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Digitális átállás az NYTV-ben is!
Ismert, hogy javában zajlik az úgynevezett digitális átállás, amely –
csakúgy, mint országosan – így a helyi televíziók esetében is két lépcsôben zajlik, s így vagy úgy, mindenkit érint.
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Edzõtábor után, tétmeccsek elõtt
Ausztriában edzôtáborozott a Nyíregyháza Spartacus. A csapat
három felkészülési mérkôzést is játszott bosnyák, szerb és osztrák
csapatok ellen.

XX. évfolyam,
26. szám
2013. augusztus 2.

Elsõként csatlakoztak

Fotó: Máté János
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Hatmilliárd forint a
nyugati elkerülôre
A város jövôjét meghatározó
beruházás indul a közeljövôben Nyíregyházán. Hónapok
óta tudható, hogy az évtized
második felét jellemzô síri
csendet követôen a jelenlegi
városvezetés jelentôset lépett
elôre az úgynevezett nyugati
elkerülô útszakasz megépítése ügyében. A kormány nemrégiben ugyanis nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházássá nyilvánította az
út megépítését, csakúgy, mint
az ország egyik legjelentôsebb, most zajló építkezését,
projektjét, a LEGO-bôvítést.
Mindez gyorsítást jelent, és az
út esetében jelentôs forrást is.
Közel hatmilliárd forintos, a
kormányzat döntése következtében ideérkezô pénzügyi
háttér jelenti a garanciát a
megvalósulásra. Ha minden a
tervek szerint halad, 2014 végére megépül az M3 autópálya–Tiszavasvári út közötti,
majd 2015 végére az onnan a
Tokaji útig tartó szakasz. (Az
útépítés részleteirôl, elôzményeirôl, várható hatásairól a
3., míg az épülô LEGO-gyárról a 2. oldalon olvashatnak.)

Másfél milliárdos felújítás az Érkertben Indul a Huszár-telep rekonstrukciója is
Két óvoda és egy általános iskola is korszerûbbé válik az
Érkertben. Az épületek felújítása „Az érkerti lakótelep
nagyvárosias lakókörnyezetének minôségi megújítása”
elnevezésû, másfél milliárd forintos program keretében
valósul meg, a Toldi utcai tízemeletesek teljes hôszigetelése, valamint a komplett közterület-rehabilitáció
mellett. A beruházásról szülôi értekezleten tájékoztatták
az érintetteket.
Korszerûbbé válhat a Móricz
Zsigmond Általános Iskola
Vécsey Károly Tagintézménye. Több mint 85 és fél millió forintból felújítják az iskola épületét. A beruházás keretében megvalósul az épület
külsô homlokzati hôszigetelése, a lapos tetô hô- és vízszigetelése, a tornaterem nyílászáróinak és héjazatának cseréje. Az iskola felújítása az
egyik eleme „Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minôségi megújítása” elnevezésû projektnek.
Az érkerti általános iskola

mellett megújul a Gyermekek
Háza Déli Óvoda Kincskeresô Tagintézménye. Az óvodában 24 millió forintból nyílászárókat cserélnek, valamint
elvégzik a homlokzat és a födém korszerûsítését. A Gyermekek Háza Déli Óvoda
Vécsey közi Telephelyén
szintén a lapos tetô hô- és vízszigetelését újítják fel, valamint megtörténhet a homlokzat hôszigetelése is. Erre több
mint 18 millió forintot fordítanak. A cél az energia-megtakarítás mellett az, hogy kényelmesebbé váljanak az in-

tézmények, s mind a gyermekek, mind a pedagógusok, dolgozók jobban érezzék magukat a modernizált épületekben.
A három oktatási-nevelési intézmény mellett megújulhat a
Civilház és a rendôrôrs épülete is, a munkálatok augusztusban kezdôdnek és a tervek
szerint ôsszel fejezôdnek be.
A projekt tartalmazza még a
Toldi utcai tíz darab tízemeletes ház teljes hôszigetelését,
illetve a teljes közterület-rehabilitációt, amit a remények
szerint szeptemberben el tudnak majd kezdeni. Az érkerti
lakótelep felújítása összesen
másfél milliárd forintból, 79
százalékos támogatással valósul meg. A nyári munkálatok után az érkerti oktatási intézmények felújítása várhatóan novemberben fejezôdik
be, de ez a tanévkezdést nem
zavarja.

Nemcsak az Érkertben és Örökösföldön, hanem a
Huszár-telepen is rekonstrukciós munkák kezdôdnek. A
több mint százmillió forintos, 85 százalékos támogatottságú projektelem elsôsorban közlekedési fejlesztéseket
(utak felújítása, építése) tartalmaz, másrészt játszóhelyek létesítését foglalja magában. Az infrastrukturális
fejlesztés összesen 810 méter új út építését és 681 méter
útfelújítást jelent. A kivitelezés várható kezdete 2013.
augusztus, várható befejezése 2013. december 31.
Nézzük részletesen az újabb beruházás fôbb elemeit:
– Viola u. útépítés: A tervezés
során a jelenleg földalapú út
szilárd burkolatúvá történô átépítése zajlik majd, a terület
víztelenítését szolgáló zárt
rendszerû csapadékcsatorna
részbeni rekonstrukciójával, illetve új szakasz kialakításával.
– Viola u.–Orgona u. összekötô szakasz útépítés: A tervezett szakasz az egyetlen alkalmas terület arra, hogy a két
út közötti összeköttetést szabványos paraméterek betartása
mellett biztosítani lehessen.
– Móricz Zs. u.–Bottyán J. u.
elkerülô szakasz útépítés: A

tervezett új szakasz lehetôvé
teszi, hogy a Huszár-telep átmenô forgalma kikerülhesse a
Huszár teret és ne terhelje a
forgalom az egyébként is
rossz nyomvonal-vezetésû útszakaszt.
– Bottyán J.–Dália u. burkolat-rekonstrukció: A beavatkozás során a kátyús, töredezett felület javítása és profilozása zajlik majd. A rehabilitált felületre záró aszfaltréteg kerül kopórétegként.
– Bottyán J.–Dália u. közötti
lakóutak felújítása: A felújítással érintett lakóházak kö-

zötti utak rehabilitációja
zúzottkôvel.
A fizikai környezet megújításának részeként megvalósul a
közterek felújítása, játszóhelyek kialakítása a megújított
lakóépületek és intézmények
környezetében. A tervezési területen kialakítandó zöldfelület elsôdleges funkciója egy
több korcsoportos játszó- és
sportlétesítményeket tartalmazó park kialakítása. A területen jelenleg áthúzódó kitaposott ösvényeket alapul véve
betonlap burkolatú gyalogosutakat terveztek, a játszó- és
sportlétesítmények ezen utak
mentén helyezkednek el.

Kedves Olvasóink!
Lapunk – a korábbi évekhez hasonlóan – nyáron
kéthetente jelenik meg,
legközelebb 2013. augusztus 16-án.

