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AUGUSZTUS 13.  
 
 
18 óra, Kölcsey Központ - körfolyosó 
„Varázslatos Magyarország – Csodálatos Hortobágy” kiállítás megnyitója  
Köszöntőt mond Pajna Zoltán Debrecen alpolgármestere és Szilágyi Gábor a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság igazgatója. A tárlatot megnyitja Gaál Péter a Varázslatos Magyarország 
természetfotó pályázat alapítója. 
 
 
A DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁLI HÉT PROGRAMJA  
 
 
AUGUSZTUS 15. 
 
17 óra, Kölcsey Központ, körfolyosó  
„ A növényvilág túlélői” – Kaktuszok, pozsgások és orchideák kiállításának megnyitója  
 
18.30 óra, Kölcsey Központ, Bényi Árpád terem 
"Ó, Szent István, dícsértessék..." 
Összeállítás Madarász Kathy Margit, a Millecentenárium alkalmára "István király és a magyarság 1000 éves 
keresztény életének dicsérete" címmel készített textiljeiből. A Ferenczy Noémi-díjas iparművész ruháin 
természetes alapanyagokat használ, merít a népművészet hagyományaiból. Köszöntőt mond Somogyi Béla 
Debrecen alpolgármestere. A kiállítást megnyitja Prof. Dr. Fekete Károly a Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem rektora. Ének: Erdős Fruzsi, népdalénekes. A kiállítás augusztus 16 és augusztus 31. 
között tekinthető meg a Kölcsey Központ Bényi Árpád termében! 

 
19.30 óra, Kölcsey Központ, körfolyosó 
 „Szent István király intelmei Imre herceghez” című előadás 
 
„Ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is.Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban 

születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, és semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség!” A 
magyar szellemtörténet egyik legtöbbet idézett szövegét a következő címen ismerjük: Szent István 
király intelmei Imre herceghez. Sorait minden bizonnyal a király közvetlen környezetéhez tartozó 
Szent Benedek-rendi szerzetesek vetették papírra latin nyelven a XI. század elején. 
Az Intelmeket élő és hangzó szövegként kezelve Újhelyi Kinga színművész és Lukács 
Miklós cimbalomművész adja elő, Mispál Attila rendezésében.  
 
 
AUGUSZTUS 16. 
 
10 órától, Kölcsey Központ 
LURKÓ LIGET 
Vendégünk a macimúzeum Rákóczifalváról 
A kiállítás 10 – 20 óráig látható ingyenesen a Kölcsey Központban. 
 
A Kisvakond nagysikerű tavaszi bemutatkozása után, a Macimúzeum páratlan gyűjteményével 
szeretnénk kedveskedni a legkisebbeknek. Rákóczifalváról ezért eljöttek hozzánk a kicsiknek-
nagyoknak is egyaránt kedves brumik. Ellátogat hozzánk például: Latabár Kálmán macija, de itt 
lesznek a zsűrizett kuruc macik is, vagy egy olyan utazó maci, aki több mint 150 000 km-t utazott a 
világban.  Az egészen augusztus 20-ig nyitva tartó rendezvényen több tucat játszómaci áll a 
gyerekek rendelkezésére egy kis mókázásra.  
A kézműves foglalkozások helyszíne az „Angyal Liget”, amely idén beköltözik Kölcsey 
Központba; 12 – 20 óráig. 
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17 óra, Kölcsey Központ, Bálterem 
Tiszta udvar – Rendes ház díjátadó műsora  
 
 
 
CLASS NYÁR 2013 
Kossuth tér 
 
Élő rádióműsorok a helyszínen: 
 
6 óra – 10 óra   Morning Show Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival 
10 óra – 15 óra Class kívánságműsor Abaházi Csabával 
15 óra – 18 óra Class délután Vágó Pirossal 
 
Fellépők a színpadon: 
10 óra   Hien 
15 óra   Vastag Tamás 
17.30 óra  Kasza Tibi 
19 óra   Bikini 
20.30 óra  Magna Cum Laude 
 
 
AUGUSZTUS 17.  
 
17 órától, Baltazár tér 
Lurkó Liget – gyerekprogramok kavalkádja 
Vajon mi rejtőzik a sövényen túl? - Csodakutyák 
 
18:00 Duó Trió 
18:30 A Csodakutya Alapítvány bemutatója  
19:00 Tompeti és barátai előadása  
 
20 óra, Kossuth tér 
Klasszikusok karneválja 
A 90 éves Kodály Filharmonikusok - ünnepi koncert 
A gyönyörű virágok feledhetetlen látványa mellett igazi zenei élményt is kap a karneváli hét 
közönsége – méghozzá a 90 éves Kodály Filharmonikusoktól!  
A szó szoros értelmében is zenei sztárok karneváljára kerül sor augusztus 17-én, hiszen a nagy 
klasszikusok és a legismertebb filmzenék egymás után csendülnek fel a debreceni együttes 
előadásában, Somogyi-Tóth Dániel dirigálásában. A Kodály Filharmonikusoktól a Star Wars, 
vagyis a Csillagok háborúja népszerű filmzenéje ugyanúgy felcsendül, ahogy egy másik, igazi 
slágerré vált muzsika, a Harry Potter szintén felejthetetlen melódiája.  John Williams immár 
klasszikussá lett dallamai mellett a Karib tenger kalózaiból ismert Hans Zimmer-muzsika is hallható 
lesz a Kodály Filharmonikusoktól, vagyis a karneváli héten nem csak szemet, hanem fület is 
gyönyörködtető élményben lesz része a cívisvárosba látogatóknak. A debreceni zenekar főtéri 
műsorának első felében korábbi „világsztárokat” és slágereket is felvonultat: így Berlioz Rákóczi-
indulója, Brahms Magyar és Dvořak Szláv táncai, valamint Grieg Peer Gyntjének részletei is 
elhangzanak a 90. születésnapjukat ünneplő Kodály Filharmonikusoktól, akik a következő évad 
során többször megemlékeznek majd a kerek évfordulóról – a Virágkarneválon elsőként. 
 
 
 
 
AUGUSZTUS 18. 
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17 óra, Baltazár Dezső tér 
Lurkó Liget – gyerekprogramok kavalkádja 
Vajon mi rejtőzik a sövényen túl? – Keresd a medvét! 

 
18 óra, Baltazár Dezső tér 
18:00 Boka Gábor bábelőadása: Toldi – Legenda Historica 
19:00 Vaga Banda: Óriáscirkusz – gólyalábas produkció 
19:30 Cívis Big Band előadása 
 
18 óra, Szent Anna Székesegyház  
Szentmise Böjte Csaba, ferences rendi szerzetessel 
 
20 óra, Déri tér 
A 17. Eötvös Kupa Nemzetközi Röplabda ünnepélyes nyitóeseménye 
Az  Eötvös Kupa Kelet-Európa legnagyobb röplabda utánpótlás versenye. Eddig 4 földrész 31 
országából vettek rajta részt országos válogatottak, egyesületi, iskolai csapatok. Augusztus 18-án 
harmincegy 12 fős röplabdacsapat mutatkozik be a színpadon. 
 
17.00 óra, Kossuth tér 
 
Olasz zászlóforgatók, Sbandieratori e Musici dei 7 Rioni Storici műsora 
A virágkarnevál örökös kedvencei, a zászlóforgatók, most Róma mellől érkeznek. Carpineto 
Romano egy olasz község Lazio tartományban, Rómától mintegy 60 kilométerre délkeletre. A 
csoport már 2009-ben járt Debrecenben és óriási sikert arattak produkciójukkal. Az együttes most 
különlegességekkel is készül, hogy felülmúlják a négy évvel korábbi teljesítményüket a 
zászlóforgatás művészetében. A Sbandieratori e Musici dei 7 Rioni Storici hírnevet szerzett már 
több nemzetközi és nemzeti folklór eseményen, fesztiválon. Hazájukon és Európán kívül a világ 
más földrészein is jártak már, büszkén hirdetve történelmüket, kultúrájukat és művészetüket. 
 
18.00 óra, Kossuth tér 
Japán Fukuno Gyermek Középiskola Rézfúvós zenekara 
A japán ifjúsági zenekar (átlagéletkor 12 és 15 év) már kora nyár óta keményen készül, hogy minél 
szebben, és minél fülbemászóbb dallamokkal kápráztathassák el Debrecen közönségét. 
Előadásaikkal és menetbeli muzsikájukkal ugyanis nem csupán a vájt fülű hallgatóságot akarják 
kényeztetni, hanem a nézelődőknek is kellemes perceket kívánnak szerezni. Ezért mindig 
megpróbálják saját, egyedi hangzásviláguk mellett az öltözékekben, a mozgáskultúrában is 
kifejezni magukat. A zenekar, szinte Japán minden rézfúvós megmérettetésén részt vett már. A 36 
tagú együttes a Toyama tartománnyal fennálló testvérvárosi együttműködés keretében érkeznek 
Debrecenbe. 
 
 
19.00 óra, Kossuth tér 
Pénzügyőr Zenekar 
A 42 tagú Pénzügyőr Zenekar országosan ismert és kedvelt hivatásos fúvószenekar. Az együttes 
vezető karmestere Kapi-Horváth Ferenc, karmestere Nyers Alex. Repertoárja sokszínű: a 
hagyományos fúvósindulóktól a modern fúvószenéig terjed. Az együttes rendszeresen játszik 
nemzetközi katona- és fúvószenekari találkozókon, nyugat-európai fesztiválokon, közös 
vámzenekari hangversenyeken, a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség "koncertfúvós-
zenekar" okleveles különdíjban részesítette. 
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20.00 óra Kossuth tér 
Karneválok tánca – Táncok karneválja 
A Valcer Táncstúdió 1992 óta állandó résztvevője a debreceni virágkarneváloknak. A karneválon 
és a hozzákapcsoló rendezvényeken több száz Valceros táncos népszerűsíti a standard és latin-
amerikai táncokat. Önálló estjükön igazi fieszta várható. Láthatóak lesznek az elmúlt több mint 20 
év leglátványosabb karneváli táncai, valamint a keringő és a palotás is. Az est folyamán fellép több 
országos és magyar bajnoki címmel büszkélkedő csoport és páros is, a legifjabbaktól egészen a 
profi táncosokig. A mazsorett csoport vérpezsdítő show táncai még színesebbé teszik a műsort. Az 
egyéni versenytánc bemutatók és a csoportos formációk váltakozása, a táncok sokszínűsége, a 
látványos kosztümök, a zenei slágerek felejthetetlen karneváli élményt biztosítanak. 
 
 
AUGUSZTUS 19. 
 
10 óra, Emlékkert 
Mezők liliomai - Ég madarai 
Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes kenyérszentelése 
 
11.30 óra Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár 
Japán könyvadomány Debrecen városának 
Hiroshi Koizumi, a 44. Debreceni Virágkarnevál japán díszvendége egy felbecsülhetetlen értékű 
könyvgyűjteményt adományoz a megyeszékhely könyvtárának. Az adomány egy átfogó, illusztrációkban 
gazdag ajánló és tanulmány a japán nemzeti kincsekről és fontos kulturális javaikról. A 12 részből álló 
könyvfüzér egy 1997-től 2000-ig megjelent cikksorozat gyűjteményes kiadása. A publikációk végigvezetik az 
olvasót Japán legfontosabb értékein, többek között festészeti, szobrászati, régészeti és építészeti 
remekművek bemutatásával. A gyűjtemény megjelenése után sohasem lett újranyomtatva, így mára igazi 
ritkaságnak, valódi kincsnek számít, tanulmányozása fantasztikus élmény lehet mindenkinek, aki kicsit is 
fogékony a gazdag japán kultúra iránt. Az ünnepélyes ceremónián a várost Somogyi Béla alpolgármester 
képviseli. 
 

 
17 óra, Baltazár tér, Déri tér, Vidámpark 
Lurkó Liget – gyerekprogramok kavalkádja 
 
Déri tér  
14.00 – 16.00 Galiba Színpad; Fellépők: A Bihari Állami Gondozott Gyerekek Egyesülete; Fekete – 
Gyöngyök formáció; az Abigél Művészeti Iskola növendékei; Pódium Diákszínpad 
16.30 Drums ütőegyüttes produkciója 
17.00 II. Galiba Gála; a felvonulásban részt vett csoportok bemutatkozása 
 
Baltazár Dezső tér  
19.00 Csicseri és Borsó zenés produkciója 
 
16 óra Kossuth tértől a Csapó utca - Dósa Nádor tér - Kossuth utca - Piac utca és Kossuth tér 
útvonalon 
Galiba Gyermekfesztivál - Junior Virágkarnevál  
Tavaly született meg ez az új karneváli program, amelyre a városunkban élő közösségek saját 
maguk készítik el saját „kis” virágkocsijukat. A felhívás rövid idő alatt hatalmas érdeklődést váltott 
ki és rekordszámú, 52 nevezés érkezett! És hogy miért GALIBA? Galiba liba kacagtató mondatait 
minden családban idézgetik, egyszerűen megunhatatlan városunk szülöttének, Fazekas Mihálynak 
Ludas Matyi című műve. A belőle készült rajzfilm pedig a gyerekek örök kedvence. A rendezvény 
központi eseménye idén is a kézműves virágkocsik felvonulása lesz. A kompozíciók a csoportokkal 
együtt, augusztus 19-én 16 órától, majd a legszebbek, legötletesebbek a menetben is felvonulnak 
Debrecen belvárosában. 
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17 óra Baltazár Dezső tér 
Hej, gúnárom…! - gyerekprodukciók 
 
18 óra, Kölcsey Központ, Bényi Árpád terem  
Ikebana mesterek kézműves foglalkozása 
Japán virágkötész mesterek bemutatója és kézműves foglalkozása az érdeklődők részére 
 
 
19 óra, Kossuth tér 
Sztárok a téren 
19 – 20 óra  PG Csoport  

   Debrecen dal eléneklése a Debrecen Hangja elődöntőseivel 
20 – 20.30 óra Radics Gigi 
20.30 – 21 óra Debrecen Hangja döntő,  

Eredményhirdetése a Virágkarneváli Kirakat versenynek 
Tavaly debütált óriási sikerrel zenei tehetségkutató versenyünk. Mindenki számára emlékezetes pillanat volt, 
amikor augusztus 19-én több tízezer ember előtt, nagy versenyben az öt döntős közül végül Márkus Luca 
lett a Debrecen Hangja. A debreceni Ady Endre Gimnázium drámatagozatos tanulója egy éven keresztül 
viselhette ezt a címet. Idén rekordszámú nevezés érkezett be a Debrecen Hangja 2013 felhívására. A 
szakmai zsűri a beérkezett hanganyagokat elemezve választotta ki végül azt a huszonkét versenyzőt, akiket 
július 15-én és 16-án 18 órakor a Kossuth téren, a Cívis Korzón mindenki élőben meghallgathatott. A 
döntőbe bejutottak névsora: Dzsudzsák Alexandra, Fekete Sándor, Kovács Tamás, Sebestyén Ádám, 
Széplaki Éva. A Debrecen Hangja 2013 győztese a közönség szavazatai alapján kerül ki. Díja egy 
négyszemélyes utazás a Wizz Air felajánlásával és lehetőség egy professzionális stúdiófelvétel 
elkészítésére. 
 
A Cívis Ház Zrt. bérlői és a nem bérlők körében harmadik alkalommal versenyt hirdet a Virágkarnevál 
jegyében feldíszített kirakatok között. A versenyben a belvárosi - Piac utcán és ahhoz szorosan kapcsolódó 
bekötő utcákon lévő - üzletek vehetnek részt. A kirakatok berendezésénél olyan dekoráció alkalmazására 
kell törekedni, amely a város arculatához, hangulatához szervesen illeszkedik. A kirakatokat augusztus 16-
án egy rangos zsűri értékeli. Az eredmények kihirdetése a Debrecen Hangja döntőjén, míg a díjak átadását 
2013. augusztus 27-én lesz, a nyertes üzletben megrendezendő ünnepélyes sajtótájékoztató alkalmával.  

 
21.15 – 22 óra, Kossuth tér Charlie koncert 
 
 
AUGUSZTUS 20. 
44. DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL 
 
 
Gyulai István atlétikai stadion: 

 9.00 – 9.30:  Mónus József és harcosai, világrekorder íjász bemutatója 
 Mónus József, a Farkas, világ és Európa-bajnok, többszörös világrekorder és harcosainak X. századi 
harci íjászat bemutatója: “A magyarok nyilaitól ments meg, Uram minket!” 
1. A X. századi koncentrált lövésmóddal azt bizonyítja be húsz íjász, hogy a középkorban a célra 

zúduló nyílvesszőáradat elől bizony nem volt menekvés! Egy perc alatt kétszáz nyílvessző. 
2. Dr. Rácz Attila világbajnoki ezüstérmes íjász, történész 40 méterre célzott lövéseinek látványos 

bemutatója 
3. Harci íjászat egy világrekorder, Mónus József kezéből! 150 méterre, majd 180 méterre elhelyezett 

8cm x 8 cm nagyságú célpontra célzott lövések a stadion közönsége előtt. 
 
 

 9.30 -10.00: Tóth Gabi koncertje 

 10.00:   Ünnepi műsor, felvonulás 

 14.30   Virágkocsik megtekintése 

 15.30   Karneváli csoportok bemutatója 
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Kossuth tér, Nagytemplom 
 

 7:30-tól  Elindul a kerékpáros, oldtimer és a virágkocsik menete 

 8.00   Virágkarneváli menet megérkezik a Nagytemplom elé,  
Duna Tv, a hirado.hu és a Debrecen Tv élő közvetítése 
Az érdeklődőket a Kossuth téren közismert sztárok szereplésével 
hajszobrászat és szkíta látványkonyha és főzés várja! 

 20.00   Esti virágkarneváli menet és tűzszínház bemutató 

 22.00  Tűzijáték, utcabál. 
 
 
Idén, a hagyományoktól eltérően nem a zsűri, hanem a közönség dönti el, melyik virágkompozíció 
és produkció tetszett leginkább. Szavazni nem emelt díjas SMS-ben a virágkocsik sorszámának 
beküldésével lehet. SMS-szám: 06-20-20-20-220 
A legtöbb SMS-t kapott virágkocsi lesz a 44. Debreceni Virágkarnevál közönségdíjas nyertese. 
 
Szavazni lehet a közönség tetszését elnyerő legjobb produkcióra is! 
Ebben az esetben augusztus 20-án, a város négy pontján, a Főtéren illetve a Nagyerdőn, az Ady 
Endre sétányon és az Oláh Gábor utcán felállított virágkarneváli pavilonokban kapható 
szelvényekkel lehet. 
 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre, még aznap, a 18 órakor kezdődő Duna Televízió Híradójában 
kerül sor. Természetesen nemcsak a virágkocsik és a produkciók, hanem a közönség is nyerhet! 
Az SMS-t beküldők és a szavazólapokat kitöltők értékes ajándékokat, többek között egy két főre 
szóló Wizz Air repülőjegyet is kaphatnak. 
 
 
augusztus 16-20., Debrecen, Békás tó 
 
CSEH SÖRÜNNEP 
 
 
„Édesjóistenem, ez az élet mégiscsak bolondulásig gyönyörű!” (Hrabal) 
 
– cseh sörgyárak kóstolóval egybekötött bemutatója 
– kézműves magyar sörök 
– trendi gyümölcsös ízekkel készülő sörkülönlegességek 
– Becherovka-kóstoló és koktélbár 
– grill terasz 
– eredeti cseh sörházi élő népzene 
 
Ferdinand • Holba • Primator • Bernard • Zubr • Litovel • Budweiser 1795 • Sladek • Chodovar • 
Herold • Chotěboř • Svijany • Dudak • Eggenberg • Jarošov • Březňak • Zlatopramen • Krušovice • 
Starobrno 
 
 
 
Kontakt a programok kapcsán: Kerekes Sándor, 0630-921-88-56, pr@fonixinfo.hu,  

mailto:pr@fonixinfo.hu

