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ERDÉLYI MAGYAR KÖZÉLETI NAPILAP

 » SZÉCHELY ISTVÁN

A túl sok eső gondokat okoz a me-
zőgazdaságban, májusban a csa-

padék sokéves átlagának több mint 
dupláját mérték, ez akadályozza a 
mezőgazdasági munkák elvégzését, 
és elősegítheti a levélbetegségek 
megjelenését. A Hargita megyei me-
zőgazdasági igazgatóság vezetője 
szerint a növénytermesztők egy része 
egyáltalán nem, vagy csak hiányosan 
tudta elvégezni a szükséges gyomir-
tási, növényvédelmi munkálatokat 
a földeken. A probléma leginkább a 
burgonyatermesztést érinti. „Annyi 

eső esett, hogy alig lehet dolgozni” 
– vázolta a helyzetet Török Jenő, a 
Hargita Megyei Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Igazgatóság vezető-
je. Elmondta, májusban négyzetmé-
terenként 160–190 liternyi csapadék 
esett, az igazgatósághoz mintegy 
90 hektárnyi mezőgazdasági föld-
területre vonatkozóan érkezett kár-
bejelentés. Vannak parcellák, ahol 
a sorok között megállt a csapadék, 
máshol kaszálókat öntött el a víz, 
ami a takarmánykészítést akadályoz-
za. A gabonaföldeken nincs gond, 
ha megművelőik ki tudták szórni a 
növényvédelmi szereket, de később 

a sok csapadék miatt még megjelen-
hetnek a levélbetegségek, ez főképp 
a burgonyaföldeket veszélyezteti – 
magyarázta Török Jenő. A mezőgaz-
daságból élőknek nem kedvez az idei 
szezon kiegyensúlyozatlan időjárá-
sa. Igaz ugyan, hogy jól kezdődött az 
idény, és a gazdák el tudták végezni 
a tavaszi munkálatokat, de később 
az egyre fokozódó csapadékhiány és 
a hajnali fagyok miatt szinte teljesen 
megálltak a fejlődésben a gabona-
félék az őszi és tavaszi vetésekben, 
a legelők, kaszálók kiszáradtak. Az 
említett tényezők miatt Török Jenő 
már április végén 25–30 százalékos 

terméskiesést valószínűsített, noha 
elmondta, hogy parcellánként eltér 
az időjárás okozta károk mértéke. 
Akkor négyzetméterenként még leg-
alább 60–70 liter csapadékra lett 
volna szükség a földeken ahhoz, 
hogy legalább a talaj felső rétegében 
kiegyenlítse a több mint fél év alatt 
kialakult csapadékhiányt. Nehéz év 
volt a tavalyi is a gazdálkodásból 
élőknek Hargita megyében: tavasszal 
a szárazság, később pedig a túl sok 
csapadék veszélyeztette a termést. 
Tavaly júniusban olyan nap is volt, 
amikor a lehullott eső mennyisége 
megközelítette az egyhavi átlagot.

A sok eső miatt vészesen késnek a növényvédelmi munkák

 » A mezőgaz-
daságból élők-
nek nem kedvez 
az idei szezon 
kiegyensúlyozat-
lan időjárása. 

Nagyobb hangsúlyt kellene 
fektetni az egészségnevelésre – 
vonta le a következtetést Seres 
Lucia háziorvos, akit azt köve-
tően kérdeztünk, hogy kiderült, 
több túlsúlyos ember él ma 
már a világon, mint ahányan 
éheznek.

 » BÁLINT ESZTER, BÍRÓ BLANKA

M eghaladta a világon élő túl-
súlyos emberek száma az 
éhezőkét – derül ki az ENSZ 

Élelmezési és Mezőgazdasági Szer-
vezete (FAO) által hétfőn előzetesen 
közzétett jelentésből. Ez az első alka-
lom, amikor megfordult az arány. A 
globális élelmiszer-biztonsági és élel-
mezési jelentést ugyan hivatalosan 
csak a jövő hónapban hozzák nyil-
vánosságra, José Graziano da Silva, 
a FAO elnöke előzetesen elmondta, 
hogy megváltozott a trend, és több 
ember küzd túlsúllyal, mint ahányan 
éheznek. A jövő élelmezéséről szóló 
római eseményen Graziano da Silva 
azt hangsúlyozta, hogy egyre többen 
étkeznek egészségtelenül, és ez túl-
súlyhoz vezet.

A tavalyi esztendőben az ENSZ 
becslése szerint ismét nőtt az éhe-
zők száma, elérve a 821 millió sze-
mélyt – ennek oka szakemberek 
sze rint a számos konfl  iktushelyzet, 
a klímaváltozás és a gazdaság túl las-
sú talpra állása. Eközben 2016-ban 
még 672 millióra tették a túlsúlyos 
személyek számát. Például 2016-ban 
Latin-Amerikában és a karibi térség-

ben 104,7 millió felnőtt túlsúlyos sze-
mélyt tartottak számon, ami lényege-
sen magasabb, mint a környéken élő 
39 millió éhező. „A túlsúly ma már 
mindenhol ott van” – szögezte le Gra-
ziano da Silva anélkül, hogy e tekin-
tetben különbséget tett volna a fejlett 
és a fejlődő országok között. Ennek 
oka szerinte, hogy az urbanizáció 
étrendváltással is járt, például egyre 
többen esznek gyorsételt.

Nevelés kérdése is
Nagyobb hangsúlyt kellene fektet-
ni az egészségnevelésre, tudato-

sítani kellene a kiegyensúlyozott 
táplálkozás és a rendszeres mozgás 
szerepét az egészség megőrzésé-
ben – fogalmazta meg a FAO beje-
lentését fi rtató kérdésünkre Seres 
Lucia, a Kovászna Megyei Házior-
vosok Szövetségének elnöke. Mint 
hangsúlyozta, a megelőzésre, a 
nevelésre egyre kevesebb idő jut a 
romániai egészségügyi rendszer-
ben, amelyet eláraszt a bürokrá-
cia, holott rengeteg szövődmény 
megelőzhető lenne odafi gyelés-
sel. Az orvos tapasztalata szerint 
egyre inkább  jellemző, hogy a két 

SZAKEMBEREK ÉLETMÓDVÁLTÁST SÜRGETNEK, MIUTÁN KIDERÜLT, AZ ELHÍZÁS VESZÉLYE MA MÁR MINDENHOL JELEN VAN

Már többen túlsúlyosak, mint ahányan éheznek

Túlsúlyban. Életmódváltás nélkül nagyon magas a betegségek kockázata
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szélsőség között van az embe-
rek testsúlya, miközben egyre 
többen túlsúlyo sak, a már kóros 
soványság is gyakran előfordul. 
A szakember szerint márpedig 
egyik sem jó, hiszen a túlsúly 
már gyerekkorban nagyon sok 
betegség kialakulását okozhatja: 
például magas vérnyomás, szív-
ér rendszeri elváltozások, társult 
cukorbetegség, ízületi panaszok 
jelentkezhetnek, de ki alakulhat 
önbecsüléshiány, önértékelési 
zavar, sőt depresszió is. A kóros 
soványság esetében pedig a le-
gyengült immunrendszer jelent-
het veszélyforrást.

Életmódváltás szükséges
Seres Lucia hangsúlyozta, az élet-
módon kell változtatni, hiszen 
egyértelműen az vezet elhízás-
hoz, ha felborul az egyensúly, 
több kalóriát fogyasztunk, mint 
amennyit leadunk. A gyerekek 
egyre több időt töltenek a ké-
pernyő előtt, közben nassolnak, 
egészségtelen ételeket fogyasz-
tanak, ezek pedig idővel elhí-
záshoz, túlsúlyhoz vezethetnek.  
„A rendszeres mozgás legalább 
olyan fontos, mint az egészséges 
táplálkozás” – szögezte le a szak-
orvos. Rámutatott, ha a képernyő 
előtt eltöltött órák egy részét min-
denki mozgásra fordítaná, máris 
csökkentené az elhízás, majd az 
ebből adódó betegségek kiala-
kulásának veszélyét. Seres Lucia 
hangsúlyozta, érdemes szakor-
vos, dietetikus segítségét kérni, 
ha valaki túlsúllyal küzd.

 » Az orvos 
tapasztalata sze-
rint egyre inkább  
jellemző, hogy 
a két szélsőség 
között van az 
emberek testsú-
lya, miközben 
egyre többen túl-
súlyosak, a már 
kóros soványság 
is gyakran elő-
fordul. 




