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A Csornai Mentőállomás története.

Majdnem 100 éves múltra tekint vissza Csor-
na Mentőállomásának első írásos említése. 
1928. február 8-án Gévay-Wolff  Lajos Sopron 
vármegyei alispán mentőállomások létesítésé-
ről állapodott meg a Vármegyék és Városok 
Országos Mentőegyesületével, így Kapuvá-
ron, Csornán és Sopronban mentőállomások 
létesültek. Csornán, még ebben az évben a 
kórház keretén belül jött létre az állomás egy 
mentőkocsival. Csekélynek tűnhet, de sürgős 
betegszállításnál, problémás szülésnél nagy se-
gítséget nyújtott.
1948. május 10-én megalakult az Országos 
Mentőszolgálat, és kibővítette a mentőállomá-
sok hálózatát, valamint egységesítették a gép-
kocsiparkot, a felszereléseket, a szakképzést. A 
mentőállomás az akkori Ráth-kastélyban mű-
ködött továbbra is egy mentőautóval.
A jelenlegi mentőállomás építése 1970-ben 
kezdődött. Nemcsak arra törekedtek, hogy 
egységes legyen a gépjárműpark és a felszerelés, 
hanem a mentőállomások épületei is hasonló-
ak voltak. A Ráth-kastélyt az 1970-es évek kö-
zepén lebontották. Az új mentőállomást 1972-
ben adták át. Ekkor már két autó üzemelt, az 
egyik nappal, míg a másik a nap 24 órájában. 
Jelenleg az állomáson 3 kocsi teljesít naponta 
szolgálatot – tudtuk meg Horváth Szabolcs ál-
lomásvezető írásos kutatómunkájából.

A továbbiakban Takács Péter mentőtiszt 
és Tóth Szilárd mentőtechnikus válaszolta 
meg  kérdéseimet.

Mikor alakult meg a Csorna és Környéke 
Mentő Egyesület?  Hogy épül fel?

A Csorna és Környéke Mentő Egyesület ön-
kéntes alapon szerveződött, a dolgozók ala-
pították 2016-ban és mindenki tagja, aki itt 
dolgozik a mentőállomáson. 
Közös társadalmi munkáinkból, adomány-

Milyen az emberellátottság, az autópark?

A Csornai Mentőállomáson 27-en dolgozunk, 
4 állandó mentőtiszt, 11 ápoló, 12 gépkocsive-
zető. 
Két autó dolgozik 24 órában, a hét minden 
napján folyamatosan. Az egyik esetkocsi 3 fős 
személyzettel, egy gépkocsivezető, ápoló, men-
tőtiszt vagy orvos. Az orvosok között vannak 
az intenzívről, gyermekosztályról, sürgősségi 
osztályról, vannak szakorvosok, általános or-
vosok, háziorvosok, vagy a rezidensek, akik 
a szakvizsgájukhoz teljesítik a kötelező men-
tőgyakorlatokat. A másik mentőgépkocsi 2 
fős személyzettel teljesít szolgálatot. Illetve van 
egy nappalos kocsi, ami hétköznap 7-17 óráig 
jár, ami a Lébénybe kihelyezett mentési pontra 
van vezényelve.

Tartanak-e oktatásokat, előadásokat?

Az Egyesület megbízásából gyakran keresnek 
minket oktatások, előadások tartására iskolák-
ban, óvodákban, nyaranta az Erzsébet-tábo-
rokban, üzemekben. Nemrég a tűzoltóverseny 
előtt a tűzoltókat készítettük fel. Egészségügyi 
személyzetük első helyezést ért el.
Az Egyesület fi nanszírozásából ezekhez az 
előadásokhoz szükséges felszerelést szereztünk 
be, mint például gyakorlóbabát az újraélesztés, 
lélegeztetés gyakorolására, gyakorló félauto-
mata defi brillátort, projektort.

Mekkora területet fednek le? Hány kórház-
ba szállítanak betegeket?

A Csornai Margit Kórházban működik a 
Győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház 
V. számú Belgyógyászai osztálya, aminek az 
ellátási területe Bősárkány, Enese, Rábakecöl, 
Szany, Veszkény körzetet zárja le. Szállítunk 
beteget a csornai, pápai, mosonmagyaróvári, 
győri és a soproni kórházba egyaránt. A hely-
színi ellátó dönti el a Területi Ellátási Kötele-

gyűjtésből, oktatásból, az adó 1 százalékának 
gyűjtéséből áll a fi nanszírozás. Ebből a pénzből 
gazdálkodunk. Kezdetben Kapuvárral együtt 
működött, velük karöltve a megyében benne 
voltunk az első ötben, ami az adó 1 százalékát 
illeti, majd 2 év elteltével különvált a két egye-
sület, így 2018-tól az adó 1 százalékát önállóan 
gyűjthetjük, kezdetben 1 millió forintot, most 
már 5 millió forintot. A Covid vírus óta tárgyi 
és pénzbeli adományt is egyre többet kapunk. 
Általában oktatásra, továbbképzésre, valamint 
egészségügyi felszerelésekre költjük az össze-
gyűlt pénzösszegeket, de az egészségügyben az 
eszközök, gépek ára magas és évről évre újabb 
technologiákat fejlesztenek ki.

Milyen az ellátottság, ami a felszerelést illeti?

Van egy kötelező, az Országos Mentőszolgálat 
által biztosított alap, amit minden mentőállo-
más megkap. Az autók felszerelését is a Men-
tőszolgálat végzi. Az elmúlt években az autó-
park lecserélődött, új, kényelmes mentőautók 
vannak, melyben a felszerelés is modernizá-
lódott. Mindenféle beteget el tudunk látni 
eset- vagy rohamkocsi szinten. Új munkaruha 
garnitúrát kaptunk nemrég.
Azonban egyre modernebb gépek, kötszerek 
jelennek meg, így a munkánk hatékonysá-
gának fokozására a Csorna és Környéke 
Mentő Egyesület kiegészítő jelleggel vásárol 
egyéb eszközöket illetve képzéseket. Ilyen 
speciális eszközök például a közelmúltban 
vásárolt EDAN betegmegfi gyelő monitor, 
a vákuumos végtagrögzítő, a csecsemő pul-
zoximéter, ózongenerátor illetve égési köt-
szercsomag. 
Speciális gyermekmentő Győrben dolgozik, 
de minden mentőegységünket felkészítjük 
gyermekbalesetek ellátására is, így ehhez 
igazodva szerezzük be Csornára is ezeket az 
eszközöket.
Az Egyesület pályázatokon is részt vesz, így lett 
mosógéppel, mosogatógéppel, klímával gaz-
dagabb az állomás.  

Csorna és Környéke Mentő Egyesület 
- a csornai mentők értünk dolgoznak

Szerző: Vámos Annamária

Ismerkedjünk meg a csornai mentőkkel és a Csorna és Környéke Mentő Egyesülettel 
és munkásságával. Azokkal az emberekkel, akik életünk minden napján csendben 
várakoznak arra, ha nekünk szükségünk van rá, minél előbb segítsenek rajtunk. A 
mentők, akik egymást bajtársaknak hívják, és valóban a baj megszüntetésére tették 
fel az életüket.
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zettség figyelembe vételével, az eset súlyossá-
gági fokából, hogy melyik kórházba kerüljön 
a beteg. A súlyos állapotú betegek fogadására, 
ellátására a győri kórház hivatott.
Csomópont lett Csorna az úthálózatok szem-
pontjából is, valamint az ellátási területről fő-
ként a győri kórházba kerül elsődleges primer 
ellátásra a beteg, onnan, ha szükséges, további 
nem elsődleges kezelés, akkor áthelyezésre, 
visszaszállításra kerül a csornai kórházba. 
A kilométer számunk így jelentősen megnöve-
kedett.  Az úthálózatok kiépítése, az M85-ös, 
az M86-os gyorsforgalmi autóút és a melléku-
tak újjáépítése nagyban hozzájárul munkánk 
hatékonyságához, ugyanis a kiérkezési idő és a 
kórházba juttatási idő jelentősen csökkent.

Hány eset van egy évben? Vannak-e külön-
leges esetek?

Egy évben Csornán és körzetében hozzávető-
legesen 4000 esetünk van. 
Közlekedési balesetben 2020-ban 73 felnőtt, 
2021-ben 83 felnőtt, 2020-ban 2 gyermek, 
2021-ben 12 gyermek sérült.
Előfordult már mentőkocsiban szülés, de az 
gyakrabban fordul elő, hogy lakáson segítjük 
világra a babát, vagy mire kiérünk, már meg-
történt a szülés.

Mennyi a szolgálati idő? Hogy érkeznek a 
feladatok?

12 és 24 órás szolgálatok vannak. A kivonulási 
idő nappal, reggel 6-tól 22 óráig egy perc, éj-
szaka,  22 órától reggel 6-ig kettő perc alatt kell 
elhagyni a mentőállomást. Két riasztás között, 
éjszaka lehet pihenni könnyített felszerelésben. 
Az irányítás digitalizálva van, a feladatokat 
tableten kapjuk. A mentőautókban folyama-
tosan frissülő GPS-rendszer van, ami a kocsik 
nyomon követhetőségét könnyíti. A menté-
sirányítás szempontjából ennek az a lényege, 
hogy egy adott esetnél a lehető legközelebbi 
autó kapja meg a riasztást, attól eltekintve, ha 
esetleg nem a kompetenciájának megfelelő, 
mivel párhuzamos riasztás van és érkezni fog 
mellé egy magasabb szintű egység.  
Illetve a helyszín megtalálásában is kiemelkedő 
segítség lehet, mivel a mentésirányító pontos 
iránymutatást tud adni az adott pillanatban.

Mit kell hívni, ha valakinek problémája 
van?

112 - a mentők száma hivatalosan, amely bár-
mikor, bárhonnan ingyenesen hívható. 

Ha valakinek a 104 vagy a 911 jutna eszébe, 
ezek is hívható segélykérő telefonszámok, de a 
hívás abban az esetben is egy központi vonalra 
fog átkapcsolni, és a hívás kettő, miskolci és 
szombathelyi nagy elosztó központba érkezik, 
ahonnan átirányítják az adott megye megyei 
irányításának a hívást. Sokszor adódik olyan 

probléma, hogy a bejelentő leteszi a telefont, 
mert azt gondolja, hogy mivel már beszélt 
valakivel, érkezik a segítség, holott a menté-
sirányítással, a tűzoltókkal, vagy a rendőrök-
kel még nem került közvetlen kapcsolatba és 
hiányos vagy pontatlan lesz az információ. 
Rengeteg idő, súlyos percek mehetnek el azzal, 
hogy a mentésirányító visszahívja a bejelentőt.

Mik azok az információk a segítségkérők-
től, bajbajutottaktól, amire szüksége van az 
operátornak, hogy a lehető legfelkészülteb-
ben érkezhessenek a helyszínre?

A mentő hívása előtt mindenképp nagyon 
fontos, hogy tájékozódjunk, megbizonyosod-
junk a baj mértékéről, mivel abból derül ki, 
milyen ellátásra lesz szükség. Eszméletlenség, 
súlyos sérülés, hirtelen légzészavar esetén nincs 
helye tanácstalanságnak, azonnal hívni kell a 
mentőket.
A pontos cím megadása, illetve a helyszín pon-
tossága, vagy legalább a lehető legpontosabb 
meghatározása nagyon fontos. A fiataloknál 
például a mobiltelefon képes GPS koordináták 
megadására.
Adja meg nevét, elérhetőségét, ha megszakad a 
vonal, vissza lehessen hívni. A mentésirányítás 
munkatársa vissza szokta diktálni a telefonszá-
mot. 
Mondja el pontosan mi történt, milyen jellegű 
vészhelyzet áll fenn, milyen tüneteket észlel a 
mentésre szorulón. Súlyosság szerint osztá-
lyozva vannak az esetek, ez alapján dönti el 
a mentésirányító, milyen autót küldjön ki a 
helyszínre, illetve más szervekre is szükség le-
het-e a helyszínen.  
Tudassa, hány sérült van, így a mentésirányító 
el tudja dönteni, hány mentőautót küldjön a 
helyszínre, mert egy egység többnyire egy sé-
rülttel foglalkozik.
Ha a betegen az otthonában észlelnek nem 
súlyos, nem sürgős, nem azonnali teendőt 
igénylő megbetegedést, inkább a háziorvoshoz 
vagy az orvosi ügyelethez forduljanak. A beteg 
vizsgálata alapján az orvos eldönti, hogy szük-
sége van-e a betegnek kórházi beutalásra és be-
tegszállításra, és az orvos megteszi a szükséges 
intézkedéseket.

A betelefonáló mit tud megtenni a mentők 
munkájának megsegítésére?

Semmiképpen ne tegye le a telefont és a leg-
lényegesebb, hogy maradjon higgadt, mert 
ha megnyugszik és telefonon nagyon sok in-
formációt átad az esetről, az már nekünk egy 
nagy segítség és gyorsítja a munkánkat. 
Ne szakítsa meg a vonalat, hiszen képzettség 
hiányában követheti a mentésirányító telefo-
nos instrukcióit, ezek alapján nyújtson elsőse-
gélyt a mentő megérkezéséig.
Ha olyan komoly helyzet van, mint újraélesz-
tés vagy eszméletvesztés, akkor a mentésirányí-
tó telefonon tud segíteni a hozzátartozónak, el 

tudja mondani pontról pontra, mit kell tenni a 
mentő megérkezéséig. Ezzel akár a beteg életét 
is megmentheti, mert esetleg ennek hiányá-
ban, nagyban romlik a beteg állapota. 
Ha a bejelentő a közúton a kocsiból lát egy 
problémát, amennyiben lehetséges, álljon meg 
és győződjön meg róla, hogy valóban szükség 
van-e mentőautóra.
Kivonuláskor két fő kérdésnek kell eleget ten-
ni, hogy van-e védőfelszerelésünk és biztonsá-
gos-e a helyszín. 
Kötelezően mindenkit tesztelnünk kell co-
vidra. Azt a kérdést is feltesszük, hogy covidos 
beteg van-e a családban, mert az ellátók védel-
mében ez egy rendkívül fontos információ. 
Valamint azért sem elhanyagolható, mert a 
védőfelszerelésbe való beöltözés több időt vesz 
igénybe, ha a helyszínen derül ki, hogy szüksé-
ges, mint ha az állomáson indulás előtt meg-
történik.
A biztonságunk érdekében kérem, ügyeljenek 
a háziállatok elzárására.
A házszám feltüntetése pedig rendkívül fontos 
lehet az időspórolás szempontjából.

Hogy alakul napjainkban a Covid helyzet? 
Mi a tapasztalat? 

A covidos betegek száma csökken. Mindenkit 
tesztelünk és a pozitív teszt lényegesen keve-
sebb, mint néhány hónapja. Az oltás óta a rossz 
állapotú covidos megbetegedések száma jelen-
tősen csökkent. Az oltást megelőzően a rossz 
állapotú, a légzési elégtelenséggel küzdők je-
lentek meg főként az ellátásra szorulók között.  
Mi vagyunk az első lépcső, ahol észrevehető 
lesz, ha esetleg újra emelkednek a számok.

A Csorna és Környéke Mentő Egyesület fa-
cebook oldalán telefonos csalókra hívja fel 
a figyelmet. Mit kell erről tudnunk?

Sajnos rendszeresen van példa arra, hogy is-
meretlen emberek telefonos megkeresés útján 
életmentő eszközökre gyűjtenek pénzt, azzal 
az ürüggyel, hogy a Csornai Mentőállomást 
kívánják támogatni. A magánemberek, az 
önkormányzatok, üzletek, vállalkozások felke-
resésétől sem riadnak vissza ezek a csalók. 
Kérjük a lakosságot, ilyen megkeresésnek sem-
miképpen ne tegyenek eleget.
A Csorna és Környéke Mentő Egyesület nem 
végez szervezett gyűjtést, főként telefonon nem 
keresünk senkit. Eszköz és infrastruktúra fej-
lesztésére irányuló kampányaink során kizá-
rólag helyi hírközlési csatornákon, közösségi 
oldalon intézünk felhívást. A facebookon elér-
hetőek vagyunk, ha bárkinek kérdése van, tá-
jékozódna a számlaszámunkról, itt megteheti. 

Önök értünk rengeteget dolgoznak. Min-
denki nevében szeretném megköszönni 
fáradtságos munkájukat! Minden jót kívá-
nok a Csornai Mentőállomás összes dolgo-
zójának!
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TELEFONTOKOK ÉS
ÜVEGFÓLIÁK

 
KEDVEZŐ ÁRON, NAGY

VÁLASZTÉKBAN!
 
 Nemesacél ékszerek,

bizsuk
 
 CSORNÁN A TESCO ÜZLETSORÁN, 

KAPUVÁRON A HANSÁGGAL SZEMBEN, 
BELEDEN A POSTA MELLETT!
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Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

KOVÁCS BAU ÉPÍTŐIPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT
Székhely: 9323 Jobaháza, Vasút u. 9. Iroda: 9300 Csorna, Erzsébet Királyné u. 1. I.emelet/9. 

• email: kovacsbau@kovacsbaukft.hu. • honlap: www.kovacsbaukft.hu

A Magyar Falu Program keretében a vicai Faluház újjáépítése
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Talajjavító mészpor eladó! 
Csornai meszezőanyag ( EK műtrágya: magnéziumos mészkő - 

szabványminőség)
Összetétel: dolomit és mészkő CaMg(CO3)2 CaCO3

Hatóanyag tartalom minimálisan: 
Ca 12%
Mg 8%

Semlegesítőképességi egyenérték: 49,15% 
1100 Ft+ÁFA / tonna, felrakva.
Szállításban tudunk segíteni! 

BE-VA Sped Kft .  •+36 30 226 69 03 
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Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/

Most már tényleg megérkezett a tavasz, így 
itt az ideje, hogy újra gondot fordítsunk 
vízmérőnkre, melyhez elengedhetetlen a 
vízmérő akna karbantartása, tisztítása, ami 
előírás szerint a felhasználó feladata.
A KEHOP-2.1.7-19-2019-00022 azono-
sítószámú, pályázat keretében (ami Ma-
gyarország Kormánya megbízásából az 
Európai Unió 117.399.727,- Ft összegű 
támogatásával valósul meg), szeretnénk 
felhívni a lakosság fi gyelmét a tavasszal 
elvégzendő bekötési vízmérő és annak ak-
nájának karbantartásával kapcsolatos teen-
dőkre.
A jó idő beköszöntével kérjük, távolítsák 
el a téli szigeteléseket az aknából majd jól 
szellőztessék át, hiszen a szigetelés alatt a 
vas anyagú csövek és elzárószerelvények 
sokkal erősebben korrodálódnak, melynek 
eredményeképp nagyobb eséllyel következ-
het be műszaki meghibásodás és csőtörés.
Ha gondoskodtunk vízmérőnk téliesíté-
séről, akkor mérőnk nagyobb valószínű-
séggel épségben átvészelte a telet, azonban 
ha ezt elmulasztottuk, akkor fennállhat 
a vízóra elfagyásának veszélye, melyet a 
mérő szilánkos, repedt üvege jelez. A fa-

gyveszélynek leginkább a fűtetlen, télen 
nem használt ingatlanok vannak kitéve. 
Tavasszal egyre többen látogatnak ki hét-
végi házaikba, ahol a hideg időszakban 
javasolt volt a használaton kívüli épületek 
víztelenítését elvégezni. Mivel a vízmérő 
fagyvédelme a tulajdonos feladata, így az 
elfagyott vízmérő pótlásának költsége is a 
tulajdonost terheli. Amennyiben a tavaszi 
vízmérő ellenőrzésnél Ön elfagyást tapasz-
tal, úgy kérjük, keresse fel ügyfélszolgála-
tunkat, ahol a fagyott mérőcsere díjának 
befi zetése után, kollégáinkkal egyeztetheti 
a mérőcsere időpontját.
Ha a vízóra aknában minden rendben van, 
érdemes az ingatlan belső csőrendszerét is 
ellenőrizni. Ezt a következő módon tehet-
jük meg: nyissuk vissza az elzárt főcsapot 
és az épületen belül vizsgáljuk meg, hogy 
elzárt vízvételi helyek esetén a vízmérőnk 
kereke pörög-e. Amennyiben nem tapasz-
talunk mozgást akkor minden rendben 
van, viszont, ha a belső hálózat feltöltő-
dését követően is pörgést látunk, akkor 
célszerű mielőbb szerelőhöz fordulni és 
javításig zárva tartani az aknában lévő fő-
csapot. 

Az ellenőrzés során érdemes a vízóra állását 
feljegyezni, és az utolsó elszámoló számlá-
ban feltüntetett állással összehasonlítani. 
Amennyiben jelentős eltérést tapasztalna, 
számlázással kapcsolatos információt kér-
het telefonos és személyes ügyfélszolgála-
tunkon.
A télre elzárt vízcsapokat érdemes alaposan 
kifolyatni fogyasztás előtt, hogy eltávolít-
suk a bekötővezetékben lévő állott, pangó 
vizet. 
Tájékoztatjuk továbbá Tisztelt Felhasz-
nálóinkat, hogy a nyári csúcsfogyasztásos 
időszakot megelőzően a korábbi évekhez 
hasonlóan Társaságunk a települési ivóvíz-
hálózatokon átfogó hálózat öblítési mun-
kákat végez a tavaszi időszakban, melyek 
időpontjairól és helyszíneiről a folyama-
tosan frissülő www.pannon-viz.hu webol-
dalon tájékozódhatnak. Az ivóvízhálózat 
karbantartási munkák célja, hogy a nyári 
meleg időszakban megnövekedett fogyasz-
tás során is kiváló minőségű ivóvizet tud-
junk biztosítani felhasználóink számára.
A hálózatöblítés időszakában felmerülő 
esetleges kellemetlenségekért szíves türel-
müket és elnézésüket kérjük!

Gondoskodjunk vízmérőnkről tavasszal is!
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