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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » TAMÁS ATTILA

Magyarul is közölni fogja többek 
között a magyarlakta erdélyi vá-

rosok neveit a Magyar Államvasutak 
(MÁV) – tudatta lapcsaládunkkal Vu-
jity Tvrtko. A magyarországi újság-
író, tévériporter arról tájékoztatott, 
hogy Facebook-bejegyzése nyomán – 
amelyben azt kérte, hogy magyarul is 
tüntessék fel a határon túli, magyar-

lakta városok neveit a vasúttársaság 
utastájékoztatóin és a vonatokon – a 
MÁV ígéretet tett arra, hogy ezt meg 
fogják tenni. Így ezentúl várhatóan a 
Budapest és Brassó között közlekedő 
nemzetközi vonatjáraton magyarul 
is feltüntetik az állomásokat, azaz 
Nagyváradot, Kolozsvárt, Marosvá-
sárhelyt, Csíkszeredát és Brassót. 
A magyar városnevek mind a di-
gitális, mind pedig a papíralapú 

utastájékoztatókban megjelennek. 
Minderre Loppert Dániel, a MÁV 
kommunikációs igazgatója tett ígére-
tet, aki szerint egy kis időbe telik a 
módosítások bevezetése, de várható-
an szeptembertől elkezdődik a folya-
mat, és jövő nyárig befejeződik.

„A rokonaimat vártam a vasútál-
lomáson, amikor szemet szúrt, hogy 
a vonat Cluj-Napocáról érkezik. Úgy 
gondoltam, hogy a város neve ma-

gyarul is »odaférne«, hiszen Magyar-
országon ezen a néven ismerik az er-
délyi nagyvárost. Ugyanez a helyzet 
Oradea, Tîrgu Mureș, Miercurea Ciuc 
esetében is. Bejegyzésem eljutott a 
MÁV vezetőségéhez, akik biztosítot-
tak arról, hogy megoldható a helyzet, 
és magyarul is feltüntetik a határon 
túli magyarlakta városok neveit a 
menetrendben és az utastájékozta-
tókban” – részletezte Vujity Tvrtko.

Magyarul is feltünteti a határon túli városok nevét a MÁV

 » Ezentúl 
várhatóan a 
Budapest és 
Brassó között 
közlekedő nem-
zetközi vonatjá-
raton magyarul 
is feltüntetik az 
állomásokat.

A fesztivál- és a borutca megnyi-
tásával kicsúcsosodott a Ko-
lozsvári Magyar Napok tizedik 
kiadásának hétvégi programja. 
Idén még a buszok menetrend-
jét is a magyarnapozókhoz 
igazították.

 » PAP MELINDA

L épten-nyomon magyar szót hal-
lani Kolozsvár belvárosában, 
mióta elkezdődtek a tizedik Ko-

lozsvári Magyar Napok, miközben 
a fesztivál programjain egyre több 
a román és a külföldi résztvevő. 
A jubileumi fesztivál csütörtökre csú-
csosodott ki, amikorra ismét elárasz-
tották a Farkas utcát portékáikkal az 
Erdély különböző szegleteiből, illet-
ve Magyarországról érkezett árusok. 
Tűzzománc fülbevalótól cifraszűrig, 
szalmakalaptól gyékénykosárig itt 
szinte mindent megkapni, igaz, a mi-
nőségi termékek beszerzéséhez sok-
szor elég mélyen zsebbe kell nyúlni.
A vevőre váró árusok szórakoztatá-
sáról a Kolozsvári Rádió és a Pap-
rika Rádió kihelyezett stúdióinak 
műsorvezetői gondoskodnak, míg a 
gyerekek szabadidejét a különböző 
intézmények programjai töltik ki. 
A legjelentősebb budapesti és er-
délyi múzeumok mutatkoznak be 
itt ötletes módon az erdélyi közön-
ségnek, és aki még nyaralási lehe-
tőséget is szeretne a művelődési 
programajánló mellé, a legjobb ma-
gyarországi fürdőhelyek ajánlatai 
közül válogathat.

A Farkas utcai református temp-
lom tövében eközben valóságos gye-
rekbirodalom épült, a Refo-sátorban 
különböző gyerekjátékokkal szóra-
koztatják a legkisebbeket, miközben 

a Romkertben középkori mestersé-
gek bemutatóját lehet megcsodálni. 
Aki eléggé bátor, még a fújtatót is 
kipróbálhatja, de számos más in-
teraktív tevékenység is kínálkozik 
itt a legkisebbek szórakoztatására. 
A fesztiválutca programpontokban 
is bővelkedik, a raptől a magyar 
nótáig számos műfajban vannak itt 
koncertek, míg a Szent István-napi 
Néptánctalálkozó résztvevői időről 
időre néptáncbemutatókkal lepik 
meg a fesztiválutca közönségét.

Azok, akik elfáradtak a bámész-
kodásban, a közeli lacikonyhák 
kínálata mellett kaphatnak új 
erőre, s bár a Moldovan hentes-
bolt árusai idén nem tették fel a 
piros-fehér-zöld-szalagos kalapot, 
a csülköt és egyéb ínyencsége-
ket ugyanúgy „aranyáron” mérik, 
mint az elmúlt években. Magya-
ros ízekből nincs hiány, gulyás és 
halászlé is rotyog az üstökben, de 
az ínyencek gombapaprikást vagy 
akár vadast is ehetnek. Amit ké-

CSÚCSRA HÁG A JÓKEDV A KOLOZSVÁRI MAGYAR NAPOK TIZEDIK, JUBILEUMI KIADÁSÁN

Pezseg a hangulat Kolozsvár szívében
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sőbb a közeli palacsintásnál vagy 
rétesárusnál nyomtathatnak le 
újabb magyar gasztronómiai mű-
remekkel. A kisebb pénzűek egy 
lángossal is beérik, igaz, ezért is 
tíz lejt kell fizetni, bár a helyi sör, 
az Ursus sem kerül sokkal keve-
sebbe, 9 lejért vesztegetik.

A magyar napok egyik kedvenc 
helyszíne, a borutca idén sem 
okoz csalódást, a Fogoly utca 
esti hangulatával, napközben 
hűvös várfalával, árnyékolóival 
vonzza a fesztivál népes közön-
ségét. Külön színfoltja az utcá-
nak a Virágos Kolozsvár sátra, 
ahol nemcsak virágápolási taná-
csokkal lesznek gazdagabbak a 
betévedők, hanem a Kolozsvári 
Városszépítő Egylet egykori és 
jelenlegi tevékenységébe is be-
tekintést nyerhetnek. Miközben 
erdélyi és magyarországi borvi-
dékek képviselői kínálják szá-
mukra az itókát Kárásztelektől 
Ménesig. Esténként ezek mellé 
cigányzene is dukál, a mezőségi 
prímások ugyanis nem hagyják 
szomorkodni a fesztivál közön-
ségét.
A Farkas utcába is áll a bál, itt 
délutánonként lépnek fel a kü-
lönböző műfajok képviselői. 
Csütörtökön este a tervek szerint 
a népszerű kolozsvári rapduó, a 
USNK koncertezett, de operettgá-
la és magyarnótaest is szerepel a 
programban, melyet a magyar-
napok.ro honlapon lehet tüze-
tesen átböngészni. A megfáradt 
közönség egyébként idén akár 
éjszaka is busszal mehet haza, 
csütörtöktől vasárnapig ugyanis 
egy órával meghosszabbították a 
legfontosabb útvonalakon közle-
kedő buszok, trolik, villamosok 
menetrendjét.

 »  A jubileumi 
fesztivál csütör-
tökre csúcsoso-
dott ki, amikorra 
ismét elárasztot-
ták a Farkas utcát 
portékáikkal az 
Erdély különbö-
ző szegleteiből, 
illetve Magyaror-
szágról érkezett 
árusok.

A Kolozsvári Magyar Napok fesztiválutcája immár teljes gőzzel működik




