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A Szent Koronát ábrázoló ko-
csit, a Szent László legendája 
című kompozíciót, valamint a 
Mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma című alkotást 
is megtekinthetik az érdeklő-
dők Nagyváradon, ugyanis a 
debreceni karnevál hat virág-
kocsija a Körös-parti városba 
utazik augusztus 21-én.
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A z ötvenedik debreceni vi-
rágkarneválon 18 virágko-
csi és 27 művészeti csoport 

mutatkozik be az augusztus 20-ai 
karneváli menetben – ismertette az 
idei karnevál számait a cívisváros 
kulturális alpolgármestere tegnap 
nemzetközi sajtótájékoztatón, a ké-
szülő virágkocsik mellett. Komolay 
Szabolcs hozzátette, augusztus 20-
án este a Karneváléj elnevezésű sta-
dionshow-n kétezer fellépő lesz, az 
augusztus 14-től 21-ig tartó karnevá-
li héten pedig több mint száz prog-
ram között válogathatnak az érdek-
lődők. Az idei karneváli menetben 
látható kompozíciók egyrészt tisz-
telegnek a több mint ezeréves ma-
gyar államiság és az államalapító 
Szent István király előtt, köszöntik 
az életet adó új kenyeret, másrészt 
felidézik a régi karneválok hangula-
tát – részletezte az elöljáró.

Komolay Szabolcs kifejtette, idén 
hat virágkocsi augusztus 21-én 
Nagyváradra utazik, ahol többek 

közt a Szent Koronát ábrázoló ko-
csit, a Szent László legendája című 
kompozíciót, valamint a Minden-
napi kenyerünket add meg nekünk 
ma című, a hajdú-bihari önkor-
mányzat és a Bihar Megyei Tanács 
közös kocsiját, továbbá Nagyvárad 
és Debrecen Hagyományok elneve-
zésű közös kocsiját is láthatják az 
érdeklődők.

Florin Birta, Nagyvárad alpol-
gármestere hozzátette: városuk 
évek óta haszonélvezője a debrece-
ni virágkarneválnak, az idén már 

14. alkalommal látják vendégül a 
virágkocsikat. A korábbi évekkel 
ellentétben az idén – hídfelújítá-
sok miatt – nem vonulnak végig 
a kompozíciók Váradon, hanem a 
Szent László téren tekinthetik meg 
az érdeklődők.

Pásztor Sándor, a Bihar Megyei 
Tanács elnöke arról is beszámolt, 
hogy Nagyváradról az Érmelléken 
át, öt település érintésével térnek 
haza a virágkocsik. Valamennyi 
településen megállnak majd rövid 
időre, hogy az ott élők is megcso-
dálhassák a kompozíciókat. Beje-
lentette: Bihar megye Debrecentől 
legtávolabb eső területéről, a Be-
lényesi-medencéből 50-50 magyar, 
illetve román anyanyelvű romániai 
gyereknek biztosítják a virágkarne-
válon való részvételt.

Pajna Zoltán, a hajdú-bihari 
önkormányzat elnöke elmondta: 
a két megye közös kocsija tavaly, 
utalva „Debrecen egykori szőlős-
kertjére”, az Érmellékre, a bor, a 
vigasság témakörét dolgozta fel, 
az idei kocsin pedig a történelmi 
régió közösségeinek összetartozá-
sát szimbolizálja az életet jelentő 
kenyér.

A virágkarneválhoz kapcsolódva 
idén is megrendezik a Galiba gyer-

A DEBRECENI KARNEVÁLON STADIONSHOW, GYERMEKFESZTIVÁL, ILLETVE TÖBB MINT SZÁZ PROGRAM VÁRJA AZ ÉRDEKLŐDŐKET

Legendából font virágkocsi Nagyváradon

A debreceni virágkarnevál szervezői közölték: 18 virágkocsi és 27 művészeti csoport mutatkozik be az augusztus 20-ai karneváli menetben
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mekfesztivált: augusztus 15-től 
21-ig a Békás-tó Lurkó ligetében, 
a nagyerdei vidámparkban és a 
Nagyerdei Stadion rendezvényte-
rén színes programokkal várják 
majd a családokat.

Bódor Edit, a virágkarnevál 
főszervezője kifejtette, az ötvene-
dik karnevál lesz az első, amikor 
nem értékeli zsűri a virágkocsi-
kat, mindenki győztese lesz a fel-
vonulásnak. Ugyanakkor a Galiba 
gyermekfesztiválon felvonuló kis 
virágkocsik közül a karneválra 
meghívott tiszteletbeli nagykö-
vetek gyerekei – nyolc családból 
harminc gyerek – választják ki 
azt a három kocsit, amely felvo-
nulhat az augusztus 20-ai karne-
váli menetben.

Most első alkalommal közösen 
emlékeznek azokra, akik egykori 
szervezői, résztvevői, ötletgazdái 
voltak az először 1966-ban meg-
rendezett virágkarneválnak. „Ne-
kik köszönhetjük, hogy néhány 
év kihagyással, immár ötvenedik 
alkalommal vonulhatnak fel a 
virágkocsik Debrecenben, rájuk 
emlékezve égő mécseseket helye-
zünk el a köztemető ravatalozó-
ja előtti tavon augusztus 14-én 
este” – jelezte a főszervező.

 » Bihar megye 
Debrecentől 
legtávolabb eső 
területéről, a 
Belényesi-me-
dencéből 50-50 
magyar, illetve 
román anya-
nyelvű romániai 
gyereknek biz-
tosítják a virág-
karneválon való 
részvételt.

Magyar népmesék, néphagyományok Nagyváradon

Az elmúlt évek hagyományainak megfelelően, a Szigligeti Színház idén is 
partnerként vesz részt a Nyitott ablak Európára – Nagyváradi Virágkarne-
vál szervezésében. Augusztus 16-án 19 órától a Lilliput Társulat bemutatja 
interaktív mesejátékát Mese, mese, mára... címmel. Az előadásban három 
magyar népmesével találkozhat a közönség: A kisgömböc, A komédiás 
disznó, illetve A sárkány és a kovács. Augusztus 19-én 20 órától a Nagyvárad 
Táncegyüttes mutat be részleteket a Népek tengere című nagyszabású és 
nagysikerű folklórműsorából. A Kárpát-medence együtt élő nemzetiségei-
nek táncait felvonultató előadásban a magyar néptáncok mellett román és 
cigány néptánchagyománnyal is megismerkedhetnek a nézők. A programban 
gyermektevékenységek, hagyományőrző események, valamint koncertek is 
helyet kaptak: fellép többek között Tamás Gábor, Péter Szabó Szilvia, az Ope-
rettissimo együttes, Molnár Júlia színművész és Varkucs Róbert előadómű-
vész. A Szigligeti Színház előadásainak, valamint az egyhetes programsoro-
zat eseményeinek helyszínéül a Körös-part Garasos híd melletti része szolgál.
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Először gyalogoltak végig a Jangce 
folyó mentén szólóban, a 6300 ki-

lométeres utat tegnap fejezte be a brit 
kalandkereső, Ash Dykes. A walesi 
férfi  egy éven át gyalogolt Kínában. 
A Tibeti-fennsíkról indult, Sanghaj-
ban ért célba. A kelet-kínai metro-
poliszba kétnapos késéssel érkezett 
meg a Lekima tájfun okozta hétvégi 
fennakadások miatt – közölte a BBC. 
A Jangce a világ harmadik leghosz-
szabb folyója a Nílus és az Amazonas 
után, és a leghosszabb azok közül, 

amelyek egyetlen országon folynak 
át. Ash Dykes a BBC hírtelevíziójá-
ban elmondta, útját nagy érdeklődés 
övezte Kínában, de nagy cégek, ma-
gazinok és hírességek is fi gyelemmel 
kísérték. Utóbbiak között említette 
Jet Li színészt. Útjáról két dokumen-
tumfi lm is készült. Mint mondta, 
nem számított ekkora érdeklődésre.

Útjával Kína természeti sokszínű-
ségére akarta felhívni a fi gyelmet és 
felfedezni az ázsiai ország kevésbé 
ismert nyugati részét, valamint rá 
akart mutatni a környezetvédelem 
fontosságára. A Jangce ugyanis a vi-

lág egyik legerősebben szennyezett 
folyója, noha az első mintegy 3200 
kilométere még elég tiszta.

Az út eleje volt a legnehezebb az 
ötezer méter feletti magasság miatt 
– elevenítette fel a kalandor. Ráadá-
sul a tervezetthez képest csak két 
hónappal később tudott nekivágni 
a túrának, és addigra már téliesre 
fordult az időjárás, hóesés és mínusz 
20 Celsius-fok várta, a vadak is lee-
reszkedtek a magasból, hogy élelmet 
szerezzenek. Ennél jóval melegebb, 
45 fokos időjárásban is volt része az 
út során. A további érdekességek kö-

zött említette, hogy első nyugati em-
berként vehetett részt az óriáspandá-
nál is ritkább kínai tokhalak folyóba 
engedésén.

Ash Dykes számára ez volt az 
eddigi legnehezebb útja, és a Tibe-
ti-fennsíkon érezte magát a legin-
kább kiszolgáltatottnak. A 28 éves 
walesi korábban 1500 mérföldet 
gyalogolt egyedül, segítség nélkül 
Mongóliában, valamint 1600 mérföl-
det gyalogolva hosszában átszelte 
Madagaszkárt, megmászva az afri-
kai szigetország nyolc legmagasabb 
hegyét.

Szólópremier a világ harmadik leghosszabb folyójának mentén

 » Ash Dykes
mínusz 20 
Celsius-fokban 
túrázott, de 45 
fokos melegben 
is volt része az út 
során.




