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IV. Marosvásárhelyi Napok- Vásárhelyi Forgatag 

2016. augusztus 25-28. 

2016. augusztus 26. Díszvendég: Kecskemét 
 

Főtér – Kultúrpalota előtti téren:  

Egész napos interaktív játékok - gyermekprogramok 10.00-18.00 óráig 

 

Szivárvány Játéktár – a Hírös Agóra Ifjúsági Otthon tematikus játékprogramja 

 

Több állomásos pecsétgyűjtő játék a szecesszió és várostörténet jegyében, melynek végén a 

gyűjtő füzetben az összes pecsétet összegyűjtő gyermek „Kecskemét tiszteletbeli 

díszpolgára” elismerő oklevelet kap. (a pecsétek egyedileg készülnek – Kecskemét 

emblematikus épületeinek sziluettjével)  

            6 fő

       

16.00      „Közhírré tétetik… „ 

 

Felvonulás Marosvásárhely utcáin kikiáltókkal, dobosokkal, néptáncosokkal, a 

Kecskemétről érkezett művészek, delegáció részvételével, amibe később minden jelenlévő 

bekapcsolódik.  A felvonulást helyi népzenészek kísérik, ezzel is erősítve a két város 

kapcsolatát.  

 

18.00 délutáni – esti programok kezdetéül: „Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját” 

című magyar népdal előadása a közeli Közigazgatási Palota erkélyéről.   1 fő 

             

Utcaszínházi bábelőadás  kecskeméti bábművészekkel.      3 fő 

             

Leskowsky Hangszergyűjtemény különleges interaktív hangszer bemutató közös 

zenéléssel.  

            3 fő 

Kodály Iskola népzene és néptánc tanszakos diákjainak bemutatója a helyi 

néptáncosokkal közösen, majd a tér programjainak zárásaként táncház a helyi zenekarral.   

            18 fő 

Csütörtök este a Kultúrpalotában operett műsor: a kecskeméti Katona József Színház 

művészeinek helyi operett művészekkel közös előadása.  

             2 fő 

Kultúrpalota  melletti lezárt utcában:  

 

Kistérségi termékek bemutatója (lekvár, szörp, füstöltáru, kolbász), kóstolója, árusítás 

            6 fő 

Bemutatjuk:  

Kecskeméti Barack Pálinka – termék kóstoló és árusítás a Forgatag közönsége számára

                   2 fő   

Kecskemét Város Bora: a minden évben kiválasztásra kerülő Város Bora Választás 2016-os 

nyertes borának bemutatása          4 fő 

 

Kunsági Női Borrend és a Mathiász János Borrend 2-2 képviselőjének kiutazása, a 

marosvásárhelyi és környéki borrendekkel történő tapasztalatcsere, megbeszélések.  4 fő 

 

Kecskemét város turisztikai bemutatkozása.       2 fő 
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A 2016 júliusától egyetemként működő kecskeméti felsőoktatási karok bemutatkozása, a két 

város intézmény vezetőinek szakmai tapasztalatcseréje. A Sapientia Egyetemen: bemutatjuk 

kép- és video anyaggal a  MegaLux elnevezésű napelemes autót. (élménybeszámoló és 

vetítés). Tárgyalások intézményi együttműködésről.      

             6 fő

     

Maros – parti programok:  

 

Este nagyszínpadi koncert: Szirtes Edina Mókus és a Fabula Rasa   10 fő  

 

Napközben szombat – vasárnap (08.27-28):  

Szivárvány játéktár további bemutatkozása. 

Pálinka – és bor, kistérségi termékek - kóstolással egybekötött árusítás. 

Turisztikai bemutatkozás. 

Látványos gasztronómiai bemutató – gulyásleves főzése nagy bográcsban.  4 fő 

 

Szombat esti megjelenés a Magyarok Világtalálkozójának gálaműsorán: A kiutazó művészek 

rövid műsora, és a Kecskeméti Színjátszó Műhely előadásában: Katona József műveiből 

szerkesztett játék, ünnepi köszöntő 
            8 fő 

Kiállítások 

 

Bernády György és Kada Elek polgármesterek tevékenységének közös bemutatása a 

Kultúrpalota földszinti előcsarnokában: „Az aranykor polgármesterei és a szecesszió”  

            3 fő 

Kiállítás a KKMM Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió és a Nemzetközi 

Zománcművészeti  Alkotóműhely anyagaiból.      3 fő

             

Ehhez kapcsolódóan irodalmi est a Forrás (Kecskemét) és a Látó (Marosvásárhely) 

folyóirat munkatársainak részvételével. A Katona Emlékévhez kapcsolódóan az irodalmi est 

másik témája Katona József élete.         3 fő 

 

Plakátpályázat: a két város művészeti iskoláinak diákjai részére plakátpályázatot hirdetünk 

két témában:            3 fő 

1. Katona József: Bánk bán 

2. Marosvásárhely – Kecskemét testvérvárosi kapcsolatok 

 

A két iskolából témakörönként 3-3 pályaművet bemutatunk a Vásárhelyi Forgatagon utcai 

plakátkiállítás formájában.          


