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Ma egész nap úton voltam és a rádióból lépten-nyo-
mon a vezető anyagok között hangzottak el felhívások a 
hőségriadóról. Bizony, visszavonhatatlanul megérkezett a 
nyár! A forróság mindenkinek, és mindennek elég meg-
terhelő, fokozottan kell vigyázni, hiszen ilyenkor nagyon 
erős a nap sugárzása, ezért lehetőleg - főleg az idősebbek 
és a gyerekek- a lakásban tartózkodjanak, csak a reggeli és 
késő délutáni órákban legyenek a szabadban. 

Mindenkit arra kérek, hogy figyeljünk egymásra, csa-
ládtagokra, szomszédokra, és baj esetén azonnal értesítsük 
az orvost vagy a Családsegítő Központ munkatársait, hogy 
a segítség minél hamarabb megérkezzen!

A nyár a vakáció ideje, vége van a tanításnak is, meg-
voltak a ballagások az iskolában és az óvodában. A lazí-
tás egyaránt ráfér a gyerekekre és a pedagógusokra is. A 
szülőknek azonban nem lehet annyira fellélegezniük, hi-
szen csemetéiken még inkább rajta kell tartani szemüket, 
ugyanis a szünidő számos veszélyforrást is rejteget. Vi-
gyázzunk  a kölykökre!   

Hőség ide vagy oda, az önkormányzat háza táján ebben 
az időben sem állhat meg az élet, folyamatos az ügyfélfo-
gadás, a munkatársak minden szinten állják a sarat. 

Hamarosan befejeződnek a napkollektoros kivitelezési 
munkák, utolsóként az uszodánál, épp a napokban épült 
ki a rendszer. Az óvodában, a szociális otthonban, vala-
mint a konyhánál, már működik az új technológia, és az a 
tapasztalat, hogy az elmúlt a hetekben, ezekben az épüle-
tekben teljes egészében az új napkollektorok biztosították 
a szükséges meleg vizet, a kazán, illetve a bojler be sem 
kapcsolt, vagyis nem kellett földgázt felhasználni erre a 
célra. Azt gondolom, hogy várakozásainkat igazolni fogja 
a beruházás, mellyel jelentősen tudjuk csökkenteni az ön-
kormányzati kiadásokat. 

A költséghatékony működtetést folyamatosan szem 
előtt tartja a városvezetés, most is mérnökök, energetiku-
sok dolgoznak településünkön, akik sorra mérik fel azo-
kat az önkormányzati intézményeket (művelődési ház, 
szociális otthon, Jókai utcai iskola, idősek napközi ottho-
na, polgármesteri hivatal, egészségügyi centrum, rendőr-
ségi épület), ahol olyan energetikai beruházásokat lehet 
megvalósítani, ami az önkormányzat számára az említett 
szempontból előnyös. 

Azt is tudni kell, hogy ezek a beruházások jelentős for-
rásokat igényelnek, amit csak nyertes pályázatokkal tu-
dunk megvalósítani. A felmérésekre és tervekre azért van 

szükség, hogy amennyiben lehetőség nyílik pályázat be-
adására, akkor azt azonnal meg tudjuk tenni.

Folyamatban van két jelentős beruházás előkészülete 
is. Az egyik az ivóvízjavító program, amit Újkígyós vá-
rossal társulva fogunk megvalósítani, a támogatási szerző-
dése aláírásra került, most zajlanak a közbeszerzési eljárá-
sok, ezt követően kezdhető majd meg a kivitelezés. Ezt a 
munkát remélhetőleg 2013. december végéig be is tudjuk 
fejezni. 

A másik jelentős beruházásunk a szennyvíz hálózat épí-
tése, és a tisztítótelep bővítése. Ennek a munkának az elő-
készületei 2007-ben kezdődtek, és 2008-ban lett a pályázat 
benyújtva, amelyről a döntést, miszerint az önkormányzat 
megnyerte a támogatást, nemrég kaptuk meg. Mindezek 
ellenére, sajnos ezekkel a feltételekkel nem lehet a beru-
házást elkezdeni, mivel az önkormányzati saját forrás 125 
millió forint lenne, és ráadásul a 2007-es költségvetés sem 
a mai árakat tartalmazza, ami azt jelenti, hogy így további 
120 millió forinttal kellene kiegészíteni a bekerülési össze-
get. Ezt a közel 250 millió forintot Medgyesegyháza nem 
tudja vállalni. Nem kockáztathatjuk, hogy lehetetlen pénz-
ügyi helyzetbe hozzuk az önkormányzatot és a lakosságot! 
Ebben a formában a lakossági hozzájárulásnak körülbelül 
200 ezer forintnak kellene lenni, amit a medgyesegyházi 
emberek nem tudnának megfizetni. 

A képviselő testület rendkívüli ülésen tárgyalta meg 
a fennálló helyzetet és azt a döntést hozta, hogy ebben a 
konstrukcióban nem tudjuk a beruházást megvalósítani. 
Ezért most azon dolgozunk, hogy egy átdolgozott költ-
ségvetéssel olyan pályázati konstrukciót keressünk, ami a 
lakosságnak és az önkormányzatnak is elfogadható, meg-
fizethető. Halványan már kirajzolódott néhány alternatíva 
a további irányokat illetően. 

A nyári időszak a fesztiválok ideje, nálunk is lázasan 
folynak a Dinnyefesztivál előkészületei. Új arcok, új segí-
tők, sok fiatal jelentkezett szervezőnek, akik lelkesedésük 
mellett nagyon komolyan veszik a csapatmunkát. Szeret-
ném megnyugtatni a kételkedőket, hogy azon ellenkező 
híresztelés, hogy nem lesz dinnyefesztivál, nem igaz! 

A rendezvény nagyon fontos Medgyesegyházának, rá-
adásul most lesz „nagykorú”. A 18 éves Dinnyefesztivál 
szervezői azon dolgoznak, hogy egy kicsit meg is újítsák 
a programokat. Bízom benne, hogy a rendezvény a tér-
ségben is sikeres lesz, és mindenki jól fogja magát érezni. 
Találkozzunk a háromnapos eseményen! 

Ruck Márton

Részletek a Medgyesegyházi Polgármester naplójából…
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Medgyesegyháza is elSTARTolt

A nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódó programok

A pusztaottlakai önkormányzat gesztorságával, 3 települést tömörítő START munkaprogram 2012. 02. 01.-jén in-
dult, 140 fő medgyesegyházi lakos részvételével. Ez a program két projektből áll. Az egyikben 40 ember kezdett dol-
gozni, akiknek főbb feladatuk a mezőgazdasági utak rendbetétele, surjázás és útkarbantartás. A másikban 100 fő foglal-
koztatott vette fel a munkát, akik a közúthálózat javítását végzik, járdák, közutak környezetét teszik rendbe. Ez a feladat 
többrétű. Itt helyben gyártják le a járdalapokat és a szegélyelemeket. Közben egy csoport a járdalapoknak készíti elő a 
terepet, kiássák az alapot és a szegélyeket betonágyba helyezik. Egy másik csoport, pedig a kész járdaelemeket illeszti 
az alapba. Jelenleg 128-an dolgoznak ebben a foglalkoztatási formában.

Időpont Óra Program Helyszín
2012. július 05. 11-12 Internetezés Általános Iskola
2012. Július 07. 9-12 Szlovák hagyományok Gondozási Központ
2012. július 12. 11-12 Internetezés Általános Iskola
2012. július 14. 9-12 Játékos sportvetélkedők Sportcsarnok
2012. július 15. 10-12 Filmvetítés Művelődési Ház
2012. július 19. 11-12 Internetezés Általános Iskola
2012. július 21. 9-12 Egészséges életmód sportvet. Sportcsarnok
2012. július 26. 11-12 Internetezés Általános Iskola
2012. július 28. 9-12 Gyalogtúra akadályokkal Sportcsarnok
2012. augusztus 2. 11-12 Internetezés Általános Iskola
2012. augusztus 4. 9-12 Kerékpár túra Bánkútra Gondozási Központ
2012. augusztus 5. délután Dinnyefesztivál kocsikázás Művelődési Ház
2012. augusztus 9. 11-12 Internetezés Általános Iskola

Időpont Óra Program Helyszín
2012. augusztus 11. 9-12 Román hagyományok Gondozási Központ
2012. augusztus 16. 11-12 Internetezés Általános Iskola
2012. augusztus 17. 10-12 Filmvetítés Művelődési Ház
2012. augusztus 18. 9-12 Játszóház, sportvetélkedők Gondozási Központ
2012. augusztus 23. 11-12 Internetezés Általános Iskola
2012. augusztus 24. 11-12 Játszóház Általános Iskola
2012. augusztus 25. 11-12 Játszóház Általános Iskola
2012. augusztus 25. 16-18 Családi délután Gondozási Központ
2012. augusztus 26. 11-12 Játszóház Általános Iskola
2012. augusztus 29. 11-12 Játszóház Általános Iskola
2012. augusztus 30. 11-12 Játszóház Általános Iskola
2012. augusztus 30. 11-12 Internetezés Általános Iskola
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A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány a tavalyi 
nagy sikerű Európai Uniós verseny folytatásaként eb-
ben az évben az 1000 éves Magyarország gyöngyszemei 
címmel hirdetett versenyt a történelem iránt érdeklődő 
gyermekek számára. 

A döntőbe végül 7 csapat került. Amire eddig eljutottak 
a versenyzők, egy sor ismeretet szereztek a várakról, vár-
kapitányokról, a hozzájuk köthető nevezetes események-
ről. Ismerkedtek a népviseletekkel és a különböző tájegy-
ségek jellegzetes ételeivel. 

A döntőbe jutott csapatoknak az első feladatuk egy sa-
ját készítésű étel bemutatása volt. A megmérettetés nem 
tárgyi tudást kért a versenyzőktől, hanem a tájékozott-
ságról kellett számot adniuk. Az izgalmas, jó hangulatú 
verseny után a csapattagok megkóstolták és értékelték a 
társaik által készített ételeket. Mindenki nyert egy kicsit a 
verseny által, de természetesen itt is voltak jók, jobbak és 
legjobbak.

I. helyezés
5.b – Forrás Nelli, Liker Dóra, Szigetvári Viktória

II. helyezés
8.b – Predein Nikolett, Mocsári Evelin, Szokolai Laura

III. helyezés
7.b – Engelhardt Mercédesz, Jusztin Ferenc, Poliak Molli

A győztes csapat (Szigetvári Viktória, Forrás Nelli, Liker 
Dóra) Ruck Márton polgármester bácsi, a zsűri elnöke és 

Vermes Rita igazgató néni, a zsűri tagja társaságában

A Medgyesegyházi Nebulókért Alapítvány 
az előző évekhez hasonlóan idén is támogatta 

az óvodai csoportok és iskolai osztályok 
év végi kirándulásait. 

Már hagyományosan, az adó 1%-os felajánlásokból 
származó bevételt csoportos támogatásként osztottuk el a 
gyermekek között. Forgó Pál, települési képviselő úr az 
idei évben is alapítványunknak adja képviselői tisztelet-
díját, így további 350.000,- Ft-ot használtunk fel egyéni 
támogatásokra. 

Az idei évben Medgyesbodzás Képviselő-testülete is 
segítette alapítványunkat, a medgyesbodzási gyermekek 
számára utalt át 53.000,- Ft-ot.

Az összefogás eredményeként elmondhatjuk, nem volt 
olyan gyermek az óvodában és az iskolában, aki azért nem 
ment kirándulni, mert nem tudta kifizetni a részvételi díjat. 
A kirándulásokon mindenki nagyon jól érezte magát. 

A www.medgyesinebulokert.hu honlapon hamarosan 
fényképes összeállítás jelenik meg, ahol mindenki megte-
kintheti, milyen sok helyre jutottak el a gyermekek.

A gyermekek nevében 
köszönjük mindenkinek a támogatást!

bölcsőde 8.610,-
bánkúti óvoda 19.215,-
Petrusán J-né csoportja 15.375,-
Varga J-né csoportja 27.680,-
Zám Anikó csoportja 21.915,-
Varga Vincéné csoportja 23.475,-
Pallagi S-né csoportja 25.320,-
1.a 21.995,-
1.b 20.250,-
2.a 31.005,-
2.b 25.590,-
3.a 33.905,-
3.b 33.505,-
4.a 60.530,-
4.b 61.990,-
5.a 61.455,-
5.b 52.980,-
6.a 14.760,-
6.b 64.220,-
7.a 89.605,-
7.b 30.220,-
8.a 55.975,-
8.b 82.209,-

881.784,-
 

        Gácsér Béláné, kuratóriumi elnök
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A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 
Mezőkovácsházi 2012. június 14-én a TÁMOP 1.1.2-11/1 
„A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javí-
tása (Decentralizált programok a konvergencia régiók-
ban)” című program keretében tartott állásbörzét, mely-
nek elsődleges célja a pályakezdő álláskeresők és az állást 
kínáló munkáltatók találkozása volt.  Medgyesegyháza 
mindkét részről képviseltette magát.

Bartha Lajosné, kirendeltség vezetőtől megtudtuk, 
hogy a rendezvényre 412 fő álláskeresőt hívtak meg a tér-
ségből, akiket 25 állást bejelentő munkáltató várt, mintegy 
107 munkalehetőséggel. Dolgozókat továbbra is a mező-
gazdaság, a kereskedelem és a közigazgatás tud alkalmaz-
ni. A jelenlegi állások között óvónő, igazgatási ügyintéző, 
baromfifeldolgozó, mezőgazdasági gépszerelő, könyvelő, 
bolti eladó, növénytermesztő, autóbuszvezető lelhet kere-
seti forrásra. 

– Kiemelt feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű 
álláskeresők elhelyezkedési esélyeinek javítását a mun-
kaerőpiacon. Annak érdekében, hogy az érintettek mun-
kahelyet találjanak, folyamatosan személyre szabott szol-
gáltatásokkal, támogatásokkal, különféle programokkal 
kívánunk segítséget nyújtani - hangsúlyozta. 

Az állásbörzét Simonka György, országgyűlési képvi-
selő nyitotta meg, aki maga is számos érintettel beszélge-
tett a program idején. 

Meglátása szerint a dél-békési pályakezdők jelentős há-
nyada akar dolgozni, képes áldozatokat is hozni a megél-
hetés érdekében, legyen az képzés, továbbképzés, bejárás, 
szükség esetén albérletbe költözés, melyekhez a kormány 
igyekszik minden támogatást megadni úgy a munkaválla-
lóknak, mint az őket foglalkoztatóknak.   

A mezőkovácsházi eseményen a szolgáltatások között 
a munkaközvetítés mellett lehetőség nyílt ingyenes nyelv-
vizsga teszt kitöltésére, próbainterjúra, tájékozódni külföl-
di munka-, képzési-, ösztöndíj- és önkéntes munkalehető-
ségekről. Bővebb információt lehetett kapni álláskeresési 
fortélyokról, illetve jogi-, álláskeresési- és képzési tanács-
adók is várták az érdeklődőket. 

Több felnőttképzési intézmény is a piacképes tudás 
megszerzésére hívta fel a figyelmet, melyhez akár támoga-
tott, esetenként térítésmentes tanfolyamokat is kínáltak. A 
Hunyadi János Közoktatási Intézmény is bír ilyen profil-
lal. Ez év szeptemberétől tervezik indítani a Vállalkozóvá 
válási ismeretek, ECDL, angol és német nyelvtanfolyam-
ok, Autizmus spektrum zavarokkal élő gyermekek integ-
rációja, Együttnevelés,- az inkluzív, befogadó pedagógia 
elmélete és gyakorlata, Habilitációs és rehabilitációs tevé-
kenységek alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelésében- oktatásában, A projektpedagógia 
alkalmazása a sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelésében- oktatásában képzéseket, melyek jelentkezési 
határideje 2012. augusztus 28.                                      B.I.

MIT KÍNÁLT A MEZŐKOVÁCSHÁZI ÁLLÁSBÖRZE?

           KEDVES GYEREKEK!
A Gondozási Központ Gyermekjóléti Szolgálata 

az elmúlt évekhez hasonlóan, 2012. nyarán is progra-
mokat szervez a településen élő gyermekek részére.

2012.07.05.  900 órától 1200 óráig játékos vetélkedő, 
2012. 07.12. 900 órától 1200 óráig ismerkedés távoli or-
szágok kultúrájával, szokásaival, ételeivel, 2012.07.19. 
900 órától 1200 óráig beszélgetés az egészséges életmód-
ról, vetélkedő, 2012.07.26. 900 órától 1200 óráig beszél-
getés egészségünk megőrzéséről, káros szenvedélyek-
ről, kvízjáték, 2012.08.02. 900 órától kerékpártúra, 
Bánkúton bográcsozás, 2012.08.09. 900 órától 1200 órá-
ig Hagyományőrző játszóház, 2012.08.23. 1400 órától 
1700 óráig Családi nap!

HA PROGRAMJAINKKAL FELKELETETTÜK 
ÉRDEKLŐDÉSEDET, AKKOR A MEGADOTT 

IDŐPOTOKBAN VÁRUNK A GYERMEKJÓLÉTI 
SZOLGÁLAT IRODÁJÁHOZ (LUTHER U. 1. sz.) 

AHONNAN KÖZÖSEN INDULUNK 
A PROGRAMOK HELYSZÍNEIRE!

Mindenkit szeretettel várunk!
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K Ö Z L E M É N Y
Segítség bajba jutott hiteleseknek 

és eladósodott családoknak

 – Ha belekerült az adósságcsap-
dába, ha nem tudja fizetni hite-
leit, ha közüzemi tartozásai miatt 
már végrehajtási eljárás indult 

Ön ellen, ha otthonának elvesztése reális ve-
szélyt jelent, ha vitás ügyei vannak bankkal, 
végrehajtóval, ha jogi képviseletre van szüksé-
ge: vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az 
új kormányzati intézkedésekről, az Eszközkeze-
lőről és az adósság mérséklési lehetőségekről, 
banki elszámolások szakirányú ellenőrzése.

Banki és Végrehajtási Károsultak 
Fogyasztóvédelmi Egyesület

Információk +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

SZERETETTEL VÁRUNK 
MINDEN KEDVES VÁSÁRLÓT!  

Medgyesegyháza Dózsa Gy. u. 8. sz.
(rendőrséggel szemben) - Tel: (68) 440-440

                  
Árukínálatunk: Papír-írószer, Zebra írószerek. Kedvez-
ményes áron iskolai csomagok, iskolatáskák, tolltartók, 
Permetezési napló, játékok, ajándékok, könyvek, kötele-
ző olvasmányok. Kreatív anyagok, bélyegzőkészítés, diny-
nyejelöléshez lakkfilcek, egyedi borok, házszám tábla… 

TOP 5 AKCIÓS TERMÉKEK
Minden hónap első hetében!!!

NYARALÁS FÉLÁRON 
Görögország– Olymposz Riviéra Makrygialos

Vannak az életnek különösen kellemes pillanatai. 
Képzeljük el, hogy a homokos stranddal rendelkező 
Makrygialoson a teraszon reggelizünk, s a távolban az 
Olymposz csúcsa magasodik. E tengerparti üdülőhely-
nek sajátos hangulata van, mely kitűnő hatással van a 
Vendégekre, és aki már járt itt, nagyon jól ismeri ezt 
az érzést. Ezért a máshoz nem hasonlítható érzésért 
szeretnek visszajönni a Nyaralók, és hozzák magukkal 
barátaikat, családtagjaikat és ismerőseiket.

Utazás ideje (10 nap / 7 éj): 2012.09.03–09.12.
Utazás módja: autóbusz

(szegedi fel- és leszállással)
Ellátás: önellátás, vagy félpanzió rendelhető,  

felára 34.990 Ft / fő / hét
Elhelyezés: 3-4 fős stúdióban és  

5 fős apartmanokban (2 fős szobának felára van)
Részvételi díj: 39.000 Ft/fő

BBP (Tengerpart Nivo) 
csoportos biztosítás: 4.100 Ft / fő*

Stornóbiztosítás: 780 Ft / fő
Összesen: 43.880 Ft / fő / 7 éj

Az összeg tartalmazza a retúr buszköltséget a megadott 
útvonalon (Szeged-Makrygialos-Szeged), a szállást 7 
éjre, a helyi díjat, az ágyneműt és –huzatot, személyen-
ként 1 úti poggyász /max 15 kg/ és 1 kézi poggyász szál-
lítását, valamint a kötelező biztosításokat. 

Jelentkezni lehet: Medgyesegyháza 
Művelődési Ház és Könyvtár

tel.: 68/ 440-004
e-mail: muvhaz@primcom.hu

Bővebb információ a nyaralásról és a szállásokról: 
www.andromedatravel.hu

Jelentkezési határidő: 2012.07. 15-ig!
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TELBISZ GYÖRGYIT MEDGYESEGYHÁZÁN HELYEZTÉK 
ÖRÖK NYUGALOMBA

Medgyesegyházán a Telbisz családnév kapcsán a legtöbb embernek a helyi idősek otthona jut először eszébe, ami 
egykor a család kúriája volt.  Már kevesebbek előtt ismert tény, hogy az 1825 környékén épült római katolikus ,,kis-
templom” az egyház híveinek mindinkább kicsinynek bizonyult és ezért 1938-ban lebontották. Helyén áll a mai ,,új 
templom”, melynek építési gondját Dr. Telbisz Imre, földbirtokos csaknem teljesen magára vállalta.

A családból Telbisz Györgyi volt az, aki az utób-
bi évtizedekben egyre inkább kifejezte kötődését 
Medgyesegyházához. Ez év, május 27-én helyezték örök 
nyugalomba a katolikus temetőnkben. 

Kémenes Csaba, plébános búcsúztatatta: 
– „Telbisz Györgyi 1919. január 26-án született Te-

mesváron, a medgyesegyházi katolikus templomépítő Dr. 
Telbisz Imre és Telbisz Márta II. gyerekeként. A trianoni 
békediktátum után Medgyesegyházán éltek. (A Telbisz 
szülőket tisztelték és nagyon szerették a családnál dolgozó 
emberek). 

Elemi iskoláit Szegeden végezte, majd Budapesten in-
ternátusba került, és Mosonmagyaróváron okleveles gaz-
dász lett. A II. világháború sorscsapás a családnak, majd 
az új rendszer ÁVH-s emberei többször is letartóztatják, 
kihallgatják. (Zaklatják, hogy miért van a családnak svájci 
bankszámlája).

Kolossváry Szabolcs okleveles gazdával kötött há-
zasságot. Idehaza kilátástalanná vált az élete, 28 évesen, 
1947-ben Ausztriába menekül, miután éhen halt gyerme-
kük, (származásuk miatt nem utaltak ki tejet a családnak), 
és férjétől elvált.

Montreálba került, francia nyelvtudása által honosíttat-
ta diplomáját. Spagetti gyár laboratóriumában kutató. 

(Kutatásai felhasználásával nobeldíjat szerzett felettese.)
Önálló vállalkozóként szivacsgyárat alapít (mely a vi-

lág legjobb minőségű szivacsát készítette).

39 évesen ismét férjhez megy egy holland férfihez, 
akinek első házasságából származó 3 gyermekét neveli, 
közös gyermekük György – 42 éves korában születik. A 
három gyerek nagykorúvá nevelése után férje egy másik 
hölgy miatt elhagyta. Egyedül nevelte fel gyerekét, akinek 
nyugdíjba vonulásakor átadta a szivacsgyárat és 2001-ben 
hazajött Magyarországra.

2002-től – 49 évi kanadai élet után – végleg hazajött. 
Medgyesegyházán és Békéscsabán élt 2011. október 29-
én bekövetkezett haláláig.”

„Mindig büszke voltam arra, hogy magyar vagyok. 
Életem során két dolog sosem hagyott el: a hitem és a hu-
morom. Isten mindig vigyázott rám, akárhová mentem.”

(Vallja önéletrajzában –
Nédó Géza: Hét dollárral a zsebemben)

képforrás: http://www.historicgarden.net                                                                                       képforrás: http://www.
medgyesegyhaza.hu
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HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE 
A Mezőkovácsházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság (5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 1. sz. 

Tel.: 68/381-411,68/381-790) az alábbi közleményt jutatta el újságunkhoz
Általános tudnivalók

Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli, kora délutáni 
órákat töltse otthon, viszonylag hűvösben, besötétített szobában! 
Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg vízzel akár több-
ször is! Alkalmazzunk mentolos törlőkendőt arcunk, karjaink fel-
frissítésére. Forró nyári napokon az idősebbek ne a legmelegebb 
órákra időzítsék a piaci bevásárlást! Lehetőleg éjjel szellőztes-
sünk!

Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például kutyát) zárt, 
szellőzés nélküli parkoló autóban!

Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen hajtó gázzal 
működő sprayt és gázgyújtót, mert ezek tüzet okozhatnak.

Korlátozza a szabadlevegőn való tartózkodást a kora reggeli 
(6-10 óráig) és esti órákra (18-22 óráig)! Árnyékos helyen pró-
báljon pihenni napközben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban, 
akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált környezetben el-
tölteni, míg a szervezet lehűl.

Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor végezze a 
nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti órákban kezdje el a befő-
zést, azt is állandó szellőztetés mellett!

A hajzuhataggal rendelkezők fonják varkocsba a hajukat, vagy 
kreáljanak kontyot belőle. Így nem fog beizzadni, s a hát is szel-
lőzhet.

Fagyizáskor lehetőleg a gyümölcsfagyikat válasszuk (citrom). 
Fanyar, savanykás ízük kellemesen hűsítő hatású.

Étkezési tanácsok
Kánikulában az izzadsággal és párolgással leadott folyadék-

veszteség jelentősen megnő és fokozott sóveszteség is jelentkezik. 
Verejtékezéssel átlagosan 0,15-0,20%-os sótartalom veszteséggel 
számolhatunk. Ilyenkor jelentős szerepet töltenek be a megfelelő 
ásványianyag-tartalommal rendelkező folyadékok, hiszen nemcsak 
a nátriumtartalmat kell pótolni, hanem a káliumot, magnéziumot és 
kalciumot is. Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot, kof-
feint vagy alkoholt tartalmaz – ezek fokozzák a szomjúságérzetet, 
még több folyadékot vonnak el a szervezettől! Étrendünk legyen 
pároláson alapuló, zöldségfélékben és gyü möl  csökben gazdag (ke-
rüljük a „magyarosan” fűszeres nehéz hús é te leket!). 

A forró napokon kedvenc a behűtött gö rög dinnye, amely jól 
oltja a szomjat is, hisz 85-90 százalékban vízből áll. Fogyasszunk 
főétkezésként is salátaféléket. Emésztésük nem veszi igénybe túl-
ságosan a szervezetünket, ezen kívül tartalmazzák az immunrend-
szerünk erősítéséhez szükséges vitaminokat és ásványi anyagokat.

Öltözködési tanácsok
Könnyű, világos színű, bő szabású, pamut alapanyagú ruhát 

hordjunk forró napokon! A nagy melegben - átmenetileg - felejtsük 
el a szűk topokat, nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk inkább laza, 
könnyű lenvászonból készült felsőrészeket, bő szárú nadrágokat, 
szellős blúzokat. Idősek se viseljenek ilyenkor sötét színű, fekete 
ruhát, fejkendőt! Mezítláb cipőben járni kényelmes, de a lábunk 
gyorsan megizzadhat. Helyezzünk a cipőbe frottírból készült talp-
betétet. Aki hajlamos a verejtékezésre, az viseljen nagy keretű nap-
szemüveget (még ha nem is divatos!), amelynek kerete nem tapad 
szorosan az arcához.

Tanácsok kisgyermekes családok részére
Csecsemőket, kisgyermekeket árnyékban levegőztessünk! A 

babák különösen sok folyadékot igényelnek a szoptatáson kívül 
is, mindig kínáljuk őket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, 
citromos teával a szoptatás után! Sose hagyjunk gyermeket zárt, 
szellőzés nélküli parkoló autóban, még árnyékban sem, mert pár 
perc alatt is 50-60°C-ra tud felmelegedni az autó belseje, és a benne 
lévők hősokkot kapnak.

Orvosi tanácsok
Testünk normális körülmények között izzadás által hűl le, de nagy 

hőségben elveszítheti ezt a képességét, gyor san emelkedik a test hő-
mérséklete, ami hőgutát okozhat. Ez igen komoly állapot, károsíthat-
ja az agyat és más szerveket, esetenként akár halálos kimenetelű is 
lehet. A hőguta tünetei a vörös, forró és száraz bőr, a szapora pul zus, 
lüktető fejfájás, szédülés, émelygés, zavartság, tudat vesztés. Ha vala-
kinél a fentieket tapasztaljuk, hívjuk a mentőket. Amíg megérkezik a 
segítség, fontos a beteg lehűtése. Vigyük árnyékba, permetezzünk rá 
hideg vizet, vagy mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes kádba 
ültessük. Ha a levegő páratartalma nem túl magas, nedves lepedőbe 
is csavarhatjuk, miközben legyezzük.

Tanácsok a hőguta megelőzésére
A nap égető erejétől széles karimájú kalappal, napszemüveggel 

és napkrémmel védje magát! Fényvédő krémmel naponta többször 
is kenje be a bőrét. Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás 
mellett is fogyasszanak elegendő mennyiségű folyadékot a forró 
napokon, azaz a szokásosnál egy literrel többet. 

Utazási, közlekedési tanácsok
A hirtelen jött meleg érezteti hatását a közlekedésben is. Gyak-

ran érezzük, hogy kicsit fáradtabbak vagyunk, sokan nem számol-
nak azzal, főleg az idősek, hogy a nagy meleg, még az egészséges 
szervezetet is megviseli, nemhogy a fáradtat, kimerültet. Az embe-
rek a hétvége jó idejét kihasználva autóba ülnek, túrázni, strandolni 
indulnak. A fúvott gumiabronccsal rendelkező járművek (gépjár-
művek, kerékpár) esetében a járművezetők a nyári időszakban, a 
nagy meleg miatt gyakrabban ellenőrizzék járműveik kerekének 
a légnyomását. Ha hosszabb útra indulunk a gépkocsiban utazók 
részére vigyünk – ha lehet hűtő táskában – megfelelő mennyiségű 
folyadékot. A szeszesital fogyasztása a nyári melegben a vezetési 
képességet súlyosbítja. A kánikula a járművezetők szervezetét is 
nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetők még inkább tü-
relmetlenebbek, indulatosak. Ha hosszabb utat kell megtenni, érde-
mes 2-3 óránként, vagy szükség szerint pihenőt tervezni és tartani.

Tanácsok strandoláshoz
A kánikula a vízparton, a vízben viselhető el leginkább, azonban 

ez felelőtlen és meggondolatlan viselkedéssel veszélyessé is válhat. 
Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomorral! Szeszesital, 
vagy egyéb bódító hatású szer által befolyásolt állapotban tartóz-
kodjon a fürdőzéstől! Napozás után testét zuhanyozással, vagy más 
módon hűtse le, felhevült testtel soha nem menjen a vízbe! Szív 
és érrendszeri-, légző-, továbbá mozgásszervi betegségben szenve-
dők egyedül soha ne fürödjenek! Aki nem tud úszni, mély vízben 
ne használjon felfújható fürdőeszközt (gumicsónak, gumimatrac), 
azon lehetőleg ne aludjon el!


