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2018. március 1-jén megrendezett vitaest címe: Ez az igazi vészhelyzet. A résztvev  

vendég Horváth Attila Dusán, a Szigetvári Ment állomás ment tisztje volt.  Az  szemén 

keresztül kaphattunk egy kis bepillantást, milyen is a ment sök, pontosabban, a ment k élete, 

mivel kell szembenézniük minden egyes nap. Hogy miért ment k és nem ment sök? Ahogy  

fogalmazott: „Mert a t zoltók sem t zoltósok és a rend rök sem rend rösök.” 

Nagyon tetszett, ahogy a szakmájáról beszélt. Elmondta, hogy ment ként akkor végezte jól 

a munkáját, ha a beteg, akit megmentett szinte semmit nem érzett mialatt harcoltak az életéért. 

Nem érzett a sokkos és ájult állapota alatt fájdalmat, sem az oxigénmaszk nyomását az arcán, 

sem pedig azt, ahogyan kirögzítik a nyakát merevít vel. Akkor végezte a munkáját maximálisan 

jól, ha a beteg csak arra emlékszik, hogy kinyitja a szemét a kórházi ágyon fekve és az orvosokat 

és az ápolókat látja és kimaradt az a fázis az életéb l amikor haldokolt vagy szenvedett, amíg a 

ment k megpróbáltak megtenni mindent az életéért. Éppen ezért nevezte a ment k munkáját 

névtelennek, mert a betegek többsége nem emlékszik, hogy ki mentette meg ket. 

Érdekes információnak találtam, hogy sok ment  él elvált családban. A legtöbb családban 

szinte, mikor munka után hazaér a férj, a feleség elvárja, hogy meséljen mi volt a munkahelyén. 

A ment k nem szeretnek a traumákról mesélni otthon és keveset vannak a családjukkal. Pozitív 

meglepetésként ért, hogy dietetikus végzettséggel is rendelkezik a meghívott vendég. 

Számomra ezen információk voltak a legértékesebbek, a lehet  leg szintébben mesélt 

munkájáról. Az esten több alkalommal néma csönd volt a teremben, sokan elgondolkodtunk a 

hallottakon. 

 Összefoglalva: nagyon tetszett a vitaest témája és a beszélgetés is, hiteles, szakmai és tömör 

volt.  Felnyitotta a szemünket, hogy milyen is igazából ment nek lenni. 

Tisza Boglárka, Iván Gyöngyi szakkollégista hallgatók 
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