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ÉVE

Köszönjük minden kedves támogatónknak és partnerünknek,  
hogy részt vállalt a 8. Vásárhelyi Forgatag megszervezésében!



A 8. Vásárhelyi Forgatag fő helyszíne a 
Marosvásárhelyi Vár volt, ahol a hely-
színi adottságoknak és a gondosan ösz-
szeállított dekorációnak köszönhetően 
igazi ünnepi hangulata volt a rendez-
vénynek.





A Forgatag kezdete 
óta mintegy 160 kon-
certet szerveztünk, 
de idén először sike-
rült Marosvásárhely 
főterén, a Színház 
téren is jelen lenni. 
A koncertek vonz-
zák minden évben a 
legnagyobb töme-
get, idén pedig ezek 
nagy részét a város 
szívében élvezhette 
a közönség. 



A kézművesek vására ebben az évben a 
Vársétányon kapott helyet, amelyre re-
kordszámú, közel 100 termelő és kézmű-
ves érkezett, hogy értékesítse portékáját. 
A hagyományos és modern kézműves 
termékek széles választékának köszön-
hetően mindenki talált számára tetszőt. 







A Vásárhelyi Forgatag hitvallásához 
hűen idén is nagy hangsúlyt kaptak a 
gyermek és családi programok, me-
lyeknek szervezésébe – a sokszínűség 
érdekében – bevontuk a helyi civil szer-
vezeteket is, amelyek ezáltal népszerű-
síteni tudták saját tevékenységeiket is. 
A Csicsergő családi- és gyermekprog-
ramokon együtt játszhattak, szórakoz-
hattak a szülők, nagyszülők a gyereke-
ikkel.









A hagyományőrző, folk programok 
szerves részét képezik a Vásárhelyi 
Forgatag programkínálatának. A ze-
nés-táncos megmozdulások mellett 
a résztvevők kipróbálhatták magu-
kat különböző kézműves tevékeny-
ségekben, megtekinthették a profi 
tánccsoportok előadásait, a meré-
szebbek pedig verbunkversenyen is 
megmérettethették magukat. 





A közéleti témák megvi-
tatása, a különböző dön-
tések hátterének tisz-
tázása, vagy a tévhitek 
eloszlatása fontos, ha egy 
fejlődő környezetet sze-
retnénk teremteni ma-
gunknak, családunknak, 
és a következő generá-
ciónak. Így a ma embe-
rét foglalkoztató témák 
boncolgatása sem ma-
radt ki a programkíná-
latból előadások, kere-
kasztal-beszélgetések 
formájában. 



A kulturális események szintén 
kiemelt helyen szerepelnek a For-
gatag programjában. Legyen szó 
színházról, népi kultúráról, könyvbe-
mutatóról, kiállításról, hagyományos 
vagy modern művészetről, netán 
gasztronómiáról, rendezvényünkön 
mindennek helye van, ami értéket 
képvisel.









A kulturális események között a kor-
társ irodalom, a képzőművészet ked-
velői is találhattak számukra érdekes 
programot, hiszen több könyvbemu-
tatóra, díjátadóra, megemlékezésre, 
illetve kiállításra is sor került a Vásárhe-
lyi Forgatag keretében. 





Az előadások és bemutatók mel-
lett izgalmas, interaktív prog-
ramokon is volt lehetőség részt 
venni, ahová már nem csak „né-
zőként”, hanem aktív résztvevő-
ként is bekapcsolódhattak az ér-
deklődők.



Marosvásárhely a sport 
városa volt, és a Forga-
tag küldetésként tekint 
arra, hogy egyre többen 
sportoljanak újra hobbi- 
vagy profiszinten. Idén 
az érdeklődők  benevez-
hettek a foci kupára, első 
alkalommal, de hagyo-
mányteremtő szándék-
kal megszerveztük a For-
gatagot népszerűsíteni 
kívánó Váltómaratont, 
a vállalkozó szelleműek 
pedig kipróbálhatták, ki 
fut leggyorsabban fel a 
Rákóczi-lépcsőn. 



A 2021-es Vásárhelyi Forgatagon egy újsze-
rű projektet is sikerült megvalósítani, amely-
lyel elsősorban a fiatalokat próbáltuk meg-
szólítani, azonban szinte minden korosztály 
fotózkodott a Szelfimúzumunkban. Az első 
alkalommal felépített Szelfimúzeum a vá-
ros központjában, a Rózsák terén található 
Virágóra mellett várta a fiatalokat hat kü-
lönböző „szobával”, ahol a gondosan össze-
állított dekorációnak köszönhetően izgal-
mas, érdekes, vicces képeket készíthettek 
magukról a látogatók. 

A gasztronómia szerelmese-
inek egy különleges, interak-
tív gourmet grill-bemutatót 
szerveztünk, meghívott ven-
dégünk volt a marosvásárhe-
lyi származású Bíró Botond 
Boldizsár, a Béterv parfüm-
séfje Budapestről.



Szintén újdonságként  szerepelt a prog-
ramban a Pup-up Forgatag, amelyen 
az állatbarátok számára bemutatóknak, 
előadásoknak, beszélgetéseknek adott 
otthont a Kultúrpalota melletti Enescu 
utca. Az eseménynek karitatív jellege is 
volt, hiszen helyi állatvédő és állatmen-
tő szervezetek is részt vettek, amelyek 
számára termékbeli, illetve anyagi fel-
ajánlásokat is tehettek a látogatók. 



A legnagyobb tö-
meget mindig a 
koncertek vonzzák, 
idén a különleges 
körülmények elle-
nére nagy sikere 
volt a hazai és a kül-
földi zenekarok pro-
dukcióinak.









A Vásárhelyi Forgatag zárónapjának részeként 
ökumenikus istentiszteletet tartottak a maros-
vásárhelyi Vártemplomban. Az eseményen részt 
vett a Magyar Országgyűlés házelnöke, Kövér 
László is, aki szerint a Vásárhelyi Forgatag közös-
séget erősít és épít, eredményesen szolgálja a 
marosvásárhelyi közösség felemelkedését.



A Vásárhelyi For-
gatag minden év-
ben önkéntesek 
segítségével jön 
létre, akik egész 
héten szívvel lélek-
kel segítik a szer-
vezők munkáját, 
és a programok 
gördülékeny leve-
zetését. Az idén re-
kordszámú, közel 
100 önkéntes vett 
részt és segített 
abban, hogy a ren-
dezvény mottója, 
az „Összeköt min-
ket” igazi értelmet 
kapjon. 



www.forgatag.ro

vasarhelyi@forgatag.ro


