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A városgondnok ajánlásával
Nyíregyházán beindult a nagyüzem, ami a közmûberuházásokat illeti. A
közlekedôk azzal szembesülhetnek, hogy jelentôs forgalmirend-változás
van Nyíregyháza több pontján.
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Rekordot döntött a Szpari
A csapat, azaz a Szpari beírta magát a labdarúgás nyíregyházi
aranykönyvébe. 1953-tól mostanáig tíz meccset (bajnoki és Magyar
Kupa) zsinórban még senki, soha nem nyert!
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Digitális átállás

Fotó: Máté János

Október 31. után már csak
digitális adást érhetnek el
a tévénézôk Magyarországon.

Épül, szépül Nyíregyháza
Nyíregyháza polgármestere köztéri installáción mutatta
be a város fejlôdését. Dr. Kovács Ferenc a most induló és
a már befejezés elôtt álló projekteket ismertette a
Kossuth téren. A város vezetôje azt mondta, több olyan
beruházás is a végéhez közeledik, amelyek esetében
három évvel ezelôtt még azért kellett dolgozni, hogy
egyáltalán elindulhassanak.
Elmondta, a városlakók azt
érzékelhetik, hogy szinte felbolydult Nyíregyháza. Ennek
egyik oka az, hogy a projekteket határidôn belül meg kell
valósítani. De a rossz idô közeledtével is le kell állni a
külsô munkálatokkal, így célszerû azokat mihamarabb befejezni.
Szinte lehetetlen minden futó
projektet felsorolni, emelte ki
Nyíregyháza polgármestere.
A számos beruházás közül kiemelte a szennyvízprojektet,
aminek az összköltsége meghaladja a 15 milliárd forintot.

A város közigazgatási határain belül több mint 8000 ingatlan szennyvízelvezetése oldódik meg. A projektnek köszönhetôen a város 96 százalékos csatornázottságával
mintegy 20 ezer városlakó
életminôsége javul.
Az útépítés is folyamatosan
zajlik, ezt azonban a szennyvízprojekt nem fedezi. A város polgármestere azt mondta, az elôzô városvezetés
ugyan azt hangoztatta, hogy
új utak is épülnek. A projektben azonban csak az érintett
szakaszok eredeti állapotra

való visszaállítása szerepelt. A
kormányzattól kapott fél milliárd forintot azonban 30 kilométernyi aszfaltozott és 6
kilométernyi zúzottköves út
építésére költik. Ezt kiegészíti
a NYÍRVV saját erôs útfelújítási programja is, itt 370 millió forintból 12 kilométernyi
helyreállítást hajtanak végre,
ez 26 utcát érint.
Több olyan beruházás is van
Nyíregyházán, ami most kezdôdött vagy hamarosan elindul. Ilyen a 30 éves piaccsarnok felújítása vagy az Agóra
projekt, ami szintén régóta
húzódik. A mûvelôdési központra 2 milliárd forintot költenek, de a borbányai hulladéklerakó rekultivációjára is
1,6 milliárd forint, vissza nem
térítendô támogatást nyert az
önkormányzat. Sóstóra is több
mint 2 milliárdot költenek.

Dr. Kovács Ferenc kiemelte,
több olyan projekt is folyamatban van Nyíregyházán,
ami magán- vagy állami beruházás. Ilyen például az épülô LEGO gyár vagy a nyugati
elkerülô, ami 10 évvel korábban készül el, mint azt eredetileg tervezték.
Az installáció alapjául
szolgáló térkép és projektismertetô megjelent
a Nyíregyházi Napló
szeptember 6-ai számában és letölthetô a
www.nyiregyhaza.hu oldalról. A fejlesztésekrôl
dr. Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Televízió péntek esti,
20.25 órakor kezdôdô
Híregyháza címû mûsorában is nyilatkozik.

Ez egy európai uniós kötelezettség, a digitális váltás után
az úgynevezett analóg módon
már nem tud senki tévét nézni. Azoknak, akik eddig egy
egyszerû tetô- vagy szobaantennával nézték a három országos csatornát és a helyi tévéket, mindenképpen váltaniuk kell.
Vári Péter, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
mûszaki fôigazgató-helyettese a digitális átállás országos nyíregyházi sajtótájékoztatóján elmondta:
– Ha a nézô régi
készülékén kívánja nézni a digitális
csatornákat, akkor ehhez egy kiegészítô doboz szükséges. Ezt a set-topboxot meg kell vásárolni, ez
alkalmassá teszi a meglévô
tévékészüléket arra, hogy a
jövôben is tudjon fogni mûsort. A digitális átállást követôen már nemcsak három,
hanem hét csatorna lesz fogható elôfizetés nélkül. Ha az
illetô úgy gondolja, hogy tévékészülék-csere elôtt áll,
akkor javasoljuk már olyan
készülék vásárlását, mely
beépített set-top-box-szal ellátott.
Azoknak, akik saját maguk
nem tudják kifizetni a digitális átálláshoz szükséges eszközöket, a Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság segítséget
nyújt. Az összesen mintegy
483 ezer rászorulóból eddig
122 ezren nyújtottak be igényt
a támogatásra.
Zsuppán Attila, az NMHH
kommunikációs igazgatója
azt emelte ki, hogy a szociálisan rászorulók számára ingyenesen biztosítják a digitális televíziózáshoz szükséges
eszközöket, a set-top-boxokat, illetve az antennákat. Országszerte már több mint 100
ezer háztartásban ingyenesen
felszerelték ezeket az eszkö-

zöket. Ezt a munkát folytatják a digitális átállás második
ütemében érintett területeken,
így Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében is. Fontos tudnivaló, hogy október 31. után a
második ütemterületen élôk
még egy hónapig, tehát november 30-áig igényelhetik
ezt a támogatást.
A felmérések szerint Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 57 és fél ezer rászoruló
van, ebbôl eddig mintegy 22
és fél ezren igényeltek támogatást. Nyíregyházán közel 5000-en vannak, akik
kérhetnek segítséget.
Dr. Kovács Ferenc polgármester arra hívta fel a figyelmet,
hogy az NMHH
felmérése szerint
Nyíregyházán
4760-an jogosultak a támogatott eszközökre, ebbôl eddig
1225-en igényelték a
digitális átálláshoz szükséges
mûszaki berendezéseket. Azt
is elmondta, hogy fontos tudni, hogy november 30-áig van
lehetôség mindenkinek felkészülni a digitális adásra. Az is
elôfordulhat – mondta a polgármester –, hogy valaki csak
késôbb kerül olyan élethelyzetbe, hogy rászorulttá válhat.
Ôket sem felejtjük el, senki
nem marad televízió nélkül –
hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc.

:
szeptember 20.!
A második ütemben érintett
területeken a Nyíregyházi Televízió elsôként kezdi meg a
digitális sugárzást. Az ehhez
szükséges engedélyeket a Város-Kép Kft. ügyvezetôje,
Zagyva Gyula szerdán délután vette át az illetékes hatóságtól. Szeptember 20-án,
péntektôl indul a digitális
adás, a Nyíregyházi Televízió
a jelenleginél jobb minôségben lesz elérhetô.
(Bôvebben a 13. oldalon.)

