Készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága támogatásával.
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H-4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Tel.: (+36 42) 310-735
Fax.: (+36 42) 310-735
E-mail: tdm@nyiregyhaza.info.hu
Internet: www.nyiregyhaza.info.hu

A kiadványban szereplő fotók jogvédelem alatt állnak, azokat
kiemelni, más célra felhasználni kizárólag a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft. engedélyével szabad!
Fotók: Balázs Attila, Csutkai Csaba
Grafika: Simon Tibor - ALTAMIRA Kft.
Nyomda: Szendeczki Nyomda
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JÓSA ANDRÁS MÚZEUM

Az ország egyik legrégibb alapítású múzeuma,
melynek alapjait 1868-ban Nagykállóban hozták létre
Dr. Jósa András kezdeményezésére, aki megalapozta
a múzeum európai hírű régészeti gyűjteményét.
Állandó kiállításai között régészeti és néprajzi
tárlatok láthatók, a múzeumalapító dr. Jósa András
emlékszobája és a nyíregyházi születésű Benczúr
Gyulának, az akadémikus történeti festészet nagy
mesterének munkásságát bemutató kiállítás mellett.
Kiemelkedő helyet foglal el, az un. trezorterem,
mely bemutatja a múzeum legszebb régészeti és
numizmatikai aranykincseit. Itt látható az elmúlt 50 év
legnagyobb középkori (15-17. századi) éremkincslelete.
Az időszaki kiállítások a képzőművészettől a
megyei népművészek munkáin át más múzeumok
vándorkiállításain keresztül, széles kínálatot bemutatva, mindig új csemegét tartogatnak a betérőnek.

Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Tel: +36 (42) 315-722
Nyitva tartás:
április 1 - október 31:
H: zárva ; K-V: 9.00-17.00
november 1 – március 31.
H: zárva; K-V: 9.00 – 16.00
www.josamuzeum.hu

Nyíregyháza, Széchenyi utca 1. 2 /7.
Telefon: +36 (42) 310- 566
Nyitva tartás: H–Cs: 9.00-15.00, P: 8.00-14.00 óráig

A gyűjtemény alapítója nagykállói dr. Kállay Kristóf, a Szuverén
Máltai Lovagrend egykori szentszéki nagykövete. Saját pénzén vásárolt muzeális értékű tárgyakból, iratokból, könyvekből létrehozott
magángyűjteményét szülővárosának, Nyíregyházának adta.
Rendjel- és kitüntetés gyűjtemény, viseletek (díszmagyar, diplomataruhák), iratok, oklevelek, fotók, a Szuverén Máltai Lovagrendhez
kapcsolódó viseletek, kitüntetések, rangjelző insigniák, emléktárgyak
képezik a gyűjteményt. A tízezer kötetes könyvtár báró altorjai Apor
Gábor, őrgróf Pallavicini Hubert, dr. Kállay Kristóf, dr. Papp Géza fogorvos és Ilosvay Ferenc író családi könyvtárából származik.
A gyűjtemény folyamatosan gyarapszik, nemcsak megyei gyűjtőkörrel, hanem országos, sőt határon túli gyűjtési lehetőséggel is
rendelkezik. Fontos feladat és célkitűzés, a gyűjtemény minél
szélesebb körben való megismertetése és egy széles körű polgárinemesi gyűjtemény létrehozása.

www.kallaygyujtemeny.hu
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MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ
a leglátogatottabb
vidéki színház
Magyarország legnagyobb regionális szabadtéri néprajzi
múzeuma 1979-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt.
A mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye földrajzi és néprajzi
tájegységeinek megfelelő csoportosításban egy valóságos,
ám igazából soha nem létezett falu másaként mutatja be a
vidék néprajzi sajátosságait. Olyan kuriózumok is helyet
kaptak a múzeum területén, mint a hajdani kismesterségeket
bemutató műhelysor, a kovácsműhely és a borbélyüzlet, a
faluvégi cigánykunyhók épületegyüttese, vagy Nyíregyháza
környékére a 18. században betelepült szlovák népesség
jellegzetes bokortanyai életmódját reprezentáló ˝tirpák
tanya˝.
A skanzenben kirándulva nemcsak az épületek, kiállított
tárgyak ragadják meg a ﬁgyelmet, de megízlelhetik a
kemencében sült ﬁnomságokat is, sőt a népszokások felelevenítésekor részesévé válhatnak a hagyományos falusi ünnepek
különleges világának.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1.
Tel: 42/479-704, 500-552
Nyitva tartás:
április 1 – szeptember 30.
H: zárva; K-V: 9.00 – 18.00
október 1 – október 30.
H: zárva; K-V: 9.00 – 17.00
www.muzeumfalu.hu

Az 1830-as években már rendszeresen tartottak Nyíregyházán előadásokat a nyári időszakban, de ekkor még
kőépület híján a Nagyvendéglőben vagy a csizmadia
színben játszottak az itt vendégszereplő alkalmi társulatok.
A nyíregyházi lakosság régi álma vált valóra, amikor 1894.
február 6-án megnyílt az Alpár Ignác tervei alapján
eklektikus stílusban épült színház. 1955-ben teljesen megújult az épület, majd 2001-ben a kor követelményeinek
megfelelő nagymértékű belső átalakításra került sor Gáva
Attila tervezésében. 1981-től a teátrum állandó társulattal
működik.
A színházi évad szeptembertől május végéig tart. A
repertoárt a műfaji sokszínűség jellemzi: kicsiktől a
nagyokig minden kultúrára éhes látogató megtalálhatja a
neki tetsző művet a tragédiától a vígjátékokon át a
gyerekdarabokig. A nyári időszakban a Szabadtéri Nyár
rendezvénysorozat keretében koncertek, színdarabok,
ﬁlmvetítések és gyermekprogramok közül választhatnak a
színházrajongók a Szabadtéri Színpadra ellátogatva.
Évek óta a város ad otthont Közép-Európa egyik
legnagyobb ingyenes világzenei és kulturális rendezvényének, a VIDOR Fesztiválnak. A hagyományosan
szeptember első hetében megrendezésre kerülő programsorozat alkalmával az amúgy is élettel teli várost átjárja a
karneváli hangulat; az eseményen résztvevő teátrumok
komédiái mellett hazai és nemzetközi sztárok szabadtéri
koncertjei, képzőművészeti kiállítások, bábelőadások,
élőszobrok, mutatványosok, karikaturisták, artisták szórakoztatják a városlakókat és a népes vendégsereget.

Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.
Nyitva tartás: H-P: 9.00 - 17.00
Telefon: (06 42) 507-007
Szabadtéri Színpad
Nyíregyháza, Benczúr tér 22.
Telefon: +36 (42) 310-208
www.moriczszinhaz.hu
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CANTEMUS KÓRUS
a nemzeti kincs
Szabó Dénes 1975-ben alapította a Cantemus Gyermekkórust a Kodály Zoltán
Általános Iskolában. A Cantemus Gyermekkarból kinövő kóruscsalád 2004 óta
művészeti intézményként működik három énekkarral; a Cantemus Gyermekkar, a Pro
Musica Leánykar és a Cantemus Vegyeskar munkáját a Nyíregyházi Cantemus Kórus
fogja össze. 2012-ben a Cantemus Kórus Intézmény Nemzeti Együttes rangra
emelkedett. Ma már mindhárom énekkar világszínvonalú előadó. A kórus vezetője
Szabó Dénes kiemelkedő művészi tevékenysége elismeréséül 2000-ben Kossuth díjat kapott.
A Cantemus Kórus több évtizedes világjáró tevékenysége során szerzett
kórusbarátságai adták az ötletet húsz évvel ezelőtt az első Cantemus Fesztivál
megszervezéséhez. A Nyíregyházi Cantemus Kórus és a Kodály Zoltán Általános
Iskola minden második évben megnyitja kapuit a világ minden tájáról érkező
gyermek, i úsági és felnőtt kórusok előtt a Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál
keretein belül.

Nyíregyházi Cantemus Kórus
Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18.
Tel: +36 (42) 508-708
www.cantemus.hu

MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 1952-ben
létesült a Nyíregyházi Körzeti és Városi Könyvtár egyesítésével. 1975-ben költözött a Paulinyi Zoltán építész tervei
alapján készült épületbe. A 90-es években számítógépre
került a könyvtár teljes dokumentumállománya és kölcsönzési rendszere. 2005-ben teljes épületrekonstrukcióra került
sor, mely lehetőséget teremtett a belső terek korszerűsítésére, a szolgáltatások minőségi fejlesztésére, a nyilvános
közkönyvtári – közintézményi funkciók bővítésére. A
hagyományos dokumentumok mellett egyre nagyobb
szerepet kapnak a legújabb számítógépes információhordozók és adatbázisok. Gazdag gyűjtemény, internet
hozzáférés, színes programkínálat várja az olvasókat igényes
környezetben, a város szívében.

Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
Tel: +36 (42) 598-888
Nyitva tartás:
H: 13.00 – 18.00
K-P: 9.00 – 18.00
Szo: 9.00 – 13.00
www.mzsk.hu
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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

REFORMÁTUS TEMPLOM

1902-04 között épült a város szívében magasodó
neoromán téglatemplom, Samassa József bíboros, egri
érsek adományának jóvoltából. A Magyarok Nagyaszszonya plébániatemplom, mely 1993 óta a DebrecenNyíregyházi Egyházmegye társszékesegyháza, kettős
tornyával, arányaival, szerkezeti tökéletességével és
tiszta stílusával a hazai egyházi építészet kiemelkedő
alkotása. Tervezői Nagy Virgil és Kommer József budapesti építészmérnökök. A templom alaprajza római
keresztalakot mutat. A déli torony egyik fülkéjében van
elhelyezve a templomépítő, Samassa bíboros mellszobra, Tóth Sándor szobrászművész alkotása. Az oromfal
rózsaablakának középső körében Szent Cecília üvegfestménye és a templomban látható fogadalmi kép
Róth Miksa alkotása.

A keleti-nyugati fekvésű templom Melhouse János tervei
alapján 1873-ban épült romantikus stílusban. 1936-ban
karzatot építettek a templomban és homlokzatára óra került.
Orgonáját Kerékgyártó István építette, melyet 1938-ban
Árokháti Béla tervei alapján Rieger Ottó kétmanuálosra
bővített.

Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
Tel: +36 (42) 409-691

EVANGÉLIKUS TEMPLOM
Nyíregyháza legrégebbi épülete és egyben legértékesebb műemléke a barokk evangélikus templom, mely
Nyíregyháza zenei életének fontos helyszíne. A Nyíregyházára 1753-ban Békés megyéből érkező evangélikus
vallású lakosok építették 1784-86. között, Giuseppe
Aprilis tervei alapján. A torony csak tíz évvel később
készült el. A templom eredeti homlokzata, külseje az
akkori helytartótanács kikötésének megfelelően
dísztelen volt, csak száz év múlva látták el a főbejáratot
díszesebb kiképzéssel. A templom belső festése 1908ban készült el Gróh István és Hibján Gyula nyíregyházi
művésztanárok tervei alapján. A 12 harangból álló
harangjáték 1928-tól minden órában megszólal.
Nyíregyháza, Luther tér 14.
Tel: + 36 (42) 508-770

Nyíregyháza, Kálvin tér 11.
Tel: +36 (42) 507-048

GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM
Kevert bizánci stílusú templom. Vojtovics Bertalan tervezte, Barzó Mihály építette a templomot, 1897-ben szentelték fel
Szt. Miklós tiszteletére. Különlegesen szép a Tanító Krisztust
ábrázoló festett üvegablaka, és a légiesen könnyed, szinte
lebegő baldachinos oltára.
A templommal szemben található Püspöki Hivatalban
működik a Görögkatolikus Egyházművészeti Gyűjtemény,
mely a görögkatolikusok művészetének emlékeit őrzi. A
gyűjteményben többek között 17-18. századi ikonok, ikonosztázion-töredékek, 16-19. századi liturgikus könyvnyomtatványok, ötvösművészeti tárgyak láthatók.
Nyíregyháza, Bethlen G. u. 7.
Tel: +36 (42) 500-006

ZSINAGÓGA
A zsinagógát Baumhorn Lipót – a korszak legjelentősebb
zsinagóga tervezője és építője - tervei alapján az orthodox
izraelita hitközség 1923-24-ben építtette, 1932-re készült el
teljesen. A megyében a legnagyobb megmaradt, többször
felújított imaház. A mennyezeten és a falakon festmények
találhatóak, ezek a törzsek és a csillagképek jeleit, bibliai
jeleneteket és a zsidóság vallási szimbólumait ábrázolják. A
festést Z. Szalay Pál nyíregyházi művésztanár készítette.
Nyíregyháza, Mártírok tere 6.
Tel: +36 (42) 417-939

