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Szeretettel köszöntöm Önöket városunkban!
Nagyon örülök annak, hogy Nyíregyházát választották úticéljukként. 

Egy utazás legizgalmasabb része egy új táj felfedezése, az emberek, a kultúra, a hagyo-
mányok megismerése. Ezt a kiadványt azzal a szándékkal készítettük, hogy ízelítőt nyújtsunk 
abból a színes kínálatból, amely városunk kulturális palettáján szerepel. Fesztiváljaink, 
ünnepeink kiváló alkalmat nyújtanak arra, hogy Önök is bepillanthassanak minden-
napjainkba és részesei legyenek annak a hagyományos vendégszeretetnek, amely városunk 
polgárait évszázadok óta jellemzi.

Ismerjenek meg bennünket, fedezzék fel kulturális értékeinket, örökségünket őrző 
múzeumainkat, művészeti csoportjainkat, hitünket tápláló templomainkat. Válasszanak 
kedvükre színvonalas rendezvényeinkből!

Tartalmas időtöltést kívánok Önöknek, érezzék jól magukat városunkban!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM ÖNÖKET VÁROSUNKBAN!

RENDEZVÉNYEK 2020
február 22-23.

március 27-május 31.

április 13.

április 18.

április 24.

május 1.

május 14.

május 15-16.

május 16.

május 31.

június 1.

június 6.

június 18-21.

június 23.

június 24-27.

június 27.

július 11.

július 16-19.

július 18.

július 18.

július 24-26.

augusztus 16-21.

augusztus 20.

augusztus 20.

augusztus 21-29.

szeptember 5.

szeptember 6.

szeptember 19-20.

szeptember 26.

október 3.

október 16-2021. január 17.

október 17.

november 6-8.

november 14.

november 29. – december 31.

III. NYÍRSÉGI DISZNÓTOROS FESZTIVÁL

KISFALUDI STROBL ZSIGMOND KIÁLLÍTÁS

NYÍRSÉGI HÚSVÉT A MÚZEUMFALUBAN

I. NYÍREGYHÁZI FUTÓFESZTIVÁL

HELLO NYÍREGYHÁZA

MAJÁLIS A MÚZEUMFALUBAN

TOUR DE HONGRIE

VÁROSNAPI PROGRAMOK – SZELEKTÍV SZOMBAT

III. BRINGA PIKNIK 

GYERMEKNAP

PÜNKÖSDI SOKADALOM A MÚZEUMFALUBAN

10. MICHELIN BRINGAFESZTIVÁL 

IX. HÜBNER BEACH VOLLEYBALL IN THE CITY

SZENT IVÁN-ÉJ A MÚZEUMFALUBAN

SÓSTÓ OPEN AIR FESZTIVÁL

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA

V. SÓSTÓI SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL

ORSZÁGOS STRANDFOCI BAJNOKSÁG A FATUM PROPERTY KUPÁÉRT

SZÜLETÉSNAPI PIKNIK - A SÓSTÓI MÚZEUMFALU ALAPÍTÁSÁNAK

50. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

SÓSTÓI BARKÁCSBOGRÁCS AMATŐR FŐZŐVERSENY

U19 VILÁGKUPA - NEMZETKÖZI KERÉKPÁROS NAGYVERSENY

13. CANTEMUS NEMZETKÖZI KÓRUSFESZTIVÁL

ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÜNNEPE 

SZENT ISTVÁN-NAPI ÚJ KENYÉR ÜNNEP A MÚZEUMFALUBAN

VIDOR FESZTIVÁL

LEGO NAP NYÍREGYHÁZÁN

RÉGI MAGYARORSZÁG ÍZEI A MÚZEUMFALUBAN

TIRPÁK FESZTIVÁL

BRINGA VÁROS 7.1

II. NYÍREGYHÁZA EXTREME TRAIL AKADÁLYVERSENY

RIPPL-RÓNAI KIÁLLÍTÁS 

SZENT VENDEL-NAPI PÁSZTORFORGATAG

RALLY EB

MÁRTON-NAPI VIGASSÁG A MÚZEUMFALUBAN

NYÍREGYHÁZI ADVENT RENDEZVÉNYSOROZAT



 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 kismester-
ségeket 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˝. 2014-ben átadásra került az 
Árpád-kori falu, melyet ásatási megfigyelések, történeti 
források és a néprajztudomány eredményeit felhasználva 
készítettek el. 
 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.

 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. 

 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, diplomata-
ruhák), 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.

 

www.kallaygyujtemeny.hu

Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
Tel: 42/315-722

Nyitva tartás:
H: zárva
K-V: 9.00-17.00
www.josamuzeum.hu

A Kállay Gyűjtemény
2020. június 27-én
a Múzeumok Éjszakáján
új helyen, új környezetben
a Bessenyei tér 15. sz.
alatt nyitja meg kapuit.

Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő, Tölgyes u. 1.
Tel: 42/500-552

Nyitva tartás:
április 1 – május 31. 
H: zárva; K-V: 9.00 – 17.00
június 1 - szeptember 30.
minden nap 10.00 - 18.00
október 1 – október 31.
H: zárva; K-V: 9.00 – 17.00
november 1 - november 15.
H: zárva; K-V: 9.00 - 16.00

www.muzeumfalu.hu

November 16 – március 31. között a múzeumfalu munkanapokon
8.00-16.00 óra között sétálójeggyel látogatható.



 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 nagymér-

tékű 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 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 legna-

gyobb ingyenes világzenei és kulturális rendezvényének, a 

VIDOR Fesztiválnak. A hagyományosan augusztus utolsó 

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.

 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, 2014-ben pedig a Nemzet Művésze díjjal tüntették ki.

 A Cantemus Kórus több évtizedes világjáró tevékenysége során szerzett kórusbarátságai 
adták az ötletet húsz évvel ezelőtt az első Cantemus Fesztivál megszervezéséhez. A Nyíregy-
házi 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.

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.
Jegyiroda: Nyíregyháza, Országzászló tér 6.
Nyitva tartás: H-P: 9.00 - 17.00
Tel: 42/507-006
www.moriczszinhaz.hu
 
Rózsakert Szabadtéri Színpad
Nyíregyháza, Benczúr tér 22.
Tel: 42/310-208

Nyíregyházi Cantemus Kórus
Nyíregyháza, Vay Á. krt. 18.

Tel: 42/508-708
www.cantemus.hu 



 A Váci Mihály Kulturális Központ épülete a Kossuth- és 

Ybl-díjas Bán Ferenc tervei alapján épült, amelyet 1981-

ben vehettek birtokukba a nyíregyháziak. A kulturális 

központ a közművelődési feladatokon túl számos színes 

rendezvénynek is otthont ad. Itt kapott helyet a 

Nyíregyházi Televízió és a Nyíregyházi Napló szerkesz-

tősége. Az épület a közelmúltban az Agóra Projekt 

keretében látványos felújításon esett át, melynek 

köszönhetően a mai kor követelményeit kielégítő 

komplexum jött létre. 2015 januárjától az agóra funkciók 

is beléptek az intézmény életébe, többek között 

gyermekmegőrzés, játszóház, felnőttképzés, Agóra 

tanoda, Társadalomfejlesztő Központ, KulTour Info Pont, 

Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat, eMagyar-

ország Pont várja az érdeklődőket. 

VÁCI MIHÁLY
KULTURÁLIS KÖZPONT

Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 42/411-822

Nyitva tartás: 
H-V: 8.00-20.00

www.vacimuv.hu

Tel.: 42/598-888
 A Móricz Zsigmond 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 dokumen-

tumállománya 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 információ-

hordozók és adatbázisok. Gazdag gyűjtemény, internet 

hozzáférés, színes programkínálat várja az olvasókat igényes 

környezetben, a város szívében.



RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

 1902-04 között épült a város szívében magasodó 
neoromán téglatemplom, Samassa József bíboros, egri 
érsek adományának jóvoltából. A Magyarok Nagyasszo-
nya plébániatemplom, mely 1993 óta a Debrecen-
Nyíregyházi 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.

Nyíregyháza, Kossuth tér 4.
Tel: 42/409-691

EVANGÉLIKUS TEMPLOM

 Nyíregyháza legrégebbi épülete és egyben legérté-
kesebb 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 megfele-
lően dísztelen volt, csak száz év múlva látták el a 
főbejáratot díszesebb kiképzéssel. A templom belső 
festése 1908-ban 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: 20/368-9935

REFORMÁTUS TEMPLOM

 A kelet-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, Kálvin tér 11.
Tel: 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 könyv-
nyomtatványok, ötvösművészeti tárgyak láthatók. 

Nyíregyháza, Bethlen G. u. 7.
Tel: 42/500-006

ZSINAGÓGA

 A zsinagógát Baumhorn Lipót – a korszak legjelen-
tősebb 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: 42/417-939


