
Nyílt levél 

Sokáig  töprengtem,  hogy ezt  a  levelet  megírjam-e,  hiszen  változtatni  már  nem tudunk  a 
történteken, de ami a budapesti versenyen történt nagyon elgondolkoztató, s tanulságos.

A felnőtt kategória második futamában elesett az egyik soproni versenyző, s ugyan a bukás 
nem volt nagy csak szerencsétlenül fogott talajt,  így meglehetősen komolynak tűnt. Mikor 
odaérkeztem  a  két  a  verseny  helyszínén  tartózkodó  ápoló  próbált  segíteni  a  láthatóan 
agyrázkódást szenvedett versenyzőn a tőlük telhető alapossággal. Tíz éves motorversenyzői, 
húsz éves BMX múlttal a hátam mögött, láttam már komolyabb és nem komoly sérüléseket, 
eseteket, s tapasztalatom révén feltudom mérni a helyzet súlyosságát. Hangsúlyoznom kell, 
hogy  nem  vagyok  orvos,  sem  ápoló,  de  az  alapvető  ellátási  „fogásokat”  megtanultam. 
Nyilvánvaló volt számunkra, hogy a versenyző pillanatnyilag nincs teljesen tudatában, hol is 
van és mi történt valójában. A lehetőséghez képest ellenőriztük, hogy mozog-e mindene. Úgy 
tűnt, hogy ezen a vonalon minden rendben. 

Mivel az agyrázkódással járó tudat kiesés nem enyhült, mentőt hívtak.

10  percen  belül  megérkezett  az  Országos  Mentőszolgálat  mentőautója.  A  versenypályát 
elkerítették attól a helytől, ahol a mentőkocsi várakozott, de a kerítés alatt kb. 50 cm magas 
rés volt. Nem kellett különösebb képesség ahhoz, hogy valaki egy kicsit lehajolva átbújjon.

Az első probléma ezzel kezdődött. A versenyzőhöz érkezvén, azonnal megkísérelték felültetni 
a  láthatóan  kába versenyzőt,  noha arra  a  kérdésre,  hogy tudsz-e járni,  nem volt  a válasz. 
Láthatóan törekedtek arra, hogy a sérült sportolót ne kelljen vinni sehová!!

Döbbenten néztük, hogy mi történik, hiszen körülöttünk már voltak néhányan. Nagy nehezen 
többszöri  felszólításra  előkerült  egy  hordágy,  s  végre  hangos  szóváltást  követően  a 
mentőkocsiba került  a versenyző. Végül a korházban megerősítették ami nyilvánvaló volt, 
agyrázkódás. 

Félreértés  ne  essen,  nem  dramatizálni  akarom  a  helyzetet,  de  ilyen  lelketlen,  pökhendi 
viselkedést én még személy szerint nem tapasztaltam, különös tekintettel egy majdnem ájult 
embere. Lehet, hogy csak Budapesten van ilyen? Nem tudom!

A  jövőben  mindent  elkövetek  annak  érdekében,  hogy  az  Országos  Mentőszolgálat 
egységeihez  ne  forduljanak  a  rendezők!!  Vannak  külön  erre  a  feladatra  specializálódott 
szervezetek. 

Szerencsére az eset jól végződött, a versenyző noha a másnapi futamon nem indult, rendbe 
jött. 

NYUGODJ BÉKÉBEN KOLONICS GYURI!!! 

Borbély Ferenc 
vezetőbíró


