
 

 

VP6-19.2.1.-56-3-17 

Közép Szabolcsi Leader Egyesület – Közösségépítő és hagyományőrzésre épülő 

rendezvények támogatása 

Térségi értékek fesztiválja Ibrányban 

Szakmai beszámoló 

 

projektazonosító: 3048395816 

 

2021.09.01. 



 

 

Ibrány Város Önkormányzata 2020.01.29-én pályázatot nyújtott be a VP6-19.2.1.-56-3-17 

kódszámú Közép Szabolcsi Leader Egyesület – Közösségépítő és hagyományőrzésre épülő 

rendezvények támogatása felhívásra „Térségi értékek fesztiválja Ibrányban” címmel, melyre a 

Kedvezményező bruttó 3.000.000 forint támogatási összeget biztosított.  

A rendezvény általános ismertetése 

A rendezvény címe: Térségi értékek fesztiválja Ibrányban.  

Megvalósítás helyszínei:  

- Ibrány Városliget (4484 Ibrány Lehel u. 54. hrsz: 1561). 

- Ibrányi László Művelődési Központ Könyvtár és Sportcentrum (4484 Ibrány Hősök tere 2-

4. hrsz: 1017) 

A helyszín tulajdona: Ibrány Város Önkormányzata 

Megvalósítás ideje: 2021. augusztus 19.-20.-21. 

A rendezvény főbb céljai: 

 a település és a térség népességmegtartó erejének növelése 

 a lakosság egymás iránti felelősségtudatának fejlesztése 

 az elvándorlási kedv csökkentése 

 a településre és a HACS területére való betelepülési kedv növelése 

 Ibrány Város járási és megyei megítélésének javítása 

 a térség turisztikai népszerűsítése 

 a környező településekkel való kapcsolat javítása, erősítése, elmélyítése 

 a települések közötti partnerségek kiépítésének elősegítése 

 a helyi civil szervezetek aktivitásának növelése 

 az önkéntes munka népszerűsítése 

2021. augusztus 19. (csütörtök) 

A háromnapos rendezvénysorozat 2021. augusztus 19-én csütörtök késő délután vette kezdetét 

az Ibrányi Városligetben, amikor is a helyi érdekeltségű zenés-táncos fellépő élő műsorával 

lépett a nagyszínpadra.  



 

 

Ezt követően Trencsényi Imre, Ibrány Város Önkormányzatának polgármestere, ünnepélyes 

keretek között hivatalosan is megnyitotta a rendezvénysorozatot ismertette a hosszúhétvége 

programjait, majd személyesen nyújtotta át a kitűntetetteknek az elismerő oklevelet és a vele 

járó ajándékokat.  

Este 9 órára zsúfoltan megtelt az Ibrányi Városliget, hiszen a hétvége legnagyobb volumenű 

eseményére került sor, színpadra lépett a hazánkban nagy népszerűségnek örvendő István a 

király rockopera előadás Varga Miklós, Nagy Szilárd és Ragány Misa főszereplésével, mely 

hatalmas sikert ért el a közönség tekintetében. 

2021. augusztus 20. (péntek) 

A programhétvége második napja délelőtt 10 órakor az Ibrányi László Művelődési Központ 

Könyvtár és Sportcentrum színháztermében kezdődött, ahol a helyi általános iskolás és 

gimnazista diákok lepték meg egy előadói, zenés-táncos műsorral az érdeklődő közönséget.  

Maradva a kulturális intézmény falain belül, a helyi értékek kiállítása program kereteiben, egy 

tusrajztárlatot tekinthettek meg a kilátogatók, melynek értékét növeli, hogy ibrányi 

alkotóművész készített.   

Kora délutántól újra az Ibrányi Városligetre irányult minden figyelem, hiszen visszaköltözött a 

rendezvénysorozat a fő helyszínére. Trencsényi Imre polgármester köszöntötte a megjelenteket 

és ismertette a második nap további programjait.      

A pénteki délután főként a helyi identitásról szólt, hiszen intézmények, szervezetek, 

vállalkozások számára került megrendezésre a Hagyományőrző és vadételek főzőversenye, 

melyhez csatlakozott a „Térségi értékek fesztiválja Ibrányban” projekt az állandó sátraival. 

 Térségi értékek sátor  

 Helyi termékek sátor  

 Környezetvédelmi, természetvédelmi sátor  

 Ibrányi László Művelődési Központ Könyvtár és Sportcentrum sátor 

 Nagyik sátor 

Az állandó sátrak mellett, a színpadon is folyamatosan zajlottak a programok, a helyi 

érdekeltségű zenés fellépő élőzenével szórakoztatta a közönséget a délután során. A pénteki 

napon sötétedés előtt Trencsényi Imre, Ibrány Város Önkormányzatának polgármesterének 



 

 

köszönő szavait követően lépett színpadra a nap zárásaként a könnyűzenei fellépő, akinek 

ütemeire tombolt az egész Városliget.   

2021. augusztus 21. (szombat) 

A zárónapon a Térségi értékek kerékpártúra került lebonyolításra, ahol közel 60 fő vett részt az 

Ibrányi László Művelődési Központ Könyvtár és Sportcentrum – Ibrány Nagyerdő – Tisza 

töltés – Tiszabercel Komp közösségi tér – Paszab (paszabi szőttes térségi értékének 

megismerése) – Ibrány útvonalon.    

A kerékpártúra során az Ibrányi Polgárőr Egyesület folyamatosan biztosította a közlekedést és 

a balesetmegelőzést.    

 

Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása: 

 

A kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a projekt során a beszámoló beadásáig 

biztosított. A projektgazda a „Térségi értékek fesztiválja Ibrányban” rendezvénysorozat 

sajtóanyagjaiban kötelező elemek feltüntetése mellett a Közép-Szabolcsi Leader Egyesület 

HACS logója is megjelenítésre került.  

A rendezvény lezárását követő 15 napon belül, az írásbeli emlékeztető megküldésre került a 

Magyar Államkincstár mellett a HACS részére is.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


