
47. DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL 

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti és állami ünnepe, I. István 
király szentté avatásának évfordulója, Szent István király ünnepe. 
Debrecenben azonban mindezeken túl a Virágkarnevál napja. A 
Debreceni Virágkarnevál az ország egyik legismertebb kulturális 
eseménye, hagyományait és innovációs törekvéseit egyre több 
elnyert országos és európai kitüntetés bizonyítja. A régió egyik 
legfontosabb nyári rendezvényeként turisztikai fontossága 
kiemelkedő. A helyi lakosok és az ide látogató vendégek igényeire 
reagálva pedig napjainkban már Karneváli hétté nőtte ki magát az 
egykori virágkorzó. A rendezvény az idő múlásával egyre inkább 
beleivódott a város történelmébe és összeforrt Debrecen nevével. A 
karnevál 1966 óta kerül megrendezésre, és így fennállásának 50 
éves évfordulóját ünnepelte 2016-ban. 
Az elmúlt 50 évben a rendezvény igyekszik a lehető legszélesebb 
körben megszólítani az embereket és a lehető legsokszínűbb 
programkínálattal kiszolgálni a kulturális igényeket. A Debreceni 
Virágkarnevál határokon átívelő üzenete minden alkalommal 
gazdagabb.  
 
2016-ban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
megbízásából a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 
augusztus 13. és 21. között rendezte meg a Debreceni 
Virágkarnevált. A programokon gyermekek és felnőttek egyaránt 
találtak kedvükre való szórakozási lehetőséget. A kulturális 
események között táncprodukciók, könnyű- és komolyzenei 
koncertek, ingyenes játszóház, bábelőadás, kirakodó vásár, kiállítás 
várta az érdeklődőket. 
 
Immáron hagyomány, hogy az eredetileg egy napra tervezett 
rendezvény mára egy hetes „fiesztává” nőtte ki magát. Ennek ideje 
alatt több helyszínen – Kossuth tér, Nagyerdei Szabadtéri Színpad, a 
Békás-tó környéki rendezvényterek, Nagyerdei Stadion, Egyetem 
tér, Kölcsey Központ, Déri tér – várták „virágos” programok a 
közönséget. A karneváli hét programjainak előkészítése számos 
együttműködésre és közös gondolkodásra ad lehetőséget a város 
felekezeteivel, civil szervezeteivel, oktatási intézményeivel. A 
Karnevál több évtizede megtestesíti legszebb hagyományainkat, 
nemzeti értékeinket, egzotikus kultúrák látványát.  
 
A Békás-tó környékén a Lurkó Liget ingyenes előadásai 
szórakoztatták a kicsiket, akik a bábelőadások között kézműves 
foglalkozásokon vehettek részt. A felnőtt vendégek pedig a Cseh 
Sörkert gazdag kézműves sörkínálatából és az igényes 
szórakoztatást nyújtó koncertprogramjából válogathattak. 



 
A Karnevál minden évben igyekszik helyszínek tekintetében is 
megújulni, így a korábbi évek új helyszínei mellé – Nagyerdei 
Szabadtéri Színpad, Békás-tó, Nagyerdei Stadion – 2016-ban az 
Egyetem előtti tér is bekerült. Itt került megrendezésre a Világok 
Virága, és az épületvetítés is. Ez utóbbi teljesen új elem volt az idei 
Karneváli héten, sőt a régióban sem volt még hasonló. A programok 
látogatottsága várakozáson felüli volt. 
 
A nagyerdei Szabadtéri Színpadon a sokszínűség jegyében 
különböző stílusú koncertek várták az érdeklődőket: 
gyerekelőadások, színházi előadások, koncertek, táncos produkciók, 
virágkötészeti bemutató. 
 
A Debreceni Virágkarnevál Közép-Kelet Európa egyetlen olyan 
rendezvénye, ahol élővirágokkal díszített kompozíciók felvonulását 
láthatja a közönség. Az augusztus 20-i debreceni karneváli 
felvonulás másnapján immáron 12. alkalommal gyönyörködhettek a 
nagyváradiak az oda átszállított néhány virágkocsi felvonulásában. 
Az idei évben Esztergomba is eljutott a Szent Korona virágkocsi, 
melyet Erdő Péter bíboros áldott meg a Nagyboldogasszony napi 
liturgia keretében. 
 
A nyitó kocsit és a Szent Korona virágkocsit cégünk, míg a többi 14 
kompozíciót vállalkozások készítették. 
 
A SZENT KORONA 
a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. virágkocsija 
A Szent Korona a magyarok legfontosabb nemzeti ereklyéje, a 
magyar államiság jelképe. Szent István király intelmeinek bizonysága 
szerint a Szent Korona jelenti az országot, a királyságot, a királyt, a 
hitet, az egyházat, az uralkodói tulajdonságokat és az erényeket. 
Fiának, Imre hercegnek azt írja, hogy „az erények mértéke teszi 
teljessé a királyok koronáját”. A kompozíció a koronázási 
jelvényekkel – az országalmával és a jogarral – teljes. A 40. 
Debreceni Virágkarnevál óta hagyománnyá vált, hogy magyarországi 
és határon túli városok fogadják ezt a virágkocsit: A Szent Korona 
tiszteletét tette Budapest, Balatonfüred, Eger, Pécs, Nagyvárad, 
Cegléd, Kecskemét, Székesfehérvár, Gyula, Tiszafüred városában, 
idén pedig Nagyboldogasszony napján Erdő Péter bíboros, 
esztergomi érsek áldotta meg Esztergomban.  
 
DEBRECENBE KÉNE MENNI 
a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. virágkocsija 
Debrecen a nap és a fény városa. Erre az egy hétre azonban a 
virágoké is. A kompozíció tervezésekor a legfőbb szempont az volt, 
hogy a fény játéka megfelelő hangsúlyt kapjon. Az ólomüveg-



technikával készült városcímer mára a karnevál védjegyévé vált. A 
főnix jelképezi a városnak minden vészből, pusztulásból való 
megújulását. A Nap a halhatatlanság és az erő szimbóluma. A kocsi a 
hagyományoknak megfelelően mindig a karneváli menet élén halad. 
 
NIGEL A SAS 
az NI Hungary Kft. és Debrecen Megyei Jogú Város közös 
virágkocsija 
A National Instruments debreceni alapításának 15. és az austini 
anyavállalatának 40. évfordulójára tervezett kompozíció a múltat és 
a jelent formázza meg high-tech környezetben. Egy professzor és 
egy fiatal kutató között látható NIgel, a sas – a vállalat logójában is 
megtalálható madár. A látványos alkotás egy izgalmas mérnöki 
megoldást is magában rejt. A karnevál idején bárki „sasszemmű” 
lehet, ugyanis NIgel szemében olyan robotkamera van, amire QR-
kód használatával okostelefonon keresztül csatlakozni lehet. Az NI-
ra jellemző innovatív megoldásnak köszönhetően a közönség 
élőben, különleges látószögből figyelheti meg a felvonulást. 
 
A GYÓGYÍTÁS CSODÁJA 
a TEVA Gyógyszergyár Zrt. virágkocsija  
A gyógyítás csodálatos, varázslatos folyamat. Ezért választotta a 
Teva idei virág kocsijának „A gyógyítás csodája” címet. Jó lenne, ha a 
gyógyulás egy pillanat alatt, varázsütésre megtörténne, azonban az 
odáig vezető út sokszor hosszú. Az első egyik fontos lépés a 
leginkább hatékony gyógyszer megtalálása. A világszínvonalú 
kutatólaboratóriumban varázspálca és kristálygömb helyett a 
legmodernebb gyógyszeripari berendezések kapnak helyet. A 
gyógyítás tehát nem úgy történik, mint a mesében, sajnos nincs 
azonnal ható varázspálca, csak évek, évtizedek elkötelezett munkája 
valamennyi kifejlesztett és legyártott gyógyszer mögött. A lényeg 
azonban ugyanaz, jobbá tenni az emberek életét, segíteni 
gyógyulásukat. Ehhez pedig a legmodernebb világban is kell egy kis 
varázslat. 
 
KÖZÖSEN TARTJUK MOZGÁSBAN A VILÁGOT 
az FAG Magyarország Ipari Kft. virágkocsija 
Közösen tartjuk mozgásban a világot! – hangzik a német Schaeffler 
Csoport mottója. A vállalatcsoport debreceni gyára, az FAG 
Magyarország Ipari Kft. 1999-es megalakulása óta az európai piacon 
a kúpgörgős csapágygyártás fellegvárává nőtte ki magát, és 
termékeit olyan neves autógyáraknak szállítja, mint a Volkswagen, a 
Ford, a BMW vagy a Volvo. A vállalat munkatársai nap mint nap 
azon dolgoznak, hogy a legkiválóbb minőségű csapágyakkal lássák el 
a világot. Nem is csoda, hogy Optimus Fővezér és a többi Autobot is 
az FAG csapágyait választja! 
 



A TENGER VILÁGA 
a FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont virágkocsija 
A FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont immár 8 éve a régió vezető 
bevásárlóközpontja. A FÓRUM – rendszerint színes és változatos 
programokkal várja a látogatókat, akiket most is egy felejthetetlen 
kiállításra invitál szeptemberben. Az interaktív kiállításon a tenger 
világába nyerhet betekintést a látogató. 
 
KÖRNYEZETTUDATOS TÖRPIKÉK 
az E.ON Hungária Zrt. virágkocsija  
Az energiaszolgáltató cég adaptációjában Aprajafalva egy modern 
és innovatív közösség, akik törődnek azzal a környezettel, amely 
közvetlenül körbeveszi őket – ehhez pedig természetesen az E.ON 
megbízható termékeit választják. A gombaházakat Solar-panelekkel 
korszerűsítették, amivel nemcsak az erdői fáit védik, hanem a szén-
dioxid-kibocsátást és az energiafelhasználást is csökkenthetik, 
Törpilla pedig a helyi szélerőműből kinyert árammal tölti a 
gazdaságosan fenntartható elektromos autóját.  
 
A SPORT ÖSSZEKÖT 
a Debreceni Egyetem és a Testnevelési Egyetem közös virágkocsija 
A Futball EB és az olimpia évében, a sport összekötő és összetartó 
erejét jeleníti meg a Debreceni Egyetem és a Testnevelési Egyetem 
közös virágkompozíciója. Valamennyiünk számára felejthetetlen 
volt Magyarország EB-szereplése kapcsán megtapasztalni 
százezrekkel közösen az összetartozás, a közös cél és a sikerek, a 
hazánkért szurkolás élményét. 
 
ÉPÍTKEZZ OKOSAN 
a Gulyás Tüzép Kft. virágkocsija 
A 9-es számú virágkocsi a Gulyás Tüzép kompozíciója, amelyet a 
Három kismalac és a farkas meséje ihletett. A mese azt tanítja 
számunkra, hogy a jó anyag, az okosság, az előrelátás, a kitartó, 
áldozatos munka az, ami kifizetődő. Ez az a szellemiség, amely 
áthatja a Gulyás Tüzép 25 éves történetét is. 
 
SZAKKÉPZÉSÉ A JÖVŐ! 
a Debreceni Szakképzési Centrum virágkocsija 
A kompozíció Pallasz Athénét ábrázolja, harci szeréken szent 
állatával, a bagollyal együtt. Az istennő Zeusz legkedvesebb 
gyermeke, ki magának atyjának a fejéből pattant ki teljes 
fegyverzetben. Pallasz Athéné a bölcsesség, az igazságosság, a 
művészetek, a kézművesség és a képzés istennője a görög 
mitológiában. Athéné szerette az embereket és mesterségekre is 
tanította őket – alakja kifejezi a Debreceni Szakképzési Centrum 
oktatási, nevelési céljait is. 
 



SMILE PALACSINT 
a Smile Palacsint virágkocsija 
A SMILE termékcsalád gyártója egy 100 %-ban magyar tulajdonú 
vállalat. Termékeiket Magyarországon, magyar munkaerővel és 
többségében magyar alapanyagból gyártják. A SMILE amerikai 
típusú palacsinta: finom, puha tészta, ízletes, krémes töltelékkel a 
közepén. A termékek gyártását 2011-ben kezdték el, és a 
folyamatos, 5 évig tartó fejlesztésnek köszönhetően mára nyerte el 
jelenlegi formáját. 
 
NYITOTT ABLAK EURÓPÁRA 
Debrecen és Nagyvárad közös virágkocsija 
Közel 25 évre tekint vissza Nagyvárad és Debrecen testvérvárosi 
kapcsolata, amelyhez sokadik éve a Nyitott Ablak Európára 
elnevezésű rendezvény keretein belül a Virágkarnevál is 
bekapcsolódik. Az két város partnerségét hirdeti idén is az a 
virágkocsi, melyen ezúttal Leone, Nagyvárad kézilabdacsapatának 
kabalafigurája látható, amint önfeledten élvezi az Aquapark 
nyújtotta lehetőségeket. 
A nagyváradiak kitörő lelkesedéssel és örömmel fogadják 11. éve a 
Debrecenben előző nap már felvonult virágkocsik egy részét, 
amelyek a virágok nyelvén hozzák még közelebb egymáshoz a két 
város lakosságát. A partiumi megyeszékhelyen is táncosok, 
zenészek, mazsorettek, néptáncosok és persze a lakosság kíséri 
útvonalán a karneváli menetet, amely idén a felújított Szent László 
térre fog megérkezni, ahol az esemény a szabad téren felállított 
színpadon különböző rendezvényekkel éri el fénypontját. 
 
HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS 
a Hajdu Zrt. virágkocsija 
A több mint 60 éves múlttal rendelkező, téglási HAJDU Hajdúsági 
Ipari Zrt. 1957 óta gyárt háztartási készülékeket. A HAJDU, mint 
magyar márka itthon és külföldön egyaránt jól ismert, több rangos 
elismerés és szakmai díj tulajdonosa. 
 
TEGYÜK SZEBBÉ A HOLNAPOT IS! 
a Sodexo Magyarország Kft. virágkocsija 
A Sodexo 2002 óta látja el Debrecen város gyermek- és 
diákétkeztetését, és azóta szinte minden évben részt vesz a 
karneváli felvonuláson. A kocsin szereplő gall kakas a cégcsoport 
francia eredetére utal, míg a főnixmadár Debrecen jelképe. E két 
szimbólumot a két ország zászlajának színeiben úszó jelképes híd 
köti össze, utalva a nemzetek közötti együttműködésre és jó 
kapcsolatra. 
 
 
 



ÁLOM 
a Cívis Ház Zrt. virágkocsija 
A Cívis Ház Zrt. a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalata. Kezeli a 
Debrecen Város tulajdonában álló 3500 darab bérlakást, valamint 
bérbe ad közel 500 db üzlet- és irodahelyiséget, melyek a város 
legjobb helyein találhatók. Kezdeményezésükre indult az „Év 
Üzlete”-verseny, majd a Virágkarneválhoz kapcsolódó, egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendő kirakat- és teraszverseny. 
 
ÉLMÉNY A TERMÉSZETBEN 
az Avalon Park virágkocsija 
A miskolctapolcai Avalon Park virágkocsijának elemei tökéletesen 
visszaadják a családi, szórakoztató és élménypark szépségét. A kocsi 
alján megjelenik a rönkházjelleg, hiszen az Avalon Park összes 
épületét a legősibb alapanyagból, a fából építették. A park 
rönkházaiban az erdő illatát lehet érezni. A gyerekek igazi 
paradicsoma a Maya Játszópark, ahol kedvükre csúszkálhatnak, 
mászhatnak, vagy ugrálhatnak, miközben jó levegőn vannak. 
Mindenki kedvence a park mókusa, Mogyoró, akit azért választottak 
kabalafigurául, mert a területen rengeteg mókus él.  
 
A felvonuláson a virágkocsik mellett az idei évben is számos hazai- 
és külföldi művészeti csoport teremtette meg a karneváli 
hangulatot. Az idei karneválra tíz külföldi csoport mutatta be 
táncprodukcióit. Érkeztek hozzánk Dél-Koreából, Németországból, 
Csehországból, Olaszországból, Oroszországból, Izraelből, 
Boszniából, Szenegálból és Törökországból. A külföldiek mellett 
hazai csoportok képviselték Debrecent, így például a Debreceni 
Népi Együttes, a Debreceni Ifjúsági Fúvószenekar és Majorette 
Együttes, a Forgórózsa Táncegyüttes, a Fantasy Tánc- Show 
Művészeti Egyesület, a Valcer Táncstúdió, a Feeling Tánc és 
Mazsorett Egyesület vagy az R’n’B Dance Team. 
 
A felvonuláson az augusztus 18-ai Galiba Felvonulás első 3 
kompozíciója, és a virágdíszes babakocsis felvonulók is részt vettek. 
 
Díszvendégeink zsűrizési feladatokat is ellátnak. Véleményükkel 
hatással vannak a nyertes művészeti csoportra, és a következő évi 
felvonulási lehetőségekre is, így szerepük egyre jelentősebb. 
A nagykövetek között köszönthettük Baranya Dávid táncművészt; 
Bordos László Zsolt 3D Mapping művészt; Böhm György Jászai Mari-
díjas színházi rendezőt; Dr Simon Attilát, a Herendi 
Porcelánmanufaktúra vezérigazgatóját; Dudás Szilárdot és Dudás 
Szabolcsot, az Anyukám Mondta étterem tulajdonosait; Hugh 
Wooldridge brit rendező-producert; és Jagoda Maślanka lengyel 
virágkötőt. 
 



A győztes virágkocsiról idén is a közönség dönthetett, a győztes 
művészeti csoportot pedig a zsűri választotta ki. Az előző évhez 
hasonlóan, a győztes kompozíció és a győztes csoport is a Herendi 
Porcelánmanufaktúra Zrt. külön, az erre az alkalomra készített, 
virágkarneváli logóval díszített vázát kapta ajándékba. A díjak a 
Galiba Gyermekfesztivál díjaival együtt a Karneváléj műsor keretei 
között kerültek átadásra a Nagyerdei Stadionban. 
 
A felvonulás utána Békás-tó körül megrendezett Karneváli Fieszta 
várta az érdeklődőket, ahol a táncos bemutatók mellett, 
virágkötészeti bemutatót is láthatott a közönség. 
 
A nap este a nagyerdei Stadionban folytatódott, az esti aréna show 
a jubileumhoz kötődő címet viselt: „Karneváléj - Örömünnep a 
Stadionban az 50 éves Debreceni Virágkarnevál tiszteletére”. 
A Debreceni Virágkarnevál gálaműsora immár hagyományként 
került megrendezésre a Nagyerdei Stadionban, mely méltó 
helyszíne az augusztus 20-ai programok zárásának. 
A magyar és a külföldi táncegyüttesek közös munkájának 
köszönhetően ismét egy színpompás összművészeti műsort tudtunk 
bemutatni, melyben a fesztiválhangulatot 2500 közreműködő 
keltette életre. A közönséget a Talamba Ütőegyüttes fogadta, akik 
ünnepi „ütős” nyitánnyal alapozták meg a fantasztikus hangulatot. 
A fellépők között országosan ismert művészek mellett a régió 
feltörekvő csillagjai is helyet kaptak. A Karneváléj idei sztárjai voltak: 
Bán Bálint, Falusi Mariann, Fehérvári Gábor Alfréd, Fricska 
Táncegyüttes, Haja Zsolt, Horányi Juli, Janza Kata, Kamarás Iván, 
Klem Viktor, Kovács Ádám, Muri Enikő, Radics Gigi, Stohl András, 
Talamba Ütőegyüttes, Vincze Márton, Dánielfy Gergely, Gellén 
Fanni, Lehner Zalán, Jóna Franciska, és a Lautitia Kóruscsalád. 
A külföldi és hazai táncosok mellett az ő előadásuk tette 
feledhetetlenné a stadioni színes kavalkádot.  
 
A Karneváléj után a Debreceni Egyetemi főépülete előtti parkból 
fellőtt tűzijátékot élvezhette az ünneplő tömeg, majd pedig egy 
másfél órás élő Freddie-koncert következett. Az estet utcabál zárta 
Dj Németi és Dj William közreműködésével. 
 
A fesztivál eseményein közel százhúszezren vettek részt. Összesen 
24.189 belépőjegyet értékesítettünk a felvonulási útvonalon 
felállított lelátókra, a virágkocsi-kiállításra és a stadioni show 
műsorra. Az ingyenesen látogatható programok (Kossuth téri 
rendezvények 5 napon át, Egyetem téri épületvetítés 2 napon át, 
Nagyerdei park rendezvényei 9 napon át, augusztus 20-i karneváli 
felvonulás és tűzijáték és utcabál) becsült nézőszáma 95.000 fő.  
 



A Virágkarneválon az idei évben is rengetegen dolgoztak, működtek 
közre. Közel 2.700 táncos és zenész, közel 2.300 ember (tervező, 
kivitelező, virágkötő, rendező, biztonsági őr, egészségügyi dolgozó, 
technikusok, tolmácsok, csoportkísérők, önkéntesek) vett részt a 
sikeres lebonyolításában. 
 
Sajtómegjelenések: 
http://www.dehir.hu/debrecen/dubaiban-a-viragkarnevalrol-
olvasnak-s-dzsudzsak-bemutatkozasat-varjak/2016/08/22/  
http://civishir.hu/campus/2016/08/a-debreceni-egyetem-kivette-a-
reszet-a-viragkarnevalbol  
http://www.hajdupress.hu/cikk/remekelt-a-debreceni-nepi-
egyuttes 
http://www.honvedelem.hu/cikk/58863 
http://www.ma.hu/kulturport.hu/288502/Debreceni_viragkarneval
Tizenhat_viragkocsi_a_karnevali_menetben?place=srss 
http://hirtv.hu/hirtvszines/meglepetes-egbe-emelkedett-a-szent-
korona-1357864 
http://www.hajdupress.hu/cikk/fotokon-az-50-debreceni-
viragkarneval-delelottje-e 
http://csalad.hu/2016/07/18/kornyezetbarat-viragkocsi-a-
debreceni-karnevalon/?f=hk 
http://www.police.hu/hirek-es-
informaciok/bunmegelozes/aktualis/bunmegelozesi-tanacsok-a-
debreceni-viragkarneval-idejere 
http://www.dehir.hu/debrecen/olyan-viragkarnevalra-keszul-iden-
debrecen-amilyen-meg-nem-volt/2016/06/28/  
 
A fesztiválról készült kisfilm megtekinthető az alábbi oldalon: 
https://www.youtube.com/watch?v=kTWdMpabq-
w&feature=youtu.be 
 
A fesztivál honlapján megjelenítettük az NKA logóját, illetve 
közvetlen linket biztosítottunk a www.nka.hu weboldalhoz: 
http://www.debreceniviragkarneval.hu/augusztus-20-cikk  
 
A beszámolót elérhetővé tesszük a 
http://www.fonixinfo.hu/kozerdeku-informaciok weboldalon a 
letölthető anyagok között. 
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