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Városi rendelõ

Amitől tüsszögünk
Mostantól rendszeresen találkozhatnak olvasóink egészségügyi
témájú írásokkal lapunkban. A városi rendelõt nemcsak itt, honlapunkon – www.nyiregyhaza.hu – is megnyitottuk, ahol egy-egy
témáról bõvebben is olvashatnak hétrõl hétre, ugyanakkor kérdéseikre is választ kaphatnak. Mindebben dr. Együtt Mihály városi
fõorvos lesz segítségünkre. Elsõként a korunk népbetegségének
számító allergiáról lesz szó. 
Az allergia az immunrendszer túlzott reakciója. Az allergiával küzdõ
emberek immunrendszere a normálisnál erõsebb választ ad egy vagy
több, a környezetben megtalálható
anyagra. Ezen anyag(ok) – allergének – egészséges emberben semmilyen reakciót nem váltanak ki, a
szervezet ártalmatlannak tekinti
õket. Az allergiás szervezet ezzel
szemben ártalmas anyagként ismeri fel õket, és védekezõen lép fel ellenük. Az allergiás betegségek nagyon gyakoriak. Fejlett országokban, így hazánkban is a lakosság 15–
20%-a szenved valamilyen allergiás
megbetegedésben.
Maga az allergia betegség, hasonlóan a legtöbb megbetegedéshez,
nem velünk született. Mindössze
a hajlamot örököljük szüleinktõl.
Tanulmányok kimutatták, hogy
amennyiben egyik szülõ allergiás,
úgy a gyereknek 50% esélye van,
hogy maga is allergiás lesz. Két
allergiás szülõ esetében ez az arány
75%. Az allergia kialakulásához elengedhetetlen az allergénnel való találkozás. Olyan anyagra, amivel a
szervezet soha életében nem találkozott, allergia nem fordulhat elõ.
Ez azonban nem jelenti, hogy bizonyos anyagoknál már az elsõ találkozáskor ne alakulhasson ki allergiás reakció!
Az allergia gyûjtõfogalom, az immunrendszer megbetegedése. Beszélhetünk különbözõ allergiafajtákról, mint asztma, szénanátha,
anafilaxia, ekcéma stb. A megjelenés mellett az allergiát csoportosíthatjuk a kiváltó tényezõk szerint is:

állapotban a szervezet igen gyorsan, az egész testre kiterjedõen válaszol az allergénre. A kezdeti tünet általában a szem vagy arc
viszketése, melyet perceken belül
követnek a súlyosabbak: izzadás,
légzési nehezítettség, hasi fájdalom,
hányinger, hányás, hasmenés, vérnyomáscsökkenés, eszméletvesztés.
Kialakulásának okai

dr. Együtt Mihály
rovarcsípés-allergia, fémallergia,
pollenallergia, fogászati allergia stb.
Amennyiben az allergén a levegõben található, az allergiás reakciók
a szemen, az orrban és a tüdõben
jelentkeznek. Ha az allergén az ételben/italban fordul elõ, úgy az érintett szervek a száj, a gyomor és a
bélrendszer. Az allergia harmadik
fontos megjelenési formája a bõrön
jelentkezik, legtöbbször ekcémaként
vagy csalánkiütésként.
Jellegzetes tünetei
A különféle allergiás tünetek enyhe, közepes és súlyos kategóriába
sorolhatók.
Enyhe tünet például a bõrpirosság, csalánkiütés, szemkönynyezés, orrdugulás. Közepesen súlyos reakcióknak tekintik azokat,
amelyek több testrészre is átterjednek. Ez lehet például viszketés
vagy légzési nehezítettség.
A súlyos tünetek, melyek összességét anafilaxiának hívjuk, ritkán
fordulnak elõ. Ezen életveszélyes

Az allergia bárkit érinthet, nincs
vele szemben védettség. Az öröklõdés mellett igen fontos szerepe
van a környezeti hatásoknak, a
környezet állapotának. Demográfiai vizsgálatok során bebizonyosodott, hogy a civilizáció terjedésével párhuzamosan emelkedik az
allergiás megbetegedések száma.
Emelkedett az elõfordulás a fejlett országokban, nagyvárosokban, nagy forgalmú közutak közelében. A környezeti (kémiai)
szennyezés hatását tovább növelik a háztartásokban szaporodó
vegyszerek, tisztítószerek, az élelmiszerben található adalékanyagok, ételszínezékek, tartósítószerek. Fontos és egyértelmûen bebizonyított kóroki tényezõ a dohányzás, aktív és passzív formájában egyaránt.
Tanulmányok szerint a mai civilizált ember egyik nagy „tehertétele” a túlzott higiénia. A kisgyermekek túlzott óvása mindentõl, a
„steril” környezet, a túlzott antibiotikum-használat. Mára egység
látszik kialakulni abban, hogy a
gyermekeknek szükségük van piszokkal való érintkezésre. Ennek
hiányában a szervezet, a fejlõdõ immunrendszer nem érintkezik a hétköznapi anyagokkal, tanulja meg
azok ártalmatlanságát, és késõbb
védekezni fog ellenük.
Dr. Együtt Mihály
(Folytatjuk)

Venyige Sándor nem adja fel
A színmûvész közös képviselõként tesz a csatornázásért
Venyige Sándor színmûvész nem adja fel. Bár most egy másik
minõségben: Kistelekiszõlõben, mint a Korong utca közös képviselõje, szervez, gyõzköd, saját kocsijával hozza-viszi szomszédait, lakótársait, mert nem akarja veszni hagyni azt a 15 milliárdos lehetõséget, amit az EU-tól kaphat a város szennyvíz-beruházásra. S bár a többség hozzá hasonlóan gondolkodik, vannak
ellenzõk. 
Valaki(k) most úgy tûnik, nagyon
szeretné(k), ha mégis kútba esne az
egész, aláírásgyûjtésbe kezdtek,
hogy ne mondjanak le önként a
szükséges szabályozási szélesség
miatt elõkertjük egy részérõl az
érintett lakók.
– A Korong utcában, ahol mi lakunk, jól áll a szervezés, és mi, amikor négy évvel ezelõtt építkezni
kezdtünk, már eleve 3,5 méterrel
beljebb tettük a kerítést. Mint mindenki, aki most építkezik – mondta. – Akik régebben építkeztek,
azoknak majd arrébb kell tenni a
kerítést. És itt vannak a félreértések, mert van, aki azt terjeszti, ezért
fizetnie kellene az önkormányzatnak, de ott lenyúlják a pénzt.
– Azért költöztünk ide, hogy egy
kertvárosi környezetben éljünk, itt
nõjenek fel a gyerekeink. Ezért
nem értjük, hogy lehet aláírásgyûjtést szervezni az egész ellen, valótlanságokat állítva. Ezt kikérem
magamnak. A mi utcánkban most
már egy olyan lakóközösség alakult
ki, amelyiknek ez nem igazán kérdés. Idõt, energiát beleöltünk abba,
hogy haladjunk elõre, legyen kulturált a környezetünk, és valaki ezt
most meg akarja akadályozni, a mi
utcánkban is gyûjti az aláírásokat.
Néhány idõs embert sikerült is
meggyõznie. El lehet képzelni, mit
érzünk. Ez egy 15 milliárdos beruházás, amit Brüsszel idead nekünk.
Ezt a pénzt semmi másra nem lehet elkölteni. Ha nem sikerül –
visszamegy a feladónak, szennyvízre már soha az életben nem kapunk támogatást.

Csalafintura.hu
Senki ne lepõdjön meg, ha megjelenésünk napján Nyíregyháza
belvárosában Szolnoki Péterrel találkozik, aki esetleg meg is szólítja, egy kis segítséget kérve. Itt forgatják ugyanis a Hálózat
Televízió megbízásából a Csalafintura.hu címû játékos, honismereti, turisztikai promóciós filmet, budapesti alkotók. 
Egy olyan újszerû, látványos, Ma- A film szakmai segítõi turisztikai
gyarországon még nem készült, 25 szakemberek, történészek, helytörperces epizódokból álló sorozat téneti körök vezetõi.
forgatása kezdõdött el, neves sze- Eddig három részt forgattak a soreplõk közremûködésével, amely rozatból a Jászföldrõl, 16 települést
kapcsolódik az adott települések érintve, ismert mûvészek közremûkultúrtörténetéhez, turisztikai ködésével. A Nyíregyházáról készüszempontból fontos nevezetessé- lõ filmet a Bon-Bon együttes népgeihez, továbbá kulturális prog- szerû énekese, Szolnoki Péter és a
ramjaihoz és egyéb értékeihez. Az négyszeres táncvilágbajnok, Laki
ismert szereplõk csalafinta felad- Dóra közremûködésével mutatják
ványt kapnak, melyet meg kell fej- be. A forgatás, mint az elején már
teniük és eljutni annak helyszíné- említettük, május 10-én, csütörtöre. Igazi turistaként viselkednek, ér- kön lesz, és június 8–12-e között látdeklõdnek, tanulmányozzák a tu- ható a Hálózat Tv-n. A sorozat
risztikai kézikönyvet, kérdezhetik szerkesztõ-rendezõje: Moczó Dénes
a járókelõket. A mûsort a játék- Gábor, narrátor: Kautzky Armand,
gyártó: Nyíregyházi TV.
mester koordinálja.

Adomány érkezett Svédországból Nyíregyházára, a Szivárvány
Idõsek Otthonába. A fõként bútorokból álló ajándékot Wennesz
László, a Svéd-Magyar Segélyszervezet elnöke és Timár Gyula,
a Vegyépszer Zrt. vezérigazgatója adta át csütörtök délután ünnepélyes keretek között Csabai Lászlóné polgármesternek és
Kissné Szabó Zsuzsannának, az idõsek otthona igazgatójának

Venyige Sándor
– Olyat is híresztelnek, hogy az önkormányzat le fogja bontani a házakat – de ez nem igaz. Voltam a
városházán, megnéztem a térképeket. Direkt úgy készültek a tervek,
hogy még csak véletlenül se essen
bele lakóépület – folytatta a közös
képviselõ, aki lakótársaival azon
töpreng, vajon kinek állhat érdekében, hogy Kistelekiszõlõben ezután
is szippantani kelljen a szennyvizet.
– Én és a szembe szomszédaim –
fiatal házaspár – vállaltuk, hogy a
mellettünk élõ néninek beljebb fogjuk tenni a kerítését. A harmadik
szomszédom, aki épp most építkezik, a szomszédja és a szemben
lakó kerítését is beljebb tette. Úgy

érezte, ennyit megtehet, hiszen
úgyis ott vannak a munkások. Ez
a mi utcánkban nem kérdés. Kell
lennie minden utcában egy lakóközösségnek, amelyik így gondolkodik. Ennyit megtehetünk egymásért.
Csakhogy van, aki úgy gondolkodik: õ a város javára mond le a területérõl. Holott azt a földet onnan nem viszik el, nem más fogja
használni, viszont az õ közlekedése lesz biztonságosabb.
A földet semmi másra nem fogják
használni, mint arra, hogy civilizált
módon mûködhessen a szennyvízágazat. Most ér kétmilliót a telke,
ha közmûvesebb, ér négyet, ha út
is lesz, hetet. De mi értéke annak a
70-80 négyzetméter területnek a
ház elõtt? Ha pedig eladná a telket
valakinek, azzal automatikusan
beljebb vitetnék a kerítést – amit a
vásárló nyilván tudni fog.
– Tudomásul kellene venni: oké,
nem lesz csatorna, de a talajterhelést meg fogják mérni, s csak a
mérés 50-60 ezer forintba fog kerülni – ettõl a lakónak alig kerül
többe maga a szennyvíz-beruházás
–, és bizony, a szippantásért fizetni
kell, ha pedig nem kap számlát,
mert úgy olcsóbb, meg is fogják
büntetni. Tegyük már le a voksot
2007 mellett, éljünk már olyan
környezetben, amelyben élni szerettünk volna, amikor oda költöztünk. Én most innen hazamegyek
és a Pista bácsit meg az Attilát beültetem a kocsimba és viszem az
ügyvédi irodába aláíratni a papírt.
Ezt csinálom már hetek, hónapok
óta – tette hozzá végezetül az ismert színmûvész.

NYÍREGYHÁZA
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Tájékoztató
CSERNYIKBOKOR–MÁTYÁSBOKOR területén a lakosság kezdeményezte ivóvízhálózat kiépítését. Az elõzetes felmérés alapján a tulajdonosok többsége igényli ingatlanjára az
ivóvíz bevezetését.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az 54/2007. (III.
26.) számú határozatában döntött arról, hogy az ivóvízhálózat Nyíregyháza Közmûépítõ Vízgazdálkodási Társulat beruházásában kerül kiépítésre.

A Kis Vakond Gyermektábor adott otthont a közelmúltban a Míg
Megnövök Alapítvány szervezésében a Rigó énekeljen Országos
Levelezõs Környezetvédelmi Verseny 1. és 2. osztályos tanulók döntõjének, amelyen negyedik lett a Bem iskola Napsugár csapata. A
díjakat a verseny fõvédnöke, Parragh Dénes, a Szabolcs-SzatmárBereg megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Kht. igazgatója és Vasváry Zoltánné, a Míg Megnövök
Alapítvány Kuratóriumának elnöke adta át.

Zenei Fesztivál
A Magyar Zeneiskolák Szövetsége május 15–21-e között rendezi meg a IX. Európai Ifjúsági
Zenei Fesztivált, a „Teret adunk
a zenének” nevû programsorozat
keretében Budapesten, Pécsett és
Székesfehérvárott. A megnyitó

május 18-án, a Margitszigeten
lesz, a zárókoncert május 20-án
a Hõsök terén. Itt fellép a Vikár
Sándor Zeneiskola Piccoli Archi
Ifjúsági Zenekara és a Nyírbátori Ütõegyüttes is. Május 16-17én Nyíregyházán is „teret adnak
a zenének”: 17-én 17 órakor a Kodályban.

A beruházással kapcsolatos érdekeltségi hozzájárulás részletekben történõ megfizetésére lehetõség van OTP Bank Lakás-takarékpénztári (LTP) szerzõdésen keresztül.
A Szervezõ Bizottság megkezdte munkáját. Az érintett területrõl a Szervezõ Bizottság tagja Fedor Jánosné (Nyíregyháza, Buji u. 5., telefon: 06-20/548-2109, 42/726-316), akinél lehetõség van a belépési nyilatkozat aláírására, valamint LTP
szerzõdés kötésére.
Az ingatlantulajdonosok beruházással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat megtehetik Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodája 163-as szobában ügyfélszolgálati idõben, hétfõn és pénteken 8–12 óra, szerdán 8–17
óra között.
Mikó Dániel
elnök
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Tel.: 42/524-524

