
Miccs és jófajta kürtőska-
lács – ennek a két termék-
nek az illata lengte be a 

Nehru Partot, amikor megérkez-
tem az erdélyiek legújabb pesti 
összejövetelére, a külföldi látoga-
tók számára is jól csengő névvel 
megáldott Transylvanicum Fesz-
tiválra. A kürtöskalácsból sem 
bármilyen, hanem az egyre ko-
molyabb márkát építő és nemrég 
a Magyar Termék Nagydíjat kiér-
demelt Vitéz Kürtős volt a sztár. A 
fesztivál díszvendégének tartott 
Böjte Csaba atyát sürgős teendő-
je az utolsó pillanatban szólította 
haza Erdélybe, de jó szerencsét 
és Isten áldását kérte a rendez-
vényre. A fesztivál fővédnökségét 
Budapest főpolgármestere, Tar-
lós István vállalta el.

Fellendíteni az erdélyi turizmust

A Transylvanicum Fesztiválnak 
két főszervezője van, az 1990-
ben Szovátáról Budapestre kite-
lepedett Domokos István, illetve 
a szatmárnémeti születésű Kiss 
Tibor, aki Magyarországon a Csí-
ki Sör lelkes képviselője is egy-
ben. Domokos elmondta, rendez-
vényük egy sorozat része, ugyan-
is az általuk szervezett májusi 
Székely Fesztivál folytatása ez. 
Akkor született az ötlet, hogy le-
gyen lehetőség Erdély nagyobb 
részét is bemutatni Budapesten, 
ne csak Székelyföldet. A szer-
vezők célja, hogy közelebb hoz-
zák Erdélyt a magyarországiak-
hoz, a budapestiekhez és a fesz-
tivál után az ide látogatók kész-
tetést érezzenek arra, hogy sze-
mélyesen is ellátogassanak a ré-
gió különböző részeibe. Nem tit-
kolt cél tehát az erdélyi turizmus 

fellendítése, hogy amit a fesztivá-
lon megkóstoltak és átéltek, azt 
Erdélyben, eredetiben is megta-
pasztalhassák. A szervezők sze-
retnék, ha az erdélyi virtust, il-
letve a legendás vendégszerete-
tet testközelből is megismerhet-
nék a magyarországiak.

A rendezvénysorozat viszont 
nem csak ebből a két fesztiválból 
áll: még idén novemberben terve-
zik egy budapesti székely nagy-
vásár megszervezését. Elképze-
lésük szerint e három rendez-
vénnyel tudnák megfelelően be-
mutatni Erdélyt a maga sokszí-
nűségében. A főszervező szerint 
fontos volt a fesztivál helyszíné-
nek kiválasztása is, hiszen ez az 
egyik leglátványosabb, ugyanak-
kor még kihasználatlan terep. 

„A IX. kerület csodálatos turisz-
tikai látványosságban gazdag te-
rülete ez a Duna-parttal együtt, 
főleg naplemenetekor: az est be-
álltával csodálatos varázst és 
látványt biztosít rendezvényünk-
nek” – fogalmazott Domokos.

Külföldi kavalkád

A fesztiválozók között barangol-
va meglepően sok angol, spanyol, 
francia és olasz szót hallottam. 
Mint kiderült, az ide látogatók 
mintegy fele nem volt magyar. A 
közelben sok a kikötő, így a dunai 
sétahajókról hamar ide találtak a 
turisták, a zene és a jó hangulat 
mágnesként vonzotta a vendége-
ket. A Transylvanicum Fesztivál 
pedig ilyen. A külföldi turisták 
zöme már hallott Erdélyről, ami-
ben sokat segít a Transylvanicum 
név is. Viszont az is kiderült: Er-
délyről, mint régióról a Magyar-

országra látogató turisták keve-
set tudnak, viszont amikor lát-
ták a népviseletbe öltözött embe-
reket, a fesztiválon kiállító kéz-

műveseket, a több mint ezerféle 
erdélyi terméket, a legtöbben el-
ismerően nyilatkoztak a régióról.

„A kilátogatók mintegy fele Bu-
dapesten tartózkodó külföldi tu-
rista, a többiek pedig magyaror-
szágiak, illetve olyan határon túli 
magyarok, akik Budapesten dol-
goznak, vagy régebben kiteleped-
tek szülőföldjükről. Sok az Er-
délyből elszármazott honfitárs, 
akik a fesztiválon azért érzik 
magukat otthon, mert a remek és 
eredeti hazai ízeket el tudjuk ne-
kik hozni” – mondta a főszervező.

A teljesség igénye nélkül ér-
demes felsorolni néhány erdé-
lyi különlegességet, amit a lá-
togatók megkóstolhattak: nagy 
üstben főtt töltött káposzta, 
székelyudvarhelyi kolbász. Be-
mutatkozott a csíki sör, jelen 
volt az eredeti erdélyi pálinka 
– köztük erdei vadgyümölcsök-
ből párolt különlegességekkel –, 

a hungarikummá avanzsált kür-
tőskalács, de az ordás palacsin-
ta sem hiányzott. A teljes felho-
zatal igazi gasztrokulturális él-
ményt jelentett, amely felejthetet-
len pillanatokkal gazdagította az 
érdeklődőket.

Kiállítók a történelmi Erdély 
minden területéről érkeztek 
Székelyföldön át Széktől To-
rockóig, sőt még partiumi és 
bánsági területekről is. Az idei 
első Transylvanicum Fesztiválon 
mindössze harminc kiállító volt, 
mintegy ezerféle termékkel. A 
szervezők állítása szerint többen 
is jelentkeztek, de a válogatás-
nál azt tartották fontosnak, hogy 
minden fő termékcsaládból csak 
egy kiállítót hívjanak meg. Arra 
ügyeltek, hogy a termék prémi-
umkategóriás legyen, és Erdélyt 
jellemezze. A benevezés elfoga-
dásakor kizáró szempont volt az 
is, hogy a terméket kínáló terme-
lő álljon a stand pultjánál, hogy a 
vásárlónak első kézből adhasson 
információt.

A Hazajárók Erdélyben

A színes programokat felsora-
koztató rendezvény pénteken in-
dult Erdély és népe–bemutatjuk 
Erdélyországot című műsorral. A 
Duna Tévé 198 adást megélt Ha-
zajárók című műsorának csapata 
lépett fel, amely az elmúlt évek-
ben Erdély legcsodálatosabb tá-

jait bejárva hitelesen tudott be-
szélni a régióról. Azoknak sze-
rették volna leginkább bemutatni 
a táj szépségeit és jellegzetessé-
geit, akik nem voltak még Erdély-
ben. Az előadók szerint legalább 
egyszer az életben érdemes eljut-
ni ide, és utána mindig visszavá-

gyik az ember. Az előadás sike-
rét jól mutatja, hogy egy műsor-
változtatás keretében a Hazajá-
rók csapata a következő két nap 
is mesélhetett egy-egy órát élmé-
nyeiről a nagyérdeműnek – szá-
mos kérdésre válaszolva. A Ha-
zajárók után következett a hiva-
talos megnyitó magyar és szé-
kely himnuszénekléssel, illet-
ve torockói, mezőségi és bukovi-
nai táncokkal. A táncok után fel-
lépett a gyergyószentmiklósi No 
Sugar zenekar.
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Szeptember 8–10. között Budapesten első alka-

lommal szervezték meg a Transylvanicum Feszti-

vált a festői környezetet biztosító Nehru partnak 

nevezett Duna-parton. A nagy népszerűségnek 

örvendő fesztiválra látogatók Erdély és a Partium 

kultúráját és gasztronómiáját ismerhették meg 

számtalan kézműves bemutatóval egybekötve.

Háromnapos rendezvényen mutatták be a régió gasztronómiáját, zenéjét, népviseletét

Transylvanicum: Budapesten Erdély

FOLYTATÁS A 9. OLDALON

Felejthetetlen ízek. A teljes felhozatal igazi gasztrokulturális élményt jelentett a fesztivál látogatóinak

Prémiumkategóriás alkotások. Idén harminc kiállító mintegy ezerféle termékkel jelentkezett

Bálint Izolda székelyudvarhelyi énekesnő is fellépett

Kiállítók a történelmi 
Erdély minden terüle-
té ről érkeztek Székely-
földön át Széktől 
To  roc kóig, sőt még 
partiumi és bánsági 
területekről is.
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