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Életet mentett a magyar katona, kitüntették 

Pápa. 2021. január 27 – Nagy Ádám a Magyar Honvédség Pápa Bázisrepülőtér 

főtörzsőrmestere gyors helyzetfelismerésének és nyelvtudásának köszönhetően 

megmentette egy svéd kisfiú életét Pápa belvárosában a karácsonyi időszakban. 

 

James Sparrow, az Amerikai Légierő ezredese és a Pápára települt Nehéz Légiszállító Ezred 

parancsnoka szerdán elismerésben részesítette Nagy Ádám főtörzsőrmestert és 

megköszönte a gyors és szakszerű intézkedést. 

 
2020. december 21-én a Pápára települt többnemzeti Stratégiai Légiszállítási Képesség svéd 
kontingensének egyik családja épp a főtér környékén sétált, amikor a család kétéves kisfia 
összeesett, elkékült és hirtelen nem lélegzett. A kétségbeesett anyuka egyedül volt a kétéves és 
ötéves kisgyerekkel és azonnal segítségért kiáltott.  
 
Nagy Ádám főtörzsőrmester a párjával éppen arra járt, mikor meghallotta a segélykiáltást és 
azonnal az anyuka segítségére sietett. Mivel az anyuka nem beszél magyarul, Nagy főtörzs 
rögtön intézkedni kezdett és kihívta a mentőket a kritikus állapotban lévő kisfiúhoz. A főtörzs a 
mentők kiérkezése után is tovább fordított a mentősök és az anyuka között és felajánlotta, hogy 
a kórházba is bemegy segédkezni.  
 
A mentők lázgörcsöt állapítottak meg a kisfiúnál és mikor a kórházba indultak, az esetet átvette 
telefonon a NATO összekötő iroda egészségügyi munkatársa. 
 
Az eset végül szerencsésen alakult, a kisfiút 24 órás megfigyelés után hazaengedték, de Nagy 
főtörzsőrmester közbenjárása elengedhetetlen volt ehhez.  
 
Jonahtan Björnermark, az apuka és a Svéd Királyi Légierő őrnagya, épp azelőtt ért a helyszínre, 
hogy a mentő elindult volna a kórházba. 
 
„Ádám segítségére és támogatására az egész eset alatt nem tudok más szót használni, mint 
fantasztikus. A feleségem annyira sebezhető állapotban volt egyedül a gyerekekkel ebben a 
helyzetben. A környéken senki nem beszélt angolul. Ádám végig nagyon nyugodt és profi volt 
egy rendkívül stresszes helyzetben, ami sokkal rosszabbul is alakulhatott volna, ha ő és a párja 
nincsenek ott. Nem tudom elmondani, mennyire hálás vagyok Ádámnak.” mondta a svéd katona.  
  
 
A nemzetközi Stratégiai Légiszállítási Képesség (SAC) az MH Pápa Bázisrepülőtéren üzemeltet három Boeing C-17 Globemaster 
III típusú, nagy hatótávolságú szállító repülőgépet, ezáltal katonai stratégiai légiszállítási képességet biztosítva a konzorcium 12 
tagállama, Magyarország, Bulgária, Észtország, Finnország, Litvánia, Hollandia, Lengyelország, Norvégia, Románia, Szlovénia, 
Svédország, és az Amerikai Egyesült Államok számára. A Nehéz Légiszállító Ezred (HAW) a SAC katonai végrehajtó szervezete.  
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