány

10.00 Egy manó hétköznapjai  

  

– a Kobak könyvesbolt mesés fog-
lalkozása Pirinyó meséi alapján 
Az 5-7 éveseknek szóló foglalko-
zást Szabó Eszter és Bota Melinda 
vezeti. 
Helyszín: Vársétány, Téka-sátor
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SZÓFORGATAG
17.00 Városnéző séta: A szecessziós 

városközpont születése Marosvá-
sárhelyen

 
A Forgatag rendezvényeinek helyet 
adó Enescu (egykor Ferenc József) 
utca környéke a marosvásárhelyi 
városfejlődés kiemelt helyszíne. 
Az első világháborút megelőző 
évtizedben ide álmodta meg a 
városépítő polgármester, Berná-
dy György az új városközpontot, 
melyet olyan ikonikus alkotások 
fémjeleznek, mint a Városháza és a 
Kultúrpalota. A séta során ennek a 
városrésznek az előzményeit és az 
egykori Deák Ferenc utcából kinövő 
térnek a fejlődését mutatják be 
Oniga Erika és Orbán János művé-
szettörténészek, a Maros Megyei 
Múzeum munkatársai. 
Indulás: a Rózsák tere és a Horea 
(Baross Gábor) utca sarkától 
Szervező: Maros Megyei Múzeum, 
Marosvásárhely Műemléki To-
pográfiája program, Marosvásárhe-
lyért Egyesület 

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉSEK
14.00 Olimpiai beszámoló! A Marosvásár-

helyi Rádió két sportszerkesztője, 
Kádár Zoltán és Szép Zoltán újságíró-
ként vett részt a tokiói Nyári Olimpiai 
Játékokon. Ha kíváncsi vagy élmé-
nyeikre, gyere el és kérdezz tőlük. 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár 
Szervező: Marosvásárhelyért Egye-
sület 

16.00 Oktatás online – új tér, új eszközzel 
de mégis ugyanúgy. Mennyit ér 
ilyen formában az oktatás, hogyan 
lehet ezt valóban lehetőségként 
kezelni? Mi a romániai valóság? 
Hogyan szerveződik a családi élet az 
online oktatási térben? Ezekre a kér-
désekre keressük a választ meghí-
vottainkkal: Vass Ferenc, a Romániai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek Maros megyei alelnöke, Barna 
Gergő szociológus, az Erdélystat 
csapat koordinátora, Vass Péter, a 
Romániai Magyar Középiskolások 
Szövetségének elnöke. 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár 
Szervező: Marosvásárhelyért Egye-
sület 
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10.30–12.00 Mesevár  

 

 
– élőszavas mesemondás György 
Veress Imola, Erdei Beáta, Tekei 
Erika helyi mesemondókkal  
Helyszín: Mesesátor, Régészeti  
és Történeti Múzeum előtti tér

10.00–12.00 Kézműves foglalkozások 
gyerekeknek: szövés Antal Esz-
terrel, hímzés Ávrám Éva Terézzel, 
nemezelés Major Zsófiával, bú-
torfestés Bajkó Enikővel és Török 
Zsuzsával, szalmafonás Fazakas 
Angélával, fafaragás Borbély Atti-
lával, kötélverés Kovács Imrével, 
bőrművesség Szász Judittal 
Helyszín: Erdélyi Hagyományok 
Háza udvar

14.00–16.00 Kézműves foglalkozások 
gyerekeknek és felnőtteknek: 
szövés Antal Eszterrel, hímzés 
Ávrám Éva Terézzel, nemezelés 
Major Zsófiával, agyagozás Moldo-
ván Emesével, bútorfestés Török 
Zsuzsával, szalmafonás Fazakas 
Angélával, fafaragás Borbély Atti-
lával, kötélverés Kovács Imrével, 
bőrművesség Szász Judittal 
Helyszín: Erdélyi Hagyományok 
Háza udvar

14.00–15.00 Az első kürtőskalács  

 

 
– mesefoglalkozás Bedőházi Beáta 
sepsiszentgyörgyi mesemondóval 
Helyszín: Mesesátor, Régészeti és 
Történeti Múzeum előtt

FOLKFORGATAG AZ ERDÉLYI  
HAGYOMÁNYOK HÁZÁVAL 

Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, Erdélyi 
Hagyományok Háza udvar 
Szervező: Erdélyi Hagyományok Háza

10.00 Hangszermesék – népzene és 
népdalhallgatás, ismerkedés a népi 
hangszerekkel az Üver zenekarral 
és Kásler Magdi énekessel 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, az 
árnyékos fák alatt

10.00–10.30 Ringató foglalkozás  

 

 
Magyari Csillával, 0-3 éves korosz-
tálynak 
Helyszín: Mesesátor, Régészeti és 
Történeti Múzeum előtt
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BORUDVAR
Helyszín: Forradalom utca, 8. szám
Szervező: Studium-Prospero Alapítvány 
A Borudvar 17.00–23.00 óra között várja 
azokat, akik kedvelik a finom borokat, a 
népzenét és a jó társaságot. 

20.00 Ez mámor/Petőfi a népzenében  
– az Ötödik Évszak zenekar koncert-
je, népzenei hangszereléssel játszott 
akusztikus városi zene 
 

 

A Champs-Elyséen ébredő francia 
szerelmet, a Loire és a Duna parti 
esti séták hangulatát és a soknem-
zetiségű Kelet-Európa népzenéjének 
ősi erejét érezni az Ötödik évszak 
zenéjében. Zenébe sűrítve egyszer-
re kapunk élettörténeteket, 
költészetet, hagyományokat, 
érzéseket. 
Szervező: Erdélyi Hagyományok 
Háza

15.00–16.00 Népdaltanulás  

 

 
Kásler Magdival  
Helyszín: Mesesátor, Régészeti  
és Történeti Múzeum előtt

17.00–18.00 Zeng a lélek,  

 

 
zeng a szó…  
– a Hargita Nemzeti Székely Népi 
Együttes előadása. A folklórműsor 
a ma embere számára már távoli-
nak tűnő élet pillanataiból, érzései-
ből merít: sorozás, katonavacsora, 
és mint fő indok a háború és az ab-
ból való reményteljes visszatérés.  
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, 
Erdélyi Hagyományok Háza udvar, 
színpad

KIÁLLÍTÁSFORGATAG
19.00 Ecsetvonások. Művészeti irányzatok 

Erdélyben a két világháború között  
A kiállítást megnyitja Marosvásár-
hely polgármestere, Soós Zoltán 
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, 
Várgaléria 
Szervező: Maros Megyei Múzeum, 
Marosvásárhelyi Polgármesteri 
Hivatal
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10.00–18.00 A Bátor Oroszlán kedvenc 
dokija, 3–14 éveseknek 
Kreatív és oktató jellegű tevékeny-
ségek a Bátor Oroszlán csapatá-
val: a tevékenységen résztvevők 
megismerkedhetnek az emberi test 
felépítésével, orvosi eszközökkel, 
készíthetnek saját orvosi eszközt, 
de akár a témával kapcsolatos tár-
sasjátékainkat is kipróbálhatják 
Szervező: Little People Egyesület 

10.00–16.00 Csíkszeredai Magyar  
Főkonzulátus  
A korábbi évekhez hasonlóan idén 
is szeretettel várják az érdeklődő-
ket a Csíkszeredai Magyar Főkonzu-
látus sátránál, ahol a főkonzulátus 
munkatársai készséggel adnak 
tájékoztatást az egyszerűsített 
honosításról, az anyakönyvezési 
és útlevélkérelmek benyújtásának 
feltételeiről és az anyasági támoga-
tásról. Ezúttal sem marad el a kvíz 
felnőtteknek és gyerekeknek, a 
helyesen megfejtőket meglepetés-
sel várják. 
Szervező: Magyarország Csíkszere-
dai Főkonzulátusa

 
10.00–14.00, 15.00–19.00 Próbáld ki a 

mászófalat a Maros Megyei Hegyi-
mentőkkel 
Szervező: Salvamont Salvaspeo 
Maros – Maros Megyei Hegyimen-
tőszolgálat

  

CSICSERGŐ – CSALÁDI-  
ÉS GYERMEKPROGRAMOK  

 

Helyszín: Marosvásárhelyi Vár
Szervező: Parapács Egyesület
 
10.00–13.00 Pitypang babafejlesztés,  

1,5-3 éveseknek 
Pörgő kisbolygók – érdeklődést 
felkeltő és figyelemfejlesztő játék 
Óriásplakát-festés különböző mód-
szerekkel 
 Lovagoljunk a mondókák világába 
– mutogatós, ugrándozós mozgá-
sos mondókázás 
Szervező: Pitypang Babycaring 
Egyesület 

 
10.00–13.00 Kézügyes gyerekek műhe-

lye – nemezelés, pom-pom figurák 
készítése, gyöngyfűzés, papírfonás 
Szervező: Divers Egyesület 

10.00–18.00 Visit Maros élménysátor, 
0-99 éveseknek 
Te mennyire ismered Maros me-
gyét? Biztosan tudunk olyan úticélt 
ajánlani számodra, amit még nem 
láttál a környéken. Szuper, szóra-
koztató programokkal készülünk 
nektek, lesz óriás színezőfal, photo 
booth, pihenő-, beszélgető sarok. 
Szervező: Visit Maros Egyesület 
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világában, és keressük együtt a jó 
anyóssá válás titkát! 
Szervező: Nova Perspektíva Egye-
sület

 
17.00 Gólyalábas vásári komédia  

– gólyalábas, óriásbábos előadás 
élőzenével a miskolci Vaga Bandától 
Szervező: Marosvásárhelyért Egye-
sület 

 
18.00–20.00 Becserkészlek! Cserkész-

foglalkozás és szabadtéri játékok 
– minden korosztálynak 
Szervező: 30-a számú gr. Teleki 
Sámuel cserkészcsapat 

 
20.00–00.00 Csillagászati bemutató 

távcsővel. Szaturnusz és a Jupiter 
bolygók bemutatása – minden 
korosztálynak 
Szervező: Erdélyi Magyar Csillagá-
szati Egyesület 

Állandó program
10.00–20.00 Mesél a múlt, avagy fedezd 

fel a Várat! 7-65 éveseknek 
Szervező: Forcamp Egyesület  

14.00–18.00 Élő könyvtár – Ismerj meg 
egy fogyatékkal élőt   
Sikeres, fogyatékkal élő szemé-
lyekkel lehet megismerkedni, akik 
készen állnak bármilyen kérdésre 
válaszolni.  
Szervező: HIFA-Románia Egyesület

 
14.00–18.00 Interaktív szigetek  

– a résztvevők kipróbálhatják,  
hogy milyen fogyatékkal élni 
Szervező: HIFA-Románia Egyesület

 
14.00–18.00 Kézműveskedj velünk!  

– gyerekeknek, felnőtteknek 
Szervező: HIFA-Románia Egyesület

 
14.00–18.00 Toborzó, 5-15 éveseknek 

Jégkorong-bemutató, a sportág 
műveléséhez szükséges védőfel-
szerelések és eszköztár megismer-
tetése az érdeklődőkkel, valamint a 
csapatjáték kipróbálása. 
Szervező: Marosvásárhelyi Jégko-
rong Egyesület  

14.00–20.00 Éltető Kapcsolatok Közös-
sége – Új távlatok minden korosz-
tálynak 
Barangoljunk együtt a mesék 

Multinvest, Hollywood 
Nyelvstúdió

10.00–18.00 óra között: 
• angol, román nyelvű interaktív 

játékok
• olvasósarok
• VR sarok (virtual reality)
• Hollywood fotósarok Leonardo 

DiCaprioval
• bepillantás a stúdió világába
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10.00-17.00  
(ebédszünet 13.00 -14.00)

Ha nagy leszek, kutató leszek!
A tudományok lenyűgöző univerzumába 
nyújt betekintést a legkisebbek számá-
ra is a „Ha nagy leszek, kutató leszek!“ 
elnevezésű program, amelyet a térség 
legjelentősebb kutatási és fejlesztési 
központjával rendelkező Gedeon Richter 
gyógyszeripari vállalat hoz évről évre a 
Vásárhelyi Forgatagra. A 3 és 14 év közötti 
gyerekek online szülői regisztráció alap-
ján vehetnek részt az idei programban, 
amelynek keretében különféle tevékeny-
ségek és kísérletek egész sorozatában 
vehetnek részt, mint például a különféle 
anyagok pH-értékének mérése, a mágne-
ses lebegtetés, a délibábhatás bemutatá-
sa és egyebek.  

Bőrünk, testünk pajzsa
Dr. Bagosi Ágota bőrgyógyász szakorvos 
hasznos tanácsokkal várja mindazokat, 
akik számára fontos bőrük egészségének 
megőrzése. Az Egészségforgatag kereté-

EGÉSZSÉGFORGATAG
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület
Főtámogató: 

ÉVE

Az egészséges életmódra való áttérés és 
a megelőzésre való fokozott odafigyelés 
csupán kettő azon bölcs döntések közül, 
amelyekkel hozzájárulhatunk ahhoz, 
hogy egészségesebben éljünk. Az Egész-
ségforgatagon részt vevő szakemberek 
a megelőzés fontosságára hívják fel az 
érdeklődők figyelmét, ingyenes orvosi 
tanácsadást nyújtanak, illetve előadáso-
kat tartanak az egészséggel kapcsolatos 
különféle témákban.

A legkisebbek részt vehetnek a Ha nagy 
leszek, kutató leszek! elnevezésű foglal-
kozáson, amelynek keretében lenyűgöző 
utazást tehetnek a természettudomá-
nyok világában, tanulságos és lebilincselő 
játékokban és kísérletekben vehetnek 
részt.
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Az Egészségforgatag rendezvényein való 
részvételhez előzetes online regisztráció 
szükséges a www.forgatag.ro weboldalon.
 
Előadások: A szakember válaszol: meg-
előzés és egészséges életmód kortól 
függetlenül
12.00 Jó láb, jó járás – Dr. Székely László, 

Osteopharm cégvezetője, Böjte 
Sándor, technikus, Bodor Katalin 
technikus asszisztens tanácsadása

12.30  Beszélgetés a bőrdaganatokról és 
a melanóma első jeleiről – Dr. Ba-
gosi Ágota bőrgyógyász szakorvos 
előadása

13.00  Egészség a táplálkozáson keresztül 
bármely korban – Nemes Levente 
dietetikus előadása

ben a felnőttek anyajegyekkel és fény-
védelemmel kapcsolatos tanácsadáson 
vehetnek részt, elbeszélgethetnek vele a 
nap káros hatásaitól való hatékony véde-
lemről, a melanoma korai felismeréséről, 
a gyermekek bőrének védelméről. A 
kisebbek interaktív játékok révén sajátít-
hatják el a helyes fényvédelmi szokásokat

Talp és lábboltozat-állapotfelmérés
A talp-lábfej gyerekkori szűrése lehetővé 
teszi a kóros állapotok korai felismerését, 
diagnosztizálását és kezelését. Nekünk, 
felnőtteknek az a feladatunk, hogy 
felismerjük, és szakemberek segítségé-
vel megoldjuk gyerekeink ilyen jellegű 
problémáit. Az Osteopharm szakemberei 
hasznos tanácsokkal szolgálnak ebben a 
témakörben. 
 
Az vagy, amit megeszel
A szakemberek egyértelműen és egyön-
tetűen megerősítették, hogy a helytelen 
táplálkozás megbetegíthet, de ugyanígy 
igaz az is, hogy a kiegyensúlyozott étrend 
elindíthat a gyógyulás útján. Legyen szó 
akár túlsúlyról, akár kettes típusú cu-
korbetegségről, inzulinrezisztenciáról, 
magas vérnyomásról vagy más szív-ér-
rendszeri betegségről, a helyes étrend 
meghatározó módon hozzájárulhat 
ahhoz, hogy felvegyük a harcot ezekkel. 
Nemes Levente dietetikus és táplálko-
zási tanácsadó hasznos információkkal 
szolgál arról, hogy miként előzhetők meg 
bizonyos betegségek egészséges táplál-
kozással.
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09.00-13.00 óra között:
• Second Hand Shop & Donation by 

ERA Pets – jótékonysági program
• Pet Portrait: készíts képet a kedven-

ceddel
• Reading Buddies by ERA Pets – gye-

rekprogram
• Minden, amit a kutyák és macskák 

sterilizálásáról tudni kell a Robin 
Hood Egyesület szervezésében

• Kutyakozmetika
Bemutatkoznak a helyi állatvédő-  
és -mentő szervezetek: 
• Save&Smile Állatvédő Egyesület
• Life4Cats Rescue
• Városi Kutyamenhely

KONCERTFORGATAG
Szervező: Marosvásárhelyért Egyesület, 

Parapács Egyesület

19.00 Teddy Queen 

 

 
Helyszín: Főtér, Nagyszínpad

20.00 Luiza Zan és a Jazzpar Trió  
Helyszín: Marosvásárhelyi Vár, 
színpad 

21.00 Kowalsky meg a Vega 

 

 
Helyszín: Főtér, Nagyszínpad

PUP-UP FORGATAG 
Helyszín: Enescu utca
Szervezők: Parapács Egyesület,  
112 Coffe & Co

Pup-up Café: gazdik és kedvenceik közös 
eseménye, ahol az 112 Coffee & Co. 
biztosítja a frissen pörkölt feketét, és a 
PetPortrait.ro fotókon örökíti meg a ked-
ves pillanatokat. Hagyományosan ételt, 
gyógyszereket, kiegészítőket, pénzt vagy 
bármi mást adományozhatnak a rászoru-
ló négylábúaknak a látogatók. 

10.00–11.00 Engedelmességi és ügyességi 
kutyabemutató  
Pletl István, az Ebtenyésztők Orszá-
gos Egyesületének okleveles kikép-
zője. Kántor névre hallgató munka 
vérvonalú, németjuhász kutyájával, 
és Lizzy névre hallgató Fox Terrier 
kutyáival mutat be engedelmes és 
versenyszintű gyakorlatok.  

11.00–12.00 Állat a családban, felelős 
állattartás a városban – dr. Pálosi 
Csaba állatorvos, a Noé Bárkája 
kisállatklinika vezetője

12.00–13.00 Kerekasztal-beszélgetés:  
Mit tegyünk, ha kóbor kutyával 
találkozunk? Gondoskodás,  

generációkon át

www.gedeon-richter.ro
Az egészség a küldetésünk

ÉVE



Gondoskodás,  
generációkon át

www.gedeon-richter.ro
Az egészség a küldetésünk

ÉVE







VIII.

forgatag

KOWALSKY MEG A VEGA      NIGHTLOSERS 
TRANSYLVANIAN SYMPHONIC TALES      TE�Y QU	N
LUIZA ZAN ÉS A JA�PAR TRIO          DUNA MŰVÉSZEGYÜ�ES

ÖTÖDIK ÉVSZAK         PORA ZOLI & THE STONE HI�

EgészségForgatag   Kiá�ítás Forgatag
Vásári Forgatag   Színházi Forgatag
TékaForgatag     FolkForgatag
Verbunkverseny   Szelfimúzeum   GasztróForgatag

 Borudvar   Csicsergő családi programok
Kerekasztal beszélgetések    Pup-up Forgatag

2021. augusztus 27-29.

reg.forgatag.ro

mŰsorfüzet

Főtámogató intézmények:

Kiemelt partnerek:

Médiapartnerek:

Prémium támogatók:

Italfelelős: Szá�ító:

Tár¦zervezők: 

 kivitelezésre

R: 150
G: 71
B: 78

R: 198
G: 166
B: 112

RGB 
színek

C: 49
M: 87
Y: 75
K: 0

C: 24
M: 33
Y: 64
K: 0

CMYK 
színek

LOGÓ

Alapváltozat

Alternatív változatok

ARCULATI
KÉZIKÖNYV

Támogatók:

Kiemelt támogatók: Főtámogató: Szervezők:

ÉVE


