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Minden tisztelet az övék: az egy-
órás koncertre 1500 km-t utaz-
tak, fellépésük után pedig siet-
tek vissza Erdélybe egy újabb 
fellépésre. Az est fénypontja-
ként a marosvásárhelyi szárma-
zású Keresztes Ildikó, a „tűzről 
pattant erdélyi menyecske” lé-
pett színpadra – ahogyan a ren-
dezvény Facebook-oldala nevezi. 
„Keresztes Ildikót nem kell sen-
kinek bemutatni. Olyan maros-
vásárhelyi művészi, előadói kép-
viselője Erdélynek, akinek fel-
lépése osztatlan sikert aratott. 
Több rendezvényünk vendége, 
aki szívvel-lélekkel székelyföldi, 
marosvásárhelyi. Mondhatnánk, 
hogy nem is kellett szólnunk és 
már közöttünk volt, fergeteges 
koncertet adott. Egy tűt nem lehe-
tett leejteni, annyian voltak a kon-
certjén” – magyarázta Domokos.

Kürtöskalácstól szalmakalapig

A szombati nap nevezetességé-
nek számított a Vitéz Kürtős ál-
tal szervezett kürtőskalács-ké-
szítés és -kóstolás, amely szin-
tén nagy népszerűségnek örven-
dett. „Az elmúlt 15-16 évben ők 

tekinthetők az erdélyi kürtős-
kalács-kultúra megteremtőinek, 
rájuk nagyon büszkék vagyunk. 
Mindhárom nap jelen voltak és 
felállítottak külön egy olyan he-
lyet, ahol bárki, aki jelentkezett, 
elkészíthette saját kürtőskalá-
csát – természetesen megfelelő 
szakmai segítségnyújtással. Mi-
után megsült, el is fogyaszthatta 
vagy hazavihette” – fűzte hozzá 
a főszervező. Külön kuriózuma 
volt a Vitéz Kürtősnek, hogy a lá-
togatók olyan termékeket kóstol-
hattak, amelyek nem túl gyakori-
ak, hiszen vadgyümölcsökbe for-
gatták a kalácsot: vadszeder, áfo-
nya és vadmálna illat- és ízvilág 
fogadta a kóstolókat.

A kézművesmesterségek be-
mutatóján a legnagyobb sikert a 
torockói és a havasi sajtok arat-
ták, standjuknál folyamatosan 
sor állt. A szervezők elmondá-
sa szerint, bár nem nevezhető 
olcsó terméknek – és Budapes-
ten olcsóbbat is be lehetne sze-
rezni –, de a minőséget egy bi-
zonyos réteg megfizeti, ezért is 
játszott domináns szerepet a ki-
állítók körében. A sajtok után a 
gyergyószentmiklósi Székelyfa-
lat termékei tettek szert nagy ér-
deklődésre, de népszerűek vol-
tak a havasi mézek és a parajdi 
étkezési só is. A 250 éves parajdi 
sóbánya étkezési sóját példá-
ul számos érdeklődő kilóra vá-
sárolta. Ez az a termék, amihez 
nem tesznek hozzá semmit, és 
nem vesznek el belőle semmit: a 

tiszta kősót leőrlik, és eladják a 
fogyasztónak. De jelen voltak az 
erdélyi házicsokoládék, Gyergyó 
vidékének szörpjei, lekvárjai, a 
szentábrahámi gyógyteák. A szé-
ki varrottasoktól a székely kalen-
dáriumig, a kőrispataki szalma-
kalaptól a korondi kerámiáig sok 
mindent megtalálhatott a kíván-
csiskodó vásárló.

Erdélyi sztárok koncertjei

A kézműveseket a tavaly Star 
Academy tehetségkutató show-t 
nyert csíkszeredai születésű 
Szőcs Renáta koncertje követ-
te, meglehetősen nagy sikerrel. 
„Azok az otthoni előadók, akik a 
média segítségével be tudtak tör-
ni a magyarországiak körébe, 
sok látogatót vonzanak. Reni a 
koncert végén meghatódva, köny-

nyezve mondta el nekünk, milyen 
nagy élmény volt számára Buda-
pesten az otthoniak előtt énekel-
ni. Fogadalmat tett, hogy minden 
hasonló eseményen jelen lesz a 
jövőben is” – avatott be a kulisz-
szák mögötti beszélgetésbe a fő-
szervező.

Jókedvre nedű, mert ezután 
következett a Tiltott Csíki Sör 
bemutatója, amely mint reklá-
mozzák: üdít, táplál és felvidít. 
Számtalan érdeklődő vonzott. 
A szombat esti koncertet pe-
dig a borzonti, Gyergyó-vidéki, 
az X-Faktor tehetségkutató ver-
seny második szériájának har-
madik helyezettje, Baricz Gergő 
és Elektronic Sheeps nevű ban-
dája adta. Bár a koncert este tíz-
kor véget ért, az utolsó fesztiválo-
zók hajnali 5 órakor hagyták el a 
mulatságot.

A vasárnapi és egyben utolsó 
fesztiváli nap már reggel 9 óra-
kor kezdetét vette zenei előadá-
sokkal. Az Aprók táncháza sok 
gyereket vonzott. Sóos Emőke 
székely meséket mondott, ezt kö-
vetően ismét a hagyományőrző 
kézművesmesterségek bemuta-
tója került előtérbe. Délután ke-
rült terítékre az erdélyi pálinka, 
majd Erdély természeti csodái-
ról hallhattunk előadást. Az es-
ti zenés repertoárt Éliás Gyula 
Jr. koncertje vezette fel, de előtte 
még egy sorsolást is megejtettek. 
A három nap során a kilátoga-
tók egy cetlire írhatták fel nevü-
ket és telefonszámukat, akik kö-
zül a legszerencsésebb egy hölgy 
lett: raklapnyi Tiltott Csíki Sörrel 
lett gazdagabb, ami pontosan 24 
ládányi sört, azaz 480 üveg kom-
lós nedűt jelent.

A háromnapos rendezvény fő-
attrakciójának a fesztivált záró 
gálaműsor és az azt követő retro 
party számított. A gálaműsoron 
a magyarországi Lakatos Miklós 
által vezetett cigányzenekar húz-
ta a talpalávalót, és erdélyi éne-
kesek adtak elő népdalokat, nó-
tákat. A székelyudvarhelyi Bálint 
Izolda énekelte el – több részt-
vevő szeméből is könnyeket ki-
csalva – az Elindultam szép ha-
zámból kezdetű örökzöldet. To-
vábbi előadóktól felcsendült az Ó, 
te szépséges Hargita vagy az Ott, 
ahol zúg az a négy folyó is, illetve 
sok más gyönyörű népdal és nóta.

„A gálaműsor elsősorban 
azokról az erdélyiekről szól, akik 
az elmúlt évtizedekben Magyar-
országra áttelepültek – ideigle-
nesen vagy véglegesen. Úgy gon-
dolom, akik Magyarországra köl-
töztek, bár jól érzik magukat itt, 

de Erdély az igazi hazájuk. Itt 
laknak, itt élnek, itt dolgoznak, 
de lélekben, Erdélyben van az 
otthonuk. A cél az volt, hogy a né-
zők egy közös nemzet gyermeké-
nek érezzék magukat, és a végén 
együtt énekelve, együtt táncolva 
érjen véget a fesztivál” – mondta 
lapunknak a főszervező.

Bár az utolsó nap estéjén már 
kevesebb volt a kilátogató – va-
lószínűleg a másnapi munka-
kezdésnek is betudhatóan, mint 
az azt megelőző napokban –, a 
résztvevők nem panaszkodhat-
tak, hiszen színvonalas zenei 
estnek lehettek szemtanúi, ame-

lyet egy slágerénekes retro parti-
ja követett.

A jövőt illető kérdésünkre a fő-
szervező remek kezdeménye-
zésnek tartotta a rendez vényt, 
és igyekeznek évről évre meg-
tartani, hagyományt teremteni 
a Transylvanicum Fesztiválból. 
Szeretnék, ha az évek múlásá-
val minél több kiállítót tudnának 
fogadni, és egyre többet megmu-
tatni a varázslatos Erdélyből. Vé-
leménye szerint a csíki sörös sát-
rak, a székelyruhás lányok, illet-
ve az egész rendezvény miliője 
már önmagában vendégcsalogató 
lehet a fesztiválozni vágyók szá-
mára, de a jövőben még nagyobb 
nyilvánosságot akarnak adni a 
rendezvénynek. Összegezve ki-
jelenthető: a Transylvanicum 
gasztro kul tu rális összművészeti 
fesztivál elérte célját. Tartalmas 
és színvonalas műsorprogra-
mot kínált: a sok magyarorszá-
gi és kivándorolt határon túli 
részvevő mellett számos külföldi 
turista is belekóstolhatott a „tran-
szilvanizmusba”. Három napig 
szólt a zene és zajlottak a külön-
böző foglalkozások, amely során 
az emberekhez közelebb kerül-
hetett Erdély csodálatos világa.
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Beszélgetés, kikapcsolódás. A budapestiek és az Erdélyből elszármazottak mellett számos külföldi turista is meglátogatta a rendezvényt

A kisorsolt Csíki sörös raklap: a nyertes 480 üveg sört vihetett haza

Készül a kürtőskalács a Vitéz Kürtősnél

Üdít, táplál és felvidít. A rendezvényt a Tiltott Csíki Sör támogatta




