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Hőlégballonos baleset Miskolc felett, tűzriadó miatti tömeges menekülés következtében
kialakult baleset - ilyen és ehhez hasonló élethű baleseti szituációkban kellett helyt
állniuk a Magyar Vöröskereszt 47. Országos Elsősegélynyújtó Versenyének döntőjén
résztvevő versenyzőknek. Arany minősítéssel 1, ezüst minősítést 4, míg bronz minősítést
6 csapat kapott, illetve z csapat nyert minősített helyezést.

Húsz év után újra Miskolcon rendezte meg Országos Elsősegélynyújtó Versenyének döntőjét a
Magyar Vöröskereszt. Az elsősegélynyújtás világnapján közel háromszáz fiatal mérte össze
elsősegélynyújtó ismereteit elméletben és gyakorlatban. Az országos döntőbe jutott csapatok
(21 gyermek, 21 ifjúsági és 16 felnőtt csapat) egy 21 állomásos körpályán adtak számot
elméleti és gyakorlati elsősegélynyújtó-ismereteikről.
Minden évben szeptember második hétvégéjén van az elsősegélynyújtás világnapja, mely idén
szeptember 8-a volt. Múlt szombaton Miskolc több pontján élethű baleseti szituációkba
cseppenhettek nemcsak a versenyzők, de a járókelők is, a Magyar Vöröskereszt ezzel is
szerette volna felhívni a hazai lakosság figyelmét az elsősegélynyújtás fontosságára.
A szervezők ezúttal is mindent megtettek, hogy próbára tegyék a résztvevőket. Hőlégballonos
baleset Miskolc felett, tűzriadó miatti tömeges menekülés következtében kialakult baleset,
vízbefúlásos baleset, de még ételosztás közben történő epilepsziás roham is. Az idei évben
először nem helyezéseket, hanem csak bronz, ezüst és arany minősítéseket kaptak a legjobban
szereplő csapatok pontszámaik százalékos teljesítménye alapján, így a versenynek több
győztese is lehet. Minősített oklevelet vehetett át 8 csapat (Mentősokk nevű csapat Baranya
megyéből, Nyírgyulaji Kossuth Lajos Általános Iskola csapata Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyéből, Önkéntes egység elnevezésű csapat Komárom-Esztergom megyéből,
Szürkefarkasok csapata Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Tudorkák csapata Hajdú-Bihar
megyéből, Sárga Gólyák csapat Pest megyéből, Szeg-mentők csapata Heves megyéből,
Potyora Nógrád megyéből), bronz minősítéstben 6 ( Vértestvérek csapata Csongrád megyéből,
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Dr. Csont elnevezésű csapat Pest megyéből, PTE Babits Mihály Gimnázium Pécsi Kutató
Mentő és Tűzoltó Egyesület Elsősegélynyújtó csapata Baranya megyéből, Intenzív Osztály
nevű csapat Heves megyéből, MEEncs nevű csapat Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, Pandák
elnevezést viselő csapat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből), ezüst minősítésben 4 (Kulcsi
boszik csapata Fejér megyéből, Pacek Brigád csapat Csongrád megyéből, Buliszervíz csapat
Nógrád megyéből, Hétköznapi Hősök Budapestről) részesült, míg arany minősítést 1 csapat
(Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium csapata Somogy megyéből) vehetett át, akik
a versenyt a legmagasabb pontszámmal zárták.
A 47. Országos Elsősegélynyújtó Verseny a Generali a Biztonságért Alapítvány támogatásával
valósult meg. „Alapítványunk egyik kiemelt célja a gyógyítási és mentési tevékenység
támogatása; különösen fontosnak tartjuk, hogy minél több ember készségszinten is elsajátítsa
az elsősegélynyújtást, és merjen cselekedni a döntő pillanatban. Ebben nagy szerepe van
ennek a versenynek.” –tette hozzá Olt Boglárka, a Generali a Biztonságért Alapítvány
képviselője.
A Vöröskereszt világszerte élenjár az elsősegélynyújtás oktatásában és népszerűsítésében. A
Magyar Vöröskereszt célcsoport specifikus képzései és programja révén évente mintegy 100
ezer ember sajátíthatja el, és alkalmazhatja a mindennapokban az elsősegélynyújtás főbb
lépéseit.
A hazai legnagyobb humanitárius szervezet már egészen kisgyermekkortól fontosnak tartja a
baleset-megelőzés és elsősegélynyújtó ismeretek oktatását. A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt
bázis óvoda és bázis iskola programjai révén évente közel 40 ezer gyermek és iskolás
ismerkedik meg az elsősegélynyújtás fontosságával, míg az „elsősegélynyújtás
gyermekeinknek elnevezésű” tanfolyam, a gyermekekkel foglalkozó pedagógusoknak és
családoknak kínál hasznos ismeretanyagot.
A Vöröskereszt több olyan programot is elindított a fiatalok számára, ahol a megszerzett
elsősegélynyújtó tudást hasznosíthatják, ezt a célt szolgálja a nyaranta megszervezett Balatoni
Elsősegélynyújtó Szolgálat vagy a most megrendezett 47. Országos Elsősegélynyújtó Verseny
is.
++++
A verseny főtámogatója idén már második alkalommal a Generáli Biztonságért Alapítvány volt.
Miskolc Megyei Jogú Város minden segítséget megadott a verseny sikeres megrendezéséhez.
A MENTO Környezetkultúra Kft., pedig mint helyi főszponzor, jelentős anyagi támogatást
nyújtott. Versenypontot üzemeltetett és a minősülő felnőtt csapatokat támogatta a Starters
E-Components Generators Automotive. A United Call Centers a felkészítők ajándékát állította
össze. A csapatok számára ajándékot ajánlott fel a Zemplén Kalandpark, az Emos Kft. és a
HELL Energy Kft, amely a Coca-Cola Magyarország mellett a versenyzők frissítéséről is
gondoskodott. A verseny megszervezésében és a versenyállomások működtetésében
segítséget nyújtott az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Honvédség, az Északerdő Zrt, a
Magyar Cserkésszövetség és a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön, a Kis-Hortobágy Major, a
Selfie Station, a Célpont Közösségi Tér és a Herman Ottó Múzeum. A versenyzők
kedvezményes közlekedését a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. biztosította.
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