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Öt partner fogott össze, hogy egy közös kihívásra keressenek választ:

hogyan fejlesszék a közigazgatási hatóságok Regionális Innovációs

Stratégiáikat, hogy e-megoldásokkal javuljon a közszolgáltatások

minősége és fejlődjön a regionális innováció.

 (https://www.nyiregyhaza.hu/category/helyi-hirek)

A BETTER projekt hivatalosan is kezdetét vette – Öt
partner fogott össze

 

Helyi hírek



https://www.nyiregyhaza.hu/
https://www.nyiregyhaza.hu/profile/nyiregyhaza-hu
https://www.nyiregyhaza.hu/category/helyi-hirek
javascript:void(0)
javascript:void(0)


2019. 12. 23. A BETTER projekt hivatalosan is kezdetét vette – Öt partner fogott össze - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Portálja - Nyíregyhá…

https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-better-projekt-hivatalosan-is-kezdetet-vette-ot-partner-fogott-ossze-2019-12-19 2/13





2019. 12. 23. A BETTER projekt hivatalosan is kezdetét vette – Öt partner fogott össze - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Portálja - Nyíregyhá…

https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-better-projekt-hivatalosan-is-kezdetet-vette-ot-partner-fogott-ossze-2019-12-19 3/13

  Megosztás
  

 

 ELŐZŐ HÍR

In memoriam Dr. Wischán Elek – Búcsúzik a Szabolcs megyei kórházcsoport
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/in-memoriam-dr.-wischan-elek-bucsuzik-a-szabolcs-megyei-

korhazcsoport-2019-12-19)

KÖVETKEZŐ HÍR 

Három baleset egy nap alatt – Újabb karambol zárta a szerdát a Törzs utcán
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/harom-baleset-egy-nap-alatt-ujabb-karambol-zarta-a-szerdat-a-

torzs-utcan-2019-12-19)

TOVÁBBI HELYI HÍREK 

nyiregyhaza.hu (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/nyiregyhaza-hu) Dec 23, 2019

Viharos széllel és esővel köszönt ránk a karácsony - Hétfőn erős hidegfront érkezik

Viharos széllel és esővel köszönt ránk a karácsony - Hétfőn erős hidegfront
érkezik (https://www.nyiregyhaza.hu/post/viharos-szellel-es-esovel-koszont-
rank-a-karacsony-hetfon-eros-hidegfront-erkezik-2019-12-23)

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/viharos-szellel-es-esovel-koszont-rank-a-karacsony-hetfon-eros-

hidegfront-erkezik-2019-12-23)
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Hogyan és milyen módon vihetjük vissza a nem megfelelő ajándékokat? - Szakember...

Hogyan és milyen módon vihetjük vissza a nem megfelelő ajándékokat? -
Szakember válaszol! (https://www.nyiregyhaza.hu/post/hogyan-es-milyen-
modon-vihetjuk-vissza-a-nem-megfelelo-ajandekokat-szakember-valaszol-
2019-12-23)

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/hogyan-es-milyen-modon-vihetjuk-vissza-a-nem-megfelelo-

ajandekokat-szakember-valaszol-2019-12-23)
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Dér Vivien (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/der-vivien) Dec 23, 2019

Akár 45 percenként is kigyulladhat egy lakás az adventi időszakban és karácsonykor

Akár 45 percenként is kigyulladhat egy lakás az adventi időszakban és
karácsonykor (https://www.nyiregyhaza.hu/post/akar-45-percenkent-is-
kigyulladhat-egy-lakas-az-adventi-idoszakban-es-karacsonykor-2019-12-23)
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Közel 600 ezer látogatója volt városunk legismertebb turisztikai attrakciójának

Közel 600 ezer látogatója volt városunk legismertebb turisztikai
attrakciójának (https://www.nyiregyhaza.hu/post/kozel-600-ezer-latogatoja-
volt-varosunk-legismertebb-turisztikai-attrakciojanak-2019-12-23)
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E-IDŐPONT FOGLALÁS

(https://www.facebook.com/nyiregyhazamjv) (http://www.twitter.com/nyiregyhazamjv)

(http://www.instagram.com/nyiregyhaza.hu) (https://www.youtube.com/user/NyiregyhaziTV)

KÖVESSEN MINKET

 Facebook  Twitter

 Instagram  Youtube
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korhazcsoport-2019-12-19)
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Dec 19, 2019

In memoriam Dr. Wischán Elek – Búcsúzik a Szabolcs megyei...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/in-memoriam-dr.-wischan-elek-
bucsuzik-a-szabolcs-megyei-korhazcsoport-2019-12-19)

1

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/orszagos-

bajnok-lett-szurovcsjak-ivett-legyozte-

hosszu-katinkat-es-jakabos-zsuzsannat-

2019-12-17)

Bakai Judit (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/bakai-judit-

5de79637a6644)

Dec 17, 2019

Országos bajnok lett Szurovcsják Ivett, legyőzte Hosszú...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/orszagos-bajnok-lett-
szurovcsjak-ivett-legyozte-hosszu-katinkat-es-jakabos-
zsuzsannat-2019-12-17)

2

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/halalos-

kimenetelu-baleset-tortent-nyirturanal-

egy-ember-eletet-vesztette-2019-12-23)

Huzsvári Patrik (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/huzsvari-patrik-

5de7a239851e6)

Dec 23, 2019

Halálos kimenetelű baleset történt Nyírturánál – Egy ember...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/halalos-kimenetelu-baleset-
tortent-nyirturanal-egy-ember-eletet-vesztette-2019-12-23)

3

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/tavasszal-

nyit-ki-a-kozonseg-elott-az-uszoda-elkeszult-

az-epulet-2019-12-21)

Tarczy Gyula (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/tarczy-gyula)

Dec 22, 2019

Tavasszal nyit ki a közönség előtt az uszoda - Elkészült...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/tavasszal-nyit-ki-a-
kozonseg-elott-az-uszoda-elkeszult-az-epulet-2019-12-21)

4

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/szeptemberben-

eb-donto-a-megyeben-rangos-

salakmotorversenyek-lesznek-2020-ban-2019-12-

18)

Dankó László (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/danko-

laszlo)

Dec 18, 2019

Szeptemberben EB döntő a megyében - rangos
salakmotorversenyek...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/szeptemberben-
eb-donto-a-megyeben-rangos-salakmotorversenyek-
lesznek-2020-ban-2019-12-18)
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(https://www.nyiregyhaza.hu/post/hoppa-
nyiregyhaza.hu (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/nyiregyhaza-hu)

Hoppá! Nem megszokott módon �gyelmeztetik az autósokat...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/hoppa-nem-megszokott-
modon-�gyelmeztetik-az-autosokat-teli-gumi-kommando-
nyiregyhazan-2019-12-19)
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az-autosokat-teli-gumi-kommando-

nyiregyhazan-2019-12-19)

Dec 19, 2019

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/gyalogost-

gazoltak-a-szechenyi-utcan-korhazba-

szallitottak-a-serultet-2019-12-20)

nyiregyhaza.hu (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/nyiregyhaza-hu)

Dec 20, 2019

Gyalogost gázoltak a Széchenyi utcán, kórházba
szállították... (https://www.nyiregyhaza.hu/post/gyalogost-
gazoltak-a-szechenyi-utcan-korhazba-szallitottak-a-
serultet-2019-12-20)
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2019-12-21)
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Dec 21, 2019

Varázslatos hangulatú volt a Városi Karácsonyi Koncert
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/varazslatos-hangulatu-
volt-a-varosi-karacsonyi-koncert-2019-12-21)
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(https://www.nyiregyhaza.hu/post/futobicikli-

labdak-es-trambulinok-

sportszercsomagokat-kapnak-a-varosi-

ovodak-2019-12-17)

Dér Vivien (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/der-vivien)

Dec 17, 2019

Futóbicikli, labdák és trambulinok! Sportszercsomagokat...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/futobicikli-labdak-es-
trambulinok-sportszercsomagokat-kapnak-a-varosi-ovodak-
2019-12-17)
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(https://www.nyiregyhaza.hu/post/karacsonyi-

unnepseget-tartottak-pentek-delelott-a-mora-

ferenc-altalanos-iskolaban-2019-12-20)

Bakai Judit (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/bakai-judit-

5de79637a6644)

Dec 20, 2019

Karácsonyi ünnepséget tartottak péntek délelőtt a Móra...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/karacsonyi-unnepseget-
tartottak-pentek-delelott-a-mora-ferenc-altalanos-
iskolaban-2019-12-20)
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Nyíregyháza Let's DanceNyíregyháza Let's Dance

LET'S DANCE

(/category/programajanlo)
PROGRAMAJÁNLÓ 

2019.
12.25.

Karácsonyi zenés áhítat a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/karacsonyi-zenes-ahitat-a-nyiregyhazi-evangelikus-
nagytemplomban-2019-12-20)

2019.
12.28.

Marica grófnő - Kálmán Imre egyik legsikeresebb operettje a VMKK-ban
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/marica-grofno-kalman-imre-egyik-legsikeresebb-
operettje-a-vmkk-ban-2019-10-30)

2019. Óévbúcsúztató Nyíregyházán a Kossuth téren, Curtisszel és tűzijátékkal


https://www.youtube.com/watch?v=JuIaQ9mYICA
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12.31. (https://www.nyiregyhaza.hu/post/oevbucsuztato-nyiregyhazan-a-kossuth-teren-
curtisszel-es-tuzijatekkal-2019-12-10)

2020.
01.01.

33. Újévi koncert a Continental Arénában, műsoron népszerű világslágerek
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/33.-ujevi-koncert-a-continental-arenaban-musoron-
nepszeru-vilagslagerek-2019-12-13)

2020.
01.12.

Alice Csodaországban - interaktív zenés mesejáték a Váci Mihály Kulturális Központban
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/alice-csodaorszagban-interaktiv-zenes-mesejatek-a-
vaci-mihaly-kulturalis-kozpontban-2019-12-09)

(https://www.nyiregyhaza.hu/ertektar)

VÁROSI CÉGEINK

(http://www.nyirtavho.hu) (http://www.nyirvv.hu)
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(https://www.nyiregyhaza.hu/post/meg-nem-keso-a-vizmerok-teliesitese-a-hibaelharitas-penzbe-kerul-

2019-12-12)
nyiregyhaza.hu (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/nyiregyhaza-hu) Dec 15, 2019

 (https://www.nyiregyhaza.hu/category/helyi-hirek)

Még nem késő a vízmérők téliesítése! - A hibaelhárítás...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/meg-nem-keso-a-vizmerok-teliesitese-a-
hibaelharitas-penzbe-kerul-2019-12-12)

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/guinness-

rekorderbol-hetkoznapi-hos-lett-

gyerekeken-segitene-a-labdazsonglor-2019-

12-12)

Bruszel Dóra (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/bruszel-dora)

Dec 15, 2019

Guinness-rekorderből hétköznapi hős lett - Gyerekeken
segítene... (https://www.nyiregyhaza.hu/post/guinness-
rekorderbol-hetkoznapi-hos-lett-gyerekeken-segitene-a-
labdazsonglor-2019-12-12)

Helyi hírek
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nyiregyhazi-uszo-legyozte-hosszu-

katinkat-szurovcsjak-ivett-bajnok-

2019-12-14)

Dankó László (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/danko-laszlo) Dec 14, 2019

A nyíregyházi úszó legyőzte Hosszú Katinkát - Szurovcsják...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-nyiregyhazi-uszo-legyozte-
hosszu-katinkat-szurovcsjak-ivett-bajnok-2019-12-14)

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/szalagavato-

az-nytv-musoran-a-kossuth-lajos-gimnazium-

vegzosei-mutatkoznak-be-2019-12-12)
nyiregyhaza.hu (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/nyiregyhaza-

hu)

Dec 14, 2019

Szalagavató az NYTV műsorán -A Kossuth Lajos
Gimnázium...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/szalagavato-az-nytv-
musoran-a-kossuth-lajos-gimnazium-vegzosei-
mutatkoznak-be-2019-12-12)

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/lapcsanka-

advent-forgatag-vasar-unnep)

Dér Vivien (https://www.nyiregyhaza.hu/pro�le/der-vivien)

Dec 13, 2019

A frissen sült lapcsánka idén is az adventi forgatag egyik...
(https://www.nyiregyhaza.hu/post/lapcsanka-advent-
forgatag-vasar-unnep)

 (https://www.nyiregyhaza.hu/post/teszteld-tudasod-nyiregyhazarol-

minden-kvizunk-egy-helyen-2019-05-01)
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Viharos széllel és esővel köszönt ránk a karácsony - Hétfőn erős

hidegfront érkezik (https://www.nyiregyhaza.hu/post/viharos-

szellel-es-esovel-koszont-rank-a-karacsony-hetfon-eros-hidegfront-

erkezik-2019-12-23)

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/hogyan-

es-milyen-modon-vihetjuk-vissza-a-nem-

megfelelo-ajandekokat-szakember-

valaszol-2019-12-23)

Hogyan és milyen módon vihetjük vissza a nem megfelelő

ajándékokat? - Szakember válaszol!

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/hogyan-es-milyen-modon-

vihetjuk-vissza-a-nem-megfelelo-ajandekokat-szakember-valaszol-

2019-12-23)

(https://www.nyiregyhaza.hu/post/akar-

45-percenkent-is-kigyulladhat-egy-

lakas-az-adventi-idoszakban-es-

karacsonykor-2019-12-23)

Akár 45 percenként is kigyulladhat egy lakás az adventi időszakban és

karácsonykor (https://www.nyiregyhaza.hu/post/akar-45-percenkent-

is-kigyulladhat-egy-lakas-az-adventi-idoszakban-es-karacsonykor-

2019-12-23)
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