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Tisztelt Közgyűlés! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. évi költségvetésében - idegenforgalmi szempontból is 

jelentős - nagyrendezvények színvonalas megvalósítására 43.5 millió forint keretösszeg került 

meghatározásra. 

Évről, évre a kulturális 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 2018. évben a városi nagyrendezvények látogatottsága kiemelkedően magas volt. Továbbiakban is célunk 

a hagyományt teremtő, Nyíregyháza lakossága által elismert, a város kulturális arculatát meghatározó 

rendezvények megvalósítása, a kialakult struktúra fenntartása és megerősítése által. 

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 tervezi. 

Böllérfesztivál 

/I I. Nyírségi Disznótoros Fesztivál/ 

HELLÓ Nyíregyháza 

Városnapok 

Gyermeknap 

Nemzetközi Néptáncfesztivál 

Tirpák Fesztivál 

Évbúcsúztató rendezvények 

2019. február 16. 

2019. április 26. 

2019. május 17-18. 

2019. május 26. 

2019. augusztus 15-21. 

2019. szeptember 21-22. 

2019. november 30. - december 31. 

Az idei évben egy új nagyrendezvényt tervezünk a II. Nyírségi Disznótoros Fesztivált. 2018. február 17-én 

Nyíregyházán egy új gasztrokulturális rendezvényként jelent meg, az 1. Nyírségi Disznótoros Fesztivál a Sóstói 

Múzeumfaluban, mely a sikerének és az érdeklődő gasztronómiát kedvelő, népi hagyományaink tiszteletét 

ápoló nagy számú érdeklődő közönség visszajelzése alapján került be a Nagyrendezvények soraiba. 
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II. Nyírségi Disznótoros Fesztivál 

A II. Nyírségi Disznótoros Fesztiválon, egyben a 18. Nemzetközi Böllérversenyen a falusi disznótor 

hagyományai elevenednek fel. A rendezvénynek a Sóstói Múzeumfalu ad otthont. 

A Böllérversenyre jelentkező csapatok nemcsak vágási, húsfeldolgozási és szakács ismereteiket mérik össze, 

hanem egy-egy csapatnak minimum 200 adag ételt kell kóstolásra elkészítenie. 

Február 16-án a hamisítatlan disznóvágás keretében hagymásvért, májast, hurkát, kolbászt, toroskáposztát 

is kóstolhatnak az érdeklődők, akik a rendezvény részeként 6.30 órától meghirdetett disznóvágásra 

kilátogatva a különböző perzselési technikákkal is megismerkedhetnek. 

Az egész napos gasztrokulturális rendezvényen színpadi produkciók keretében az Igrice Néptáncegyüttes, a 

Nyírség Táncegyüttes, az Újfigurás Táncegyüttes, a Szikes Zenekar és a ZeneExpressz produkciói 

szórakoztatják majd a disznótorosra érkezőket. 

HELLÓ Nyíregyháza 

2019. évben nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre Nyíregyháza belvárosában a szezonnyitó, 

tavaszköszöntő rendezvény. Az idei évben is az ifjúságé lesz a főszerep, délelőtt az óvodások töltik meg élettel 

a Római Katolikus Társszékesegyház előtti teret. Április 23-án veszi kezdetét az Ifjúság Hete, melynek 

zárónapja a HELLÓ Nyíregyháza. 

Ezen a napon tervezzük a Központi Ballagást is, ahol a 20 városi középiskola kiválasztott diákjai, képviselve 

társaikat ballaghattak jelképesen. A hagyományokat követve továbbra is teret biztosítunk a Civil Szigetnek, a 

Tavasz-, Kölyök-, Mosoly utczának, valamint a nagy sikernek örvendő Honvédség- és Ifjúság utczának is. 

Tervezzük bővíteni a lehetőségek tárát. 

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 újra telepítésének 266. évfordulóján a Városnapi Programot 2 napra tervezzük ebben az évben is. 

A városnapi rendezvénysorozat jó hátteret biztosít a testvér-, és partnervárosi kapcsolataink megerősítésére, 

a jubileumi évfordulók megünneplésére. Az idén kiemelt vendége lesz az eseménynek lvano-Frankivsk a 15 

éves partnervárosi jubileumi évforduló kapcsán. 

A jubileumi évforduló megünneplése május 17-én Ünnepi Közgyűlés keretében történik a testvér-, és 

partnervárosok 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 (Eperjes, Rzeszów, 
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Ungvár, Beregszász, Szatmárnémeti, Bielsko-Biala), valamint a helyi és az érintett diplomáciai külképviseletek 

vezetői. 

Ez az alkalom jó lehetőséget teremt arra, hogy növeljük városunk nemzetközi ismertségét, és szélesítsük a 

nemzetközi együttműködést a városok képviselőivel történő találkozással. 

Május 18-án a tavalyi évhez hasonlóan a gasztronómia és tirpák ízek világának bemutatásával színesítjük a 

Városnap keretein belül a „Szelektív Szombat" elnevezésű családi vetélkedőnapot. A vetélkedőnap kicsiknek 

és nagyoknak egyaránt tartalmas szórakozást kínál, hiszen játékos „állomásokon" tehetik próbára a résztvevő 

családok ügyességüket, valamint a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudásukat. A regisztrációnál 

átvett „menetlevelükben" gyűjthetik a különböző játékos feladatoknál a pontokat a családok. A városnap 

keretein belül Nyíregyháza idén is kedveskedik a városlakóknak a Város tortájával, amit az érdeklődők a 

helyszínen megkóstolhatnak. A rendezvényt egy nagykoncert zárja. 

Gyermeknap 

A korábbi évekhez hasonlóan egész évben, de ezen a napon különösen nagy figyelmet fordítunk a 

városunkban élő gyermekekre, hiszen ők a jövő generációja, akik kiemelt gondoskodást, törődést igényelnek. 

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 a Kossuth téren . 

Nemzetközi Néptáncfesztivál 

2017-ben a Nyírség Táncegyüttes nemzetközi kapcsolatait felhasználva, együttműködve a városi néptáncélet 

meghatározó közösségeivel és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával újra egy értékes 

folklórprogram valósulhatott meg Nyíregyházán. Kapcsolatokat építettünk és lehetőségeket nyitottunk meg 

a világ felé a 4 nagy nyíregyházi népművészeti műhely- a Nyírség Táncegyüttes, a Szabolcs Néptáncegyüttes, 

az Igrice Néptáncegyüttes és a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Figurás Táncegyüttese - valamint azok 

utánpótlásbázisán táncoló fiatalok számára. Ezen sikeres - egy hétig tartó - fesztivál kétévente kerül 

megrendezésre Nyíregyházán. 

A rendezvény kapcsolódik az államalapítás és az Államalapító Szent István ünnepségünkhöz. A városi 

rendezvény keretében színvonalas műsort láthatunk majd a fesztiválon résztvevő együttesektől. 

A fesztivál előkészítésében és a majd látható műsorokban együttműködő partnerek a nyíregyházi 

táncegyüttesek: a Nyírség, a Szabolcs, a Figurás és az Igrice. 

2019-ben a következő országokból érkeznek majd táncegyüttesek Nyíregyházára : Bulgária, Szerbia, Thaiföld, 

India, Mexico, Oroszország. A határon túli magyarságot várhatóan egy brazíliai magyar csoport fogja majd 

képviselni. 
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Tirpák Fesztivál 

A Tirpák Fesztivál 2019-ben hetedik alkalommal kerül megrendezésre. Évről évre 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. 

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 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. 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 fe ledés határára került. 

Évbúcsúztató rendezvények 

A karácsonyvárás jegyében a hagyományokhoz híven a tavalyi évhez hasonló adventi 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 fe lállított színpadon színes 

programkínálat teremt majd igazi karácsonyváró hangulatot. Terveink szerint több neves előadóművész, 

nyíregyházi zenekarok és Nyíregyháza köznevelési intézményeinek növendékei színesítik színpadi 

produkcióikka l az ünnepi hangulatot. 

A programok az önkormányzat, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a Váci Mihály Kulturális 

Központ, a Jósa András Múzeum, a város művészeti csoportjai és a köznevelési intézmények összefogásával 

jöhet létre. 

Tisztelt Közgyű l és! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei olyan programsorozatok és 

tömegeket megmozgató események, melyek hozzájárulnak hagyományaink megőrzéséhez és kultúránk 

ápolásához. A színvona las 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. 
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Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet 

jóváhagyni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2019. január 28. 

I/. d 
Dr.<ó;i:h Attila 
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A Közgyűlés 

Melléklet a KULT-28/ 2019. számú előterjesztéshez 

HATÁROZAT-TERVEZET 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSÉNEK 

.... „ .. /2019. ( 11.7.) számú 

határozata 

a 2019. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős 
nagyrendezvények támogatásáról és tartalmi elemeiről 

az előterjesztést megtárgyalta, és a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta a 2019. évi 

költségvetés nagyrendezvények előirányzatának terhére . 

Nyíregyháza, 2019. február 07. 

Erről értesül: 

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

Böllérfesztivál 

HELLÓ Nyíregyháza 

Városnap 

Gyermeknap 

Nemzetközi Néptáncfesztivál 

Tirpák Fesztivál 

Évbúcsúztató rendezvények 

Összesen: 
Céltartalék: 

41.500.000 Ft 
2.000.000 Ft 

\ ......._ NYÍREGYHÁZA 

Melléklet a ... ./2019. {II. 7.) számú határozathoz 

Javasolt támogatás 
2019. évre 

6.500.000 forint 

6.000.000 forint 

4.000.000 forint 

2.000.000 forint 

7.000.000 forint 

8.000.000 forint 

8.000.000 forint 


