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Kulturális ajánló a MH 5.  

Bocskai István Lövészdandár 
Kulturális részlegétől  

        

Kedves Olvasók!  
Augusztus hónap neve a rómaiaknál „Sextilis” volt, mert a hatodik 
(sextus) hónapja volt az esztendőnek. Ezt a nevet használták a Julius 
Caesar-féle naptárreform után is. Augustus császár Kr.e. 7-ben 
azonban az újra felszaporodott szökőnapok miatt újabb 
naptárrendezést hajtott végre, így ennek a hónapnak a nevét is 
megváltoztatta: miután életének legtöbb szerencsés eseménye 
ebben a hónapban történt, ezért a saját felvett nevével jelölte meg ezt 
a hónapot. Augusztus hónapban emlékezünk meg az 
államalapításról valamint az új kenyér ünnepéről is! E jelentős 
eseményekre emlékezve rendkívül bő programkínálatot hoztam a 
számotokra!  
  

Könyvajánló 
(A könyv a lélek orvossága! ) 

 
Dennis Lehane: Titokzatos folyó  

 „Hihetetlen erejű történet gyilkosságról, bosszúról, barátságról és a sors 
kiszámíthatatlanságáról.” A regény három, Boston egyik munkások lakta részében felnőtt 
férfi barátságáról szól. Gyerekkorukban olyasvalami történt, ami mindhármuk életét 
gyökeresen megváltoztatta, és ez még akkor is kísérti őket, amikor egyikőjük lányát 
brutálisan meggyilkolják. A regény cselekménye lélegzetelállítóan robog az 
elkerülhetetlen és tragikus végkifejlet felé és tárja elénk a három férfi fájdalmas 
történetét. A Titokzatos folyóból Clint Eastwood készített felejthetetlen filmet 2003-ban, 
melyet – Sean Penn és Tim Robbins kiváló alakításáért – az Amerikai Filmakadémia két 
Oscar-díjjal jutalmazott. 

 
Stephen King: A Napkutya (két kisregény - A könyvtári nyomozó és A Napkutya) 

A könyvtári nyomozó című kisregényben a démon, amely jelen esetben egy roppant 

eredetien megrajzolt vámpírnő, egy kisvárosi könyvtárat választott legújabb 

megtestesülése színhelyéül, áldozatául pedig Sam Peebles ingatlanügynököt. Sam a 

téboly mélyére merülve ismeri fel végül, hogy önmagát, saját múltját, a lelkében lakozó 

rettegést kell legyőznie ahhoz, hogy szembeszállhasson a sötét erőkkel, valamint hogy 

méltóvá válhasson a szerelemre. 
 

A kötet másik írásában – mint Stephen Kingnél megannyiszor – egy gyerek, a tizenötéves 
Kevin harcol a szörnyeteggel, a Napkutyával, mely a születésnapjára kapott Polaroid 
fényképezőgépből akar kitörni. S ehhez a harchoz megint csak a szeretet adja az erőt – 
ezúttal az apa és fiú közti szeretet; Kevinnek meg kell ismernie az apja múltját, egykori 
vétkeit ahhoz, hogy a gyermeki naivitás világából kilépve elpusztíthassa a Napkutyát… ha 
egyáltalán el lehet pusztítani… 
 

                                                                                            

 

 

 

Közérdekű Információ! 

A dandár könyvtárai Nyitva 

tartanak, de az aktuális 

járványügyi szabályoknak 

megfelelően lehet látogatni 

bennünket. 

Nyitva tartásunk: 

Debrecen 

Hétfő-Csütörtök:  

7.30-16.00-ig 

Péntek: 7.30-13.30-ig 

Hajdúhadház 

Hétfő-Csütörtök:  

8.00-12.00-ig 

                13.00-16.00-ig 

Péntek: 8.00-12.00-ig 

 
Kiadja: MH 5. Bocskai István 

Lövészdandár Kulturális részleg 

Debrecen 

Szerkesztő: Turcsán Judit 

Felelős szerkesztő:  

Csákvári Sándor 
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A Debreceni Virágkarnevál rövid története 

Hazánk egyik leghíresebb és leglátványosabb rendezvénye a Debreceni Virágkarnevál, amit kisebb 
kihagyásokkal 1966 óta rendeznek meg Hajdú-Bihar megye székhelyén. A virágkocsik felvonulására 
hagyományosan az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án kerül sor, de már napokkal előtte megkezdődnek a 
rendezvények. A Virágkarnevál története számos érdekességgel szolgál, én most néhányat a legelsők közül 
mutatnék be nektek! Már 1905-ben volt egy látványos virágkorzó Debrecen főutcáján, amit jótékonykodás címén 
rendeztek. A cél az volt, hogy a befolyt bevételből mentőkocsit szerezzenek be. 

Mások szerint már ez előtt is létezett ilyen megmozdulás, amit egy virágokkal feldíszített kerékpárt 
megörökítő  1900-as fénykép támaszt alá.  

 
1900. szeptember 16-án, délután Debrecenben rendezték azt az országos 
kerékpárversenyt, melyet a debreceni Polgári Kerékpár Egyesület szervezett, az 
egyesület új Miklós utcai pályáján. A verseny fénypontja volt a nagyszabásúnak 
tervezett virágkorzó.  
Ezen a korzón készülhetett ez a fénykép, melyen egy bokrétával díszített bicikli 
mellett áll egy kackiás bajuszú büszke fiatalember, aki a fényképet Rédl Szigfrid 
MÁV felügyelőnek dedikálta. A fotó Knebel Jenő Kossuth utcai műtermében készült.  

 
  Forrás:  
   https://civishir.hu/hajdu-bihari-hirek/kerekpar-viragcorso-es-csata/0721074538 
   

A karnevál megrendezésének ötlete a Debreceni Népi Együttes 1963-as genfi vendégszereplésének köszönhető. 
Az ottani virágkorzón végigtáncolták a 8 km-es tó körüli utat. Béres András, a Debreceni Népi Együttes művészeti 
vezetője világot járt ember volt, ő vetette fel a Virágkarnevál rendezésének ötletét. Debrecen felismerte a 60-as 
évek elején, hogy a városnak szüksége van egy kiemelkedő rendezvényre, ahogy akkor már létezett a Szegedi 
Szabadtéri Játékok és számos rendezvény más városokban, pl. Sopronban, Balatonfüreden. Így 1966-ban meg 
is rendezték az első karnevált, mely hatalmas sikert aratott. 

 

 

 

 

 

 

A következő évtől a művelődési osztály kapta a szervezés feladatát, amely koordinálta és lebonyolította a városi 
nagyrendezvényeket. A rákövetkező években egyre több kísérő rendezvény is szórakoztatta a közönséget. 

Az első években csak hazai fellépők és középiskolás csoportok kísérték a gyárak, állami vállalatok dolgozói, 
kiskatonák által feldíszített virágkocsikat.  

Pár év múlva jelentek meg a külföldi csoportok, először a szocialista országokból, a rendszerváltás után pedig a 
világ minden részéről. 

https://viragotegymosolyert.hu/augusztus-20-az-uj-kenyer-unnepe-is/
https://civishir.hu/hajdu-bihari-hirek/kerekpar-viragcorso-es-csata/0721074538
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Az 1979 és 1983 között azonban 4 évben is elmaradt a fesztivál. 1984 óta folyamatos és töretlen a sikere. 

Napjainkban augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján Esztergomban, a nagy mise után két virágkocsit 
megáld az esztergomi érsek és ezzel veszi kezdetét az ünnepségsorozat. Augusztus 21-én pedig a 
virágkompozíciók egy része útra kél, hogy Nagyváradon is megcsodálhassák az alkotásokat. 
 
Legek… 
A karnevál történetének legnagyobb kompozícióját a közönség 2017-ben csodálhatta meg: a különleges 
virágsárkány 21 méter hosszú volt, és csaknem százezer friss dáliával díszítették fel a készítői. Különlegessége, 
hogy mozogni, lélegezni és füstölni is tudott. 

 

 

 

 

2016-ban, amikor a karnevál 50. születésnapját ünnepelte, felvonult ötösfogatként az az eredeti – és eddig a 
Hortobágyon őrzött – hintó is, amit 100 éve, 1916-ban készítettek az utolsó magyar király, IV. Károly debreceni 
látogatására. 

                                                         

                           Ezen a régi, 1918-ból származó képeslapon a fent 
                          említett eredeti kocsit láthatjátok a királyi párral. 

 

 

 
Az 50 év alatt megrendezett Virágkarneválokon több mint 550 virágkocsi vett részt. Öt kontinensről 65 000 fellépő 
érkezett Debrecenbe. A kompozíciók elkészítésében, a rendezvények rendezésében 100 000 személy 
segédkezett. A virágkocsikhoz több mint 100 millió szál virágot használtak fel. 
 
Forrás: http://utazik.hu/debreceni-viragkarneval-tortenet-1966-tol-2018-ig/ 
             https://viragotegymosolyert.hu/debreceni-viragkarneval-tortenete-az-elso-20-ev/ 
Fotók: 
https://www.google.com/search?source=univ&tbm=isch&q=debreceni+vir%C3%A1gkarnev%C3%A1l+t%C3%B6rt%C3%A9nete+fot%C3%B3k&client=fir
efox-b-d&fir=Ba90bPKSLE-uHM%252CRUfYYK 

Szerkesztette: Turcsán Judit ha. 

http://utazik.hu/debreceni-viragkarneval-tortenet-1966-tol-2018-ig/
https://viragotegymosolyert.hu/debreceni-viragkarneval-tortenete-az-elso-20-ev/
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Kulturális programok 

2022. augusztus 05. és szeptember 04. között 

Debrecenben 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Kiemelt Program 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hagyományokhoz híven idén is fellépnek zenészeink Pál István őrnagy vezetésével a Nagyerdei Szabadtéri 

Színpadon. Időpont: 2022. augusztus 16. (kedd) 20:30  

A Debrecen Helyőrségi Zenekar olyan zenei csemegével készül, amely mindenki számára tartogat izgalmat, 

kikapcsolódást és szórakozást. A zenekart Kulcsár Sándor, a Diamond Fitness SE és a Dal című tehetségkutató 

versenyből ismert Erdős-Tóth Fruzsina egészíti ki. 

A rendezvény ingyenes látogatható, de regisztrációhoz kötött. Karszalagok a Kölcsey Központ információs 
pultjában igényelhetők hétköznap 8:00-16:00 óra között. 

 

Minden kedves Kollégát és családját szeretettel várunk!  
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Debreceni Bor- és Jazznapok 

 

 

 

 

 
 
A Debreceni Bor- és Jazznapok Magyarország legrégebben létező jazzfesztiválja, melyet – a 2020-as év 

kivételével - 1972 óta minden évben megrendeztek. Idén augusztus 4. és 7. között várják az ország minden 
tájáról érkező borbarátokat és jazzkedvelőket a Nagyerdei Park zöldjébe, a Békás-tó partjára. 
 

Idén hazánk mind a 6 borrégiója és mind a 22 borvidéke bemutatkozik a 65 borászaton keresztül - így többek 
között a bükki, a soproni, a kunsági, az etyeki, a csopaki, a szekszárdi, a badacsonyi, a tokaji, a villányi és a 
mátrai pincészetek is górcső alá kerülhetnek. 
 

A gasztronómiai kínálatot az ételek teszik teljessé. A borok mellé a fenséges Nárcisz és a Gyugos sajtműhelyek 
nyújtotta házisajtok kínálkoznak a legjobb választásnak. Terítéken találhatóak a hagyományos konyha 
finomságai – többek között vasalt krumplilángos, lepcsánka, rétes és kürtőskalács. 
 

A zenei kínálatot tekintve az idei év mottója az „Ez ütős lesz!”, mely egyszerre utal a nagyszerű zenei felhozatalra, 
és az idei év tematikájára, az ütőhangszerek világára. A sztár fellépők a 4 nap alatt: Baló Projekt zenekar, Gáspár 
Károly Trió, Balázs Elemér Group, Karosi Júlia Quartet, Mordent Quintet, Vibe, Debrecen Dixieland Jazz Band, 
Gyárfás István „Gyafi”. 
 

A fesztivál mindennap 15:00 órakor nyitja meg kapuit. 
Csütörtökön éjfélig, pénteken és szombaton hajnal 02:30 óráig, vasárnap 22:00 óráig várja a vendégeket. 
 

Az early bird bérlet 7.500 Ft-ért vásárolható meg. 
A napi jegyek, csütörtökön és vasárnap 2.500 Ft-ért, míg pénteken és szombaton 3.200 Ft-ért válthatóak meg. 
Az elegáns kóstolópohár 1.000 Ft-os áron szerezhető be, mely sérülésmentesen visszaválható. 
 
Jegyvásárlás itt: https://boresjazz.jegy.hu/ 
 

Debreceni Ünnepi Játékok 2022 

Idén nyáron második alkalommal kerül megrendezésre a Debreceni Ünnepi Játékok programsorozata 2022. 

július 31. és augusztus 15. között, amelynek középpontjában a zene, a színház és az opera áll. A 2022-es 
fesztivál igazán színes összművészeti programokat tartalmaz, ahol az operán, a színházon és a zenén túl zenés 
irodalmi és dokumentumfilm estekkel is kibővült a minden korosztály érdeklődését felkeltő kulturális kínálat. A 
kiváló produkciók mindegyike a műfajok élvonalbeli képviselőit hozza el a debreceni és a városba látogató 
közönségnek. 
A programsorozat keretén belül a következő előadásokat láthatjátok: 
 

Tolcsvay László-Müller Péter-Müller Péter Sziámi: Mária evangéliuma  
Helyszín: Debrecen, Kossuth tér 
Időpont: augusztus 8. (hétfő) 20:30 (esőnap: augusztus 9.)  
Jegyár: 2900 és 6900 Ft között 
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Magyarok Hollywoodban 
Helyszín: Nagyerdei Szabadtéri Színpad, Debrecen, Nagyerdő 
Időpont: augusztus 9. (kedd) 20:30 (esőnap: augusztus: 10.) 
Jegyár: 1900 és 4200 Ft között 
 
 
 
 

 
Kerek Világ: Rost Andrea - születésnapi gálakoncertje 
Helyszín: Debrecen, Kossuth tér 
Időpont: augusztus10. (szerda) 20:30 (esőnap: augusztus 11.) 
Jegyár: 2900 és 6900 Ft között 
 
 
 

7Oszvald Marika és barátai – operettgála 
Helyszín: Nagyerdei Szabadtéri Színpad, Debrecen, Nagyerdő 
Időpont: augusztus 11. (csütörtök) 20:30 (esőnap: augusztus 12.) 
Jegyár: 3900 és 6900 Ft között 
 
 
 

 
„Mondd meg nekem, mit dalolsz, megmondom, ki vagy." 140 éve Kodállyal 
Helyszín: Debrecen, Kossuth tér 
Időpont: augusztus 13. (szombat) 20:30 (esőnap: augusztus 14.) 
Jegyár: 2900 és 6900 Ft között  
 
 

 
 
Nyáresti operaslágerek - Dolora Zajick és Ramón Vargas mesterkurzusának zárókoncertje 
Helyszín: Nagyerdei Szabadtéri Színpad, Debrecen, Nagyerdő 
Időpont: augusztus 14. (vasárnap) 20:30  
Jegyár: 1000 Ft 

A fentiekben felsorolt valamennyi előadásra a következő linken érhetőek el jegyek: 
https://debreceniunnepijatekok.hu/jegyvasarlas/ 

 

Klasszikusok Éjszakája - Ramón Vargas és a Kodály Filharmonikusok Debrecen közreműködésével 
Helyszín: Debrecen, Kossuth tér (esőhelyszín: Kölcsey Központ) 
Időpont: Időpont: augusztus 15. (hétfő) 20:30 
Jegyár: 500 Ft  
Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/a-klasszikusok-ejszakaja-bemutatja-
ramon-vargas-es-a-kodaly-filharmonikusok-koncertje-137048/844076 
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Családi programok 

 

Éjszakai távcsöves csillagnézés az Agórában 

A programon az érdeklődők az Agóra hídján sétálva “bejárhatják” a Naprendszert, 
majd egy rövid bevezető előadás után csillagász szakember vezetésével, 
távcsövön keresztül megcsodálhatják a Hold krátereit, láthatnak csillaghalmazokat 
és kettőscsillagokat, valamint felfedezhetik az éjszakai égbolton aktuálisan látható 
csillagképeket is. 

 
                                                Helyszín: Agóra Tudományos Élményközpont (Debrecen, Nagyerdő, Botanikus Kert 
- Bejárat a Móricz Zsigmond úti parkoló felől!) 
A kétórás programra jegyek korlátozott számban, 3.000 Ft-os áron kaphatók. 
Regisztráció és bővebb információk: https://www.agoradebrecen.hu/agora-programok/ejszakai-tavcsoves-
csillagnezes-2/ 
 

Hullócsillagok éjszakája Hortobágyon 

 

Augusztus hónap kiemelkedő látványossága a Perseidák meteorraj. A hullócsillagok megfigyelése kiváló esti 
programlehetőség. A Hortobágyi Csillagoségbolt-park adottságai még tovább fokozzák az élményt, hisz a 
fényszennyezés hatása mérsékelt, így sokkal több csillag válik láthatóvá. A hullócsillag megfigyelő túrákat 
Hortobágy-szerte az alábbi helyszíneken szervezik, ahol amatőr és képzett csillagászok lézermutató és 
csillagászati távcsövek segítségével mutatják be az égbolt látható csillagait, egyéb égi jelenségeit, objektumait. 

Programkínálat: 
aug. 11-12-13-14.: Perseidák megfigyelése, szafariprogram a Hortobágyi Vadasparkban 
aug. 11-12-13-14.: Naptávcsövezés, Napmegfigyelés a HNP Látogatóközpont előtti téren 
aug. 12-13-14.: Alkonyati szekértúra a pusztában, csillaghullás megfigyelése Máta-pusztán 
aug. 12-13-14.: Alkonyati kisvonatozás, madárles és csillaghullás megfigyelése Hortobágy-Halastón 
aug. 12-13-14.: Alkonyati tanyabejárás a Pusztai Állatparkban, égbolt fotózás 
aug. 13.: Utazó Planetárium – CsillagMozi a Hortobágyon, vetítések a HNP Látogatóközpont udvarán 

A programok időjárásfüggőek, a részvételhez előzetes jelentkezés és jegyvásárlás szükséges! 
Kérünk minden érdeklődőt, szúnyogriasztót, illetve az időjárásnak megfelelő ruházatot hozzon magával. 
Minimum létszám 10 fő, maximum létszám 40 fő. 

                                                Időpont: 2022. augusztus 5. (péntek) 21:00 

https://www.agoradebrecen.hu/agora-programok/ejszakai-tavcsoves-csillagnezes-2/
https://www.agoradebrecen.hu/agora-programok/ejszakai-tavcsoves-csillagnezes-2/
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Programok naponta 14.00-23.00 
Esti program kezdete: 19.00 
A program vége: 23.00 

Jelentkezési határidő: Minden programra online jegyértékesítés előző nap végéig (24.00 óráig) történik, aznap 
már csak a szabad helyek függvényében a helyszínen van lehetőség megvásárolni az aznapi programjegyet. 
Helyfoglalás nincs, a jelentkezéseket a díjak befizetésével tudjuk csak fogadni. 
 

Internetes jegyvásárlás: https://hnp.jegy.hu/program/perseidak-ejszakaja-hortobagy-halaston-125416 
Helyszíni jegyvásárlás: Tourinform iroda Hortobágy, Vásártér – Körszín épület 
Jegyár: 2900 Ft (felnőtt) 1900 Ft (gyermek) A részvétel 3 év alatt ingyenes! 
A programot esős idő esetén is megtartják! 
 
Bővebb információ: 
Tel.: 52/589-000 (hétfő kivételével 9.00-17.45) 

Aquaticum Országos Csúszdabajnokság 

 

 

  

 

 

Hihetetlen izgalmak és egyben 5*-os kikapcsolódás, újra itt az Aquaticum Országos Csúszdabajnokság! Ezúttal 
"rendkívüli" kihívás elé állítják a csúszdafanatikusokat. Idén új helyszínen, a strand szenzációs óriáscsúszdáin 
lehet végigszáguldozni a sikerért. Kedves versenyzők és szurkolók, elérkezett az ideje a ráhangolódásnak, hogy 
az eddigi legjobb formátokban érkezzetek a nagy napra! Visszaszámlálás indul! Kaland, száguldás, juhé! 

Időpont: augusztus 12. (péntek) 09:00 és 17:00 között 
Helyszín: Aquaticum Mediterrán Élményfürdő 4032 Debrecen, Nagyerdei park 1.  
Regisztráció: Az interneten előzetesen regisztrált jelentkezők a verseny napjára kedvezményes belépőt 
válthatnak. (internetes nevezési határidő: augusztus 11. 12:00-ig) 
Helyszíni nevezésre is lesz még lehetőség augusztus 12-én a bajnokság napján. 20% kedvezmény a 
felnőtt/diák/nyugdíjas Mediterrán Élményfürdő egész napijegyekből. A nevezés INGYENES.  

Regisztrálni az alábbi linken lehet: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsvKQkjiaKWxb1auyLP4KTD42JCb4RZ8TnjnPgbIEx1ZQWsQ/vie
wform 

Programok  

 09:00 - Nyitás 
 09:00-10:30 Helyszíni regisztráció  
 11:00-13:00 Kategóriák szerinti 1. forduló - citromsárga csúszda  
 13:00-14:30 Ebédszünet, pihenő 
 14:30-16:00 Kategóriák szerinti 2. forduló - narancssárga csúszda 
 17:00 Eredményhirdetés, nyeremények átadása  
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XI. Galiba Gyermekfesztivál 

  

 

 

 

A 10. születésnapját ünneplő Galiba Gyermekfesztivál ismét fergeteges programokkal várja a családokat az 
ország egyetlen állandó vidámparkjában, mely hat évtizede generációk igazi élményközpontja. A Ludas Matyi-
ihlette debreceni fesztivál idén a világ izgalmas mesterségeit és szakmáit mutatja be a gyerekek számára is 
érdekes, játékos módon. Az ötnapos programsorozat interaktív bemutatókkal, sportprogramokkal, ifjúsági 
koncertekkel, tánc-, színházi és bábelőadásokkal, kézművesfoglalkozásokkal nyújt felejthetetlen élményt a 
család apraja-nagyjának. 

Helyszín: Debreceni Állatkert, Növénykert és Vidámpark 
Az öt nap részletes programjáról napi lebontásban a következő linken tudtok tájékozódni: 
https://www.programturizmus.hu/ajanlat-galiba-gyermekfesztival.html 

 
A rendkívül színes programkínálatból én csak néhány érdekességet emelnék ki! 

 
17. (szerda): Valcer Galiba- gála, Agóra – Fagyos kísérletek, DVSC Labdarúgó Akadémia – sportbemutató, 
Szakmai bemutatót tart a Rendőrség Közlekedésrendészeti Osztálya, Bűnmegelőzési Osztálya, valamint a 
Készenléti Rendőrség. 

 
18. (csütörtök): FÓRUM Debrecen divatbemutatója, Kiss V. Balázs bűvész interaktív műsora, Bűvész iskola - 
Engedd elvarázsolni magad! Varázsló iskola és kézműves foglalkozás Kiss V. Balázzsal. 
Békessy Béla Vívócentrum - Jedi lovagok és Sith-ek fénykard küzdelme 
 

19. (péntek): Ludas Matyi próba - Ki lesz az év Matyija?, Csodakutya Alapítvány - érzékenyítő foglalkozás 
terápiás kutyákkal, Galiba Társulat: - Színjátszóház - interaktív előadás, Debrecen International Airport és 
Wizzair - ismerkedés a légiutaskísérő szakmával, Debreceni Lövészsuli - lézeres lövészet a dodzsem-pálya 
mellett. 
 
20. (szombat): Mit Játsszunk? - könnyed társasjátékok az egész családnak, Happy-Time Táncegyesület, 
Debrecen Helyőrségi Zenekar interaktív koncertje, Vojtina Bábszínház – Cirkusz Minimusz című előadása,  

VR szimulátorok: Beat Saber, 100 emelet szimulátor, járművek, reflexjáték, Kid Car elektromos kisautó 
DKV Szabadulóvillamos az Aqaticum villamosmegállóban. 
 

21. (vasárnap): Futóbicikli verseny a KRESZ pályán, Vojtina Bábszínház - Szerencsés János című előadása, 
Országos Mentőszolgálat mentőegységének bemutatója, Duo Trio Utcaszínház - Vásári attrakciók, Rocksuli - 
interaktív koncert 
 

A Galiba Gyermekfesztivál idején a Vidámparkba ingyenes a belépés, a telepített, állandó játékelemek jegyváltás 
ellenében használhatóak! 

 

Időpont: 2021. augusztus 17-21. (szerda-vasárnap) 10:00 -19:00 
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IV. Night Ride Debrecen 

 
 
 
 

 

 
 

Borítsd fényárba a kerékpárod és vigyél fényt az éjszakába! Tekerd körbe Debrecent több száz kerékpárossal 
közösen augusztus 19-én este! 

 
Helyszín: Nagyerdei Ködszínház (Debrecen, Vigadó tér) 

PROGRAM: 
19:00 Regisztráció és gyülekező kezdete a Ködszínház mellett (II. János Pál pápa tér) 
19:15 Meglepetés műsor és triál-bemutató 
19:40 Felvonuló csapatok (intézmények, cégek, civil szervezetek) bemutatkozása 
20:00 Felvonulás indítása 
21:00 Érkezés a Ködszínházhoz (II. János Pál pápa tér) 
21:15 Meglepetés műsor 

ÚTVONAL: 
II. János Pál pápa tér (Ködszínház) – Pallagi út – Simonyi út – Péterfia utca – Burgundia utca – Klaipeda utca – 
Szent Anna utca – Miklós utca – Antall József utca – Bethlen utca – Egyetem sugárút – Nagyerdei körút – Pallagi 
út – II. János Pál pápa tér (Ködszínház) 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK: 
- előzetes regisztráció a nora.erdei@visitdebrecen.com e-mail címre, 
- biztonságos kerékpár, 
- a kötelező és működő lámpákon túli díszkivilágítás, 
- kisgyermekek esetén védőfelszerelés és felnőtt kíséret, 
- debreceni intézmények, cégek, civil szervezetek képviseletében minimum 10 fős csapat és előzetes 
regisztráció 2022. augusztus 17-ig a nora.erdei@visitdebrecen.com e-mail címre. 

Az Ünnepi hét programjai 
 

 

 

Időpont: 2022. augusztus 19. (péntek) 19:00 - 22:00 

mailto:nora.erdei@visitdebrecen.com
mailto:nora.erdei@visitdebrecen.com
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A Farmer-Expo Magyarország egyik vezető nemzetközi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállítása, mely 
első pillanattól kezdve céltudatosan az agráripari ágazatcsoport részeseinek és partnereinek igyekszik minél 
szélesebb körű és minél hatékonyabb lehetőségeket biztosítani a kapcsolatteremtésre, a kapcsolatok 
elmélyítésére, a megmérettetésre, egyszóval az előrelépésre. 
 
Emellett a program évről évre bővülő palettáján olyan szakmai rendezvények is szerepelnek, amelyek az egyes, 
szűkebb területein tevékenykedő szakemberek számára adnak módot az új, fontos ismeretek elsajátítására, a 
legújabb kutatási, termelési eredmények vagy egyéb, a gyakorlatban közvetlenül hasznosítható tapasztalatok 
megismerésére. 

Az expo kertében kerül megrendezésre a Karneváli Lovaskupa, mely a debreceni lovassport életében éveken át 
meghatározó versenynek számított, múltja egészen a hetvenes évek végéig nyúlik vissza. 2021-ben életre 
keltették ezt a rangos díjugrató megmérettetést, amit több mint 50 hazai, nemzetközi szinten is elismert versenyző 
részvételével szerveztek meg. A Karneváli Lovas Kupa egy napos fogathajtó és egy napos díjugrató versenyből 
áll. A teljes rendezvény alatt Dobrovitz József fogathajtó világbajnok tart bemutató továbbképzést. 

Nem múlhat el egy Farmer-Expo sem kézműves élelmiszeripari kiállítók nélkül. A vásárlók megbízható 
minőséget, egészséges termékeket akarnak a kosarukban látni. Ezt szem előtt tartva az élelmiszer-feldolgozás 
és termék-előállítás területét lefedő családi gazdaságok, kézművesek, őstermelők valódi unikumokkal érkeznek 
a kiállításra.  

 

Nagyerdei Sörkert Debrecen - Legyen benned KRAFT! 

 

 

 

 

A látogatók egy teljes héten keresztül élvezhetik a legváltozatosabb magyar kézműves söröket, melyek mellett a 
külföldi, míves sörházak frissítőit is megtalálják a sörrajongók. A rendezvény ideje alatt különböző gasztronómiai 
és kulturális programok várják az érkezőket, melyek mellett a kulináris élményekről, ételekről és sörkorcsolyákról 
számos food truck kínálatából válogathat a közönség. 

Időpont: 2022. augusztus 15. és 21. között 
Helyszín: a Békás - tó partja. 
Nyitva tartás: 08.15-18.: 15:00-01:00 
                       08.19-20.: 15:00-02:00 
                       08.21.: 12:00-22:00 

 

Az esemény ingyenesen látogatható, de a fogyasztásért fizetni kell!  
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Táncol a város! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is látványos és változatos táncokkal készülnek a Táncol a város! 
programsorozatban résztvevő művészeti csoportok. A Karneváli héten többszáz tehetséges táncos kápráztatja 
el a belvárosban korzózókat. Mitöbb! Idén táncra perdítjük a karneválozókat: egyes csoportok interaktív 
táncokkal, táncházzal érkeznek és a közönséget is meginvitálják egy kis fiesztára. 
 
 

augusztus 15.  
(hétfő) 

 
augusztus 16.  

(kedd) 

 

augusztus17. 
(szerda) 

augusztus18. 
(csütörtök) 

 
augusztus19. 

(péntek) 
 

 

17:00-20:30 
Dósa nádor tér 

 

17:00-19:30 
Kossuth tér 

 

 

17:00-19:30 
Kossuth tér 

 

 

17:00-18:30 
Kossuth tér 

 

17:00-19:00 
Kossuth tér 

 

17:00-20:30 
Csapó utca 

 

17:00-20:30 
Dósa nádor tér 

 

17:00-20:30 
Dósa nádor tér 

 

17:00-18:30 
Dósa nádor tér 

 

17:00-18:00 
Dósa nádor tér 

 

 
17:00-20:30 
Csapó utca 

 

17:00-20:30 
Csapó utca 

 

17:00-20:30 
Csapó utca 

 

 

17:00-24:00 
Csapó utca 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Augusztus 18-21. között külföldi művészeti csoportokkal egészül ki a fellépő magyar táncstúdiók sora. Többek 
között találkozhattok  belga,  kolumbiai,  moldáv,  német,  olasz,  spanyol,  török táncosokkal is. 

 

augusztus 20. 
(szombat) 

 
augusztus 21. 

(vasárnap) 

 

15:00-19:30 
Északi rendezvénytér 

 
17:00-18:30 

Dósa nádor tér 

 
 

17:00-19:00 
Kossuth tér 

 

 

 

17:00-20:30 
Dósa nádor tér 

 

 

 

23:00-24:00 
Dósa nádor tér 
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Debreceni Virágkarnevál 

 

 

 

 

1.200 hazai táncos, 400 külföldi karneváli felvonuló és körülbelül 500.000 élővirág érkezik a Debreceni 
Virágkarneválra, mely már közel 3.000 ember közreműködésével valósul meg. Az 56 éves tradícióval rendelkező 
karnevál napjainkban lényegesen több, mint látványos virágkompozíciók és nemzetközi művészeti együttesek 
felvonulása: egy héten át tartó színes programkavalkád, melyen számtalan látogató megtalálhatja a számára 
leginkább vonzó szórakozási lehetőséget. Ez évben augusztus 15. és 21. között kerül megrendezésre. 

Ime a karneváli hét tömör programja napokra lebontva: 
 

2022. augusztus 15. (hétfő): A Debreceni Virágkarnevál augusztus 15-ei nyitóprogramján, a Klasszikusok 
Éjszakáján találkozhatunk Ramon Vargas mexikói operaénekessel a Kodály Filharmónia kíséretében. Ezen a 
napon indul a „Táncol a város” projekt, melynek keretein belül debreceni és környéki tánccsoportok 1.200 táncosa 
bukkan fel a belváros különböző pontjain, terein. Megnyílik - és egészen 21-éig látogatható - a Nagyerdei Sörkert 
és a Galéria közreműködésével a városba érkezik a Magyar Sajtófotó Kiállítás anyaga, mely a Csapó utcán 
tekinthető meg. 

2022. augusztus 16. (kedd): A karneváli hét második napján, a Helyőrségi Zenekar koncertje várja a 
hallgatóságot a Szabadtéri Színpadon, valamint megnyílik a Bényi Galériában a Billufeszt, mely kortárs 
illusztrációs kiállítás az év egyik legtrendibb kiállításanyaga. 

2022. augusztus 17. (szerda): A családok és azok kisebb tagjainak legnagyobb örömére 17-én elindul a Galiba 
Gyermekfesztivál, melynek idén is a Nagyerdei Kultúrpark: Debreceni Állatkert és Vidámpark szolgál otthonául. 
A megújult vidámpark eleve óriási élményeket kínál a gyerkőcök számára, de a gyermekfesztivál további 
interaktív és izgalmas színpadi produkciókat, játékokat tartogat. A programok idén a szakmák bemutatására 
épülnek. A Galiba Gyermekfesztivál ingyenesen látogatható a családok számára, mellyel talán az országban 
egyedülálló módon kínál lehetőséget arra, hogy anyagilag kevésbé terhelve kapcsolódjanak ki a családok akár 
öt napon keresztül.  
A Dósa Nádor térre estére a Kacaj Zenekar érkezik hatalmas hangulattal, és egészen biztosan a teljes teret 
betöltő utcazenével, vidám táncolással. 
Este 20:30 órától a Magashegyi Underground koncertjén vehetnek részt a zenekar és a karizmatikus énekesnő, 
Bocskor Bíborka rajongói. 
 
2022. augusztus 18. (csütörtök): 13 külföldi tánccsoport érkezik a városba a világ különböző pontjairól, így 
többek között indiai, spanyol, kolumbiai, olasz, török, belga és német táncosok is Debrecenbe látogatnak pazar, 
látványos ruhákban és kosztümökben. 
Már évek óta működő hagyomány, hogy a hungarikumként ismert szőregi rózsával ültetik be a Székelyek parkját, 
- a magyar csoportokkal közösen azért, hogy megmutassák, hogyan élnek és dolgoznak együtt, egymásért 
békében a világ különböző pontjairól érkező emberek. A belvárosban térzenével, fúvószenekarokkal 
találkozhatnak az érdeklődők, továbbá ezen a napon kezdődnek a „Fények éjszakái”. A kreatív koncepció 
magában foglalja a hazai és a külföldi táncosok mesterséges és természetes fényekkel történő játékát, másrészt 
utal arra a látványra, amely a pazar fényfestést és fényárt takarja, mely csodákban úszik majd a Belváros, a 
Kossuth tér, a Dósa nádor tér és a Békás-tó is.  
20:30 órától Malek Andrea koncertjén vehet részt az érdeklődő közönség a Szabadtéri Színpadon. 
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2022. augusztus 19. (péntek): Hagyományteremtő programelem indul útnak: kezdődik a zöld vásár! A növények 
szerelmeseit a BOTANICA Kertészeti Expo kiállítói, árusai és előadói várják a Kölcsey Központban és a Baltazár 
Dezső téren. Ezen a napon nemzetközi virágkötészeti versenyt is megcsodálhatnak az érdeklődők. Este pedig  
indul a IV. Night Ride kerékpáros felvonulás, valamint a Kossuth téren Fenyő Miklós koncert és 80-as évek partija 
várja a látogatókat! 

2022. augusztus 20. (szombat): A karneváli felvonulás gyülekező pontja a Petőfi tér, és 9:00 órakor indul a 
karneváli menet. A felvonulási útvonalon lehetőség lesz – jegy ellenében – a tribünökön helyet foglalni: a Rózsa 
utca, a Piac utca, a Nagytemplom, a Hatvan utca, a Bethlen utca, az Egyetem sugárút, végül pedig a Nagyerdei 
körút melyen végigmegy a karneváli forgatag. 

Az idei 12 virágkocsi nem rendelkezik egységes tematikával, ezért a finanszírozó vállalatok és a virágkocsikat 
készítő képzőművészek szabad kezet kaptak kreativitásukat bemutatni. A virágkocsik- és szobrokhoz szükséges 
több százezer szál dáliák és egyéb élővirágok idén is a tulipánok hazájából, Hollandiából érkeznek. A karneváli 
forgatagot majd 2.000 táncos és fúvós zenekar kíséri. 

A virágkocsik csupán egy napon, augusztus 20-án tekinthetőek meg teljes létszámban a karneváli felvonulást 
követő virágkocsi kiállításon belépő ellenében a Nagyerdei körút és Nagyerdei Stadion Északi rendezvényterén 
- ezt követően egy részük Nagyváradra indul. 

Jegyárak: 

SCHAEFFLER lelátó – Rózsa utca 
A helyek elfoglalása a lelátón: 8:00 

A felvonulás várható érkezése a lelátóhoz: 8:45 
Jegyár: 7.490 Ft 

A lelátó pados, fedett, a jegyek helyre szólóak. 

 
METAL-SHEET lelátó - Kossuth tér 
A helyek elfoglalása a lelátón: 8:10 

A felvonulás várható érkezése a lelátóhoz: 9:00 
Jegyár: 11.990 Ft 

A lelátó székezett, fedett, a jegyek helyre szólóak. 
 

Kölcsey Központ lelátó 
A helyek elfoglalása a lelátón: 8:40 

A felvonulás várható érkezése a lelátóhoz: 9:10 
Jegyár: 6.990 Ft 

A lelátó székezett, nem fedett, a jegyek helyre szólóak. 
 

AKSD lelátó – Honvéd utca 
Az ülőhelyek elfoglalása legkésőbb: 8:40 

A felvonulás várható érkezése a lelátóhoz: 9:15 
Jegyár: 6.990 Ft 

A lelátó pados, nem fedett, a jegyek helyre szólóak. 

Debreceni Nemzetközi Repülőtér és Wizz Air lelátó - Őszirózsa köz 
Az ülőhelyek elfoglalása legkésőbb: 8:50 

A felvonulás várható érkezése a lelátóhoz: 9:20 
Jegyár: 6.990 Ft 

A lelátó pados, nem fedett, a jegyek helyre szólóak. 

Richter Gedeon lelátó - Füredi út 
Az ülőhelyek elfoglalása legkésőbb: 9:00 

A felvonulás várható érkezése a lelátóhoz: 9:25 
Jegyár: 7.490 Ft 

A lelátó pados, fedett, a jegyek helyre szólóak. 
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Nagy Lajos király téri lelátó 
Az ülőhelyek elfoglalása legkésőbb: 9:10 

A felvonulás várható érkezése a lelátóhoz: 9:30 
Jegyár: 7.490 Ft 

A lelátó pados, fedett, a jegyek helyre szólóak. 

DIEHL Aviation lelátó - Egyetem tér 
Az ülőhelyek elfoglalása legkésőbb: 9:15 

A felvonulás várható érkezése a lelátóhoz: 9:35 
Jegyár: 7.490 Ft 

A lelátó pados, fedett, a jegyek helyre szólóak. 

 Jegyek elővételben megvásárolhatók: 
Kölcsey Központ (4026 Debrecen, Hunyadi u. 1–3.) 
Nyitvatartás: H-P: 9:00-16:30, ebédidő: 13:00-13:30 

Végezetül néhány zenei ajánlat a 
Nagyerdei Víztorony programjaiból 

(Zene az kell, mert körülölel. ) 

 

 

 

Nótár Mary live - Mulat a Torony!  

NÓTÁR MARY zenekaros élő koncert a Nagyerdei Víztoronyban, majd mulatás 
hajnalig! 
Időpont: 2022. augusztus19. (péntek) 19:00 

Jegyár: 2900 Ft 

Jegyvásárlás: https://www.jegy.hu/program/mulat-a-torony-notar-mary-

117511/859969  

                                                                                                         Deák Bill Blues Band - Víztoronykert 

 
 

Időpont: 2022. augusztus 26. (péntek) 20:30 

Jegyár: 5000 Ft 

Jegyvásárlás: https://programturizmus.jegy.hu/program/deak-bill-blues-

band-137445/849424 

RETROTorony - Nyárzáró szabadtéri buli a '90-es évek slágereivel! 

Időpont: 2022. augusztus 27. (szombat) 19:00 

Jegyár: 2700 Ft 

Jegyvásárlás: https://koncerthu.jegy.hu/program/retrotorony-

107564/833189/?d=76009&_ga=2.212521876.1279784156.1659466177-

882112201.1656958508 

 

 



Kulturális Hírlevél 2022                                              8. szám    16  

  

Tisztelt nyíregyházi Kollégák! 

Szeretnék tőletek elnézést kérni, mert ebben a számban most nem szerepel nyíregyházi kulturális program!  
A hiányosságot hamarosan pótolom, hiszen Nyíregyházán 2022. augusztus 26-tól szeptember 03-ig rendezik 
meg Magyarország keleti régiójának másik nagy fesztiválját: a VIDOR Fesztivált!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Számotokra  készítek egy külön számot sok-sok nagyon jó fesztiváli ajánlattal! Addig is, ha tehetitek, vegyetek 
részt ti is, a debreceni Karneváli Hét színes programjain! 

 

 

A friss hírlevelet és a korábbi számokat a bocskaikonyvtar.hu oldalon is olvashatjátok! 

Az ajánlott programokhoz nagyon jó szórakozást kívánok. 
  
 
A Hírlevelet szerkesztette: Turcsán Judit ha. 

 

 

 

 

 

 


