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N A P I R E N D:
A Nyírjesi üdülőterület továbbfejlesztésének lehetőségei
Medvácz Lajos polgármester köszönti a Képviselő-testület tagjait, a megjelent polgárokat és a városi
televízió nézőit. Megállapítja az ülés határozatképességét, a megválasztott 12 főből 7 fő jelen van.
Elmondja, hogy a város polgárai 18,00 óráig kérdéseket tehetnek fel az 505-925 telefonszámon.
Amennyiben nem kapnának a polgárok az írásban, telefonon vagy szóban bejelentett kérdésekre választ,
akkor 15 napos határidővel írásban választ adunk a kérdésre.
Ismerteti Balassagyarmat Város Önkormányzata és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzata
szerinti közmeghallgatásra vonatkozó rendelkezéseket. Elmondja, hogy minden jelenlévő választópolgár
legfeljebb 2 alkalommal és legfeljebb 5-5 perces időtartamban szólalhat fel, illetve intézhet kérdést a
Képviselő-testület tagjaihoz.
Elsőként rövid tájékoztatót tartanék a napirendi ponttal kapcsolatban, majd azt követően Bernáth István,
az Ipoly Erdő Zrt munkatársa fog beszámolni az Ipoly Erdő Zrt által végzett munkákról, tervekről, és az
önkormányzat Ipoly Erdő Zrt kezelésébe adott területeiről.
Medvácz Lajos polgármester a Nyírjesi üdülőterülettel kapcsolatos tájékoztatója, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A polgármester ezt követően felkéri Bernáth Istvánt, az Ipoly Erdő Zrt munkatársát, hogy tartsa meg
beszámolóját.
Bernáth István: Köszönöm a meghívást az Ipoly Erdő Zrt nevében! Rövid tájékoztatót szeretnék adni az
erdőgazdaságunk által elvégzett munkákról, illetve elmondanám a jövőbeni terveinket is.
Polgármester úr már jelezte, hogy 2012-től a városi erdők is az Ipoly Erdő Zrt vagyonkezelésébe kerültek.
Örömmel tudom jelenteni, hogy belátható időn belül meg fogunk tudni jelenni a nagy tó fölötti erdőnél is,

és itt is el tudjuk kezdeni az egészségügyi termeléseket. Jelenleg a váci erdőrendezőségtől kérjük ki a
terveket, ami alapján jogszerűen és szakszerűen fogjuk tudni elkezdeni a gazdálkodást.
A füvészkert és a vadaspark a nyírjesi tavaktól egészen a Kincsem pusztai oldalig terjed. A füvészkert 22
hektár, míg a vadaspark 15 hektáros területen helyezkedik el. 2006-ban kezdtük el ennek az egész
területnek a tervezését, előkészítését. Ez egy társaságunk által megfogalmazott ökoturisztikai
koncepcióba illeszkedett, mely Nagymarostól Salgótarjánig terjed. Úgy gondoltuk, hogy Balassagyarmat,
mint társaságunk székhelye, megérdemel egy olyan turisztikai központot, látványosságot, ami méltó
városunk rangjához, Nyírjes régi múltjához.
A füvészkerttel kezdtünk. Itt az arborétum 3 földrész mérsékelt égövi növényvilágát modellezi le, Észak Amerika, Ázsia és Európa jellemző fáival és cserjéivel. A kialakítással kapcsolatban 2006 decemberében
már megvoltak a megfelelő látványtervek, és szakembereink is rendelkezésre álltak. 2007-ben elkezdtük
a növénytelepítéseket, a terület kialakítását, körbekerítését. 22 hektárt 2,5 km-es kerítéssel kellett
körbevenni, a vadkárosítás, a kert megóvása érdekében. Olyan növényeket hoztunk ide, melynek értéke
meghatározhatatlan, tehát igen ritka növényekről van szó, és nem szerettük volna, ha a vad károsítás
áldozatául esnek. A lerombolódott eszközöket, hidakat, esőbeállókat újjá kellett varázsolnunk, ki kellett
alakítani azokat a területeket, ahol a növényeket be tudjuk mutatni, és sikeresen meg tudjuk telepíttetni.
2008-tól kezdtünk intenzív növénytelepítésbe, jelenleg több mint 700 faj van a kertben, több ezer
példánnyal. Amellett, hogy telepítünk, igyekszünk a növények szakszerű bemutatására, tájékoztatására,
hogy a látogatók tudják, hogy milyen növényekről van szó.
Fordulópont volt 2009-2010-2011 is. Ekkor lehetőségünk nyílott egy nagyobb ökoturisztikai fejlesztésre.
Ez társaságunknál 4 helyszínen zajlott, Diósjenőn, Katalinpusztán, Balassagyarmaton és Hollókőn. Mi
voltunk a 2. legjobban finanszírozott egység. A Kincsem pusztai részen megteremtettük a háttér
infrastruktúrákat, egy fogadóközpontot, mozgáskorlátozott parkolót és akadálymentesített illemhelyet,
továbbá a nyírjesi oldalon egy játszóteret, és ez mellett került kialakításra a vadaspark hidakkal,
információs táblákkal és tanösvénnyel.
A pályázat után építettünk a Kincsem pusztai oldalra is egy új játszóteret, illetve ezt folyamatosan bővítjük
pihenő padokkal, asztalokkal, növelve ezzel a park kényelmét. Vannak összehasonlító képek, hogy milyen
állapotok voltak, és mit sikerült létrehozni.
A növényeknek minimum 10-15 év kell, mire megnőnek. A vadaspark rögtön mutatósabb volt, a
kialakítása is egyszerűbben történt, bár ez nagyobb gondoskodást igényel. A kezdeti 5 kifutó helyett most
már 12 kifutónk van, ezt is megfelelő kerítéssel láttuk el, és séta útvonalat, lovas kocsi útvonalat is
kialakítottunk benne. A parkban megtalálható az összes hazai vadfajunk, a törzsállomány 22 darab, az
éves szaporulat pedig 7-8 darabra tehető. A gyerekeknek ismeretterjesztésre haszonállatokat is tartunk,
próbáltunk nekik egy állatsimogatós, állatbemutatós helyet kialakítani, hogy olyan állatokat is lássanak,
amivel ritkán találkoznak.
2012-ben tudtuk megnyitni a Nyírjesi Füvészkertet és Vadasparkot, és örömteli, hogy a park megnyitása
óta 37859 látogató volt. A park március közepétől október végéig van nyitva. Minden jeles napon
próbálunk színes rendezvényeket szervezni, melyeknek nagy sikere van. Itt a gasztronómián,
állatbemutatón kívül íjászkodásra, lovaglásra is lehetőséget adunk. Ezen kívül helyszínt tudunk biztosítani
a Palóc triatlonnak. Ennek kapcsán olyan visszhangok vannak, hogy Magyarország egyik legszebb futó
pályája a balassagyarmati Palóc triatlon futópálya. Erdész táborokat is szervezünk minden évben. 2012ben elnyertük az „Év Ökoturisztikai Tanösvénye” címét. Ezt a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar
Turizmus Zrt adta ki, és ezzel meg tudtuk előzni a Tisza tavi ökoturisztikai létesítményt. Úgy gondolom,
hogy ez szép eredmény.
Most a tervekről mondanék pár dolgot. A nyírjesi oldalról szeretnénk kialakítani egy fogadó épületet,
melyben lenne illemhely, raktárrész és esőbeálló rész. Ennek már a versenyeztetése zajlik. Reméljük,
hogy tavasszal vagy kora nyáron át is tudjuk adni.
A következő uniós ciklus fejlesztési ötleteit próbálom majd bemutatni, amivel bővíteni tudjuk a látogatói
létszámot, és a park funkcióját. Maga a pályázati kiírás még nem jelent meg, de néhány látványtervvel
rendelkezünk már, és hatástanulmányokat is végeztünk annak érdekében, hogy ha megjelenik, akkor
rögtön be tudjuk nyújtani.
Kilátót is tervezünk a kincsem pusztai oldalon. Az Európai Tisztásnál – mi hívjuk így ezt a részt – lenne a
kilátó. Ez a legmagasabb pontja ennek a területnek, a lombkorona fölé érne ez a kilátó, így nagyon szép
látványt nyújtana. A parkon belül lombkorona sétány megvalósításán gondolkodunk, ezt szintén pályázati
forrásból akarjuk. Ez a sétány a fák között olyan perspektívában mutatná be a látogatónak a tájat, amivel
a hétköznapi életben nem nagyon találkozhat.

Polgármester úr is elmondta, hogy legfontosabb, hogy óvjuk környezetünket, hogy visszafogott
környezetvédelmi lépéseket hajtsunk végre. A gépkocsi terhelést szeretnénk leszorítani, és ennek
érdekében parkolókat szeretnénk kialakítani. Erre vonatkozóan már folynak a tárgyalások, hogy telkeket
vásárolnánk, és azon a helyen építenénk ki a parkolókat. Nem engednénk fel az autókat.
Kerékpárút és futópálya kialakítását is szorgalmazzuk. Helyi védettségű terület lévén felvettük a
kapcsolatot a Hortobágyi Nemzeti Parkkal, annak érdekében, hogy a tavak körül ki tudnánk-e úgy
alakítani a futópályát, hogy a jelenlegi homokos talaj ne rongálódjon. A Hortobágyi Nemzeti Park
környezetkímélő módon tudott kerékpárutat létrehozni. Van erre egy speciális anyag, amivel ezt
stabilizálni lehet, és mindenféle környezeti normának megfelel.
Tervbe van véve a régi tornapálya felújítása, ez a kerékpárút, futópálya mellett helyezkedne el, és a
kornak megfelelő elemekkel látnánk el.
A segítő szűzforrás rendbetétele is megoldásra vár. E tekintetben az egyházzal felvettük a kapcsolatot, és
közösen, egyeztetve velük rendbe tennénk, ennél is vannak már látványtervek.
A forrásnál erednek a tavak, 2 forrásága van a tónak, onnan 2 gyaloghidat tervezünk, amivel
megkönnyítenénk a turisták feljutását a parkba.
A segítő szűzforrásnál lévő gáttól van a régi halnevelde. Itt vízi játszóteret szeretnénk létrehozni. Nagyon
csúnya, régi betonobjektum található ezen a részen rendezetlen környezettel, ezeket szeretnénk
eltüntetni.
Érvényes terveink vannak a kezelésünkben és tulajdonunkban lévő tavakra. Itt tervezzük a teljes
gátrendszer felújítását. 2015. szeptember 30-ig van felújítási kötelezettségünk. Úgy néz ki, hogy ezt a
kérdést HUSK pályázatban tudnánk kezelni, akár még az önkormányzattal közösen, egy konzorciumi
szerződés keretében is megoldható a tórendszer rekonstrukciója.
Úgy gondolom, hogy a következő időszakban a halászattal, halgazdálkodással kapcsolatban
önkormányzatnak és társaságunknak összefogottan kell álláspontot kialakítani, mert úgy vélem, hogy a
horgászturizmusban nagyobb lehetőségek rejlenek.
Köszönöm!
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatót! El lehet mondani, hogy a visszafogott
turisztikai fejlesztés irányába indultunk el. Azt szeretnénk, hogy ezen a helyen ne legyen rongálva a
környezet. Elhangzott több pályázati lehetőség a fejlesztés érdekében, szerintem ebben közösen fogunk
lépni a társasággal. Ezáltal szép természeti környezete lehetne a városnak, egy olyan kikapcsolódási
helyszín, ahol a polgárok feltöltődhetnek.
Most pedig Tátrai László vállalkozónak adnám át a szót, aki egy sportfejlesztési ötletet fog bemutatni.
Tátrai László: Köszöntök mindenkit! Köszönöm, hogy szót kaptam!
Első sorban a wakeboard, vagyis a kötélpályán húzott vízisí pályáról szeretnék egy kis prezentációt
tartani.
6 éve űzöm a wakeboard-ot. A Nyírjesben szeretnénk egy wakeboard pályát üzemeltetni a 7-es tavon, a
nagy tavon. Ez a sport a környezetvédelmi hatóságok körében is népszerű, hiszen oxigénnel dúsítja a
tavat, tehát a halállománynak és a horgászatnak is kedvezne. Magát a pályát egy 8,4 kW-os motor
hajtaná, ami zajtalan és környezetbarát is. Fiataloknak, idősebbeknek is egyaránt sportolási lehetőséget
biztosítana. Ez a sport Magyarországon régi sportnak számít. Mindenhol, ahol eddig pályát építettek ki,
fejlődőképessé vált a környezet, és javult a vízminőség. A pálya napi szinten 8-10 órát tudna üzemelni. A
horgászattal együttesen nem tud üzemelni, tehát a 2 tevékenység együtt nem végezhető, de nem is zárja
ki egymást, hiszen csak a pálya szélességében, a tó gátnál lévő harmadában lenne ilyen tilalom.
Hozzáteszem a horgászegyesülettől engedélyt kaptunk a pálya kiépítéséhez. A pálya a pihenni és
kikapcsolódni vágyóknak tökéletes, hétköznap és hétvégén is üzemelne. A létesítmény üzemeltetője adná
a felszerelést a pályához. 200-250 méter hosszú pályáról van szó, és ahhoz, hogy ezt a létesítményt elő
tudjuk készíteni, meg tudjuk építeni, ezt a pontot rendbe kell tenni, esetleg homokkal feltölteni. Ide, a tó
délnyugati csücskébe kellene induló stéget építeni, és mivel ez egy drótkötélpálya, 2 tartóoszlop tartaná a
pályát. Ezt a területet a későbbiekben fejlesztenénk, ez a beléptető hely lenne. A vízjogi engedély megvan
hozzá.
Az ÉMÁSZ-al is egyeztettünk, és ki lehet építeni ide az áramot, tehát minden adott a pályához.
Készítettem egy kisfilmet. Ha működne a pálya, akkor mindkét oldal normálisan ki lenne építve, lehetne
egy kiülős övezetet csinálni, továbbá a betonszegélyt, zsiliprendszert is fel lehetne újítani. Mivel ez egy
sportlétesítmény, fürdési engedély nem kell hozzá. Ami szükséges hozzá, az a vízjogi engedély, a

horgászegyesület beleegyezése és az Önök segítsége, hozzájárulása. A területnek lenne gazdája,
felügyelete, őrzés védelme.
Medvácz Lajos polgármester: Köszönjük szépen!
A témára vonatkozóan érkezett írásban egy kérés a közvilágítás kiépítése kapcsán, melyet felolvasnék.
Levél ismertetése, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Medvácz Lajos polgármester: Az a tapasztalat, hogy ezeket az üdülőházakat kezdik átalakítani állandó
lakásokká. Úgy gondolom, hogy a városnak az a célja, hogy ez egy üdülőterület maradjon, ne pedig
külvárosa. Természetesen az írásban érkezett kérést továbbítjuk, és választ fogunk adni.
Dobrocsi Lénárd: A wakeboard pálya kapcsán áttanulmányozták-e, hogy ez teljesen körpálya lehessen?
Ha ez nem valósítható meg, akkor a beléptető hely befolyásolná-e azt, hogy körbejárható legyen a nagy
tó. Mert ez Nyírjesnek egy olyan pontja, amit szerintem sokan hiányolnának.
Tátrai László: Utána jártunk ezeknek, körpályát nem lehet csinálni, kicsi hozzá a tó. A tónak a hossza is
csak úgy engedi, ahogyan a rajzon bemutattuk. Első körben, azokban az emberekben gondolkodtunk,
akik meg szeretnék tanulni a sportot. Azon még lehet variálni, hogy hol legyen a kiindulópont és
kilépőhely. A tó körbejárható lenne, ott szeretnénk hagyni egy kis utat, hogy körbe lehessen teljesen
menni. Az a rész ugyanúgy ki lenne építve. Az indulópont egy úszóstég lenne, ez szerintem nem
akadályozza, hogy körbe lehessen járni. De nyilván bizonyos részt elvenne, tehát valamilyen szinten
megváltozna a környezet.
Dobrocsi Lénárd: Hogyan sikerült a horgászokkal egyeztetni az időbeosztást?
Tátrai László: Császár Ferenc egyesületi elnökkel beszéltem személyesen. Felmértük a terepet,
elmondtuk, hogy ez 8-10 órás sportolási lehetőséget jelentene. Abba maradtunk, hogy ha ez létrejönne
adott esetben, akkor előtte egyeztetünk. Azt szeretnénk, hogy mindenkinek jó legyen, hogy másoknak, a
horgászoknak ezzel ne ártsak. De azt gondolom, hogy nyáron, napközben nem nagyon szoktak
horgászni. Ez a létesítmény horgászati szempontból mindenképp jó, ennél az állóvíznél mentő megoldás
lenne, hiszen oxigénnel dúsítja a vizet, és a nádas felé, a legjobb horgászhelyekre zavarná a halakat.
Karvai Tibor: Végignéztem a kisfilmet. Az fogalmazódott meg bennem, hogy a természetvédelem
oldaláról ez az elképzelés ütközik mindennel. Tudom, hogy egy ilyen kis vízterületen képtelenség ekkora
beruházást végrehajtani úgy, hogy az élővilág ne károsodjon. A tó körül, a part mentén zöldövezet van, ez
ad egyfajta védelmet az állatoknak. Horgászati oldalról pedig a 8-10 órás sportolás kizárja a horgászati
lehetőséget. A horgászok vagy kora reggel, vagy délután szoktak horgászni. Ha pálya üzemelne, minden
órában ütközés lenne. Nem beszélve a halak védelméről, ami fontos tényező. A halak el fognak bújni
olyan helyekre, hogy képtelenség lesz horgászni. Ez a beruházás az üdülőterületet átalakítaná egy zajos
hellyé, nem beszélve arról, hogy eddig arról volt szó, hogy a gépkocsik sem mehetnek a tó közelébe. Ezt
a rendszert más tóra kell rakni, ahol legalább ötször ekkora vízfelület van. Ilyen kicsire ez képtelenség.
Tiltakozom, hogy ez itt megvalósuljon, és a horgászegyesület sem fog örvendezni.
Medvácz Lajos polgármester: Jelen pillanatban ez egy lehetőség. Erről még nem született döntés.
Amikor eljön ennek az ideje, akkor remélhetőleg a Képviselő-testület elé kerül, és dönteni fogunk erről.
Természetesen a polgárok véleményét is figyelembe fogjuk venni.
Tátrai László: Ez a létesítmény a környezetet nem befolyásolná, inkább javítaná. Mint említettem a pályát
elektromos motor hajtaná, a víz oxigénszintjét ez javítaná, és ez által a halállomány megélénkülne. A két
tevékenység, a wakeboard és a horgászat, keresztezi ugyan egymást, de van olyan lehetőség, hogy
mindkettő működőképes legyen. Nem muszáj a pályának 8-10 órát működnie, de azért bizonyos ideig
mennie kellene, hogy bevétel is származzon belőle. Amikor Császár Ferenccel beszéltem, nem volt
semmi konkrétum. Megkérdeztük, hogy hozzájárulnak-e a dologhoz, és abban egyeztünk meg, hogy
mielőtt teljesen véglegesítenénk, akkor még egyszer átbeszéljük. A horgászoknak nem szeretnénk semmi
rosszat. Úgy gondolom, hogy ez mentőmegoldása lehet a Nyírjesnek, Nyírjes nagyon szép, de nincs

karbantartva. Ez egy kicsit fellendítené a turizmust is. Akik ezt a sportot űzik, fizetőképes emberek, így
plusz bevételt jelentene a városnak. Az eszköz, amit használnánk a létesítményhez, ez egy deszka. Ez
nem tudna semmiben kárt tenni. Ráadásul tervben van, hogy stégek lennének építve, ez a horgászoknak
is jó lenne, itt ugyanúgy tudnának horgászni. Ha egész nap menne a pálya, estére megélénkülne a
halállomány. De a pályán kívül nyugodtan folyhat a horgászat.
Siket Béla: Sokan nem tudják, hogy a halpusztulás egyik oka, hogy a vízben az oxigénhiány 10 % alá
csökken. Ez egy megelőző módszer lehetne. És a tónak csak egyharmad részét venné igénybe.
Fekete György: Én is Nyírjesben élek 60 éve. Itt szeretném a médián keresztül megköszönni
polgármester úrnak és a Képviselő-testületnek a nyírjesi utunkat. Nagyon szép és jó, de az a helyzet vele,
hogy most már nem 80-nal mennek el autóval rajta, hanem 180-nal.
A másik probléma, hogy vízelvezető árkokat nem csináltak. A múltkori nagy zápor is problémát jelentett a
házamnál. Jeleztem ezt polgármester úrnak, azt mondták, hogy csinálnak valamit, én erre vártam, de nem
történt semmi. Úgyhogy megcsináltam saját költségen. Csak szakaszosan csináltam meg, mert az
egészre nem volt pénzem, de már a közterület felügyelet ott volt, hogy állítsam vissza az eredeti állapotot.
Igyekeztem megcsinálni önerőből. Köszönöm szépen a hozzájárulást!
Tátrai úr elképzeléséhez annyit szeretnék mondani, hogy így is káosz van Nyírjesben, nem, ha még
felépülne ez a létesítmény. Én a főúton lakom, így sem tudok aludni éjszaka, ha otthon vagyok. Milyen
forgalom lenne ott akkor, ha ezt megvalósítanák! Elképzelhetetlen ezt megcsinálni, nemhogy mi
nyírjesiek, hanem a város sem járulna hozzá. Egy ilyen létesítményt a Balti tengeren kell megcsinálni.
A másik kérdésem, hogy mikor lesz illemhely Nyírjesben? Le szoktam sétálni a tópartra, és olyan bűz van
a tároló környékén, nyáron, hogy az elviselhetetlen.
A közvilágítás sem ártana. Oda hordják a szemetet, még a konyhai hulladékot is. Látok olyanokat, akik
megállnak autóval, és a szemetet oda rakják. Ezt meg lehet kérdezni a Városüzemeltetési Kft-től. Még
állattetemeket is lehet találni. Szeretném megkérni a Képviselő-testületet, hogy erre legyen odafigyelve.
Legyen egy illemhely.
Az útról miért nem csinálnak lejárókat? Van olyan hely, ahol, ha megy le a lakos, majd hogy nem felborul.
Ha esik az eső, nem mernek arra menni, inkább körbe mennek, olyan mocsarak vannak.
A közvilágítást mindenkép fejleszteni kéne. A házam előtt szépen megcsináltam beoszlopoztam, murvát
raktam le, hogy lássák, mégse menjenek bele.
Jönnek ki Nyírjesbe csoportosan, de sokan nem tudnak kulturáltan viselkedni, ordítanak, törik az üvegeket
az úton, randalíroztak. Múltkor rá kellett szólnom egy csoportra. Nyírjesbe pihenni kell kijönni, nem
randalírozni. Probléma van a közrend védelemmel.
Ennyit szerettem volna. Várjuk Nyírjes fejlesztését!
Bagi Lászlóné: Mi is régen lakunk a Nyírjesben. Az úttal nagy probléma van, amióta a 4-es 5-ös tó felé
lett elterelve a forgalom, azóta teljesen járhatatlan. Nem kell ahhoz télnek lenni, elég, ha esik az eső.
Mocsár van előttünk. Valahogy meg kellene ezt oldani. A bekötő út is teljesen járhatatlan. A főutat nagyon
jól megcsináltak, de az üdülőházak előtt is valamit ki kellene találni.
A másik, hogy van ugyan buszjárat, annak ellenére, hogy üdülőövezet, de ennek kapcsán nem lehetne
megoldani, hogy a 7.10-kor jövő busz, ami megy a városba, ez érintené az új iskolát. Annak érdekében,
hogy ne kelljen nekik leszállni a sarkon. Hiszen onnan gyalog menni bizonytalan, főleg egy kisebb
gyermeknek. Ezzel a megoldással legalább reggel nem kellene a gyerekeket bevinni, délután már
könnyebben meg tudnánk oldani. Ez a 2 fontos lenne, de elsősorban a 4-es tó problémáját kellene
megoldani. Korábban írtunk levelet polgármester úrnak, azt szerettük volna, hogy tereljék el a forgalmat.
Valamit ezzel csináljunk, nem feltétlenül kellene betonút, a lényeg, hogy járható út legyen.
Köszönöm szépen!
Krasznai Kázmér: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a polgármestert és a Képviselő-testületi tagokat,
és sok sikert kívánok nekik a következő esztendőkben! Csinálják úgy a munkájukat, ahogy eddig tették,
becsülettel, tisztességgel, a város érdekében.
Én ugyan nem vagyok érdekelt a témában, nem lakom Nyírjesben, de tudom, hogy Nyírjes egy
üdülőövezet. Ha azt mondom, hogy üdülő, akkor itt mindenképp a csendre, nyugalomra gondolok.
Az előttem szólónak igaza van. Valóban igaz, hogy néha az ottani körülmények tűrhetetlenek, és meg kell
szüntetni. Nemcsak ott lakók, hanem az oda látogatók érdekében is kell ezt tenni. Kérném polgármester

urat, hogy hallgassa meg javaslataimat.
A nyírjesi üdülőövezet jellegéből adódóan, az ott élők, oda látogatók pihenését, nyugalmát hivatott
biztosítani. Legyen egy kinevezett üdülő gondnok, aki az üdülő egész területéért felelős, aki a halastó
üzemeltetőjével, és az erdőgazdaság vezetőjével ellenőrizné az ott folyó tevékenységeket, (építés,
bontás, szemételhordás, fakivágás, stb.) és azonnali lépéseket tenne a szabálytalanságok
megszüntetésére és megelőzésére.
Legyenek szigorúbb szankciók a szemétlerakókkal szemben! Ennek elkerülése érdekében a
Városüzemeltetési Kft. emelje duplájára a szeméttároló konténereket. Legyenek figyelmeztető táblák,
hogy az egyes üdülőházak 50-100 méteres körzetében a szemétért az ott lévő üdülőház tulajdonosa is
felelős. Erre az üdülőtulajdonosok is figyeljenek oda. Ez az ő érdekük is.
Nem tudom, hogy van-e szervezett polgárőrség az üdülőterületen. Ha nincs, akkor legyen. Egyre több az
egyedül élő nyugdíjas, idős ember, akik célpontjai lehetnek a bűnözésnek.
Úgy tudom, hogy van rendszeres rendőrjárőr, de ha nincs az is megoldás lenne, ha 1-2 rendőrcsalád
kapna szolgálati lakást az üdülőterületen. Biztos vagyok abban, hogy az ott élők örömmel fogadnának
őket!
Térfigyelő kamerák felszerelése és működtetése ugyan sokba kerülne, de ezt érdemes lenne megfontolni,
különösen a kevésbé feltűnő helyen.
Arra kérem a város vezetését, hogy vegye fontolóra az idei és a tavalyi javaslataimat is és a
lehetőségekhez mérten próbálják megoldani azokat. Ehhez kívánok jó munkát, sok sikert, hidegvért,
nyugalmat és megfontoltságot! Értsék meg az emberek kisebb-nagyobb gondjait, legyenek
emberségesek, és akkor majd a jó Isten segítségével is megbirkóznak a nehézségekkel!
Köszönöm, hogy meghallgattak!
Csach Gábor alpolgármester: A csesztvei úti közvilágítás kapcsán már vizsgáljuk, hogy kapacitásban
elbírja-e közvilágítási hálózat a bővítést, vagy itt is - hasonlóan a város többi területéhez - napelemes
világítással lehetne megoldani.
A wakeboard pályára vonatkozóan nincs Képviselő-testületi döntés. Az indítópálya tekintetében az
elektromos hálózati kapcsolat miatt indokolt adott esetben a déli oldali megközelítés. A sétányok
tekintetében az Ipoly Erdő Zrt elképzelési között ott van, hogy az összes tó körül sétány kerülne
kialakításra. Az is elhangzott, hogy csak a pályasávban vonatkozna a tilalom minden egyéb
tevékenységre. Krasznai Kázmér is elmondta, hogy a térfigyelő kamera beállítása drága dolog lenne, de
ha adott esetben a pálya megépülne, akkor ennek, és a közvilágításnak a kiépítése is megtörténhetne.
Nehéz kérdés, hogy mi legyen a Nyírjessel. Amikor a 60-as években úgy döntöttek az elődök, hogy
üdülőterületet alakítanak ki, elkezdték felparcellázni a területet, és akkor az üdülő, mint olyan, mindenféle
tulajdonságával megjelent ezen a területen. A 70-es 80-as évek vállalati üdülőiben sokkal aktívabbak
voltak az emberek a szórakozás tekintetében, úgy gondolom, hogy a mai korhoz képest ilyen
szempontból egész szolid Nyírjesünk leterheltsége. De ez a dolog folyamatos konfliktus lesz.
A randalírozók, károkozók rendőrségi hatáskörbe tartoznak. Adott esetben polgárőrséggel meg lehetne
oldani. A hivatalos bejelentett lakók száma viszonylag kevés, tartózkodási hely jelleggel körülbelül 70
háztartás van, de ettől valóban többen laknak ott.
Nyírjes jövője nehéz ügy, és Képviselő-testületi döntést igényel, hogy a jövőben hogyan fejleszti. Ha
lakóövezetté kívánja fejleszteni, akkor leterheltsége sokkal nagyobb lesz, igaz a közművei is fejlődnek.
A 4-es 5-ös tó sarkán jelentkező sárproblémákra azt tudom mondani, hogy ennek megoldása azért nehéz,
mert ott is vannak források, így talajmechanikai vizsgálatot is igényel. Tehát a víz nem elsősorban a
csapadéknak köszönhető, hanem mert a tó alatt, a gátrendszer alatt vannak vízerek, de ehhez egy
alaposabb talajmechanikai vizsgálat kellene. Akkor lehet eldönteni, hogy mit tegyünk. Egyébként ez
természetvédelmi terület, tehát nem lehet ezeknél a tavaknál akármilyen burkolóeszközöket használni.
Nem lehet utakat építeni. Amióta a szoboki közlekedés, a kóvári lerakó felé menő úton nem megoldható,
mindenki erre kerül. Azt kellene csinálni, hogy lezárjuk ezt az utat, de akkor a Kökörcsin és Kankalin utcai
telektulajdonosok csak Kóvár felől tudnának odajutni. Ez egy nehéz ügy. Azt kell megoldani, hogy
mindenkinek jó legyen.
A 7.10-es busz kapcsán felvetődött kérést továbbítjuk a Nógrád Volánnak.
A szemét kapcsán, amikor a horgászegyesület kihelyezte a hordókat a tó mellett, akkor minden csupa
szemét volt, még a városlakók is oda hordták a szemetet. Az a tapasztalatunk, hogy minél kevesebb
szemetes van, annál kevesebb szemét van.

Medvácz Lajos polgármester: Nyírjes üdülőterület, ennek lett kialakítva. Aztán polgáraink úgy gondolták,
hogy kiköltöznek, és lakóövezetet alakítanak ki. Úgy gondolom, hogy ez a saját, szuverén döntésük. De
ez azzal is jár, hogy tudják, hogy hova költöztek, tudják milyen körülmények közé költöztek és valahol ezt
tudomásul veszik. Üdülőövezet lévén nem lehet az önkormányzattól elvárni, hogy olyan szolgáltatásokat
nyújtson - amit szeretne az önkormányzat – de pénzügyi, egyéb lehetőségei és a körzet lehetőségei sem
engedik. Nem bántani akarom a lakókat, de azért elgondolkodtató az a tény, hogy ha itt üdülőövezet van,
és ennek megfelelő lehetőségek, akkor ne belvárosi lakóparkot akarjunk. Olyan lakói kívánságok jönnek,
amit megpróbálunk ugyan teljesítni, de ha a város egyéb területei nagyobb fejlesztést igényelnek, akkor
talán nem a külterületekre próbálunk koncentrálni. Nyilván ezzel a Nyírjesben lakóknak valamiféle
hátránya van, de ezt önként vállalták. El kell fogadni, hogy oda mentek ki. Mihelyt lehetősége van, az
önkormányzatnak segít, ahogy végre idén új főút épült.
A hulladék törvény jövőre kötelezi az önkormányzatokat, hogy a zöld hulladék és a szelektív hulladék
gyűjtése házhoz menően történjen. Azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet, mert ha csak Balassagyarmatot
nézzük, a szelektív hulladékszigetek kapcsán vannak rossz tapasztalatok. Elképesztő, hogy mik
történnek. Sokan kijátsszák ezeket a dolgokat, ezért nehéz ezt rendszabályozni. Erre talán megoldás lesz
a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés. Azért is mondtam ezt, mert jövő nyárra be kell fejezni a
szennyvíztelepen az építkezést, egy bioüzem fog létesülni, és majd itt a zöldhulladékot befogadják. Ez a
telep a város zöldhulladékát pillanatok alatt fel fogja szívni, és ezek a problémák meg fognak oldódni. Ez
egy nagyon jó dolog lesz, szeretnénk, ha ezek a dolgok a polgárok napi életében megjelenjenek, mert ez
nagy könnyebbséget jelent majd önöknek és nekünk is. A szelektív hulladékgyűjtő szigeteket pedig
szeretnénk megszűntetni. Akik meg kiviszik a szemetet, azokat meg kell büntetni Ha ilyet látnak, írják fel a
rendszámát az autónak.
Ez az üdülőövezet más, mint például egy balatoni vagy egy velencei üdülőövezet. Nyírjes a városnak egy
olyan területe kellene, hogy legyen, ahol csend és nyugalom van. A városon belül is vannak hasonló,
nyugodt környezetben lévő területek, viszont ezek infrastrukturális szempontból jóval kedvezőbbek.
Bagi Zsuzsanna: Nekünk is kint van az ingatlanunk a 4-es tó partján. Az eddig elmondottakból úgy jön le
az egész mintha műutat, csatornát vagy gázt kértünk volna. Mondták, hogy 70 család van bejelentve. Ha
ez a 70 család nem lenne, akkor Nyírjes már nem lenne. Mi még küzdünk azért, hogy ez a hely jobb
legyen. Nem nagy dolgokat kérünk, járható utakat és, hogy ne legyen szemét. Igaz, oda lett helyezve egy
szelektív hulladékgyűjtő, de teljesen feleslegesen. Nem olyan dogokat kérünk, amit nem lehetne
véghezvinni kis munkával, összefogással.
Medvácz Lajos polgármester: Van önnek szerződése a szemétszállításra a Városüzemeltetési Kft-vel?
Bagi Zsuzsanna: Igen, van.
Medvácz Lajos polgármester: Tehát van szemétszállítás. Azzal teljesen egyetértek, hogy ne legyen
szemét.
Bagi Zsuzsanna: A szemét nem az ott lakóktól származik.
Medvácz Lajos polgármester: Vannak ott lakók, akik szemétszállítási szerződést kötnek. Mi biztosítjuk
ezt a szolgáltatást. Az a baj, hogy egyes emberek erre fittyet hánynak, és mást csinálnak. Az önök
segítségére kell, hogy számítsunk. Ha tudják, hogy ezek hogy történnek, akkor azt jelezni kell, és
intézkedni tudunk.
Bagi Zsuzsanna: A közterületen én vágom a füvet, én vágom a fát. Egész nyáron küzdünk azzal, hogy a
4-es, 5-ös tónál átfolyjon a víz. Ezen kívül önerőből mit csináljunk!?
Itt a turizmusról is szó van. A vadaspark nagyon jó ötlet volt, de a megközelítése problémás. Nap, mint
nap járnak előttünk, akik a füvészkertbe mennek, és szóvá teszik, hogy milyen sárban kell menniük.
Medvácz Lajos polgármester: Ezt mi is látjuk. De mi elmegyünk a nyírjesi útig, leraktuk az autót, és 5
perc séta után Nyírjesben vagyunk. Közben folyamatosan találkoztunk autókkal, akik a füvészkertig
mennek. Vannak olyan emberek, akik az autóból ki sem szállnának, ha tehetnének.

Bagi Zsuzsanna: Vannak lusta emberek, de nem kell általánosítani.
A füvészkerttel nincs gond, hanem a megközelítéssel. Nagyon nagy munka áll mögötte, nagyon szép, de
a város is adhatna ehhez valami pluszt, hogy működőképesebb legyen. Azt gondolom, hogy ők mindent
megtesznek érte, de a város még ennyit sem.
A Nyírjesben nincsen játszótér. Azt is kérvényeztük, hogy ahol régen volt játszótér, állítsák azt helyre. Az
ott lakók ebben segítettek volna.
Nekem a városban és a Nyírjesben is van ingatlanom, megtehetem, hogy itt is és ott is lakjam. Én azért
lakok kint, mert szeretem, ott nőttem fel, minden ösvényét ismertem, és a gyerekeimnek is szerettem
volna ezt megmutatni. És már nem lehet. Már csak szemét az egész, nincs gazdája, de ha program van,
akkor mindig Nyírjesbe jönnek az emberek, és mégsem tesznek érte semmit. Az ott lakó 70 ember
próbálja rendbe tartani a környezetét. Kevesen vagyunk hozzá, kellene a segítség. Nem műutat kértünk,
hanem alapvető, pici dolgokban való segítséget. Hiába küldtünk be aláírásokat, hiába kérték többen, még
annyira sem tiszteltek meg, hogy reagáltak volna.
Köszönöm!
Bernáth István: Meg kell, hogy védjem az önkormányzatot. Az önkormányzattal szorosan
együttműködünk sok dologban. A fejlesztési javaslatainkkal, amivel előálltunk pontosan az volt a cél, hogy
alakítsuk a nyírjesi tórendszer parkerdő környezetét egy kulturált övezetté. Partnerek vagyunk
folyamatosan az önkormányzattal, akinek a gazdasági lehetőségei korlátozottabbak, mint társaságunké.
Az utak állapotával kapcsolatban pontosan azért szeretnénk a parkolási rendszert kialakítani, hogy ezek a
rossz utak megszűnjenek. A horgászokkal kapcsolatban annyit elmondanék, hogy sokszor sajnos ők is
lejárnak autóval a tópartra. Tehát közös felelősség van itt mindenkiben.
Karvai Tibor: A hozzászólásomban azt szeretném kiemelni, ami az önkormányzat döntésében hasznos
lehet. Úgy gondolom, hogy valamifajta kompromisszum ki fog alakulni. De azért azt is hozzátenném, hogy
hiú ábránd azt gondolni, hogy a vízi sport és a horgásztársadalom ki fog békülni. Az egész tó szélessége
alig 50 méter. A horgászoknak akkor jó, ha legalább 50 méteres sáv az övék, és azon túl mehetnek a
motorcsónakok és egyéb vízi járművek. Azt gondolom, hogy egy ilyen kis területre ezt bűn megvalósítani.
Ez kinek lesz üzlet? A beruházónak? Az üzemeltetőnek? Ha az önkormányzatnak, akkor nem tiltakozom
olyan értelemben, hogy az övé, mert minden bevételre szükség van. Viszont akkor a horgásztársadalom
ki fog szorulni. Én nem vagyok horgásztag, de ismerem a horgász egyesület problémáját. Az is hiú
ábránd, hogy ez csak 8-10 óra lesz. Amikor egy ilyen vízi sport beindul, akkor 10 óránál több ideig fog
működni, szinte éjjel nappal. Döntse el az önkormányzat, hogy ez a kérdés végrehajtható kivitelezhető-e.
Aki a természettudományokban jártas, annak tudnia kell, hogy a víz minősége bizonyos időszakokban
valóban romlik 30-35 fokig. Az úr említette a 40 fokot, de ne essünk túlzásokba, nincs itt 40 fok. Hűvös
időszakok jönnek az elkövetkezendő 20-30 évben. Szárazság azért nyilván lesz. Olyan szélsőségek
fognak eluralkodni, amit mi el sem tudunk képzelni. Arra kell felkészülni, hogy víztöbblet lesz. Olyannyira,
hogy ez a víz minőségét javítani fogja. Tehát nem azzal az érvvel kell alátámasztani a létesítmény
szükségességét, hogy a vízforgatáshoz hozzájárul. A horgásztársadalmat ilyen értelemben is védem, és
az önkormányzat érdekéhez is hozzákapcsolom. Köszönöm szépen!
Horváth Gáborné Büttl Beáta: Üdvözlök mindenkit!
Az alapvető problémák ott kezdődnek, hogy alpolgármester úr azt mondta, hogy végre lesz gazdája a
nagy tónak. Szerintem eddig is volt gazdája, vagyis kellett volna, hogy legyen. A város a gazdája.
Én nem lakom a Nyírjesben, viszont mi is oda járunk kirándulni, és van telkünk kint. 16 évvel ezelőtt és
most sem tudunk végigsétálni a nagy tó körül, mert olyanok az állapotok. Olyan alapvető dolgokat kellene
megcsinálni, amiket már rég meg kellett volna. Ezek óriási hibák, amiket a városvezetés elmulasztott. Erre
oda kellene figyelni. Nem a wakeboard pályáról kellene, hogy szóljon ez az egész. Ennyit szerettem
volna.
Jeney Gyula: A város lakosságához szólnék. Az van forszírozva, hogy a nyírjesi tóban is legyen fürdőzési
lehetőség. 1962-től úszómesterkedem, tehát van rálátásom a dologra. Tisztában vagyok, hogy milyen egy
strandon és milyen egy természetes tóban úszómesterkedni, és azt is tudom, hogy milyen egy folyóvíz. A
nyírjesi tóban bűn lenne megengedni, hogy ott fürdőzési lehetőség legyen. Egyrészt a víz minőségét meg
kellene vizsgálni, másodsorban ehhez nagyon komoly úszómesterség kell. Egy tó felületét egy
úszómester nem tudja átlátni. Komoly gonddal fog küzdeni az önkormányzat, ha fürdőzési lehetőséget

biztosít a tóban. Ott más szabályok vannak. Az engedélyezettség sem ugyanaz, mint egy strandon.
Fel szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy ne engedjen a nyomásnak, hogy a tóban legyen
fürdőzési lehetőség. Van egy szép strandunk, fűtött lesz a medence vize, járjanak oda fürdőzni. Ne a
nyírjesi tóba menjenek fürdeni. Nyírjesben minimum 3-4 úszómester kellene, viszont ez megoldhatatlan.
Arra kérem önöket, ne engedjük meg ott a fürdőzési lehetőséget.
Medvácz Lajos polgármester: A jelenlegi szabályozás arról szól, hogy a nyírjesi tavakban fürödni tilos.
Egyébként Bánkon kívül megyénkben egyik nyílt vízen sem szabad.
Pulay László: Köszönöm a szót! Az embereknek részben igaza van, részben nem.
Minden nap kimegyek én magam is Nyírjesbe.
Mi a város önkormányzata vagyunk, a városért felelünk elsősorban. Ugyanakkor szeretnénk megcsinálni
a nyírjesi területet is lehetőség szerint. Abban is igazuk van, hogy sürgősen meg kell csinálni a 4-es 5-ös
tónál az utat.
Rendkívül szimpatikus az erdészet munkája, egyetértek vele, csend nyugalom kell, hogy legyen egész
Nyírjesben. Az hogy időnként zajonganak, az mindenhol előfordul, a városon belül is.
A wakeboard-ot én sem támogatom, tönkretenné a tavat és zajos lenne. A vizet sem tisztítaná, ez nem
víztisztító berendezés.
Elhangzott, hogy van, aki 180-nal száguldozik, annak ellenére, hogy ki van téve 30-as sebességkorlátozó
tábla. Majdnem mindennap kint vagyunk, de én még nem láttam ilyen száguldozó gépkocsit. Ha van ilyen,
akkor azt úgy is el fogja kapni a rendőrség. De ha van ilyen, írják fel ezt a rendszámot is.
Ha valaki olyat tapasztal, hogy viszik le a szemetet, és kidobálják, akkor írják le a rendszámot és be kell
hozni. Más megoldás nincs.
A parti út kiépítése sürgős feladat, de én magam is látom, hogy az a terület tele van forrással. Emiatt
nehéz dolog lesz a későbbiekben is utat építeni.
A fürdőzés kapcsán amióta az eszemet tudom, tilos volt a fürdés, de mindig fürödtünk. Nagyon kellene
vigyázni a tópartra, a környékre. Ezt csak összefogással, odafigyeléssel lehetne.
Tátrai László: A pálya pont a 7-es tó struktúráját rendbe rakná, szemetesek is lennének, és az úszást is
kontrolálná. Állandó felügyelet lenne. Ezek a dolgok pont rendbe lennének téve. Ahogy az előbb
említették, nem a pályáról kellene, hogy szóljon a közmeghallgatás, hanem pont, hogy a 7-es tóról. Ezzel
helyreállna a tó, ráadásul fejleszteni lehetne. Ez a fejlődést hozná magával.
Gere József: Nyírjes problémája történelemből ered. Egy puszta volt, majd az 50-es évektől kezdett
üdülőfaluvá kinőni. Sajnos ad- hoc módon épültek itt a házak, és ennek most mi isszuk meg a levét. Ezt a
problémát orvosolni kell.
Nyírjes hatalmas kincs, sok hasonló méretű település örülne, ha ilyen lenne a közelében. Az egy óriási
dolog, hogy az Ipoly Erdő Zrt füvészkertet, vadasparkot létesített.
Ami jelenleg gondot okoz, hogy a megközelíthetősége nem az igazi. Talán fentről, a fenyves felől nem is
kellene biztosítani az autós megközelítést, hanem csak alulról. Nagyon kellene egy kulturált, pormentes
parkoló.
Jó ötlet a fogadóház is.
Ami nagyon hiányzik az a Balassagyarmat és Nyírjes közötti kerékpárút, mely kapcsolódhatna az Ipoly
Erdő által felvázolt kerékpárút úttal. A bekötő úton való száguldozást fekvőrendőrrel lehetne esetleg
rendezni. A fejlesztési koncepciónak azt kellene tartalmazni, hogy a polgárok lehetőleg nem menjenek be
autóval a lakóövezetbe. Az utakat por mentesíteni kellene.
A belső, tavak körüli területek, közvilágításán solar lámpával lehetne például javítani.
Ha a pálya és a horgászok közötti ellentétet sikerülne feloldani, akkor elképzelhető lenne a pálya.
Hagy beszéljen belőlem most a modellező énem. Valamikor gyerekkoromban kezdtem a modellezést.
Komoly versenyek voltak a nyírjesi tavon. Most más a helyzet. Az a baj, hogy nincs szabad hozzáférésű
móló, ami vízszint közeli, ahová be lehetne tenni a hajómodelleket. Évente minimum 1 versenyt le lehetne
hozni ide. Ez közönséget is vonzana.
A főtér nagyon szép lett, viszont a látogatók nem tudják, hogy hogyan lehet eljutni a füvészkertbe. Volt két
turisztikai tájékoztató tábla a főtéren és a vasútállomásnál, ezeket vissza kellene tenni, és a füvészkeret is
lehetne reklámozni.
Kérésem az önkormányzat felé, hogy a vasútállomásig helyre kellene állítani a táblákat, és még több

információs tábla kellene.
A másik, hogy megjelent az etetőhajó a tavon, viszont ez az egyik legkellemetlenebb szerkezet,
normálisabb tavakon tiltják. Itt sem kellene hagyni. Rövid idő alatt hatalmas mennyiségű szerves anyagot
hordanak be a tóba.
Sok sikert kívánok az önkormányzatnak és az Ipoly Erdő Zrt-nek a tervek megvalósításához!
Benkő Péter Kristóf: Jó estét kívánok! 3-ad éves geológus hallgató vagyok, és ilyen szakképzettséggel
furcsa volt hallgatni ezt a sok hozzászólást. Nagyon sok hozzászólás egyébként megalapozatlan. Nem
akarok beképzelt lenni, de úgy vettem észre, hogy a szakmai tudás nem elterjedt a városban.
Kifejezném dicséretem az Ipoly Erdő Zrt-nek, nagyon jó munkát produkálnak.
Említette Bernáth úr a gátrendszer felújítását. Esetleg lejjebb egy új tó kiépítése megvalósítható?
A geológiai feltérképezése milyen a területeknek hidrogeológiai szempontból? Bonyolult számolások,
meteorológiai felmérések kellenek hozzá. Többen említették új források megjelenését is. Ön kiemelte,
hogy 2 forrás táplálja a tavakat. Az észrevételeimből én is úgy gondolom, hogy több forrás van. Ezeket
meg lehet nyitni, bővíteni lehetne a tavak vízszintjét. oxigéndúsabbá lehetne tenni.
Tátrai Lászlóhoz szeretnék szólni: örülök, hogy gondolkodik ezen az új terven. Szerintem jó ötlet. Kicsiben
kell megcsinálni, figyelembe véve a természetet, a halak élővilágát. Itt Karvai úr nagyon okos
hozzászólását figyelembe kell venni, mert a halak élővilágát, az ívást, a horgászást nagyon is
befolyásolja.
A csatorna vízelvezetésre nagyon panaszkodtak: nagyapáméknál ugyanez a helyzet a Klapka utcában.
Nem kell ezen meglepődni. Lombos István óta nem tudják megcsinálni Klapka György utcában a
vízelvezetést. 10 méteren kellene kiásni. Ott tartunk, hogy nagyapámmal árkolunk, a szomszédok előtt is.
Ne legyünk nagyon konzervatívak. Magamat balkonzervatívnak tartom.
Pulay Lászlóhoz szólnék: A bigott konzervatívság nem jó.
Azért szeretnék tenni, hogy Balassagyarmatot megyeszékhellyé fejlesszük. Ehhez fejlesztés,
lakosságszám bővítés, sport és kikapcsolódási lehetőség szükséges. Ez fontos, persze konzervatívan, a
természethez visszahúzódva, hiszen a természet mindig az első.
A horgászatot megzavarná ez a létesítmény, de elgondolkozhatunk azon, hogy a 2-es 3-as tavakra nem
lehetne-e áttenni a horgászatot. De szerintem ehhez kotortatni kellene ezeket a tavakat.
Sok ember kiáll a városvezetés hibátlan precíz, gyönyörű munkája és a főtér mellett. Lehetne jobban
csinálni. Örülök, hogy csinálják, ezt lehet folytatni. Fejleszteni kell Balassagyarmatot, de rengeteg
pontatlanság van, olyan mintha a városban nem lenne szakember. Ez nagyon furcsa.
Szeretném megköszönni, hogy indítványozták ezt a beszélgetést a peremterületekről. Nagyon fontos a
Nyírjes, és itt szeretném indítványozni egy Újkóvárral foglalkozó gyűlés összehívását. Mert ez a terület
még rosszabb helyzetben van. Az utak borzasztóak. Nagyon sok értelmiségi lakik arra, mégis el van
felejtve az a terület.
Tudom, nagyon sok munka van, de arra kérem az önkormányzatot, hogy precízebben, tökéletesen, az
utókornak teremtsünk és dolgozzunk.
Baranyi János: Köszöntöm polgármester urat a jegyző asszonyt, a Képviselő-testületet és a városi
televízió nézőit.
Örülök neki, hogy a Nyírjessel foglakozunk. Nyírjes egy turisztikai hely. De vannak problémák bent a
városban is. Amikor megérkeznek a buszok, nincs egy nyilvános illemhely, kint Nyírjesben sincs, a
turisták ott sem tudnak hova menni. Nagyon örülök, hogy az Ipoly Erdő Zrt-nek ilyen tervei vannak. Tiszta
szívből kívánom, hogy ez megvalósuljon.
Viszont ennek a gyönyörű városnak, a főterének van 3 fekete pontja, amit a 21. században nagyon
szégyellek.
Pulay képviselő urat szeretném megkérni, és ne haragudjon, hogy megszólítom. Említette, hogy sokat jár
Nyírjesbe. Legyen szíves menjen ki a Csonttelepre is, nézzen ott körül. Fel szeretném hívni annak a
képviselőnek a figyelmét, aki a Csonttelepért felelős, hogy nagyon rossz állapotok vannak. De ki lehetne
menni a Homoki szőlőbe is, amikor leesik az eső a Homoki szőlőt nem lehet megközelíteni. Nem tud oda
kimenni a mentő, az orvosi ügyelet. Én ezt sokkal komolyabb dolognak tartom, mint Nyírjest.
Voltam a Nyírjesben és Újkóváron is. Nyírjesbe, ha kimennek, egyedül menjetek, ne vigyétek ki a
családjukat, mert elsírják magukat.
Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen!

Piri Lajos: Én más témában jöttem, Nyíreshez nincs hozzáfűzni valóm.
Amivel sok probléma volt, de már megoldódott, az a körforgalom. Rendbe van téve, szép a külterület, és a
bejárati utak is szépek.
A Tesco-nál nyírják a füvet 2 részen. Az egyik részen le van nyírva kéthetente, a másik részen évente 2-3
alkalommal. Nem tudom, hogy ez kihez tartozik.
Medvácz Lajos polgármester: Ez a Tesco feladata. Rájuk fogunk szólni.
Piri Lajos: A Mikszáth Kálmán utcában a sebességkorlátozás kapcsán kívánok szólni. Ott 50 km/órás
sebesség van előírva, viszont nem annyival mennek, nemcsak a személyi kocsik, hanem a buszok sem.
Nagyobb sebességgel mennek. Ami nagyobb probléma, hogy 40-50 tonnás teherautók járkálnak arra
naponta. Nem egy, nagyon sok. Tönkreteszik előbb-utóbb az utat, nem beszélve arról, hogy sok ház kezd
repedezni.
Ipolyjáró útnál eltűntek a 30-as táblák.
Csach Gábor alpolgármester: Ott 30-as övezet van, egy 30-as övezet tábla van kitéve a zóna elején.
Piri Lajos: A közlekedés kerékpárral ott nagyon nehézkes, mivel szűkös az út, és nem tartják be az
autósok a sebességet sem. Bicikliút itt is jó lenne, mert sokan közlekednénk arra kerékpárral.
Az elkerülő út kapcsán nem tudom, hogy a délit miért kell ennyire szorgalmazni, mikor a legtöbb forgalom
Salgótarján felől van, úgy vesszük észre. Lehet, hogy nincs igazam.
A Városüzemeltetés Kft kapcsán volt arról szó, hogy kikerül.
Csach Gábor alpolgármester: Ez folyamatban van.
Piri Lajos: Az aknafedeleket ebben az országban nem lehet megoldani? Nekem már ablakot kellett
csináltatni. Szinte minden autó rámegy.
Köszönöm!
Dobrocsi Lénárd: Nyírjeshez szeretnék visszakanyarodni.
Javaslatként vetném fel a jogi, technikai lehetőségek megvizsgálását azzal kapcsolatban, ami Bernáth úr
terveivel is talán összefügghet. Nyírjesben a „Romantikus ház” környékén parkoló kialakításával le lehetne
korlátozni a forgalmat. Itt akár záró technikai eszköz beépítése is megoldható lenne, ezáltal meg lehetne
akadályozni, hogy olyanok bemenjenek, akik szemetet visznek ki vagy egyéb zavaró dolgokat
szeretnének elvégezni. Az ott lakók természetesen adott esetben valamilyen technikai eszközzel
bejuthatnának. Ezzel elősegítenénk azt is, hogy a külső parkoló jobban kihasznált legyen. Akik távolról
érkeznek a vadasparkba, ők rá lennének kényszerítve, hogy ezt a parkolót vegyék igénybe.
Aki nem Balassagyarmaton lakik, a mostani állapotokhoz mérten behajthatna ingyenesen erre a területre,
egy önkormányzatnál igényelt kártyával. Ez által követhető lehetne, hogy ki jár be, természetesen a
személyiségi jogok tiszteletben tartásával.
Ez által kisebb lenne a forgalom, és az illegális szeméttelepek kialakulása kontrolálható lehetne. A
felvázolt tervekkel akár ez össze is egyeztethető.
Bernáth István: Válaszolnék pár kérdésre.
Hajómodell, stégek: a tórekonstrukció keretében szeretnénk kialakítani stégeket.
Füvészkert vadaspark megközelítése: folyamatosan napirenden van, a közúti közlekedési táblák
kihelyezését elindítottuk a Közútkezelő Kft-nél, továbbá a belső információs táblát leegyeztetjük, mert
vannak kész tábláink. Ezen dolgozunk.
Új tó: A tórekonstrukcióra érvényes engedélyek vannak. Megfelelő szakmai anyagot állítottunk össze,
különben nem lenne rá engedély. Egy új tó megvalósítása 5 évbe telne, a jelenlegi jogszabályi hátérrel. 2
forráságat mondtam a Segítő Szűz forrásnál, de tudom, hogy az összes tó alatt vannak források.
A parkoló építésén folyamatosan rajta vagyunk. Azon vagyunk, hogy megfelelő komfortérzetet
biztosítsunk az ide érkezőknek.
Köszönöm!
Medvácz Lajos polgármester: köszönjük!

A legfontosabb, hogy a tervezés elindult. Nagyon fontos dolog, amit elmondtak. Nyírjes területén jelentős
fejlesztés várható, az Ipoly Erdő Zrt komoly pénzeket fog beforgatni a Nyírjesbe. Ha ez mind megvalósul
az évek alatt, akkor több millió fog Balassagyarmat külterületén megvalósulni olyan célból, hogy ez egy
üdülőközpont. Tehát visszafogott turisztikai fejlesztés fog végbemenni. Olyan turisztikai látványosság fog
létrejönni, ahol nyugalom és béke van.
Az önkormányzat ezt eldöntötte már, ez üdülőterület lesz. Aki odaköltözik, ezt vegye figyelembe. A
fejlesztések, amik várhatók, megemelik az ott lévő ingatlanok értékét is.
20M forint értékben készítettünk utat, ezzel a „gerincvezetékét” elkészítettük a Nyírjesnek. Elhangzott,
hogy lecsatlakozások nem készültek el, de ez további 5-10M forintot jelentett volna. Ez is el fog készülni,
de ehhez idő kell. Nem lehet mindent egyszerre. Igaz, hogy hosszú idő óta nem készült ott semmi, de
elindult egyfajta munka. 2014-ben a Nyírjes kapta a legnagyobb útfejlesztést.
Több mint 5M forintot fordítottunk arra, hogy az illegális hulladékot összegyűjtsük és elszállítsuk. És nem
elég. Ezt is figyelembe kell venni.
A parkoló kapcsán nyitott kaput dönget Dobrocsi Lénárd képviselő úr, hiszen az elképzelésekben benne
vannak, bár nem ott, ahol Ön mondja, hanem egy kicsit beljebb van olyan terület, ahol parkolót lehetne
kialakítani. Valahogy ilyen módon kellene megoldani.
A tervezések elindultak, de az Ipoly Erdő Zrt-nek nem olyan egyszerű egy adott önkormányzati terület
tervgazdálkodását előkészíteni. Ehhez idő és pénz kell.
Persze mi emberek türelmetlenek vagyunk. Itt élünk, szeretnénk, hogy jobban működjenek a dolgok.
Örülök, hogy eljöttek, és a televízió nézőknek is köszönöm a figyelmet. Remélem, hogy azt szűrték le,
hogy Balassagyarmat Város Önkormányzata dolgozik, tervezi a feladatok megoldását, meghallgatja a
város polgárait, hiszen számtalan fórum van, ahol a polgárok elmondhatják véleményüket, gondjukat.
Ennek alapján megpróbálunk a lehetőségeinkhez mérten dolgozni. De minden lehetőséghez több dolog
kell. Számtalan jó ötlet hangzott el, és remélhetőleg ezeket be tudjuk építeni a munkánkba.
A polgárok megelégedésére fogunk dolgozni. Megköszönöm mindenkinek, hogy jelen volt, és további
szép estét kívánok! Továbbra is várjuk véleményeiket. Köszönöm szépen!
A polgármester ezt követően megköszöni a megjelenést, majd bezárja a közmeghallgatást.
K.m.f.
/: Medvácz Lajos :/
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