
A hőség miatt sokan a strandokon keresnek 
enyhülést. Magas hőérzet, 30 fok feletti 
hőmérséklet
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Miért veszélyes a kánikula?
A háziorvos tanácsai a hőség és az enyhülés idejére
• Magyarországon az 
év legmelegebb nap-
ját várták hétfőn, de 
nem került el minket 
sem a kánikula, teg-
nap Székelyföldön is 
jócskán harminc fok 
felé kúszott a hőmérő 
higanyszála, a magas 
páratartalom miatt 
pedig a hőérzet még 
magasabb volt. Ez a 
hőhullám még az élet-
erős fiatal szervezetet 
is megviseli – hívja fel 
a figyelmet a házior-
vos – nem is beszélve 
a gyerekekről, idősek-
ről vagy a krónikus 
betegekről.

E lsőfokú (sárga jelzésű), szinte 
az egész országra kiterjedő 
hőségriadót adott ki az Or-

szágos Meteorológiai Szolgálat. A 
kánikulára és a fokozott kellemetlen 
hőérzetre vonatkozó fi gyelmezte-
tés vasárnaptól keddig tart, hétfőn 
és kedden várhatók a legmagasabb 
hőmérsékletek. Tegnap például 
Marosvásárhelyen 36 Celsius fokot 
is mértek, de mivel a hőmérséklet 
páratartalma meghaladta a kritikus 
80-as szintet, ez még magasabbnak 
érződött. Ennél magasabb, 37–38 

Celsius-fokot mértek nyugati és 
északnyugati országrészben és he-
lyenként délen. A legrosszabb, hogy 
éjszaka sem lehet hűsölni, hiszen 
sok helyen egyáltalán nem csökkent 
a hőmérséklet 20 Celsius-fok alá, 
ezeket az éjszakákat nevezik a me-
teorológusok trópusi éjszakáknak, 
ami a nappali magas hőmérsékletek 
mellett igen megterhelő a szervezet 
számára. Enyhülésre szerdától szá-
míthatunk, csütörtökön egy hideg-
front miatt már csak 20 fok körül ala-
kulnak a maximum hőmérsékletek.

Kerüljük a hőséget

Váczy Ida marosvásárhelyi házior-
vos szerint a hőhullám, a kánikula 
ugyanúgy veszélyes a szerveze-
tünkre, mint a hirtelen hőmérsék-

let-csökkenéssel járó hidegfront. 
A doktornő szerint a legfontosabb, 
hogy mindenki, ha csak teheti, ke-
rülje a hőséget, vagyis 11 óra és 16 
óra között inkább ne menjünk ki a 
szabadba, ha mégis ki kell menni 
valahová, akkor ne feledjük a kala-
pot, napernyőt magunkkal vinni. 
„Napszúrást életerős fi atal is kap-
hat, de még inkább oda kell fi gyelni 
a kisgyerekekre, a várandós anyu-
kákra, az idősekre, a szív- és érrend-
szeri betegségekkel küzdők mellett 
a máj- és vesebetegeknek, de még 
a cukorbetegeknek is érdemes óva-
tosabbnak lenni” – sorolta a házi-
orvos. Hozzátette, a folyadékpótlás 
talán a legfontosabb szabály, hiszen 
rengeteget veszítünk az izzadással, 
s ha még valami fi zikai aktivitást is 
végzünk, másfél liter víz is kimehet 

hirtelen belőlünk. Váczy Ida szerint 
a felnőtteknek amúgy is napi két liter 
folyadékot el kéne fogyasztani, ká-
nikulában azonban 3,5 vagy 4 literre 
is szüksége lenne a szervezetnek. 
Ebben benne van azonban a leves is, 
amúgy inni szénsavas vagy mentes 
ásványvizet érdemes, teákat, frissen 
facsart gyümölcsleveket, ajánlott 
kihasználni a dinnyeszezont is a 
gyümölcs magas folyadéktartalma 
miatt. Kerülni érdemes azonban a 
magas sótartalmú, például füstölt 
ételeket, a sok koff ein, vagy az al-
kohol is több folyadékot von el a 
szervezettől. Meg kell előzni a kiszá-
radást – összegzett a háziorvos, hoz-
zátéve, a melegben nem csak dehid-
ratálás történik, az arra érzékenyek 
fejfájást, rosszullétet, hányingert is 
tapasztalhatnak, a testhőmérséklet 

is felmehet 38 fok fölé. De emellett 
ilyenkor kitágulnak az erek és leesik 
a vérnyomás, ami főleg a szív- és 
érrendszeri betegeket érinti, emiatt 
szédülhetnek, sőt el is ájulhatnak a 
betegek. A napszúrás is gyakori, ha 
nincs semmi, ami védené a fejünket: 
ilyenkor a hő hatására a fejbőr fel-
hevül és az agyhártya megduzzad, 
enyhe gyulladás keletkezik rajta. 
Tünetei a szédülés, fejfájás, hányin-
ger, erős szívdobogás, gyengeség, de 
akár ájulás is történhet.

A fronthatás is megvisel

A háziorvos szerint azonban nem 
csak a hőség veszélyes a szerveze-
tünkre, hanem a fronthatások is, 
az, hogy csütörtökön 15 fokkal lesz 
kevesebb, bizony megviseli a szer-
vezetünket. Erre a nyárra pedig 
különösen jellemző volt az, hogy 
a frontok váltották egymást, így a 
doktornő szerint már április óta fo-
lyamatos probléma ez a betegeknél. 
„Nem csak a szív-érrendszeri bete-
geknél probléma ez, akik esetében 
az alacsony és magas vérnyomás 
folyton váltja egymást, de ilyenkor 
előjönnek az ízületi betegségek is, 
fáj minden porcikája az embernek, 
műtéti hegek is fájnak. Kifejezetten 
rosszul érzik magukat emiatt a be-
tegek” – magyarázza a háziorvos. A 
nagy hőség amúgy nem csak fi zikai 
állapotunkra van hatással, ingerül-
tebbek vagyunk ilyenkor és nehe-
zebben viseljük a stresszt is.

T öbb év után idén először nem 
verte el az eső az Erdélyi Magyar 

Ifj ak (EMI) egyesületének nyári tábo-
rát, a vasárnap zárult 5 napos feszti-
vál szinte teljes ideje alatt jó idő volt 
– vezette fel rövid értékelőjét Sorbán 
Örs, a tábor főszervezője. Ez a tábo-
rozók létszámára is jó hatással volt, 
többen vettek részt idén az esemé-
nyen, mint egy éve. Értékelőjében az 

EMI vezetője hozzátette, számukra az 
is pozitívum, hogy nem csak a kon-
certekre voltak kíváncsiak, hanem az 
előadósátrakban zajlott beszélgeté-
seken, előadásokon is szép számban 
vettek részt. Ez és az előadók vissza-
jelzései is indokolják, hogy jövőre is 
megszervezzék Gyergyószentmiklós-
tól 4 kilométerre a Forest kemping-
ben a tábort.

Kövér László volt az idei 
sztárvendég

„Anyagi nehézségeink miatt többször 
is felvetődött az évek során, hogy le 
kell mondanunk az EMI-táborról, de 
valami mindig arra késztetett, hogy 
folytassuk. Még nem zártuk le az el-
számolásokat mindenkivel, de úgy lát-
szik, hogy idén jól zárunk. Ez is okot ad 
arra, hogy ki merem jelenteni: jövőre 
ugyanitt, sor kerül a 16. rendezvényre 
is” – mondta Sorbán. Hozzátette, örül, 
hogy a rendezvényre minden évben 
számos rangos előadók fogadják el a 
meghívásukat. Idén ezek közül Kövér 
László, az Országgyűlés elnöke előa-
dása emelkedik ki. Sajnálja ugyan-
akkor, hogy a meghívás ellenére az 
RMDSZ tisztségviselői távol maradtak 
a tábortól, de reméli, hogy az RMDSZ 
is csatlakozni fog az EMI, az MPP és 
az EMNP által kezdeményezett nem-
zeti kerekasztalhoz. Fel kell ismerni, 

hogy újabb és újabb fi atal generációk 
jelennek itt meg minden évben és az 
ő igényeikhez is kell alkalmazkodni, 
amikor a jövő évi tábor programjának 
összeállítása történik, ideértve azt is 
például, hogy milyen zenekarokat hív-
nak meg – fűzte hozzá a főszervező. 
(Gergely Imre)
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Kövér László, a magyar 
Országgyűlés elnöke (középen) 
az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) 
egyesület nyári táborában
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Az EMI-tábor húzóereje: jó nevű előadók, neves zenekarok

Kövér László: mentalitásváltásra is szükség van 

A demográfiai helyzet javításához mentalitásváltásra is szükség van, erről 
beszélt Kövér László, az Országgyűlés elnöke Gyergyószentmiklóson a 
hétvégén az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) egyesület nyári táborában szerve-
zett pódiumbeszélgetésen. Elmondta: Magyarország élen jár Európában 
abban, hogy a GDP-je közel öt százalékát fordítja a népesedéspolitikára, 
de a kormány családpolitikája csak azt célozza, hogy elhárítsa a gyer-
mekvállalás fizikai és anyagi akadályait a fiatalok útjából. Hozzátette: a 
munka neheze azonban csak ez után jön, mert a kedvezőtlen demográfiai 
folyamatok megfordításához mentalitásváltásra is szükség van.




