
48. 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 51 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.  
 
2017-ben Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
megbízásából a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 
augusztus 12. és 23. 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, Kossuth tér, 
Kölcsey Központ, Régi Városháza udvara – 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 Békás-tó környékén a Galiba Gyermekfesztivál immár 
kilencnapos programsorozatának ingyenes előadásai szórakoztatták 
a kicsiket, akik a bábelőadások, utcaszínházi és zenés produkciók 
között kézműves foglalkozásokon vehettek részt. A felnőtt 
vendégek pedig a Cseh Sörkert gazdag kézműves sörkínálatából és 
az igényes szórakoztatást nyújtó koncertprogramjából 
válogathattak. 



 
A Karneváli Hét idejére Debrecen belvárosa színpompás 
fényforgataggal telt meg. Az új helyszínként bekapcsolódó Régi 
Városháza: „Tündérkertté” alakult, a köztereket több méteres 
műfűszobor installációk színesítették, a Nagytemplom előtti 
színpadon tűzzsonglőrök, ledtáncosok, karneváli művészeti 
csoportok és térzene várta a közönséget. 
 
A Református Nagytemplom pedig hazánk legkiválóbb fényfestő 
művészének, Bordos László Zsoltnak szolgált vásznául, aki a 
Reformáció 500 Emlékévhez is kapcsolódóan megjelenítette 
Debrecen, a Református Egyház és a Nagytemplom építésének 
mérföldköveit a 3D mapping épületvetítések alkalmával. 
 
A Karnevál minden évben igyekszik helyszínek tekintetében is 
megújulni, így a Fények éjszakái programsorozathoz kapcsolódóan 
ingyenes koncertekkel, homokfestéssel, épületvetítés, különleges 
fényinstallációk színes kavalkádjával „Tündérkert” néven várta a 
látogatókat a Régi Városháza udvara. Ez utóbbi teljesen új elem volt, 
a programok látogatottsága várakozáson felüli volt. 
 
A Kölcsey Központ kiállító tereiben több kiállítás is nyílott a 
Virágkarneválhoz kapcsolódóan:  

- „Szomjazóművészek” -kaktuszok és pozsgások kiállítása; 
- Nagyvárad testvérvárosaiban élő fotóművészek kiállítása; 
- „flAvatar” – varázslatos világító virágok kiállítása; 
- „Virágos Vintage World” – virágos dekorációk kiállítása; 
- „Hajdú-Bihar Megye Kincsei” - a megyei értéktárba felvett 

értékeket bemutató kiállítás. 
-  

A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a sokszínűség jegyében 
különböző stílusú koncertek várták az érdeklődőket: 
gyerekelőadások, színházi előadások, koncertek, táncos produkciók, 
szépségkirálynő választás. 
 
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 13. alkalommal gyönyörködhettek a 
nagyváradiak 4-5 virágkocsiban. Az idei évben Esztergomba is 
eljutott a Szent Korona virágkocsi, melyet Erdő Péter bíboros áldott 
meg a Nagyboldogasszony napi liturgia keretében. 
 
A 14 kompozícióból 12 kompozíciót vállalkozások készítették. Az 
idei évben különlegességnek számított az a többszázezer élő dália, 
amely Hollandiából érkezett karneválunkra. 



A legnagyobb szenzációt az a több, mint 18 méter hosszú kizárólag 
élővirágból készült óriás sárkány kompozíció jelentette, amelynek 
gigantikus látványát hangeffektek, mozgó elemek és füst is kísérte. 
 
Az ötkilométeres útvonalon idén is immár hagyományosan közel 80 
oldtimer és 2000 kerékpáros vezette fel a felvonulást. 
 
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. 
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. 
 
 „A NYÁJÁT TERELŐ JÓ PÁSZTOR”  
ESZTERGOM ÉS DEBRECEN KÖZÖS VIRÁGKOCSIJA 
 
A kompozíció a két vallási központ, Esztergom is és Debrecen 
megtartó hitéletének közös gyökerét mutatja fel. A kereszt(y)én(y) 
szimbolikában a bárány a világ bűnét hordozó, a helyettes áldozatot 
vállaló Megváltó jelképe. Isten Báránya az, aki elveszi a világ bűneit, 
s megváltásával legyőzi a halált. A zászlós bárány a helvét hitvallást 
szimbolizáló zászlóra tekint, s a nyájat terelő Pásztorra. Arra a Jó 
Pásztorra, aki bárányait ismeri, nevükön szólítja őket, az elveszett 
bárányt sem hagyja elveszni, utánamegy, s a nyájáért életét adja. Az 
eget és földet mintázó cifraszűrben lépdelő pásztor furulyájából a 
Teremtő Erő, az Ige szökkenti szárba a virágokat. 
 



„UNIO” 
NAGYVÁRAD ÉS DEBRECEN KÖZÖS VIRÁGKOCSIJA 
 
A két testvérváros, Nagyvárad és Debrecen történelme számos 
ponton kapcsolódik. A városok közötti új együttműködés már több 
mint húsz éve fokozatosan erősödik, az összetartozást többek 
között a Virágkarneválok alkalmával közösen indított virágkocsi is 
jelképezi. Az ez évi kompozíció a két régióra jellemző keresztény 
szimbólumokat helyezi középpontba, az oroszlán pedig a nomád és 
pogány népek portyáival szembeni kitartást és bátorságot testesíti 
meg. A virágkocsi koncepciójának alapja Szent László és Luxemburgi 
Zsigmond egykori sírhelye, a Nagyváradi Vár. A vár sok-sok éven át a 
régió kulturális központja volt, így a kompozíció elején a 
nemrégiben felújított vár bástyái láthatók. A virágkocsi egyik 
legfontosabb szimbóluma az angyal lábai alatt látható könyv, amely 
a két város kultúra iránti elkötelezettségét, valamint kulturális 
intézményeit jelképezi. 
 
 „MESTER ÉS TANÍTVÁNY” 
A DEBRECENI EGYETEM VIRÁGKOCSIJA 
 
A Debreceni Egyetem hazánk legnagyobb vidéki felsőoktatási 
intézménye, amely rendkívül népszerű a továbbtanulni vágyók 
körében. Nem véletlen, hiszen az intézmény amellett, hogy minden 
hallgatója számára biztosítja a legmodernebb tudást, a tradicionális 
értékek tiszteletét, az európai színvonalú infrastrukturális 
környezetet, kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra 
köznevelési intézményei révén már óvodás kortól. Messzemenően 
támogatja az innovatív szemléletet, örömmel ad teret a hallgatói 
kreativitásnak, produktivitásnak, fejlesztőkedvnek. A Debreceni 
Egyetem diákjai igazi tanítványok, akik Goethe gondolatmenetét 
követve hallgatói éveik alatt megtanulják, hogy a megismert 
dolgokból hogyan fedezhetik fel az ismeretleneket és ezáltal 
nemcsak közelíthetik, hanem túl is szárnyalhatják mesterüket. 
 
„KARNEVÁL” 
A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. VIRÁGKOCSIJA 
 
A Teva virágkocsija az összetartozás jegyében született, hiszen 
együtt, egymást megismerve és támogatva mindenki a legjobb 
formáját hozhatja. A Teva ezért idén a Virágkarnevál 
koncepciójához illeszkedő kocsit indít, amely minden apró 
részletében, még zenei világában is harmonizál az esemény 
hangulatával. A Karneváléj aréna-show zenei szerkesztője, 
Bókai Zoltán külön erre az alkalomra egyedi zeneszámot is 
komponált a virágszobrászok és dekoratőrök által megálmodott, 
mozgó, egzotikus virágvilághoz. 



 
„A VILÁGŰR MEGHÓDÍTÁSA” 
AZ FAG MAGYARORSZÁG IPARI KFT. VIRÁGKOCSIJA 
 
A holnap mobilitását formáljuk – hangzik a német Schaeffler-
csoport mottója. A vállalatcsoport debreceni telephelye, az FAG 
Magyarország Ipari Kft. 1999 óta van jelen a cívisváros életében. A 
cégnél – annak 18 éves fennállása során – már több mint 200 millió 
kúpgörgős csapágyat állítottak elő, melyek olyan neves autógyártók 
termékeibe épülnek be, mint a Volkswagen, a Ford, a Volvo vagy a 
BMW. A Schaeffler-csoport munkáját szoros párbeszéd jellemzi az 
területeivel. Legyen szó egy kerékpárról, egy autóról, egy turbináról 
vagy egy repülőgépről – a Schaeffler innovatív termékei mindenhol 
jelen vannak, ahol valami mozog vagy forog. 
 
„ŐSLÉNYEK VILÁGA” 
A FÓRUM DEBRECEN BEVÁSÁRLÓKÖZPONT VIRÁGKOCSIJA 
 
A FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont immár 9 éve a régió vezető 
bevásárlóközpontja. Mintegy 120 üzletében hazai és nemzetközi 
világmárkák széles kínálatából válogathatunk, a kiváló éttermek és 
kávézók pedig hozzájárulnak a tökéletes kikapcsolódáshoz. A 
FÓRUM – rendszerint színes és változatos programokkal várja a 
látogatókat, így idén ismét egy felejthetetlen kiállításra invitálja 
viseli majd. Az interaktív kiállításon a mamutok és más őslények 
világába nyerhet betekintést a látogató. 
 
„TISZTA KARNEVÁL” 
A SURF MOSÓSZERCSALÁD VIRÁGKOCSIJA 
 
A Surf legújabb terméke, a Fruit Fiesta & Summer Flower vidám, 
karneváli virágillatával feldobja a ruhásszekrényeket! De a Surf 
nemcsak a hétköznapok ünnepi hangulatéért felelős, hanem a közös 
ünnepeknek is szeret részese lenni. Ezért most kabalafigurájuk, 
Surfy becsatlakozik a Virágkarnevál menetébe, virágos réten fújva 
maga előtt a buborékokat, amik áttetszően röpködnek körülöttünk, 
akárcsak a nyári virágok illatkavalkádja.  
 
„SZAKKÉPZÉSÉ A JÖVŐ!” 
A DEBRECENI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM VIRÁGKOCSIJA 
 
A DSZC többcélú köznevelési intézmény 11 tagintézménnyel, 
melynek célja, hogy verseny- és piacképes szakmát adjon a tanulók 
kezébe. A DSZC több mint 9 000 fő pezsgő tanulói és közel 1 000 fő 
magasan képzett dolgozói létszámmal összehangoltan működik. A 
DSZC iskoláiban tanuló fiatalok 22 ágazatot érintő 18 
szakmacsoporthoz tartozó szakképzésben vehetnek részt. A DSZC 



célja, hogy növekedjen a modern termelésbe bevonható, jól 
képzett, megbízható, széleskörű alapismeretekkel rendelkező 
szakképzett munkaerő létszáma, mely erősíti Debrecen stratégiai 
helyzetét a vállalkozók és befektetők körében. Várnak mindenkit, 
aki szakmát szeretne tanulni! A kompozíció a Magyarországon 
méltán népszerű cseh rajzfilmsorozat A Kisvakond főszereplőjét és 
barátait ábrázolja.  
 
„KÖZÖSEN A ZÖLDEBB BOLYGÓÉRT” 
AZ E.ON HUNGÁRIA ZRT. VIRÁGKOCSIJA 
 
Felelős hazai vállalatként fontosnak tartják a hagyományok 
megőrzését, az olyan kulturális események támogatását, melyek 
hozzájárulnak Magyarország és a szolgáltatási terület régióinak 
művészeti, kulturális életének színesítéséhez, hagyományainak 
megtartásához, újabbak teremtéséhez. Így a Debreceni 
Virágkarnevált az E.ON idén is támogatja és részt is vesz a karneváli 
virágkocsi koncepciója mögötti gondolatot leginkább ezzel az 
idézettel lehet reprezentálni: „A földet nem apáinktól örököltük, 
hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”. Azt szimbolizálja, hogy együtt, 
közös összefogással tudunk élhetőbb, egészséges bolygót 
hátrahagyni a következő generációknak, gyermekeinknek. 
Mindannyiunk felelőssége és közös ügye ez és mindenki tehet érte, 
ha a szemléletét ebbe az irányba fordítja, ezt a pozitív, vágyott 
jövőképet tartva szem előtt. 
 
„FLOW-CSAPAT” 
A FLOWSERVE HUNGARY SERVICES KFT. VIRÁGKOCSIJA 
 
Egy éve nyitotta meg kapuit Debrecenben a Flowserve dinamikusan 
fejlődő szolgáltató központja. A Flowserve 200 éves múltra 
visszatekintő piacvezető multinacionális vállalat a folyadékmozgatás 
területén: szivattyúi, tömítései és szelepei világelsők. A Nemzetközi 
Űrállomástól kezdve a mélytengeri atomtengeralattjárókon át, 
széleskörben alkalmazzák termékeit. A Flowserve 55 országban van 
jelen és több mint 18.000 dolgozót alkalmaz világszerte. 
Debrecenben a vállalat belső támogatói feladatait látják el a képzett 
munkatársak. Az itt látható kompozíciót, melynek címe Flow-Csapat, 
a szolgáltató központ munkavállalói közösen álmodták meg, és a 
debreceni iroda, valamint a külföldi telephelyek életébe ad 
bepillantást. A rajta található vidám kis figurák testesítik meg a 
könyvelési, a mérnöki, és az értékesítési tevékenységeket. A 
debreceni központ folyamatosan bővülő szolgáltatásai pedig kiváló 
lehetőséget biztosítanak a fejlődésre és karrierépítésre. 
 



Több, mint hetven oldtimer autó és közel 2000 kerékpáros 
felvonulása vezette fel immár hagyományosan a menetet az 
ötkilométeres felvonulási útvonalon. 
 
A felvonuláson a virágkocsik mellett az idei évben is számos hazai- 
és külföldi művészeti csoport teremtette meg a karneváli 
hangulatot. Az idei karneválra 4 kontinens 12 országból érkeztek 
csoportok, hogy bemutassák táncprodukcióikat: Németországból, 
Csehországból, Romániából, Olaszországból, Oroszországból, 
Szenegálból, Törökországból, Spanyolországból, Ciprusról, 
Mexikóból, Albániából és az Amerikai Egyesült Államokból. A 
külföldiek mellett 13 hazai csoport és kísérő zenekaraik képviselték 
Debrecent, így például a Debreceni Népi Együttes, a Debreceni 
Ifjúsági Fúvószenekar és Majorette Együttes, a Fantasy Tánc- Show 
a Debrecen Big Band, 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 az Anna-bál idei szépét, Barna 
Dorinát, Nánási Pál fotóst, Ördög Nóra műsorvezetőt, Schell Judit 
színésznőt, Palya Bea előadóművészt, Uhrik Teodóra balett 
pedagógust, Dr. Simon Attilát a Herendi Porcelánmanufaktúra 
vezérigazgatóját, Váradi Józsefet a Wizz Air vezérigazgatóját és 
Hugh Wooldridge brit rendező-producert. 
 
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 után a Békás-tó körül megrendezett Karneváli Fieszta 
várta az érdeklődőket, ahol hazai és külföldi művészeti csoportok 
bemutatói várták az érdeklődőket. 
 
A huszadika este a nagyerdei Stadionban folytatódott, az esti aréna 
show immár negyedik alkalommal töltötte meg a stadiont húszezer 
nézővel. 



A Debreceni Virágkarnevál gálaműsora immár negyedik alkalommal 
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 Majka és Curtis koncertje fogadta, akik 
megalapozták a fantasztikus hangulatot. 
A fellépők között országosan ismert művészek mellett a régió 
feltörekvő csillagjai is helyet kaptak. A Karneváléj idei sztárjai voltak: 
Kiss Gergely Máté, Kiss Mátyás, Nagy Viktória Éva, Feke Pál, Györfi 
Anna, Janza Kata, Dánielfy Zsolt, Lehner Zalán, Vincze Márton, 
Kamarás Iván, Náray Erika, Sütő András, Dánielfy Gergely, Puskás 
Peti, Schell Judit, Stohl András, Götz Attila, Nagy Dániel Viktor, 
Miller Zoltán, Stubendek Katalin, Palya Bea, Tordai Zoltán, Király 
Linda, Király Viktor, Pápai Joci. 
Az Új Lovas Színház művészei, a Lautitia kóruscsalád az Ady Endre 
Gimnázium növendékei és a Command Arte társulat légtornászai is 
hozzájárultak az est sikeréhez. 
 
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 The Biebers koncert következett. Az estet utcabál 
zárta Dj Németi és Dj William közreműködésével. 
 
A fesztivál eseményein közel százhúszezren vettek részt. Összesen 
2.235 belépőjegyet értékesítettünk a felvonulási útvonalon 
felállított lelátókra, a virágkocsi-kiállításra és a stadioni show 
műsorra pedig több, mint 20.440 jegyet értékesítettünk. Az 
ingyenesen látogatható programok (Kossuth téri rendezvények 5 
napon át, Kossuth téri épületvetítés 3 napon át, Nagyerdei park 
rendezvényei 11 napon át, augusztus 20-i karneváli felvonulás és 
tűzijáték és utcabál) becsült nézőszáma 100.000 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. 
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A fesztiválról készült kisfilm megtekinthető az alábbi oldalon: 
https://www.facebook.com/pg/DebreceniViragkarneval/videos/?ref=page_internal  

 
A fesztivál honlapján megjelenítettük az NKA logóját, illetve közvetlen linket biztosítottunk a 
www.nka.hu weboldalhoz: http://www.debreceniviragkarneval.hu/ 

 
A fesztivál részletes programját tartalmazó műsorfüzet online formában is elérhető az alábbi 
linken: https://issuu.com/zsolt.szb/docs/musorfuzet_a5_2017_online 
 
A beszámolót elérhetővé tesszük a http://www.fonixinfo.hu/kozerdeku-informaciok weboldalon 
a letölthető anyagok között. 
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