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A virágkarnevál 
viszhangja 

Szentjobbon 
A Bihar megyei 

rendkívüli rendezvény 
augusztus 21-én 
kezdődött, amikor a 
virágkocsik Nagyváradról Szentjobbra 
érkeztek, másnap, augusztus 22-én pedig 
útnak indult a megyei karaván. A virágkocsik 
konvoja idén a Berettyó-menti és az érmelléki 
települések egy részén is áthaladt. 

Borsi Imre Lóránt, a Partium Alapítvány 

elnöke felidézte, az országban a virágkocsik legelső alkalommal Biró Rozália, 
Nagyvárad korábbi RMDSZ-es alpolgármesterének idején 
vonulhattak fel a megyeszékhely utcáin a Nyitott Ablak 
Európára elnevezésű rendezvény keretén belül. A 
későbbi években a Megyei Tanács, valamint 
alapítványok szervezték meg az ünnepséget.   

Ebben az évben a Partium Alapítvány kötötte 
meg a bérleti szerződéseket a virágkocsikra. A 
nagysikerű rendezvény további partnerei között 
van a Bihar megyei RMDSZ és Szentjobb község 
polgármesteri hivatala. „Fontos ennek a 
hagyománynak a továbbvitele, hiszen szorosan 
kötődik az államalapításhoz. Ily módon összekötjük 
Debrecent és Hajdú-Bihar megyét Nagyváraddal és 
Bihar megyével, ez pedig a nemzeti összetartozást és 
az összefogást szimbolizálja és jelképezi.  
 
 



Öröm azt látni, amikor nemcsak 
Nagyváradon, de ma már az RMDSZ-nek és 
a Partium Alapítványnak köszönhetően 
vidéken is megcsodálhatják a virágkocsikat 
azok, akik nem tudnak eljutni Debrecenbe, 
vagy Nagyváradra. ” – mondta Borsi Imre 
Lóránt. 

Augusztus 21-én a virágkocsik 
megérkeztek Nagyvárad főterére, majd 19 

órára Szentjobbra, ahol egész napos ünnepi rendezvények várják az érdeklődőket. 
Zatykó Jácint, Szentjobb község polgármestere a településen tartott ünnepi programról a 

következőképpen nyilatkozott. „Nagy örömet jelent számukra, hogy idén Szentjobb adhat otthont 
Virágkarnevál ünnepi rendezvényeinek” – mondta az elöljáró. Az ünnepség Szentjobbon augusztus 21-én 10 
órától vette kezdetét a római katolikus templomban ünnepi szentmisével, amelyet az új kenyér megáldása és 
körmenet követett. Az ünnepi beszédekre és kulturális műsorokra a Szentkorona emlékműnél és Szent István 
mellszobránál került sor az egyházi ünnepséget követően. 

A sportpályán a rendezvények 13 órától 
kezdődtek el a bográcsfőző-versennyel, majd 16 órától 
voltak a kulturális-zenei műsorok. Elsőként felléptek a 
szentjobbi Vadvirágok Népdalkör tagjai, majd 17 órától 
a Bábota Néptánccsoport. 18 órától Meleg Attila népi 
operett csokra a Húzzad csak címmel volt látható a 
színpadon. A virágkocsik érkezésével egyidejűleg Orosz 
László repülős légi bemutatójára is sor került. 

Az este folyamán felléptek még a Rius & Band 
nagyváradi zenekar, majd a diószegi Hegedűs Szabolcs és 
Zenekara. Az est sztárvendége 22 órától a magyarországi 
Bikini együttes volt, melyre nagyon sokan eljöttek a 
környékről is, hiszen sokak kedvence ez a rockegyüttes. Az 
estét Dj Lucian Barbulescu bukaresti előadó koncertje 

zárta.  
 
 
A sportpályán tartott rendezvényen állandó büfé állt 

rendelkezésre, a gyerekeket ugrálóvár és kőrhinta 
szórakoztatta, továbbá az esti óráktól kezdődően, de egy 
hőlégballon segítségével a magasból is meg lehet majd 
csodálni a naplementét és a virágkocsikat.  


