
      
 

SAJTÓANYAG 
 
A Debreceni Virágkarnevál Debrecen legnagyobb kulturális és összművészeti rendezvénye. 
Magyarország második legnagyobb településén először 1966 augusztusában rendezték meg ezt a 
színpompás programsorozatot, de a rendezvény gyökerei egészen a századfordulóig nyúlnak vissza, 
amikor a városban már tartottak egy nagyszabású virágcorso-t.  
 
A Debreceni Virágkarnevál története impozáns számokkal büszkélkedhet: az eddigi felvonulásokon 
több mint félezer virágkocsi vett részt, az öt kontinensről mintegy 70.000 fellépő érkezett Debrecenbe, 
a kompozíciók elkészítésében, a rendezvények lebonyolításában több mint 100.000 fő segédkezett. A 
virágkocsikhoz a félévszázad alatt több mint 100 millió virágot használtak fel.  
 
Az esemény számos rangos elismeréssel rendelkezik, többek között megnyerte az Európai Fesztiválok 
Szövetsége által meghirdetett „Európa a Fesztiválokért, a Fesztiválok Európáért” minősítést, így 
bekerült Európa legjobb fesztiváljai közé.   
 
KARNEVÁLI DÍSZVENDÉGEK 
 
Szintén jó értelemben vett városmarketing szerepet is betöltenek azok a közéleti személyiségek, 
színészek, sportolók, akik a Debreceni Virágkarnevál díszvendégei. Az idei virágkarneválra a 
következő köztiszteletben álló személyek kaptak meghívást és fogadták el a felkérést. 
 
- Alexander Rybak, fehérorosz származású norvég hegedűművész, énekes és zeneszerző. 2009-
ben, Moszkvában minden idők legmagasabb pontszámával nyerte meg az Eurovíziós Dalversenyt.  
- Apáti Bence, a balett-táncos élet egyik meghatározó alakja, 2017-ig a Magyar Nemzeti Balett 
magántáncosa. A Kismenők című műsor zsűritagjaként vált országosan ismertté. A tánc mellett 
folyamatosan publikál és rendszeres vendége a Echo TV Keménymag című műsorának. 
- Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója. Az általa 
létrehozott gyermekmentő szervezet célja az Erdélyben sanyarú körülmények között, sokszor éhhalál 
szélén tengődő gyermekek felkarolása.  
- Göttlinger Dániel, Világkupa-aranyérmes debreceni kerekesszékes vívó, a magyar 
kardválogatott tagja. 
- Molnár Andrea, táncművész, tánctanár, műsorvezető. A Szombat esti láz táncosaként vált 
országosan ismertté. Három nyelven beszélő televíziós műsorvezető.  
- Müller Péter Sziámi, magyar–francia szakos tanár, rádiószerkesztő-riporter, film- és 
televíziórendező, cirkusz-és varietérendező. Zenekaraival (URH, Kontroll Csoport, Sziámi) a hazai 
alternatív zenei élet meghatározó figurája.  
- Péter Bence virtuóz zongoraművész, zeneszerző és zenei producer. „A világ leggyorsabb kezű 
zongoristája” címet viseli, amivel a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerült. Zenei videóit az 
interneten több mint 110 millióan nézték meg. 
- Trokán Anna, színművész. Játékát több díjjal is jutalmazták, valamint 2012-ben Junior Prima-díjat 
kapott. 
- Vidnyánszky Attila, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színházi rendező, filmrendező. 2013-tól a 
Nemzeti Színház főigazgatója.  
 
 

Az idei programkínálat hihetetlenül változatos és gazdag, minden korosztálynak 
felejthetetlen élményt kínál! 
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 MÉG TÖBB ÉLŐVIRÁG - 670 ezer szál 
 
2017-ben Hollandiából fél millió szál dáliával sikerült „felvirágozni” a kompozíciók nagy részét.  2018-
ban ismét dáliákat vásárolunk, összesen 670 ezer darab érkezik Debrecenbe augusztus 20-a előtt egy-
két nappal. Ennek köszönhetően a virágszínek és formák rendkívül nagy változatosságára 
számíthatunk a kompozíciók díszítésekor.  
  

 MÉG TÖBB VIRÁGKOCSI - 16 darab 
 

1) A SZENT KORONA - a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 
virágkocsija 

2) Esztergom és Debrecen közös virágkocsija – „A napba öltözött asszony”  
3) Debrecenbe kéne menni – a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 

virágkocsija  
4)  Debreceni Nemzetközi Iskola (International School of Debrecen)  
5)  Emberi Erőforrások Minisztériuma – Családok Éve 2018 
6)  Nagyvárad és Debrecen közös virágkocsija  
7)  Debreceni Egyetem  
8)  Schaeffler  
9) FÓRUM Debrecen Bevásárlóközpont  
10)  Continental  
11) Krones  
12)  Debreceni Szakképzési Centrum  
13) E.ON Hungária Zrt.  
14)  Aquatcium Mediterrán Élményfürdő  
15)  Debrecen meglepetéskocsija – „Tigris” 
16)  Bihar Megye és Hajdú-Bihar Megye önkormányzatainak közös virágkocsija  

 
 VÁROSRÉSZEK IS BEKACSOLÓDNAK A DÍSZÍTÉSBE 

 
2017-ben fogalmazták meg a célt a szervezők, hogy „mind a debreceniek, mind a régióban élők aktív részesei 
legyenek” a karneválnak. 2018-ban ennek szellemében augusztus 6-és 10. között – regisztráció alapján 
– az érdeklődők megtekinthetik a virágkocsik díszítését a Medicor udvarban, majd bekapcsolódnak 
egyes városrészek közösségei virágszobrok elkészítésébe. Ilyen hely lesz a Nagyerdőn, vagy a Bem 
téren. 
 

 MÉG TÖBB LELÁTÓ 
 

Idén 7 db lelátó lesz, amelyek tovább emelik a karneváli menetet nézők kényelmét.  
1. Continental lelátó – Rózsa utca, 2. FÓRUM lelátó – Nagytemplom, 3. Krones lelátó – Kölcsey 
Központ, 4. Honvéd utcai lelátó, 5. Füredi úti lelátó, 6. Nagy Lajos király téri lelátó, 7. Krones lelátó 
– Egyetem tér 
 

 A FÉNYEK ÉJSZAKÁI program részeként épületvetítés Debrecen belvárosában már 
3 helyszínen lesz augusztus 17-19. között.  

 
Ennek során a város ikonikus épülete, a református Nagytemplom Bordos László Zsolt vezetésével, 
egy nemzetközi 3D mapping művészekből álló csapat épületvetítésének köszönhetően újra „életre 
kell”. 2016-ban a 3D mapping művészek a Debreceni Egyetem homlokzatát „mozgatták meg”, tavaly 
pedig a Nagytemplomot. Idén újabb helyszínekkel bővül az épületvetítés és a Nagytemplom mellett a 
Déri Múzeum épülete interaktív vászonként szolgál majd, de a Régi Városháza is fénybe öltözik. A 
belváros tereit több méteres szoborinstallációk színesítik majd, ahol esténként színes fényforgatag, 
tűzzsonglőrök, led-táncosok, karneváli művészeti csoportok és térzene kínál felejthetetlen élményeket. 
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 Ötödik alkalommal lesz Karneváléj, Magyarország legnagyobb arénashowja 
 
A látványos programsorozat ékköve a Nagyerdei Stadionban az augusztus 20-i Karneváléj, amely 
Magyarország legnagyobb arénashow-ja. Debrecen közkedvelt műsora az MTVA DAL legjobbjainak 
produkciójából kínál egy fantasztikus zenés estet. A legnagyobb hazai sztárok és több mint kétezer 
külföldi és magyar fellépő közreműködésével egy felejthetetlen összművészeti látványosságot ígér.  
 

 Idén a 16 virágkocsi mellett harminc művészeti csoport vesz részt a karneválon, több 
mint 2000 fellépővel.  

 
A virágkarnevál legikonikusabb elemei – a virágkocsik mellett – a kocsikat kísérő csoportok. A hazai, 
helyi kimagasló művészi értéket képviselő csapatokon túl olyan különleges külföldi csoportokat is 
vendégül láthatunk, akik örömmel térnek vissza városunkba, újabbnál újabb és látványosabbnál 
látványosabb kosztümökkel. A nemzetközi együttesek sorát ismét gyarapítja a Stelzen-Art, 
Németországból, akik évről évre újra elkápráztatják a közönséget, de újdonságként fellép szintén 
hatalmas jelmezeivel a Fehér Világ elnevezésű francia csoport. Augusztus 21-én késő délután pedig a 
művészeti csoportok és a virágkocsik a Megyeházától a főtérig újra felvonulnak, hogy ráadásként még 
egyszer megcsodálhassák az érdeklődők a karneváli fiesztát.   
 

 MÉG TÖBB GASZTRONÓMIA 
 
A tavaly 200 éves debreceni cukrászat ünnepsége alkalmából döntött úgy a város, hogy idén nyáron az 
Az Ország Tortája mellett a virágkarnevál elkészítetti Debrecen Város Tortáját. Olyan szakemberek 
kapcsolódnak be, mint Balogh István, a Hajdú-Bihari Megyei Cukrász Ipartestület elnöke, vagy az 
IKON Étterem séfje.  
 
Food Truck Show – 2018. 08. 17-20. Debrecen 
 
Először rendezzük meg a Debreceni Virágkarnevállal összekötött Food Truck Show-t, ahol a guruló 
gasztronómia legjobb hazai mestereitől kóstolhatunk a Rózsa utcán! A beguruló truckok (18 db): 
American BBQ, BazsaLicom, Burger Bár-hol, Briga Burger, Borkas, Bliss Cocktails, Finchi Food 
Catering, Froyo Like, GUSTO Pálinka, Kanálgép, Kanna Guruló Csehó, Meat & Sauce, MEATing 
Hentesbár, Perla Caffé, Pilsner Urquell Magyarország Beer Truck, The Grilled Piggy, The Soft - 
FoodTruck, Királyi Marcipán Desszert.  
 

Augusztus 18-19. között megrendezzük a 100 ezer forintos fődíjas Street Art Show-t. A verseny célja, 
hogy minden amatőr utcaművész kipróbálhatja magát egy olyan műfajban, amely lehet, hogy 
megváltoztatja az életét. Jelige: „Mert mi hiszünk az utcában.” 
 

 I. LIGHT RIDE Debrecen – új kerékpáros program 
 
A „Fények éjszakáin” tekerjétek fel a lámpát és bringázzunk közösen egy jót a virágkarnevál tiszteletére 
– erre biztatunk minden kerékpárost Debrecenben. Már lehet jelentkezni a következő felhívás alapján 
a felvonulásra:  
Ha szeretnél részt venni a kivilágított kerékpáros felvonuláson, díszítsd a bringád színes fényekkel és tekerj velünk a 
Nagyerdőről a belvárosba, ahol 3D épületvetítéssel és további izgalmas programokkal várunk benneteket! A kerékpáros 
felvonuláshoz csatlakozhatsz: egyénileg, családdal, barátokkal. A lényeg, hogy biztonságos, kivilágított kerékpárral 
érkezz és a kötelező lámpákon túl további fényforrásokkal díszítsd a bringád! 
 
IDŐPONT: augusztus 17. péntek 20.30 
GYÜLEKEZŐ: 19:30-20:15, Vigadó tér (Régi Vigadó Étterem előtt) 4 km-es szakasz. 
 
További információ:  
www.debreceniviragkarneval.hu, https://www.facebook.com/DebreceniViragkarneval 


