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A koronavírus járvány miatti intézkedések nem tették lehetővé, hogy az eredeti időpontban
rendezzék meg a dísznövény napokat, ám a szervezők nem mondtak le az eseményről, és új
időpontot kerestek a népszerű rendezvénynek. Eszerint
szeptember 25. és 27. között kerül sor a 16. Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok
eseménysorozatára, amelynek szervezői és házigazdái ezúttal is a kastély tulajdonosai Károlyi
György és felesége, Károlyi Angelica.
A rendezvény idei díszvendége Horvátország és Németország lesz, amelyeket az országok
nagykövetei képviselnek majd, akik előadást is tartanak az idei kiemelt témában. Szombaton és
vasárnap pedig az érdeklődők több szekértő előadásából tájékozódhatnak a parkok, kertek és a
biodiverzitás témakörében. Emellett a látogatók szerezhetnek még információkat többek között a
székely kapuk történetéről, a liliomok képzőművészeti ábrázolásáról, és a díszkertészek szerepéről.
A rendezvény ideje alatt számos kiállító is megjelenik a kastélyparkban, akik különleges
dísznövényekkel, kerti kiegészítőkkel, és kertépítészeti kellékekkel jelentkeznek. És most is lehet
szavazni majd a legszebb standra.
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A rendezvény ideje alatt több kiállítást is rendeznek, például lesz préselt virág kollekció,
virágfestmények, fotókiállítás és diákok munkáiból összeállított tárlat is.
Gyakorlati bemutatót láthatnak a látogatók, ahol megismerkedhetnek a tökéletes komposzt
előállításának fortélyaival.
A gyermekekkel érkezőknek izgalmas programokkal készülnek a szervezők, amelyek keretében
felfedezhetik az őshonos gyümölcsfákat, a manóvilág rejtelmeit, részt vehetnek a kertészeti műhely
foglalkozásán, valamint lovaglás és sétakocsikázás is szerepel a programban.
A Kertbarát Magazin [1] is megjelenik a kiadványival, illetve a magazin szerzői is részesei
lesznek a rendezvénynek, a látogatók csatlakozhatnak Kósa Géza által vezetett botanikai
sétához a kastélyparkban, vagy meghallgathatják Thalmeiner Tünde előadását a
nagyváradi barokk palota felújításáról.
A kertművészeti napok az idén egybe esik a XI. Európai Vonósnégyes Fesztivállal, ezért esténként a
kastélyban és kastélykertben komolyzenei koncertek színesítik a programot.
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