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Az egészségügy érdekli a fiatal feltalálókat

A díjazott találmányok, tudomá-
nyos kutatómunkák között talá-
lunk vasúti biztosító berendezést, 
éjszakai LED-es horgász jelölõ 
bólyát, a mechanikus, szám-
kombinációs és mágneskártyás 
rendszerek elõnyeit ötvözõ koc-
kakulcsot, és több egészségügyi 
vonatkozású innovációt is.

– Meglepte a bíráló bizottságot, 
hogy a fiatalok ennyire fogéko-
nyak az egészségügyi témák iránt: 
számos pályamû érkezett, amely 
gyógyító eljárásokkal, segítség-
nyújtással kapcsolatos. Korábban 
az informatika, máskor a kör-
nyezetvédelem volt a slágertéma 
– mondta Pakucs János, a Magyar 
Innovációs Szövetség elnöke, aki 
elmondta azt is, hogy összesen 
91 nevezés érkezett, többségében 
gimnáziumi és szakközépiskolás 
tanulóktól. Volt, aki egy matemati-
kai képlettel indult. – Kénytelenek 
voltunk szaktekintélyeket is fel-
kérni, hogy értékeljék a képlet 
jelentõségét. 

Három elsõ díjat osztottak ki. 
Bíró Enikõ az ELTE gyakorló gim-
náziumának tanulójaként új terá-
piás lehetõségeket talált a sclero-
sis multiplex gyógyítására. Erdélyi 
Soma és Lipécz Ádám azzal nyert 

elsõ díjat, hogy egy telefonra 
letölthetõ elsõsegélynyújtó szoft-
vert készítettek. 

Az egyik második díjas, a debre-
ceni orvosi egyetemre járó Juhász 
Dorottya, kutatásaihoz a skorpi-
óméreg hatásmechanizmusát 
tanulmányozta. – Minden auto-
immun betegség kialakulása meg-
akadályozható lenne, ha sikerülne 
a kutatásaim alapján megfelelõ 
gyógyszert kifejleszteni – mond-
ta lapunknak. Persze voltak, akik 
nem az egészségügyben láttak 
fantáziát. Orosz Ádám és Mérõ 

László egy internetes távirányítású 
autót tervezett, amelyet veszélyzó-
nákban lehet hasznosítani. – Házi 
készítésû benne minden alkatrész, 
igyekeztünk olcsó megoldásokat 
választani. Fejenként ezer munka-
órába került a prototípus megépí-
tése – magyarázta Orosz Ádám. 
A gyengén látó Ócsvári Áron egy 
számítógépes Tilitoli logikai játé-
kot tervezett, amelyben csak a 
hangok alapján tájékozódhat a 
játékos: a memóriafejlesztõ talál-
mányért szintén elsõ díjat kapott. 
 Gombás Bálint

Telefonra tölthetõ elsõsegélynyújtó szoftverrel nyerte meg az elsõ díjat Erdélyi Soma és 
Lipécz Ádám az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. A második 
helyezett találmány a skorpióméreg alapú, autoimmun betegségek megelõzésére fejlesz-
tett gyógyszer alapanyaga lett. Volt, aki egy új matematikai képlettel állt a zsûri elé.

Öt dolog, ami irritálja a bõrünket
Bõrirritációt  a  hétköznapokban  gyakran  használt,  a  legtöbb  háztartásban  megtalálható 
készítmények  is  okozhatnak.  Kiütések,  bõrpír,  bõrszárazság  alakulhat  ki  a  krémektõl, 
szappantól, tisztítószerektõl, sõt bizonyos ruhanemûktõl is. Dr. Vincze Ildikó bõrgyógyász-
kozmetológus segítségével összeszedtük a bõrirritációt leggyakrabban okozó termékeket.

Ne feledkezzünk meg a hidratálásról!

Veszélyzónákra tervezik az internetes távvezérlésû kisautót

Schmuck fogy vagy kukorékol

Lábfájást okoz a flip-flop papucs
Német kutatók szerint egészség-
telen a lábnak a flip-flop, azaz 
a tangapapucs, viselése ízüle-
ti problémákat, láb-, gerinc- és 
hátfájást is eredményezhet. 
Szõdy Róbert ortopédorvos 
megerõsítette: van alapja a kuta-
tók állításának. 

– A divat nem az ortopédiá-
nak kedvez. Sokszor látom, hogy 
a fiataloknak lelóg a lábuk a 
papucsról, és hiába fájdul meg, 
hordják, mert ez a divat – magya-
rázta a szakorvos.

A flip-flop típus hatalmas 
karriert futott be, sokan már a 
munkahelyre is abban járnak a 
tikkasztóan forró hónapokban.  

Görög Ibolya protokollszakértõ 
szerint tilos munkahelyre bármi-
lyen papucsot felvenni. – Komoly 
munkavégzéssel nem párosul 
össze a papucsviselet, sõt állásin-
terjúra is szigorúan tilos ebben 
megjelenni. Nem kedvelem ezt 
a viseletet, mert a csoszogás, a 
rossz testtartás a papucs vele-
járója – magyarázta a szakértõ, 
aki csak szabadidõben ajánlja 
viselésre a flip-flop papucsokat. 
– Fel kell hívnom a figyelmet arra, 
hogy a legfeltûnõbb lábbelik oda-
irányítják a figyelmet, ezért csak 
a legápoltabb lábakra ajánlom a 
divatos darabokat! Figyeljünk a 
repedt sarkakra is! N. O. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság figyelmeztet: rákkeltõ 
anyagokat tartalmazhatnak egyes 
ruhák és kiegészítõk festékanya-
gai. A hatóság fokozottan ellenõrzi 
a termékek eredetiségét és az 
anyagok színezékét is. A gyanús 
terméket az ellenõrök megveszik, 
majd bevizsgáltatják. 

Madár Vera, a Jóban Rosszban 
sorozat színésznõje kedveli az 
angol használtruha-kereskedé-
seket, a Helyi Témának leszö-
gezte: maximálisan megbízik a 
minõségükben. – Természetesen 
nekem is megfordult a fejemben, 
hogy az egészségemet károsít-
hatják egyes ruhadarabok, de 
a címkén nincs semmi utalás a 
festékanyag összetételére, vagyis 
vásárlóként nem tudom, mi kerül 
a kosaramba – érvelt lapunknak 

a TV2 sztárja, aki jobban örülne, 
ha magyar gyártók magyar alap-
anyagból készült ruhái lepnék el a 
boltok polcait, ezzel is támogatva a 
hazai gazdaságot. – Édesanyámnak 
vannak több évtizeddel ezelõtti 
ruhái, melyeket magyar gyártók-
tól vásárolt tökéletes minõségben. 
A mai világ már ezen túlhaladt, 
minden kereskedõnek a legfõbb 
szempontja a profittermelés, ezért 
szinte elkerülhetetlen a rossz 
minõségû festékanyag – mondta 
Vera, aki nemrég egy neves márka 
bolerójával járta meg egy ballagá-
son, amikor zuhogni kezdett az 
esõ. – A víz hatására engedni kez-
dett a festékanyag, néhány perc 
múlva úgy néztem ki, mintha az 
Avatar filmbõl léptem volna elő. 
Kék volt a nyakam, a dekoltázsom 
és a karom!  Nagy Orsolya 

Különös fogadalmat tett Schmuck Andor: vagy lefogy 90 nap alatt 60 kilót, vagy kukorékolva végigmegy az Andrássy 
úton. Már „csak” 50 kilótól kell megszabadulnia. Az elsõ 10 kiló mínuszt Schmuck azzal ünnepelte, hogy 200 darab 
péksüteményt osztott szét a szépkorúak között. Az édességet Schobert Norbi állta, aki segíti barátja fogyását. 

Madár Vera bízik a turkálókban

Veszélyes festékanyagok a ruhákon

Madár Vera kékre ázott
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A gyakori szappanos kézmo-
sás hatására a bõr természetes 
védõrétege sérül, bõrszárazság 
alakulhat ki.  

A bõrgyógyász tanácsa: A bõr 
kiszáradását megelõzhetjük 
hidratáló termékek használatá-
val. Hosszas fürdõzések helyett 
zuhanyozzunk, és ne feledkez-
zünk meg a testápoló használa-
táról sem. 

A különbözõ fertõtlenítõ hatá-
sú tisztítószerek, mosogatószerek 
alkalmazása irritációt, allergiás 
bõrtüneteket okozhat. 

A bõrgyógyász tanácsa: Házi-
munka végzése közben javasolt a 
pamutbélésû gumikesztyû hasz-
nálata. Igyekezzünk minél keve-
sebb kémiai összetevõt tartalmazó 
terméket választani!

A mosószerek és öblítõk is 
számos vegyi anyagot tartal-
maznak, melyek a bõrfelülettel 
érintkezve kiütéseket okozhat-
nak. Ha a tünetek rendszerint a 

ruhával fedett területen jelent-
keznek, elképzelhetõ, hogy a 
panaszokat a mosáshoz hasz-
nált termék okozza.

A bõrgyógyász tanácsa: 
Amennyiben a tünetek mosószer-

cserével nem javulnak, forduljon 
szakemberhez, mert célszerû 
allergiavizsgálatokat végezni. 

A bõrgyógyász tanácsa: A ruhák 
vásárlásakor érdemes az anyag 
minõségét is szem elõtt tartanunk. 
A legideálisabb viselet a pamut, de 
az érzékeny bõrûeknél a selyem 
okozza a legkevesebb irritációt.

Napjainkban számos hipoaller-
gén jelzõvel ellátott termék kapha-
tó. A természetes alapanyagokból 
készült kozmetikumok sem min-
denki számára jelentenek megol-
dást, nem ritka ugyanis, hogy épp 
bizonyos gyümölcs-, citrus- vagy 
gyógynövényfélékkel szemben 
alakul ki érzékenység.

A bõrgyógyász tanácsa: Ragasz-
kodjunk az évek óta probléma-
mentesen használt kozmetikum-
hoz. Amennyiben eddig nem sike-
rült megfelelõ terméket találnunk, 
forduljunk szakemberhez, aki 
javaslatot tesz, milyen termékcsa-
ládból érdemes válogatni.


