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Zöldenergia-források a Tuborg Greenfest Félsziget Fesztiválon

A Hargita Megye Tanácsa keretében működő Hargita Megyei Energiataka-
rékossági Közszolgálat idén először jelentkezik a Félsziget Fesztiválon saját sátor-
ral. Célunk az alternatív energiaforrások ismertetése és szemléltetése előadások és 
különböző érdekes kísérletek által. A nap, szél és víz segítségével előállított energia 
köztudottan egyre népszerűbb világszerte, ám korántsem annyira elterjedt, mint 
ahogyan azt szennyezett környezetünk megkívánná. Az alternatív energiák előál-
lítása pedig nagyon egyszerű és nem is költséges. Ennek bebizonyítására és szem-
léltetésére vállalkozunk az Energia-sátorban, amelyet a Félsziget Fesztivál minden 
napján felkereshetnek az érdeklődők.

Programunk széles választékot kínál, és minden korosztály számára érdekes lehet. 
A vállalkozókedvűek nap mint nap különböző kísérletek segítségével próbálhatnak a 
vízből áramot előállítani, a fesztiválozók feltölthetik nálunk mobiltelefonjukat nap-
energia felhasználásával, ezenkívül mindenki próbára teheti ismereteit egy rövid kvíz-
játékban is, melyen a legjobb eredményeket elért látogatókat díjazni is fogjuk. A nap 
folyamán bemutatjuk a napenergiás rendszerek működését, az érdeklődők láthatnak 
majd napkollektort is, és megérthetik annak gyakorlati működését. Azok, akiket ko-
molyabban érdekel az alternatív energiák előállításának és felhasználásának kérdése, 
hétvégén naponta 12 órás kezdettel meghallgathatnak egy-egy rövid előadást, melye-
ket a szakterülettel foglalkozó fiatalok tartanak majd.

Az Energia-sátor csütörtöktől vasárnapig 11 és 17 óra között várja a Fél-
sziget Parkban mindazokat, akik ki szeretnék próbálni az alternatív energiák 
előállításának módjait, illetve jobban meg szeretnék ismerni azok működését.

VirágkarneVál több százezer érdeklődőVel

Közös virágkocsival Debrecenben
Több millió szál virág, 13 virágkocsi, 
történelmi ihletettség, több száz-
ezer érdeklődő, magyarországi és 
külföldi művészeti csoportok be-
mutatkozása – ezek jellemezték az 
idén debrecen legnagyobb nyári 
kulturális fesztiválját, az augusztus 
20-án 42. alkalommal megrende-
zett virágkarnevált. Hargita, Haj-
dú-bihar és bihar megyét közös 
virágkocsi képviselte, ami végül a 
zsűri különdíját is megkapta.

HN-információ

Az old timerek és a felvirágo-
zott kerékpárok felvonulása 
után indult meg a karneváli 

menet a Nagyállomástól, a Reformá-
tus Nagytemplom mellett elhaladva 
a Nagyerdei Stadionba. Utóbbi több 
mint negyven éve a végállomása a 
virágkocsik és a művészeti csoportok 
seregszemléjének, de az idén utolsó 
alkalommal volt az, mivel lebontják, 
és a helyén épül fel a DVSC futball-
csapatának új stadionja.

Az idei virágkompozíciókat a ha-
gyományosan megjelenő mesefigu-
rák mellett a történelmi ihletettség 
hatotta át: most először a debreceni 
nyitókocsi fanfárosai hagyományos 
tógájuk helyett Bocskai-viseletben 
szólaltatták meg hangszerüket.

liszttől borsószem
királykisasszonyig
A menet élén Szent István királyra 

és országépítő, államalapító munká-
jára utalóan haladt a Szent Koronát, 
az országalmát és a jogart ábrázoló 
kompozíció. Debrecen virágkocsiját 
a 650 évvel ezelőtti városalapítás 
ihlette, felidézve, hogy 1361-ben I. 
(Nagy) Lajos Anjou-király idején 
szerzett városi rangot.

Bihar, Hargita és Hajdú-Bihar 
me gye közös kocsiján a székely–hun–
magyar mondakör szakrális alakja, 
Csaba királyfi vonult végig a vá roson, 
a ceglédiek kocsiján pedig maga Kos-
suth Lajos érkezett meg Deb recenbe 
augusztus 20-án. Ott volt a menet-

ben fehér zongorájával Liszt Ferenc 
virágalakja csakúgy, mint Kölcsey Fe-
rencé, de nagy sikert aratott a Nyilas 
Misi pakkot kapott című kompozíció 
is, akárcsak az autókat, a csodaszar-
vast vagy a Borsószem királykisasz-
szonyt megelevenítő kompozíció. A 
virágkocsik között magyarországi és 
külföldi művészeti csoportok szóra-
koztatták a közönséget a menetben. 
Az idei karneválra Kínából, Indiából, 
Törökországból, Olaszországból, Gö-
rögországból, Grúziából, Lengyel-
országból is érkeztek táncosok, és a 

virágairól méltán híres Hollandia 
ugyancsak képviseltette magát.

különdíj a közös
virágkocsinak
Hajdú-Bihar, Bihar és Hargi-

ta megye közös virágos kocsiján 
a Csaba királyfit, Ady Endrét és a 
Fehérlófiát ábrázoló virágkompozí-
ciót az eseményt világszerte élőben 
közvetítő Duna TV különdíjban 
részesítette.  Bodó Sándor, a Hajdú-
Bihar Megyei Közgyűlés elnökének 
meghívására a virágokkal díszített 

kocsik felvonulását Borboly Csaba, 
Hargita Megye Tanácsának elnöke is 
megtekintette Radu Ţîrle Bihar me-
gyei tanácselnök társaságában a me-
gyeháza erkélyéről. Az eseményen 
jelen volt Antal István parlamenti 
képviselő, illetve Szabó Ödön, Bihar 
megyei és Bende Sándor, Hargita 
megyei tanácsos is.

„Az államalapítás és a magyarság 
összetartozásának ünnepén oda kell 
hogy figyeljünk egymás értékeire, 
és felhívjuk ezekre a világ figyelmét, 
hogy mindenki büszkén élhesse 

meg magyarságát a mindennapi 
gondoktól függetlenül is” – mondta 
az ünnepségen Borboly Csaba. A ta-
nácselnök hangsúlyozta, a Partium 
és a Székelyföld összefogásának 
eredménye a közös virágkocsi, amely 
az egész világ számára üzeni, hogy 
Erdély létezik és jövője van. Bodó 
Sándor elnök szerint az összefogás 
jegyében megszervezett események 
a mindennapos önkormányzati 
együttműködés, a folyamatos egyez-
tetések látványos megnyilvánulásai 
és részeredményei.

Hargita, Bihar és Hajdú-Bihar megye közös virágkocsija a debreceni karneválon. Különdíjat érdemelt
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