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Erősnek kell maradnia
Önhibáján kívül történt baleset nyomán veszítette el fél lábát
• Október 15., dél-
után fél három, egy 
autóvásár utolsó 
percei – ezek azok a 
pillanatok, amikor a 
csíkszeredai Bodor 
Emil élete gyökeresen 
megváltozott. Az 51 
éves férfi egy önhi-
báján kívül történt 
szerencsétlen baleset 
nyomán veszítette el 
fél lábát. Nem, nem 
tört össze lelkileg, 
higgadt maradt és 
optimista. Ez egy új 
helyzet, amihez alkal-
mazkodni kell, mert 
az élet megy tovább – 
mondja.

D. B A L Á Z S I L DI KÓ

Bodor Emil és testvére októ-
ber 15-én az Argeș megyei 
Stâlpeni településen tartóz-

kodtak, ahol egy autót vásároltak 
meg, és már készültek hazaindulni 
Csíkszeredába, amikor Emil ellen-
őrizni akarta az újonnan vásárolt 
járműben az olajszintet. „A polgár-
mesteri hivatal előtti parkolóban 
ültünk egy autóban, a testvérem, 
az eladó és én. Mindenen túl vol-
tunk, és én egy utolsó mozzanat-
ként gondoltam, ellenőrizzem a 

közelünkben leparkolt autó 
motorolajszintjét. Kiszáll-
tam a kocsiból, ellenőriz-
tem az olajszintet, éppen 
csuktam volna le a motor-
háztetőt, amikor dudálást 
hallottam. Három másod-
perc sem telt bele, amikor 

egy nagy csattanást hallottam, 
s azt éreztem, hogy kiütik a lába-
mat, leesek, esés közben kapasz-
kodok, közben már látom, hogy a 
jobb lábam a bal felemre került, 
s akkor tudatosult bennem, hogy 
a lábam leszakadt. Levettük ha-
mar a nadrágszíjamat, elkötöttük 
a lábamat, közben riasztották a 
mentőket, akik elég későre, mint-
egy húsz perc múlva érkeztek meg. 
Mindvégig eszméletemnél voltam, 
akkora adrenalinlöketet kaptam, 
hogy semmi fájdalmat nem érez-
tem. Később a megérkező mentő-
sökkel is tudtam kommunikálni. A 
sürgősségen két sebész várt, akik 
végül úgy látták, hogy a térd alatt 
leszakadt lábamat nem lehet meg-
menteni, sőt azt a döntést hozták, 
hogy térd fölött amputálni kell. 

Szuper csapattal találkoztam, nem 
volt egy modern kórház, de ember-
ségből jelesre vizsgáztak. A műtét 
során is mindvégig tudatomnál vol-
tam, gerincbe kaptam a zsibbasztót. 
Másfél órás műtét volt, ami után két 
órát voltam az intenzív osztályon, 
majd a sebészetre kerültem. Öt na-
pot voltam ott a kórházban, majd 
hazaengedtek” – mesélte Emil. A 
balesetet egy 61 éves nő okozta: az 
általa vezetett autó áttérve a me-
netirány szerinti túloldalra, majd 
letérve az útról frontálisan ütközött 

az út szélén leparkolt járművel, el-
ütve a parkoló autó előtt álló Emilt. 
A balesetet okozó nőnek a csődbe 
ment City Insurance-nál kötött biz-
tosítása volt.

Hogyan tovább?

Most a várakozás, a rehabilitáció 
időszaka van, a végtagcsonk gyó-
gyulásának folyamata, ugyanis elő 
kell készíteni a csonkot a protézis 
viselésére. Na meg az informá-
ciógyűjtés ideje, Emil és családja 

ugyanis a szükséges információkat 
gyűjti ahhoz, hogy a lehető legtö-
kéletesebb protézist tudják besze-
rezni. „Szerettem sízni, bicajozni, 
wellnessbe járni, olyan protézist 
kell beszerezzünk, amely valami-
lyen szinten biztosítja számomra 
a szabad mozgást, lehetővé teszi 
a sportolást. Információkat gyűj-
tünk, a csonk előkészítése is nagy 
fi gyelmet igényel, mindemellett 
fontos az izmokat is karbantartani. 
Erős kell legyen a láb is a protézis 
viseléséhez” – magyarázta ottho-
nában.

A szörnyű baleset megviselte 
a családtagokat, a barátokat, de 
mint Emil megjegyzi, talán leg-
jobban a testvérét, akinek a szeme 
láttára történt. Emil járt pszicholó-
gushoz is – árulta el –, de a szak-
ember szerint ha a továbbiakban 
sem változik a balesethez való 
viszonyulása, minden rendben 
lesz. Nem kesereg – mondja –, de 
körülötte sokan vannak, akik nem 
is hagyják csüggedni. Hamar ösz-
szefogott a közösség, mindenki 
segíteni akar.

Segítségnyújtás

„Az első időszakban már naponta 
több tucat hívást kaptam, lelki-
leg akartak támogatni, erőt adni. 
Nagy mozgásterem volt, sokan 
ismernek, s ebből kifolyólag sok 
ember megpróbál mellém állni. 
Szükségem is van erre, s jólesik a 
bátorító szó, de az is jólesik, hogy 
erősnek látnak. Az is hozzátartozik 
az igazsághoz, hogy egy ilyen pro-
tézis beszerzése hatalmas összeg. 
Éppen az egyik barátom jegyezte 
meg a napokban, hogy dolgoztam 
egy életen át, ötvenéves vagyok, 
s most mindenemet fel kellene 
áldozzam, hogy olyan protézist 
vásároljak, ami nekem megfelel. 
»Nem hagyjuk, vagyunk mi mel-
letted annyian, hogy segítünk« 
– mondta. Ez hatalmas dolog, és 
végtelenül hálás vagyok. Pozitív 
vagyok, nem vagyok letörve, mert 
tudom, hogy sok emberre számít-
hatok” – részletezte Emil. És mi-
vel a segítségnyújtás szándékával 
máris nagyon sokan keresték fel a 
családot, egy alapítványon keresz-
tül is gyűjtik a támogatást, ennek 
értéke a jövedelmi adóból vonható 
le. (A szerződés ezen a linken is le-
tölthető: https://bit.ly/302UuWB). 
De anyagi támogatást lehet eljut-
tatni magánszemélyként az alábbi 
számlaszámokra: 
RO93 RNCB 0152 0422 5932 0003 – RON 
RO15 BRDE 210S V127 6152 2100 – EUR 
Revolut revtag: @bodoremil
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Döntőben 
a csíkszeredai lány

Szakács Szilvia bekerült a 

Tv2 csatorna Sztárban sztár 

leszek! című tehetségkuta-

tó műsorának döntőjébe. A 

vasárnapi adásban a csíksze-

redai lány újabb két produkci-

óban mutatta meg tehetségét: 

ismét egy egyéni előadással, 

majd egy duettel lépett szín-

padra a mezőny legfiatalabb-

ja. Az amerikai pop énekes, 

Taylor Swift Shake It Off című 

slágerének videoklipjét eleve-

nítette meg a show-műsorban. 

A jókedvű zsűri szerint az 

elhibázott hangok a verseny 

fáradalmainak tudhatók be, 

összességében illett Sziszihez 

a produkció, és 28 pontot ka-

pott. Versenytársával, Hadas 

Alfréddal a világhírű Beyoncé 

és Sean Paul „bőrébe bújtak”, 

és a páros Baby Boy című 

dalát adták elő. Alfrédot a jól 

utánzott rapért dicsérték meg, 

Szilvia esetében pedig kiemel-

ték, hogy kora ellenére is jól 

imitálta az énekesnőt, és jól is 

táncolt. Vasárnap a döntő kö-

vetkezik, ahol kiderül, hogy a 

versenyben maradt öt énekes 

közül ki nyeri meg a tehet-

ségkutató fődíját. Szilviának 

Lara Fabianként kell színpadra 

állnia, illetve meglepetéspro-

dukciókra is számíthatnak a 

tévénézők.

Könyvbemutató az 
önkormányzatiságról
Borozással és könnyű vacso-

rával egybekötött könyvbemu-

tatót tart a székelyudvarhelyi 

inkubátorház a Romániai 

Magyar Közgazdász Társaság 

székelyudvarhelyi szervezeté-

vel közösen szerdán 18 órától 

az inkubátorház nagyelőadó-

jában. Ha szeretnék tudni, 

mitől működhet jól vagy 

rosszul egy önkormányzat; ha 

szeretnék megismerni az ön-

kormányzatok belső működé-

sét, illetve egy olyan könyvet 

is szeretnének kapni, amely 

erről szól, akkor érdemes 

ellátogatniuk az eseményre. 

A szervezők szerint azoknak 

is érdemes részt venniük az 

eseményen, akiket érdekel 

az önkormányzati képviselői 

vagy akár polgármesteri sze-

repvállalás. Előadók, beszél-

getőpartnerek: Ambrus Tibor 

nemzetközi tréner és Geréb 

László közgazdász.
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