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A Honvédelmi Minisztérium és Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 1977-ben rendezte meg először a Nemzetkö-

zi Katonazenekari Fesztivált. Az időközben nemzetközileg el-

ismertté vált rendezvény idén 19. alkalommal került megren-

dezésre. A fesztivál alapítása óta jó szolgálatot tesz nemcsak 

az európai fúvószene széleskörű népszerűsítése, de a nem-

zetközi kulturális kapcsolatok, a katonai hivatás megismerte-

tése és a katonadiplomácia erősítése terén is.  

 

A Magyar Honvédség Központi Zenekara mellett idén Hódme-

zővásárhely és természetesen a házigazda Debrecen helyőr-

ségi zenekarai képviselték a Honvédség muzsikus alakulata-

it, míg az európai együttesek közül Ausztria, Franciaország, 

Horvátország és Lengyelország egy-egy zenekara látogatott el 

az ország legjelentősebb katonazenekari eseményére. 

 

A rendezvény összesen nyolc helyszínen mintegy tizennégy 

különálló programot kínált az érdeklődőknek, összesen 275 

hivatásos muzsikus és 35 táncos alkotta a fellépő művészek 

táborát.  

 

A fesztivál első napja a térzenéké és szabadtéri koncerteké 

volt, melynek során a város legnépszerűbb közterein jelentek 

meg a zenekarok. A nap zárásaként Nagytemplom mögötti 

Emlékkert adott hangulatos hátteret a Debrecen és Hódme-

zővásárhely Helyőrségi Zenekarok koncertjének.  

A rendezvény második napján rendkívül változatos progra-

mok várták az érdeklődőket: a hangulatot a zenekarok hagyo-

mányos Piac utcai felvonulása alapozta meg, majd külföldi 

együttesek gondoskodtak a nemzetközi tradíciók bemutatá-

sáról önálló koncertjeiken, a nap végén pedig a Magyar Hon-

védség Központi Zenekara adott feledhetetlen, vetítéssel kí-

sért szabadtéri hangversenyt.  

A harmadik nap tengelyét a Főnix Csarnok-beli nagyszabású 

összevont koncert és szakalaki bemutatók, avagy - a köznyelv 

szerint - „gyepshow” adták. A zenészek itt alaki fegyelmük és 

hangszeres tudásuk mellett zenei sokoldalúságukat, nemegy-

szer pedig akrobatikus képességeiket és humorukat is meg-

csillantották.  



A fesztivál zárónapján interaktív matiné előadás szórakoztat-

ta a gyerekeket a Nagyerdő árnyas fái közt, végül pedig a 

Honvéd Együttes táncjátéka, az Osztrák-Magyar Monarchia 

táncait bemutató előadás zárta az eseményt. 

 

Ezzel a színes programmal a Debreceni Nemzetközi Katona-

zenekari Fesztivál mindmáig egyedülálló az európai mezőny-

ben - hiszen még a legnagyobb fesztiválok (Limoges, Edin-

burgh, Krakkó) sem tesznek kísérletet a katonazene összes 

válfajának bemutatására.  

 

A sokféle stílus (hagyományos katonazene, komoly– és film-

zene, jazz, swing, népzene) és együttes különleges atmoszfé-

rát kölcsönzött a városnak, tovább gazdagítva Debrecen arcu-

latát, bővítve kulturális kapcsolatait és erősítve turisztikai 

vonzerejét. A fesztivál programjait a város olyan színtereire is 

el tudtuk vinni, melyek az események fő sodrától kissé távo-

labb esnek, ezáltal új helyszíneket tudtunk bekapcsolni a vá-

ros kulturális vérkeringésébe. A fesztivál kísérőrendezvénye-

ként katonaalkotók műveiből rendeztünk kiállítást, mely a XX. 

század nagy világégéseinek állított emléket. 

 

A színes, időnként párhuzamosan zajló programok a nézőszá-

mokban is megmutatkoztak — becsléseink szerint mintegy 

8.000 látogatója volt a fesztivál eseményeinek. Jól vizsgáztak 

az új helyszínek is: a népszerű köztereken jó pár arra járó 

gyűlt a parádézó együttesek térzenéire, és a Nagyerdői lige-

tes játszóterén is szép számmal jöttek össze gyerekek és fel-

nőttek a katonák színes gyermekprogramján.  

A rendezvény arculatának elmúlt alkalommal történt megújí-

tása jó szolgálatot tett idén is, hisz egységes, könnyen beazo-

nosítható logóval, szín- és forma sémával hirdethettük az 

eseményt, mely egyszerre fejezi ki a honvédség rendjét és a 

rendezvény színes, nemzetközi voltát.  

A fesztivált megelőző marketingkampány elemeit mellékelten 

küldjük, kiegészítve a sajtómegjelenésekkel. 

 

A fenti beszámoló a www.fonixinfo.hu/kozerdeku-informaciok 

 oldalon is olvasható  a letölthető anyagok között. 


