
A nyíregyházi önkormányzat hetilapja, a
XXI. évfolyamát élô Nyíregyházi Napló –
a rendszeresen végzett közvélemény-ku-
tatások szerint – a lakosság elsô számú
információs forrása: a megyeszékhelyen
élôk leginkább e lapból értesülnek a vá-
rosban történt eseményekrôl.
A Napló az újság terjedelmének (16 ol-
dal) legalább felét adó szerkesztôsé-
gi anyagaival, a könnyû áttekinthetô-
ségével, a helyi események teljes körû,
folyamatos feldolgo-
zásával vált igazán
kedveltté. De nem-
csak a friss hírekkel,
információkkal tud-
tunk közel kerülni ol-
vasóinkhoz, hanem
keresztrejtvényekkel, pályázatokkal, já-
tékokkal is tartjuk a kapcsolatot azok-
kal, akik minden hét végén várják a Nyír-

Megjelenés: hetente péntek

Lapzárta: hetente szerda 14.00

Anyagleadás: hetente kedd 16.00

egyházi Naplót. Az általuk beküldött meg-
fejtések mind azt bizonyítják, hogy nem
dolgozunk hiába hétrõl hétre. Eltérõen
más helyi lapoktól, mi arra is figyelünk,
hogy az újságolvasók sok hasznos is-
meretet szerezzenek. Életmódtanácsok,
receptek, konyhai trükkök és más érde-
kességek is színesítik lapunk hasábjait
minden alkalommal.
A lap szûkített A/3-as formátuma, a min-
den oldalon négyszínes nyomtatás, a

pénteki megjelenés
jól szolgálja a hirdetôk
igényeit is. A Nyíregy-
házi Napló a térség
egyetlen olyan ingye-
nes újságja, mely a
megyeszékhely min-

den háztartásán túl (50 300 példány), a
várost övezô bokortanyákba (+3000 pél-
dány) is eljut.







A Nyíregyházi Televízió adásait a me-
gyeszékhely mintegy 30 km-es körzeté-
ben sugározza, de a csatorna a kábelszol-
gáltatók hálózatán is elérhetô, így mintegy
300 000 nézô képes a Nyíregyházi Televí-
zió adásának minôségi vételére.

A televízió, a hagyományoknak meg-
felelôen, már reggel fél héttôl várja né-
zôit az elôzô esti adás ismétlésével, majd
9 órától – a hirdetôk és a lakosság által

Nyíregyházi Televízió: több mint negyed évszázad

is igen kedvelt – a képújság szolgáltatá-
sé a képernyô, mely friss információkat,
híreket, közleményeket, reklámokat
nyújt, zenei háttérrel. Délután öt órától
filmsorozatokkal és tematikus, szakmai
mûsorokkal jelentkezünk, melyet a hír-
adók és idôjárás-jelentések szakítanak
meg. Az adásnapokat 20.30-kor a Há-
lózat Televízió országos hírmûsora és
film zárja.









A Város-Kép Nonprofit Kft. 2005 óta üze-
melteti a városi honlapot. A weblap
2011. év végi átalakításával az volt a cé-
lunk, hogy a városlakók és Nyíregyháza
után érdeklõdõk hitelesen, gyorsan jut-
hassanak információhoz, s mindent egy
helyen találjanak meg, amit az adott pil-
lanatban, az itt történtekrõl tudni érde-
mes. Ezért erõsítettük a hírportál jelleget,
amihez minden szükséges feltételt meg-
teremtettünk: szerkesztõink, fotósaink,
operatõreink ma már a helyszínrõl,
mobilinternetes kapcsolaton keresztül
képesek a helyi hírek, fényképfelvételek,
video-összeállítások azonnali továbbítá-
sára a weblapra. Az MTI-vel kötött meg-
állapodásunk kapcsán pedig olvasóink
nem maradhatnak le az országban
történt legfontosabb
közéleti, gazdasági vagy
s p o r t e s e m é n y e k r õ l
sem. A fõoldalon egy-
szerre így folyamatosan
40–50 hír, publicisztika,
program található, s ter-
mészetesen az archív hírek

Megújult Nyíregyháza honlapja

közötti böngészésre is van lehetõség. A
naponta többszöri frissítéssel, nyere-
ményjátékainkkal, folyamatos promó-
ciókkal elértük, hogy regisztrált felhasz-
nálóink és látogatóink száma folyamato-
san emelkedik, melyet – másokkal ellen-
tétben – nyilvános adatként a honlap al-
ján bárki megtekinthet.
Természetesen a www.nyiregyhaza.hu
egyéb funkciói is garantálják a jelentõs
látogatottságot. A városlakók, vállalkozók
itt találják a hatályos önkormányzati ren-
deleteket, a hivatalos közleményeket, pá-
lyázatokat, de hamarosan innen lesz min-
denki számára elérhetõ az „e-ügyintézés”,
a regisztrált felhasználóknak pedig ingye-
nes apróhirdetési lehetõséget kínálunk

majd. A Nyíregyházára lá-
togatókat is maximálisan
kiszolgálja a weblap, hi-
szen itt minden, a turisz-
tikával, vendéglátással
kapcsolatos informá-

ció, esemény, ren-
dezvény egy he-
lyen megtalálható.





6x2 méteres óriásplakát- és 3x1 méteres reklámtábla-helyet is bérelhet
nálunk Nyíregyháza egyik legforgalmasabb utcáján, a Sóstói úton.


