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a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

a 2017. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények megvalósulásáról 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi költségvetésében - idegenforgalmi szempontból is 

jelentős - nagyrendezvények színvonalas megvalósítására 37 millió forint keretösszeg kerü lt 

meghatározásra . 

Az utóbbi években 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 2017. évi nagy rendezvények 

látogatottsága kiemelkedően magas volt. A hagyományos, sikeres, és a város kulturális arculatát 

meghatározó rendezvények, a kialakult struktúra fenntartása és mege rős ítése mel lett új elemekkel is 

színesedett a város kulturális élete. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az 2017. évben az alábbi nagyrendezvények 

megrendezését és lebonyolítását, illetve koordinálását és támogatását végezte. 

HELLÓ Nyíregyháza 

Városnapok 

Gyermeknap 

Múzeumok Éjszakája 

Néptá ncfesztivá 1 

Sunshine születésnap 

Tirpák Fesztivál és Pálinkanap 

Évbúcsúztató rendezvények 

HELLÓ Nyíregyháza 

2017. április 21. 

2017. május 18-19. 

2017. május 28. 

2017. június 24. 

2017. augusztus 14-21. 

2017. augusztus 26. 

2017. szeptember 23-24. 

2017. november 26. - december 31. 

2017. évben hatodik alkalommal került megrendezésre Nyíregyháza belvárosában a szezonnyitó, 

tavaszköszöntő rendezvény. A hagyományokat követve továbbra is teret biztosítottunk a Tavasz-, Kölyök 

utczának, valamint a 2016. évben kezdeményezett és nagy sikernek örvendő Mosoly utczának, melyben a 

fogyatékkal élők számára adtunk bemutatkozási lehetőséget. A korábbi évekhez hasonlóan színes program 

kavalkád várt minden kilátogatót, ahol a megszokott utczákon kívül újításként megjelent a rendőrség és a 

katonaság munkájának bemutatását szolgáló sétány is. 
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A rendezvény középpontjában az ifjúsági korcsoport állt. Délelőtt az óvodások töltötték meg élettel a római 

katolikus társszékesegyház előtti teret. Délután a Kossuth téren a debreceni helyőrségi zenekar és a 

Debreceni Honvéd Táncegyüttes szórakoztatta a nagyközönséget rendőrségi, tűzoltó, és katonai 

bemutatókkal fűszerezve . A Váci Mihály Kulturális Központ előtti téren egész nap a civilek gondoskodtak a 

jó hangulatról színpadi produkciókkal, kirakodó vásárral és kultúrpiaccal. Aki ellátogatott az itt felállított 50 

standhoz az egészségügyi szűrésen, kézműves foglalkozásokon, gasztro kóstolókon és interaktív 

programokon vehetett részt (csörgőlabdázás, sakk, pingpong, vagy a mediball bemutató). 

Aki a Korzó felé sétált, egy Családi Mesevárosba érkezett, ahol óriási, színes, mesebeli forgatag fogadta a 

látogatókat. 

A rendezvényt számos kísérő program is színesítette: A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár előtt a 

látogatókat Könyvsziget várta szabadtéri könyvtárral és olyan színes programokkal, mint a készségfejlesztő 

népi játékok, a „ Légy te a hős" játék, ahol arcfestéssel és mesedíszlet fotózással a gyerekek népszerű 

mesealakokká és regényhősökké válhattak. De volt mesés memória játék, kézműves foglalkozás és puzzle 

játék is. A vonzó programok mellett mintegy ajándékként, ezen a napon ingyenes volt a beiratkozás a város 

minden könyvtárában és ingyen elvihető könyvekkel ajándékozták meg a Könyvsziget látogatóit, s 

természetesen volt Csi-hu-hu vonatozás is. A Nyíregyházi Települési Értéktár - nyíregyházi és a nemzeti 

értékek népszerűsítése keretében különböző játékokkal várta az érdeklődőket . A Takarékpalota és a Korona 

Hotel előtti téren vásári forgatag - virág, zöldség-gyümölcs, lekvár, méz, sajt -, arcfestés, és madárkiállítás 

várt mindenkit. 

A nagyszínpadi programok megkoronázták az egész napos nyüzsgést, szórakozást. 16 órától a 

Szatmárnémetiből érkező rock és alternatív zenét képviselő The Phoenix SM, majd egy fergeteges Fizika

Show-t követően a Pán Péter zenekar gondoskodott a jó hangulatról. Este nyolctól pedig érkezett a 

Kelemen Kabátban, majd az estét a Loving Arms DJ páros zárta. 

Városnapok 

A Városnapi Programsorozat május 18-19. napján került megrendezésre. Nyíregyháza Megyei Jogú Város a 

szlovák testvérvárosával, Eperjessel 25 éve, az ukrán testvérvárosával, Beregszásszal 10 éve tart fenn 

testvérvárosi kapcsolatot. A jubileumi évfordulók megünneplése május 18-án Ünnepi Közgyűlés keretében 

történt a testvérvárosok delegációjának részvételével, majd a hagyományoknak megfelelően a 

Városalapítók szobránál helyeztük el koszorúinkat. Május 19-én, a Kossuth téren lépett fel többek között 

Zeusz és barátai a görögtűz című műsorukkal, a Super Stereo és a Kállay Saunders Band. 

Gyermeknap 

Május 28-án a Városi Gyermeknapon felhőtlen kikapcsolódás, felejthetetlen élmények, különleges 

gyermekprogramok várták a családokat a belvárosban. A korábbi évekhez hasonlóan egész évben, de ezen 

a napon különösen nagy figyelmet fordítottunk a városunkban élő gyermekekre, hiszen ők a jövő 

generációja, akik kiemelt gondoskodást, törődést igényelnek. A gyermekeknek és gyermekekről szóló egész 

napos program kavalkád tartalmazott bohócműsort, színes játék lehetőségeket, zenés-interaktív, 

szórakoztató műsorokat és természetesen a zene is a középpontba került. A szökőkútnál a Talmácsi Ring -

különleges gyermekprogramokkal várt minden érde klődőt. A mobil pályás kitelepülés során a gyermekek 

ingyenesen motorozhattak 50cc PW Yamaha motorral 16 x 8 méteres pályán. A motorozni vágyók részére a 

szükséges felszereléseket biztosítottuk. A lábbal hajtós négykerekű retro autó, a Moszkvics is kellemes 

kikacsolódást, szórakozást nyújtott az érdeklődőknek. A Városalapítók szobránál egy igazi játékbirodalom 

várta a gyerekeket: eurojumping trambulin (4 pályás), mesekörhinta, csúszdás akadálypályás ugrálóvár, 

kisugráló, kisvonatozás. A gyermeknapon felléptek a Street Dance School Divattánc Iskola és a Flexi-Team 
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Aerobik Klub tanulói. Itt volt Lulu Bohóc, a Vidám Manók Együttes és a Pom-Pom Együttes a gyermekek 

nagy örömére. 

Múzeumok Éjszakája 

A Jósa András Múzeum a 2017. évben is részt vett a Múzeumok Éjszakája c1mu országos 
rendezvénysorozaton. A Múzeumok Éjszakája programsorozatának az időszak i kiáll ításai egyetlen sajátos 
tematika mentén, ám három különböző témakörben mutatta be az 1920-30-as évekre jellemző art deco 
irányzatot és annak javarészt a saját gyűjteményében található, kisebb részét különböző hazai 
múzeumokban fellelhető korban és stílusban hozzá illő gazdag tárgyi emlékeivel együtt. 
Az első kiállítás a nyíregyházi születésű Barzó Endre festőművész kimagasló, ám a nagyközönség előtt 
kevésbé ismert alkotásait vonultatta fel, kinek képeit kulturált ízlés és olykor bátor formaalkotó invenció 
jellemzi. A ' Hálószoba titka i 18+' kiállítás a mosolyt fakasztó '30-as évek fehérnemű divatjától indulva a 
bubifrizurán át, az öltözködés a divat változásába engedett bepillantást a látogatóknak. A megszokott 
konvencióktól való távolságtartással és finom intimitással mutatta be a kor stílusát. 

A kiállítások mellett számos kísérőprogram is várta a látogatókat: 

• a múzeumban izgalmas tárlatvezetések, játékos kincskeresések, interaktív éjszakai ka landozások, 
különleges vetítések, tárgyalkotó foglalkozások 

• a múzeumudvarban igényes, értékes, tartalmas mondanivalót közvetítő előadók és fellépők 

gondoskodtak a gyermekektől az idősebbekig minden korosztály minőségi szórakoztatásáról 

• az iparkamara udvarában a látogatók részt vehettek a katonaság, a rend őrség, a hagyományőrző 
íjászok interaktív bemutatóin . 

A Jósa András Múzeum a rendezvény megvalósítására átcsoportosított támogatással határidőben, 

szabályszerűen elszámolt. 

Néptáncfesztivál {8. Nyírségi Nemzetközi Néptáncfesztivál) 

A Nyírség Táncegyüttes nemzetközi kapcsolatait felhasználva, és együttműködve a városi néptáncélet 

meghatározó közösségeivel és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával újra értékes 

folklórprogramot szervezett Nyíregyházán. Céljainknak megfelelően 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. Színes, 

látványos és értékes folklórműsorokkal szórakoztattuk a zene- és táncművészet iránt különösen fogékony 

nyíregyházi közönséget. Különleges, egzotikus országokból meghívott együttesekkel is növeltük 

Nyíregyháza és a megye kulturális vonzerejét, idegenforgalmát. Lehetőséget adtunk Nyíregyháza és a 

megye közönsége számára a különböző földrészekről érkező együttesek tagjaival való közvetlen 

találkozásra, ismerkedésre. 

Augusztus 16-án az „ Üdvözlünk nagyvilág" című fesztiválnyitó gá laműsorral kezdődött a Néptáncfesztivál 

Nyíregyházán. 

Hat ország (Horvátország, Olaszország, Portugália, Tajvan, Oroszország és Magyarország) kilenc 

táncegyüttese lépett színpadra egy héten keresztü l, hogy ízelítőt adjon a csak rá jellemző mozgásvilág 

motívumaiból és az adott régió népzenei kincséből. Változatos és különleges hangszerekkel megszólaltatott 

muzsika, ízes és virtuóz táncokkal bemutatott koreográfiák jelentek meg, ezzel is elvarázsolva a nyíregyházi 

közönséget. 
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öt napon keresztül hat ország közel 400 táncosa mutatta be hagyományait a nyíregyháziaknak. A bátrabbak 

beállhattak az össztáncba is, ami a Nemzeti Napon várta az érdeklődőket. 

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

rendezvény keretében színvonalas műsort láthattunk a fesztiválon résztvevő együttesektől. A tajvani 

tánccsoport különleges táncukkal különösen elkápráztatta az augusztus 20-ai ünnepség résztvevőit a Váci 

Mihály Kulturális Központban. Az élményben azonban nem csak a Nemzeti Ünnep résztvevőinek lehetett 

része, hiszen a táncosok öt napon keresztül színesítették Nyíregyháza kulturális életét. 

Művészi élmények, különleges népviseletek, ételkóstolók, össztánc a Nemzeti Napon, ismerkedés más 

nemzetek kultúrájával a tánc segítségével. Így lehetne összefoglalni a 8. Nyírség Nemzetközi 

Néptáncfesztivált, ahol közel 400 táncos ejtette ámulatba a nyíregyháziakat. A rendezvényt szakmai 

szempontok alapján is sikeresnek minősítették, hiszen felléptek az egyszerű táncokat bemutató portugálok, 

a már kicsit nagyobb vehemenciájú olaszok, a csodálatos kultúrájukat képviselő tajvaniak, a legszebb orosz 

táncokat elhozó novoszibirszkiek. A rendezvény öt napja alatt táncra perdültek a horvátok, négy 

anyaországi, valamint egy határon túli magyar néptánccsoport is. A fesztivállal a vendégek is elégedettek 

voltak, hiszen programok a hivatalos eseményeken túl is várták őket. Minden este fesztiválklubban 

ismerkedhettek meg a táncosok a másik kultúrájával. 

Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből 6.000.000,-Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyújtott a rendezvény színvonalas és sikeres lebonyolításához. 

Sunshine születésnap 

„Sunshine Tatai Music Party ... a szülinap" - Az esemény jelentőségét, színvonalát méltán erősíti, hogy a 

születésnap az elmúlt években városi nagyrendezvénnyé nőtte ki magát. A 99,4 Sunshine FM, évről - évre a 

legismertebb hazai sztárok és több ezer helyi lakos részvételével rendezi meg nyár végén, a rádió 

születésnapját, melyet 2017-ben újragondolva, minden eddiginél látványosabbra, frissebbre terveztek. 

2017. évben, a szabadtéri programok helyett egy egész estés rendezvényt kínált a helyi médium, a 

Continental Arénában, ahol Magyarország legmeghatározóbb könnyűzenei előadóit vonultatta fel. Fellépett 

a Wellhello, UFO, Irigy Hónaljmirigy, Hősök, New Levei Empire, Ham Ko Ham, Follow The Flow, Willcox és a 

Sunshine DJ-k. Az előadók mellett most sem maradhatott el a megye hölgyeinek szépségversenye, a Miss 

Summer Sunshine, amely már 4. éve része a születésnapi rendezvényeknek. 

A Sunshine Rádió Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatási összeggel a 

támogatási szerződésben foglalt határidőn belül, szabályszerűen elszámolt. 

Tirpák Fesztivál és Pálinkanap 

2017-ben ötödik alkalommal került megrendezésre és minden évben nagyobb méreteket ölt ez a 

hagyományok ápolását előtérbe helyező nagyrendezvény. Fenséges látvány, feledhetetlen gasztronómiai és 

kulturális élmény, nem mindennapi szórakozás várta azokat, akik úgy döntöttek, hogy szeptember 23-24-én 

ellátogattak az V. Tirpák Fesztiválra és Pálinkanapra. A két nap alatt összesen 16 ezer adag étel talált 

gazdára, amihez kóstolójegyek ellenében lehetett hozzájutni. Szombaton a „szakma", vasárnap az amatőr 

főzőcsapatok remekeltek, s a vendéglátás mellett össze is mérték tudásukat. Mindkét napon neves szakmai 

zsűri ítélte oda a legjobbaknak járó díjakat. S ahogyan egy három eredetvédett pálinkával rendelkező 

megye székhelyéhez illik, a Pálinkanapon minőségi gyümölcspárlatokat is mértek Nyíregyháza főterén. 

WWW ,N\'lltlG YHA?A.HU 

r. ~) \ / NYÍREGYHÁZA 



Szombaton több mint 20 nyíregyházi étterem és hagyományőrző egyesület mutatkozott be finomabbnál 

finomabb falatokkal. Mellettük hét szakképző iskola is képviseltete magát, előtérbe helyezve a 

hagyományok ápolását. 

A vendégek közel 40 féle ételből válogathattak. Megkóstolhatták többek között: a tirpák cirkás 

paszulylevest, a vágási lestyános ökörpörköltet köles-dödöllével, a krumplis gömböcöt kukorica lángoson 

tálalva, a tirpák káposztás tejfölös libaaprólékot tepertős galuskával, a kondások bablevesét, a káposztás 

krumplis paszulylevest házi tejföllel, a pergelt savanyú káposztás csirásga luskát tepertőve l, a káposztás 

puliszkát, a törtpaszulyt, tirpák tarhonyát. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gasztronómiai Egyesület 

vaddisznópörköltet kínált a résztvevőknek. Volt még szatmári és szabolcsi töltött káposzta, toroskáposzta , 

túrós sztrapacska, káposztás sztrapacska, krumpli lángos töltött lángosok, hagymás csülök, marha rostélyos. 

A lapcsánka is megjelent több csapatnál akár húsos formában, vagy akár lapcsánka toronyként is. Akik a 

hagyományos ízeket szerették megízlelni kicsit modernebb változatban, azok megkóstolhatták a rakott 

burgonya levest kolbász morzsával, a toroskáposzta burgert, véresburgert, ínyenc burgert tirpák módra 

házi fűszeres burgonya tallérral, vagy az erdei gombás szürkemarha ragut cukkini lapcsánkával. A 

gasztronómiai kínálatot a határon túlról érkező és testvérvárosi csapatok saját specialitásaikkal is 

színesítették. Így megkóstolhattuk többek között a Nagykárolyi Hagyományőrző Egyesület töltött lángosát, 

a rzeszówi juhsajtos galuskát, a zsureket, vagy az lvano-Frankivsk csapata által készített grillezett húsokat. 

Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiumának diákjai ismét remekeltek. 2016.-ban a Tirpák Fesztiválon „ Krúdy 

kedvenc tortáját" sütötték meg óriási méretben, 2017. májusban egy ezer szeletes óriás tirpák 

kenyérlángossal lepték meg a Városnapokon a nyíregyháziakat. Az V. Tirpák Fesztiválra a „ Város 

Szilváslepényét" sütötték meg, amiből ezer adagot kínáltak az érdeklődőknek. 

A szombati napon színpadra léptek a testvértelepüléseinkről érkezett fellépő csoportok a RUDKI 

Néptáncegyüttes (Rzeszów}, a Damian Luber Quartet (Bielsko-Biala), a ROZMARIJA Táncegyüttes (Eperjes), 

és az „S csillag" ének csoport (lvano-Frankivsk). Este 19 órától vette kezdetét az 1 LOVE RETRO PARTY 

melynek keretében színpadra lépett DJ Náksi (SohoParty DJ SET), Betty Love, az Ámokfutók, Kefir/V-tech

Csordás Tibi/Fiesta - Retro Macho's. Az este sztárvendége DR. ALBAN (SWE) vo lt. 

A fesztivál második napján került megrendezésre a II. Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnokság. Vasárnap a 

szombati csapatok mellett plusz 17 civil szervezet szakácsai sürögtek-forogtak fakanállal a kezükben és 

közel 5000 adag ételt készítettek el a nap folyamán. A szervezetek természetesen saját tevékenységüket is 

bemutatták, népszerűsítették . A résztvevők között volt például a rendőrség csapata, de bemutatkoztak 

szociális és egyéb területen működő egyesületek és szervezetek is. A Jósa András Oktatókórház pedig nem 

csak főzőcsapattal vett részt a megmérettetésen, hanem a Szív Világnapja alkalmából szűrésekkel, 

tanácsadással színesítették a rendezvény programjait. 

A vasárnapi napon színpadra lépett a Magyargéresi Kikerics Tánccsoport Szatmárnémeti városából, a 

Generációk Mandabokori Szociális és Kulturális Egyesület, a Nyírség Tirpák Népzenei Együttes, a 

Bokortanyák Lakosságáért Egyesület, a Flexi-Team Aerobik Klub, a Y2K Superdance , a Re-Flex Moderntánc 

Stúdió, Glam Crew, a Nyírség Táncegyüttes Kamaracsoportja - Tirpák táncokkal. A rendezvény zárásaként 

került sor „a LaciBetyár vigadója kinyitja kapuit" című műsorra. 
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A rendezvényen a legkisebbek szórakozásáról ugrálóvár, csúszda és trambulin gondoskodott. 

A rendezvény hozzájárult Nyíregyháza turisztikai vonzerejének növeléséhez, ezen kívül gasztronómiai 

élvezetet nyújtott a résztvevők számára. A fesztivál ösztönzi a néphagyományok ápolását és olyan kultúrát 

örökít meg, amely már a feledés határára került. 

RETRO Fesztivál 

A rendezvényt a szervezők 2017. évben nem tartották meg gazdasági, szervezeti és adminisztrációs okok 

miatt. 

Évbúcsúztató rendezvények 

A karácsonyvárás jegyében a hagyományokhoz híven az idei évben is vásári forgatag várta Nyíregyháza 

belvárosában a helyieket és a megyeszékhelyre érkezőket . A város főtere külsejében és programjaival is az 

ünnepvárás méltó helyszínévé vált. 2017. évben megújultak az ünnepi fények és még hangulatosabbá vált a 

Kossuth tér. 

Az adventi rendezvénysorozat december 3-án Advent első vasárnapján a Nyíregyházi Cantemus Kórus 

előadását követően az Ünnepi fények felkapcsolásával és Dr. Kovács Ferenc polgármester úr köszöntőjével 

vette kezdetét. Az ökumenikus adventi áhítat és az első adventi gyertya meggyújtása után színpadra lépett 

Takács Nikolas. 

A Kossuth téren felállított színpadon színes programkínálat teremtett karácsonyváró hangulatot minden 
kedden, csütörtökön és vasárnap. Kedden és csütörtökön helyi fellépő csoportok, iskolák növendékei 
kedveskedtek adventi műsorral, vasárnaponként sztárvendégek szórakoztatták a közönséget. 
December 5.: A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ ellátottainak műsora 
December 07 .: A Fix-pont Balettiskola, a Tánctanoda és a Garabonciás Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 
műsora 

December 10. :Második adventi gyertya meggyújtása, Sztárvendég: Delhusa Gjon 
December 12.: Y2K SUPERDANCE műso ra 

December 14.: Street Dance School Divattánc Iskola műsora 
December 17.: Harmadik adventi gyertya meggyújtása, Sztárvendég: Opicz Barbi 
December 19.: A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola 3. B osztály műsora 
December 21.: Vikár Sándor Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Növendékeinek előadása 
December 24.: Negyedik adventi gyertya meggyújtása 

December 3-tól a Kossuth téren felállított Mikulás-házban várta a gyermekeket a Mikulás, aki néhány napra 

beköltözött a Városházára is, ahol az emeleti galérián vá rta a kicsiket, akik egyúttal a különleges Varázslatos 

Karácsony kiállítást is megtekinthették a díszteremben. December 4-12. között az ingyenesen látogatható 

Varázslatos Karácsony című kiállításon a „Porcelánbabáké" volt a főszerep. A babákon kívül különleges, régi 

képeslapok is megtekinthettek a látogatók. Az Önkormányzat a Mézes Karácsony kiállít ás és az Édes 

Ka rácsony kiállítás után egy igazán különleges és egyedi magángyűjtemény bemutatásával ajándékozta meg 

az ünnepre készülő városlakókat és a városunkba látogató vendégeket. 

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2017-ben is jótékonysági kezdeményezéssel várta a forgatag járókelőit . 

Karácsonyi hangulatú és Nyíregyháza emblémával ellátott bögrét lehetett „vásárolni" a segítő vásárlás 

jegyében. A bögréket az Irgalmas Samaritánus - Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona árusította . 

W\\ W .NYlltEGYKAZA.HU 

(~) \ / NYÍREGYHÁZA 



A hagyományos Városi Karácsonyi Koncert december 15-én került megrendezésre a Római Katolikus 

Társszékesegyházban, közreműködött a Cantemus Vegyeskar, Cantemus Gyermekkar és a Szabolcsi 

Szimfonikus Zenekar. 

Az adventi programsorozat december 31-én, a VÁROSI SZILVESZTERREL zárult. Színpadra léptek: KRISZ 

RUDI, MISS BEE/BESTIÁK, valamint az UFO. A 2018-as évet a hagyományoknak megfelelően tűzijátékkal 

köszöntöttük. 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt rendezvényei olyan programsorozatok és 

tömegeket megmozgató események voltak 2017. évben is, amelyek hozzájárultak 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. 

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, a 2017. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős 

nagyrendezvények megvalósulásáról szóló tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. február 7. 

___,, -- ;::;--~ ;> 

Doka Diána 

osztályvezető 

Tisztelettel, 

e~)· '~ NYÍREGYHAZA 

/Y711 
Dr. Ulrich Attila 

alpolgármester 
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Határozat - tervezet 

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGYŰLÉSE 

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 

/2018. (11. ) számú 

határozata 

a 2017. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények megvalósulásáról 

A Bizottság 

a 2017. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények megvalósulásáról 

szóló tájékoztatót megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomá sul ve szi. 

Nyíregyháza, 2018. február „.„" 

A határozatról értesülnek: 

1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 
2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja 
3./ Irattár 

R E G Y H Á Z A 

Halkóné dr. Rudolf Éva 

a bizottság elnöke 


