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Büszkék vagyunk arra, hogy településünkön a Bordányi Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat megalakulása óta 128,96 tonna papírt gyűjtött össze, így fiataljaink 
1548 termetes fa életét mentették meg!  Mivel az újrahasznosításból származó papír előállításához feleannyi energiára és negyedannyi vízre van szükség, mint a 
fából készült új papíréhoz, eddig 3948 köbméter vizet és 34540 liter kőolajat is megtakarítottunk! 
 

Hőségriadó és tűzgyújtási tilalom 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárás előrejelzése alapján a 
következő napokban többfelé 37-40 fokig emelkedhet a nappali hőmérséklet. Sajnos az éjszakák sem hoznak 
enyhülést. Éppen ezért hőségriadó elrendelésére került sor. 

A magas UV sugárzás és a hőség miatt arra kérek mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak több ivóvizet! 
Kerüljék a magas koffein-, illetve cukortartalmú, valamint az alkoholos italok fogyasztását! Amennyiben 
lehetőségük van rá a legmelegebb órákban vegyenek igénybe hűtött helyiségeket, továbbá kerüljék a megterhelő 
fizikai munkát.  

Felhívom a figyelmüket, hogy délelőtt 10 és délután 4 óra között ne tartózkodjanak a tűző napon, védjék bőrüket 
a leégés ellen megfelelő öltözködéssel és napvédő készítményekkel.  
 
Amennyiben mód van rá, locsolással hűtsék a lakóingatlanok körüli területeket. Fokozottan figyeljenek a 
háziállatok itatására, illetve a növények, különösen a frissen ültetett facsemeték locsolására! 

Segítsük a környezetünkben élő időseket a hőségben! Ez fokozottabban igaz a mozgáskorlátozott, székhez vagy 
ágyhoz kötött idősekre. Ha tudjuk, hogy egyedül élnek vagy betegek, naponta többször is nézzünk át hozzájuk és 
érdeklődjünk hogylétük felől. 

A kánikulában egyre gyakrabban fürdőznek a gyerekek tiltott helyeken, felügyelet nélkül. A bányatavakban, 
locsológödrökben és a szabad vizeken veszélyes a fürdőzés! A bányatavak, locsológödrök medre általában 
nagyon mély, ráadásul hirtelen változik, akár a szélétől néhány lépésnyire is több métert süllyedhetünk. A nagy 
víztömeg nem tud átmelegedni, a felszín alatti hideg víz izomgörcsöt, de akár szívmegállást is okozhat. A gödör 
oldala beomolhat, vagy éppen a vízmegtartás érdekében beletett fóliabélelés miatt csúszós, lehetetlenné téve a 
partra való kijutást. Fokozottan figyeljenek gyermekeikre, unokáikra! 

Bordány község területén az alábbi helyeken találhatóak közkutak: Petőfi utca; Petőfi utca - Benke Gedeon utca 
sarok; Benke Gedeon utca - Kossuth utca sarok. Kistemplomtanya tér, Deák tér. 
Ivókutak a Szent István téren és a Dózsa György téren találhatók. 
Középületeink közül a Faluházban illetve az Önkormányzati Étteremben találhatóak légkondicionált közösségi 
terek.  

Felhívom a figyelmüket, hogy a hőségre való tekintettel általános tűzgyújtási tilalom van érvényben Bordány 
egész területén. Tilos a tűzgyújtás a kijelölt tűzrakó helyeken is, mert az erősödő felmelegedés, valamint a szeles 
és csapadékmentes napok számának növekedése miatt fokozott tűzveszély alakult ki! 
 
Bordány, 2017. augusztus 1. 
 
 

 
Tanács Gábor 
polgármester 



Hasznos tanácsok mindenkinek hőségriadó idejére 
 A hőséget nehezebben viselik el a csecsemők, a kisgyermekek, az idősek, a fogyatékosok, a 

szívbetegek, a magas vérnyomásban szenvedők. Rosszullét esetén azonnal forduljanak orvoshoz! 
 Kánikulában hasznos a különösen meleg, dél körüli órákat otthon, besötétített, hűvös szobában 

tölteni. 
 A bevásárlást a kora reggelre vagy a késő délutánra időzítsük. Halasszuk el a nehéz fizikai munkát. 
 Felfrissít, ha langyos vagy hideg vízzel lezuhanyozunk, akár naponta többször is. 
 Széles karimájú nyári kalappal, napszemüveggel és fényvédő krémmel védekezhetünk a nap, égető 

sugarai ellen. 
 Tanácsos éjszaka alaposan átszellőztetni a lakást; jó szolgálatot tesz a ventilátor, a légkondicionáló. 
 Csecsemőt, kisgyermeket nem szabad hőségben sétáltatni, árnyékban levegőztessük. 
 Ne hagyjunk sem gyermeket, sem állatot szellőzés nélküli, lezárt parkoló autóban! 

 
Ha Ön bajban van, hívja a megadott telefonszámok valamelyikét: 
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Mezőőrség     (30) 768-0304 
Polgárőrség     (30) 958-7012 
 



Hasznos tanácsok időseknek a hőség idejére 

Idősebb korban már nem működik tökéletesen a szervezet hőszabályozó mechanizmusa. Az idősek kevesebbet 
izzadnak, nem érzékelik olyan pontosan a környezeti hőmérsékletet, mint fiatalabb korban. A szomjúságot is 
kevésbé érzik, sokszor nem isznak elég folyadékot, testük könnyebben túlmelegedhet, ami hamarabb vezethet 
kiszáradáshoz. A folyamatot rontják az olyan idős korra jellemző betegségek, mint például a magas vérnyomás 
illetve a szív-érrendszeri problémák, esetleges veseműködési és anyagcsere zavarok, a cukorbetegség. Sok esetben 
szednek az idősek vízhajtó gyógyszereket is. Mozgásuk is korlátozottabb, emiatt is nehezebben alkalmazkodnak a 
hőséghez. 

A legfontosabb tanács: környezetünk hűtése! 
Próbáljuk meg a lakószoba belső hőmérsékletét ezekben a napokban legfeljebb 27 fok körül tartani: az ablakot 
csak éjszaka és hajnalban nyissuk ki, nappal sötétítsünk be. A legjobb erre a külső ablaktábla, a zsalugáter, de ha 
ez nincs, húzzuk el a sötétítő függönyt, csukjuk be a spalettát! Célszerű, ha van otthon egy szobahőmérőnk, 
amivel ellenőrizni tudjuk a belső hőmérsékletet. 
Ha van légkondicionáló, időnként kapcsoljuk be, de a hőmérsékletet ne állítsuk 27 foknál hűvösebbre és 
figyeljünk arra is, hogy a hideg levegő befúvása ne legyen túl erős. A készüléket szakaszosan használjuk, ellenkező 
esetben ugyanis megfájdulhatnak az ízületek. 
A ventillátort – ha van otthon – szintén szakaszosan kell üzemeltetni. Fontos tudni, hogy a lapátok csak a belső 
meleg/forró levegőt forgatják, ami még jobban kiszárít bennünket, ezért még több folyadékot kell fogyasztani. 
Párologtatót is elhelyezhetünk a szobában, a kicsit magasabb páratartalom hűvösebb érzetet kelt. 
Nagyon jó hatású, ha egy-egy alkalommal maximum fél órára nedves törölközőt teszünk a homlokunkra, 
nyakunkra, csuklónkra. Jó hatású az is, ha lábunkat 20-22 oC-os vízben hűtjük. A többszöri, langyos vízzel való 
zuhanyzást csak a biztonságosan mozgó, jó fizikai állapotú időskorúaknak javasoljuk, az esetleges elcsúszásos 
balesetek megelőzése érdekében. 
Az időskorúak sok esetben melegebben öltözködnek, mint azt a külső/belső hőmérséklet megkívánná. A 
mostani 35 fok feletti melegben viseljenek szellős, természetes alapanyagú ruhát, ami segíti a test hőleadását. 

Fogyasszunk elegendő mennyiségű folyadékot! 
Igyunk akkor is, ha nem érezzük magunkat szomjasnak! Óránként legalább egy pohár folyadék fogyasztása 
szükséges. Aki vízhajtó gyógyszereket szed, szintén fogyasszon a napi megszokott mennyiségnél egy-másfél 
literrel több folyadékot. 
Fontos, hogy ne csak alacsony sótartalmú vizet, limonádét, teát igyunk, hanem az izzadással elveszített sót is 
pótoljuk. Egy liter vízbe tegyünk egy fél mokkáskanálnyi sót. Fogyaszthatunk könnyű zöldségleveseket, amit 
szintén enyhén sózzunk meg. 
A jelenlegi tartós hőséghullám idején különösen figyelniük kell azoknak, akik vérnyomás csökkentőket szednek. 
Esetükben szükséges lehet a gyógyszer adagjának csökkentése abban az esetben, ha nem pótolják a sóvesztést, 
ellenkező esetben ugyanis a szokásos adag nagyobb mértékben csökkenti a vérnyomást, amit rosszulléthez 
vezethet. A magas vérnyomás betegségben szenvedők a szokásosnál gyakrabban mérjék/méressék meg a 
vérnyomásukat! 
Az idős ember csekély rosszullét esetén is hívja fel kezelőorvosát, kérjen tanácsot állapotával kapcsolatban. A 
korai beavatkozással megelőzhetők a súlyosabb kiszáradásos állapotok. 

A nagy melegben csak minimális fizikai munkát végezzünk! 
Melegben általában fáradékonyabbnak, bágyadtabbnak érezzük magunkat akkor is, ha alig mozgunk, hiszen 
szervezetünk a hőleadással jelentős munkát végez, ami elsősorban a szívműködést terheli meg. A kánikulában 
még az olyan egyszerű hétköznapi tevékenységek is rendkívül megerőltetőek lehetnek, mint a bevásárlás, a 
gyógyszerek kiváltása, ezért az időskorúak ezekhez is kérjenek segítséget. 

Ügyeljünk az élelmiszerek megfelelő hűtésére! 
Ne fogyasszunk tejes, krémes ételeket. A megmaradt ételeket minél előbb hűtsük le, újra fogyasztás előtt forraljuk 
fel vagy süssük át. 
 



Hasznos tanácsok várandós anyukáknak, kisgyermekes szülőknek a 
hőség idejére 

A nyári kánikula mindenki számára olyan időjárási környezetet teremt, mintha mediterrán, vagy szubtrópusi, 
trópusi vidékre utazna! Ezért életmódunkat ehhez kell igazítanunk, hogy csökkentsük a kellemetlen közérzetet, 
elkerüljük a rosszullétet, egészségre veszélyes, károsító hatásokat. Különösen érzékenyek és védelemre szorulnak 
ilyenkor a várandós és szoptató anyák és a csecsemőik. 
A magas hőmérséklet fokozott védekezésre készteti a szervezetet, hogy hőegyensúlyunkat megtartsuk: izzadunk, 
ezáltal folyadékot veszítünk, fokozódik a szomjúságérzetünk, szaporábbá válhat szívverésünk, légzésünk. 
Vérellátásunk romlik az erek kitágulása miatt, amit szédülés, gyengeségérzés, fáradékonyság jelez. Komolyabb 
esetben fejfájás, esetleg légszomj vagy remegés, ájulásérzés léphet fel. A legfontosabb, hogy előzzük meg a 
túlhevülést és folyadékvesztést! 

A túlhevülés megelőzése: 
Lehetőleg ne tartózkodjunk a szabadban 10.00 és 16.00 óra között. Ha mégis elkerülhetetlen, akkor keressünk 
árnyas, szellős helyet pl. park, kert, kerüljük a zsúfolt tereket. A lakásban legalább a pihenésre használt helyiséget 
sötétítsük el függönnyel, jobb, ha nappal zárjuk az ablakokat. A klímaberendezésre sokan érzékenyek – 
különösen vigyázni kell a csecsemőkre. A készülékeket ezért mértékkel használjuk, a külső hőmérsékletnél csak 
4-5°C-kal alacsonyabbra beállítva. Hűtsük, frissítsük a testünket, a gyermekek testét naponta többször is nedves 
törléssel, esetleg lemosással, zuhannyal. Nedvesítsük be nyugodtan hajunkat, gyerekeknél bátran vizezzük be az 
arcukat és a hajukat is. Így a hűtést 30%-kal növelhetjük. 

Öltözködés: 
Öltözetünk legyen szellős, természetes anyagú, laza, világos, takarja a bőrfelületet! Védjük a fejünket, szemünket, 
bőrünket! Viseljünk világos, szellős kalapot, kendőt – lehetőleg szemellenzőset, vagy használjunk napernyőt. 
Különösen igaz ez a csecsemőkre, kisdedekre, akik kevés hajuk és a vékony koponyacsontok miatt fokozott 
veszélynek vannak kitéve! 

Napozás, strandolás, mozgás: 
Semmiképpen ne napozzunk, vagy napoztassuk a gyermekeket 10.00 és 16.00 óra között. Várandós anyák óvják a 
magzatot is az erős sugárzástól, napozáskor fedjék le a hasukon a méh területét! 

Táplálkozás, folyadékfogyasztás: 
Az izzadással távozó folyadékot, ásványi sókat pótolni kell. Az étkezésben részesítsük előnyben a könnyű 
életeket, salátákat gyümölcsöket. Folyadékpótlásra legjobb a víz, de mindenképpen javasoljuk, hogy alkohol- 
cukor- és szénsavmentes italokat fogyasszanak. A melegben kellemes üdítő a langyos citromos tea. Nem kell 
megijedni, ha a gyerekek étvágya csökken a melegben, fontos, hogy folyadékot bőségesen fogyasszanak. (Onnan 
tudhatjuk biztosan, hogy elegendő folyadékot fogyasztottunk, hogy bőséges szalmasárga vizeletet ürítünk.) 
Babáknál a pelenkának 2-3 óránként nedvesednie kell. Kiemelt figyelmet kell fordítani a szoptatós anyákra, mivel 
ők a szoptatással biztosítják a gyermekük folyadékigényét is. 
Ha betartjuk a leírt jó tanácsokat – egyéni érzékenységtől, adottságoktól függően –, akkor is felléphetnek 
kellemetlen tünetek, komolyabb panaszok vagy lehetünk tanácstalanok. Nagyon fontos, hogy ilyenkor a kismama, 
szoptatós anyuka kérdéseit, panaszait beszélje meg saját, illetve a gyermeke háziorvosával, házi gyermekorvosával, 
védőnőjével! 



Segítsük a környezetünkben élő időseket a hőségben! 
Ügyelni kell arra, hogy az idősek megfelelő mennyiségű folyadékot vegyenek magukhoz. Sokszor ez azért is 
nehéz, mert egyedül, magányosan élnek. Az alábbi "trükkökkel" és egy kis odafigyeléssel viszont hathatósan 
tudunk segíteni nekik abban, hogy eleget igyanak. 

Így segíthetünk: 
 Fontos, hogy kínáljuk őket, mert maguktól elfeledkezhetnek az ivásról. Ajánljunk fel nekik egy-két 

pohár folyadékot minden étkezés közben, és alkalmanként két étkezés között is. Ezt persze szinte 
lehetetlenné teszi, ha nem élünk velük egy háztartásban. Ilyenkor segít, ha a kezük ügyébe készítjük az 
innivalót, illetve az előbbiek szerint napi rutint alakítunk ki náluk, ami az ivást szokássá teszi. 

 Legyen tehát számukra elérhető fizikai közelségben a folyadék nappal és éjjel is, hogy ne tántorítsa el 
őket az ivástól az, hogy meg kell miatta mozdulni. Ha a szemük előtt van az ital, nagyobb az esély arra 
is, hogy nem felejtkeznek el az ivásról. 

 A tartózkodási helyük ne legyen túl meleg, még akkor sem, ha fázósak. A melegben a folyadékigény 
megnő, ilyenkor még inkább oda kell figyelni náluk a kiszáradás jeleire. 

 A tömény alkohol dehidratáltságot okoz, ezért ennek rendszeres fogyasztása időskorban még kevésbé 
javasolt. 

 Ha az idős ember nehéznek találja a megfelelő mennyiségű ivást, próbáljuk meg változatos étrenddel 
biztosítani számára a folyadékpótlást. Kínáljunk neki több levest, zöldséget és gyümölcsöt, különösen 
olyanokat, amelyeknek magas a víztartalma. 

 A változatosság nem csak gyönyörködtet, de a különböző ízű és színű ételekkel észrevétlenül 
növelhetjük és könnyebbé tehetjük az idősek számára a folyadékbevitelt. 

 
 
 



 

 
Hasznos teendők hőség- és UV-riadó esetén 

 
Hogyan kerüljük a meleget: Fontos megjegyzések: 

Tartsa hűvösen a lakását! Napközben tartsa az ablakokat csukva, 
használjon függönyt vagy egyéb sötétítőt. Lehetőleg éjszaka 
szellőztessen. Kapcsolja ki a nem fontos elektromos 
készülékeket. 

Hőhullámok idején, amikor a külső hőmérséklet 35-39 C̊ 
közötti, az ideális belső hőmérséklet 28 C̊ körüli. 
A ventillátort csak rövid ideig lehet használni! 

Ha a fent említettek nem valósíthatók meg, töltsön el legalább 2-
3 órát légkondicionált helyen! 

A hűtött helyek elérhetőségét az önkormányzatok 
hőségriadó kapcsán kiadott listája tartalmazza. 

Kerülje a megterhelő fizikai munkát, tartózkodjék árnyékban, a 
legmelegebb órákban! 

Az ésszerű munkaszervezés, a munkavédelmi szabályok 
betartása és betartatása a munkáltató felelőssége. 

A következő nyárra gondoljon arra, hogyan hűtheti lakását (pl. 
párologató edény, zöld növények, klímaberendezés). 

Gondolkodjon előre. 

Tartsa testhőmérsékletét alacsonyan, és fogyasszon sok 
folyadékot, előzze meg a kiszáradást! 

Gyerekek, idősek betegek esetén fokozottan figyelni kell a 
kiszáradás megelőzésére. 

Gyakran zuhanyozzon, vagy fürödjön langyos vízben! A zuhanyzás időseknél növelheti az elesés veszélyét 

Használjon vizes borogatást, hűtse lábát langyos vízben! Segít a testhőmérséklet csökkentésében. 

Viseljen világos, természetes alapanyagú, bő ruhát. Ha a napra 
megy, viseljen széles karimájú kalapot és napszemüveget! 

Óvja magát a nap közvetlen sugaraitól. 

Rendszeresen fogyasszon folyadékot, ne fogyasszon alkohol és 
magas cukortartalmú italokat! 

Fontos az ásványi sók pótlása. A koffeinnek (pl. kávé, kóla, 
energia italok) vízhajtó hatása van! 

Ha rendszeresen szed gyógyszert, kérdezze meg kezelőorvosát, 
hogyan befolyásolják a gyógyszerek a folyadékegyensúlyt! 

A lázas betegekre különösen oda kell figyelni! 

Ellenőrizze testhőmérsékletét! Fontos tudatosítani, hogy ha a testhőmérséklet 38 C̊ fölé 
emelkedik, az már káros az egészségre. 39 C̊ felett hőguta 
alakulhat ki! 40 C̊ felett életveszélyes állapot keletkezik! 

Tárolja gyógyszereit megfelelő hőmérsékleten! Ha a szobahőmérséklet 25 fok fölé emelkedik, célszerű a 
gyógyszereket hűtőben tárolni akkor is, ha ez nincs ráírva a 
dobozra! 

Ha bármi szokatlan tünetet észlel, azonnal keresse fel orvosát!  

Tájékozódjon az igénybe vehető segítségekről!  
 


