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Tisztelt Közgyűlés! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. évi költségvetésében - idegenforgalmi szempontból is 

jelentős - nagyrendezvények színvonalas megvalósítására 37. millió forint keretösszeg került 

meghatározásra. 

Az utóbbi években a kulturál is és szórakoztató programok, rendezvények egyre nagyobb érdeklődésre 

tartanak számot mind a lakosság, mind a városunkba érkező vendégek részéről. A térség kulturális 

vonzereje mellett a színes programkínálat is nagymértékben hozzájárulhat a városunkban és térségünkben 

megtalálható turisztikai attrakciók növekvő látogatottságához. 

A 2017. évi nagyrendezvények látogatottsága kiemelkedően magas volt. Célunk minden évben a 

hagyományos, sikeres, és a város kulturális arculatát meghatározó rendezvények megvalósítása, a kialakult 

struktúra fenntartása és megerősítése. 

A nagyrendezvények előirányzatának felhasználásánál elsődleges szempont a programtervek szakmai 

megalapozottsága és részletes ismerete, az előző évek tapasztalata és az idegenforgalmi szempontok 

érvényesülése. Fontos a városban rendezendő események, programok figyelembevételével megvalósuló 

koordináció, a folyamatosan aktualizált rendezvénynaptár vezetése, melyben megjelenítésre kerül az 

önkormányzat fenntartásában működő kulturális intézmények éves programkínálata is. 

A nagyrendezvények tartalmát illetően továbbra is alapvető szempont a helyi értékek bemutatásának és a 

vendég produkciók helyes arányának kialakítása . A programtervek természetesen bizonyos elemekben 

változhatnak, viszont lényegesen nem térhet el a szervezők által leadott anyagtól. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi nagyrendezvények megrendezését és 

lebonyolítását, illetve koordinálását és támogatását tervezi. 

HELLÓ Nyíregyháza 

Városnapok 

Gyermeknap 

Múzeumok Éjszakája 

XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 

Tirpák Fesztivál és Pálinkanap 

Évbúcsúztató rendezvények 

2018. április 20. 

2018. május 18-19. 

2018. május 27. 

2018. június 23. 

2018. augusztus 16-21. 

2018. szeptember 22-23. 

2018. november 24. - december 31. 

A Múzeumok Éjszakáját Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával és a kulturális 

osztály koordinálásával a Jósa András Múzeum bonyolítja le, a XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivált 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása és a kulturális osztály koordinálása mellett 

a Nyíregyházi Cantemus Kórus rendezi. 

HELLÓ Nyíregyháza 

2018. évben hetedik alkalommal kerül megrendezésre Nyíregyháza belvárosában a szezonnyitó, 

tavaszköszöntő rendezvény. 

Az idei évben is az ifjúság lesz a középpontban. Délelőtt az óvodások töltik meg élettel a római kato likus 

t ársszékesegyház e l őtti teret. 
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A hagyományokat követve továbbra is teret biztosítunk a Civil Szigetnek, a Tavasz-, Kölyök-, Mosoly 
utczának, valamint a tavalyi évben kezdeményezett és nagy sikernek örvendő Honvédség- és Ifjúság 
utczának is. Tervezzük bővíteni az lehetőségek tárát. Helyet szeretnénk biztosítani természettudományos 
programnak is, melyből a tavalyi évben láthattak az érdeklődők egy rövid bemutatót a fizikashow 
keretében. 

E napot kísérő programok is színesítik: Könyvtári Olvasó tér, Nyíregyházi Települési Értéktár - nemzeti 

értékek népszerűsítése, vásári forgatag, csillámtetoválás, arcfestés, és a színpadi produkciók. 

A rendezvényt egy nagykoncert zárja . 

Városnapok 

Városunk újratelepítésének 265. évfordulóján a Városnapi Programot 2 napra tervezzük ebben az évben. 

Az idén kiemelt vendége lesz az eseménynek Kiryat Motzkin, izraeli testvérvárosunk, a 20. éves, és 

Nagybánya, román partnervárosunk, a 15 éves partnervárosi jubileumi évforduló kapcsán. A jubileumi 

évfordulók megünneplése május 18-án Ünnepi Közgyűlés keretében történik a testvérvárosok 

delegációjának részvételével, majd azt követően ünnepélyes keretek között a Városalapítók szobránál 

koszorú elhelyezésére kerül sor. A rendezvénysorozat rangját növeli, a hagyományosan résztvevő 

határmenti testvér-, és partnervárosok önkormányzatainak polgármesterei, képviselői (Szatmárnémeti, 

Eperjes, Beregszász, Ungvár, lvano-Frankivsk), valamint külföldi országok külképviseletek dip lomatái. 

Május 19-én a Családok Éve jegyében gasztronómia és tirpák ízek világának bemutatásával színesítjük a 

Sze lektív szombat egész napos családi vetélkedőnapját. 

Gyermeknap 

2018 a Családok Éve - minden rendezvény alkalmával szem előtt tartva a fiatalok és idősebb korosztály 

igényeit, a Gyermeknap az az alkalom, amikor szülő és gyermek, még inkább keresi a kapcsolódási pontot, 

hogy együtt eltölthessenek egy felejthetetlen napot. Ehhez szeretnénk idén is hozzájárulni színes, színpadi, 

interaktív programjainkkal. 

Múzeumok Éjszakája 

A Jósa András Múzeum a hagyományokhoz hűen 2018-ben ismét részt vesz a Múzeumok Éjszakája országos 

rendezvénysorozaton. Az idei évben is szakmailag alaposan átgondolt, kellőképpen megtervezett, interaktív 

elemekkel kiegészített kiállítással, értékes előadásokkal és magas sz ínvonalú produkciókkal színesítik a 

kínálatunkat, amelyek mindegyike méltó a múzeum születésének 150 éves évfordulójához. 

Szenzációs időszaki kiállítással készülnek, mely Magyarország egyik legkiemelkedőbb festőjének Munkácsy 

Mihály munkáit mutatná be. A tárlat érdekessége az lenne, hogy a 46 Munkácsy festmény és 1 grafika, 

amelyek eddig Magyarországon csak korlátozottan volt kiállítva. A kiállítás a Jósa András Múzeumban 

három illusztris kiállító teremben lenne bemutatva, ahol Munkácsy Mihály életútjával is 

megismerkedhetnek a látogatók. A kiállítást folyamatos attrakciókkal tennék a látogatók számára 
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érdekesebbé. A Múzeum dísztermében pedig egy 19. századi szalon kerül bemutatásra korhű előadásokkal 

(soiré-vel). 

A kiállítások mellett számos kísérőprogram várja a látogatókat: 

a múzeumban interaktív játékos kincskeresések, tárgyalkotó foglalkozások 

a múzeumudvarban igényes, értékes, tartalmas mondanivalót közvetítő előadók/fellépők (Talamba, 

Operaóperencia, Mándi Ákos) gondoskodnak a gyermekektől az idősebbekig minden korosztály 

minőségi szórakoztatásáról 

A kulturális élmény mellett gasztronómiai különlegességekkel is készülnek a nagyközönség számára. 

XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 

A Nyíregyházi Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán Általános Iskola ismét megnyitja kapuit a vi lág minden 
tájáról érkező gyermek, ifjúsági és felnőtt kórusok előtt a XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál keretein 
belül. 

Hangversenyek: a világhírű Cantemus kóruscsalád köszönti hangversenyével az idelátogató kórusokat. A 
kórusok Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legszebb templomaiban adhatnak hangversenyt. Színes kavalkád 
nyújt felejthetetlen élményt a közel 1500 nézőnek és az énekeseknek a fesztivál gálahangversenyén a 
Continental Arénában. 
Folklórest: a résztvevő kórusok a legszebb népviseletükben, Nyíregyháza város főterén megmutatják 
országuk, városuk énekeit, népi hagyományait. 
Minősítő verseny: a kórusok versenybe szállhatnak a rangos nemzetközi zsűri által odaítélt díjak mellett a 
fesztivál Nagydíjáért és a közönségdíjért. 
Táncház: a fesztivál kellemes atmoszféráját mindig a kórusok közötti barátság alapozza meg, mely a 
gála hangverseny utáni tradicionális magyar táncházban csúcsosodik ki. 
Mesterkurzus: a fesztivál ideje alatt Szabó Dénes karnagy vezetésével karvezetői mesterkurzus zajlik a 
Cantemus Gyermekkar és Pro Musica Leánykar közreműködésével. 

A fesztiválra érkeztek jelentkezések Japánból, Dél - Koreából, Kínából, Argentínából, Litvániából, 
Írországból, Svédországból, Szlovákiából, valamint Magyarország több városából {pl. Békéscsaba, Budapest, 
Eger). 

Tirpák Fesztivál és Pálinkanap 

A Tirpák Fesztivál 2018-ban hatodik alkalommal kerül megrendezésre, mely 2017. évében a Pálinkanappal is 
kiegészült. Minden évben nagyobb méreteket ölt a tirpák hagyományok ápolását előtérbe helyező két 
napos gasztronómiai nagyrendezvény. 

Szombaton a „szakma", vasárnap az amatőr főzőcsapatok készítik a tirpák ételeket, s a vendéglátás mellett 

össze is mérik tudásukat. Mindkét napon neves szakmai zsűri ítéli oda a legjobbaknak járó díjakat. 

S ahogyan egy három eredetvédett pálinkával rendelkező megye székhelyéhez illik, az idei Pálinkanapon is -

ma már nemzeti értékeink és hungarikumaink között fellelhető, a minőségi, ízletes és illatos gyümölcsökből 

nyert valódi magyar pálinka - a szabolcsi alma, a szatmári szilva és az újfehértói meggypálinka 

megkóstolására is nyílik lehetőség . 
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A gasztronómia mellett rendezvényünkön ismét helyet kapnak a civil szervezetek, hogy tevékenységeiket 

népszerűsítsék. A rendezvényre látogató családok gyermekeire is gondolunk. Óriáscsúszda, akadálypálya, 

ugrálóvár, trambulin, mini vidámpark várja a legkisebb látogatóinkat. A szórakozás mellett különböző 

szakmai programokkal, kiállítással kívánj uk színesíteni a rendezvényünket. 

A fesztivál keretében immár hagyományosan meghívást kapnak testvér-, és partnervárosaink, akik 

bemutatkozási lehetőséget kapnak úgy kulturális, mint gasztronómiai és idegenforgalomi szempontból, 

azaz minden meghívott városból várunk: egy főző csapatot, akik hagyományos, a térségükre jellemző étellel 

ismertetik meg a nyíregyháziakat, és egy az adott várost reprezentáló kulturális együttest, valamint igény 

szerint szakembereket, akik az adott térség turisztikai látnivalóit, kézműves termékeit mutatják be. Az idei 

fesztivál meghívott városai: Eperjes, Rzeszów, Bielsko-Biala, Nagybánya, Szatmárnémeti, lvano-Frankivsk). 

A rendezvény hozzájárul Nyíregyháza turisztikai vonzerejének növeléséhez, ezen kívül gasztronómiai 

élményt nyújt a résztvevők számára. A fesztivál ösztönzi a néphagyományok ápolását és olyan kultúrát 

örökít meg, amely már a feledés határára került. 

Évbúcsúztató rendezvények 

A karácsonyvárás jegyében a hagyományokhoz híven az idei évben még színesebb vásári forgatag várja 

majd Nyíregyháza belvárosában a helyieket és a megyeszékhelyre érkezőket. A város főtere külsejében és 

programjaival is az ünnepvárás méltó helyszínévé válik. Az Évbúcsúztató rendezvénysorozat magába foglalja 

az ünnepi fénygyújtást, a városházi Mikulást, a hagyományos karácsonyi kiállítást, az adventi 

programsorozatot az ünnepi forgatagban és a Szilvesztert is. A téren felállított színpadon színes 

programkínálat teremt majd igazi karácsonyváró hangulatot. Az ünnepi hangulathoz terveink szerint több 

neves előadóművész is hozzájárul. A programok az önkormányzat, a Váci Mihály Kulturális Központ, a Jósa 

András Múzeum, a város művészeti csoportjai és az oktatási intézmények összefogásával jöhet létre. 

Tisztelt Közgyűlés! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei olyan programsorozatok és 

tömegeket megmozgató események, melyek hozzájárulnak hagyományaink megőrzéséhez és kultúránk 

ápolásához. A színvonalas kulturális és szórakoztató programkínálat népszerű a nyíregyháziak körében és 

vonzó a turisták számára. Erősíti Nyíregyháza és a nyíregyháziak jó hírét, növeli a város népszerűségét, 

közvetve és közvetlenül is támogatva ezzel városunk további turisztikai céljainak megvalósítását. 

A rendezvények szerinti lebontásban javasolt támogatási összeget a határozat-tervezet melléklete 

tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet 

jóváhagyni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. február 12. 

Dr. Ulrich Attila 
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A Közgyűlés 

Melléklet a KULT-17-1/2018. számú előterjesztéshez 

HATÁROZAT-TERVEZET 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

„ .... „ /2018. ( 11.22.) számú 

határozata 

a 2018. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős 
nagyrendezvények támogatásáról és tartalmi elemeiről 

az e l őterjesztést megtárgyalta, és a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta a 2018. évi 

költségvetés nagyrendezvények előirányzatának terhére. 

Nyíregyháza, 2018. február 22. 

Erről értesül: 

1./ A Közgyűlés tagjai 
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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Rendezvény elnevezése 

HELLÓ Nyíregyháza 

Városnapok 

Gyermeknap 

Múzeumok Éjszakája 

XII. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 

Tirpák Fesztivál és Pálinkanap 

Évbúcsúztató rendezvények 

Összesen: 35.000.000 Ft 
Céltartalék: 2.000.000 Ft 
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Melléklet a .... /2018. (11.22.) számú határozathoz 

Javasolt támogatás 
2018. évre 

S.OOO.OOO forint 

4.000.000 forint 

2.000.000 forint 

2.000.000 forint 

6.000.000 forint 

8.000.000 forint 

8.000.000 forint 


