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Mikor döntötte el, hogy az orvosi hiva-
tást, azon belül a neurológia szakterü-
letet választja, és milyen indíttatásból? 

Nagy örömmel tölt el, hogy választott hi-
vatásomról beszélhetek, igazán hálás va-
gyok a kérdéséért. Mindig is szerettem az 
élettant, az egyszerű sejtek tökéletes profi  
munkáját, szervezettségét. A biológiai tu-
dományok fejlődése és mindennapi alkal-
mazhatósága lenyűgözött. Tinédzserként 
a Greenpeace-hez készültem, környezet-
védelmi mérnök szerettem volna lenni, a 
természet és annak védelme vált célom-
má. Jártam a mezőt, köveket gyűjtöttem 
(egy-egy kőkori leletre is rábukkantam). 
Egy lassú-lassú folyamat kapcsán vettem 
észre, hogy célomtól eltérve tökéletesen 
felsoroltam a sejtek alkotóelemeit, és az 
egyszerű-járható utat választva már az 
orvosi hivatásra készülök. Fiatalkori vad-
ságomat és elvetemültségemet szelídeb-
bé tette a vallási nevelés is, hittanból is 
érettségiztem, illetve a rendszerváltozás 
utáni első generációs végzősként katolikus 
középiskolát fejezhettem be.  A marosvá-
sárhelyi orvosi egyetem motiváló ösztön-
díjrendszere miatt „megérte” tanulni. A 
neurológia, ideggyógyászat tudományát 
megszerettem már az egyetemen is, tisz-
ta, levezethető logikája hasonlítható a vil-
lanyszereléshez, azonban egy élő-lélekkel 
bíró személy kezelése nagyon delikát és 
megszerethető feladat.  A csornai kórház 
belgyógyászati osztálya után hamarosan a 

var-zsibbadásos és végtagi fájdalmak, 
gerincbetegségek, alagút szindrómák és 
átmeneti rosszullétek is.  Utóbbiak közé 
sorolható az epilepszia, elájulások külön-
féle formái. Az orvosi vizsgálat során érté-
kelem, hogy a beteg panaszai sürgősek-e, 
vagy sem, fenyegeti-e a beteget maradan-
dó károsodás, vagy sem. Ez határozza 
meg a feladatom dinamizmusát, a teen-
dők sebességét. Az idegrendszeri logika 
nagyrészt kiszámítható eltéréseket-sérülé-
seket és panaszokat eredményez, melyből 
a károsodás helye megállapítható.  Éppen 
emiatt előfordul, hogy vizsgálatok nélkül 
pontos diagnózist lehet felállítani.  Más-
kor képalkotó vizsgálatok során derül ki a 
betegség oka vagy lokalizációja. Méréseket 
lehet végezni a központi idegrendszerről, a 
gerincvelő működéséről és a végtagi ideg-
pályák átjárhatóságáról.  A panasz-képal-
kotás-működés triászát értékelve, nagyon 
pontosan meg lehet állapítani az ideg-
rendszer működését. A beteg lelkiállapota 
és személyisége, esetleges társbetegségei 
mindezt egyedivé, személyessé teszik, és 
ebből adódóan minden betegem egyedi, 
maximálisan egyénre szabott kezelést igé-
nyel. Itt kezdődik a Tudás, nagybetűvel, 
mert az egyénre szabott kezelést-gyógyí-
tást nem oktatják, ezt mindenkinek meg 
kell tanulnia. Tanulok én is, még mindig, 
minden nap, minden embertől. Informá-
ció van, de az orvosi munka bölcsességét 
nem adják egykönnyen. 

neurológián találtam magam, ahol min-
den támogatást megkaptam ahhoz, hogy 
a legjobban elsajátítsam az „ars neurolo-
giae” művészetét. Eszközös vizsgálatokkal 
tesztelhetőek az idegpályák, azonban csak 
évek után jöttem rá egészen, hogy min-
dennek irányítóját a lélek „éntudata” adja. 
Ez egy fantasztikus feladat.

Az Ön pályafutása hogyan alakult eddig?

Pályafutásomat gyakornok orvosként 
2003-ban a csornai kórházban kezdtem, 
majd 2005-től a soproni kórházba kerül-
tem, és a szakvizsgám 2010-es megszerzé-
séig itt dolgoztam. Ezt követően már szak-
orvosként Csornára tértem vissza, részben 
amiatt, hogy hívtak, szerettek és tudáso-
mat jobban kamatoztathattam, munkám-
ra nagyobb szükség volt. Emellett nem 
elhanyagolható a napi ingázással eltöltött 
két óra sem. 2017-ben Pápán adjunktusi 
kinevezést kaptam. A rábaközi emberek-
re jellemző, hogy betegség esetén szelíd 
és elfogadó viselkedést mutatnak, ilyen 
módon gyógyítani (helyesebben mondva 
„kezelni”) is könnyebb.

Mit csinál valójában egy neurológus? 
Milyen tünetekkel, betegségekkel for-
dulhatunk Önhöz?

Munkám során az idegrendszeri pana-
szokkal foglalkozom. Ide tartozik példá-
ul a fejfájás, szédülés, bénulás, érzésza-
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Kérem, meséljen a hobbijáról! Öncélú 
sportimádónak tartja magát, ahogy 
korábbi interjújában olvashatjuk. Mit 
jelent ez Önnek?

A kérdés szuper, örülök neki, kissé pro-
vokatív, de számítottam rá. Teljesen 
igaza van, 6-7 évvel ezelőtt a sporttel-
jesítmények sebessége lenyűgözött, és 
egyedüli célnak tartottam a gyorsassá-
got, a teljesítmény hajszolását. Triat-
lonozni kezdtem, megtanultam úszni, 
vásároltam egy biciklit.  Sokat edzettem 
és versenyeztem, igazolt amatőr verseny-
zőként hosszú és középtávokat teljesítet-
tem az országos bajnokságban. Amit 
kitűztem magamnak, azt nagyrészt 
elértem, viszont nem lettem tőle bol-
dog. A versenyek végén, minden egyes 
alkalommal tapasztaltabb, nyugodtabb 
lettem, egyre jobban láttam határaimat, 
az emberi test gyengeségét. Két alka-
lommal az életveszély határán voltam, 
összetört fejvédő sisakkal, kábán, eltört 
vállal. Megváltoztam, szépen és lassan, 
akaratlanul. Örültem mindig, amikor 
láttam, hogy egyre többen kezdenek el 
sportolni, és ezáltal egészségesebb, bol-
dogabb életmódot folytatnak. Jellemzi a 
változást az is, hogy mostanában nagy-
részt csendben sportolok, óra nélkül, 
inkább egyedül, amikor minden dolgot 
át tudok gondolni. Az utóbbi két évben 
nagyobb örömmel tölt el, ha látom a 
sporttársaim sikereit, ha a betegeimet 
mozgásra, tornára bírhatom. Minden 
méter és minden perc számít. A nagy 
versenyt azonban mindvégig magam-
mal szemben folytatom, szigorú tem-
póval és módszerességgel. Testi, fizikai 
tunyaságunk, lustaságunk határtalan, 
ahogy „öregszem” egyre nehezebben 
indulok neki én is. A vérben lévő vas 
nehéz, mozgatni még nehezebb, mert 
a „gravitáció” tömegvonzása erősebb. 
A testmozgás célt adhat mindenkinek, 
egészséget teremt, boldogságot hoz, 
megváltoztatja a személyiséget, étkezési 
szokásokat. A lábak mozgása körkörösen 
„végighajtja” a mozgató agykérget, meg-
előzi az Alzheimer-kórt. Van nyugdíjas 
korú sporttársam, aki triatlonozik, és a 
fiataloknak példát mutat.  Legnagyobb 
büszkeségem, hogy feleségem is elkezd-
te a futást, tőlem függetlenül. Mostaná-
ban az egyszerű és lassú futónak örülök 
a legjobban, mert neki a legnehezebb, 
most kezdte, és önmaga ellen küzd, ne-
kik nagy örömmel köszönök mindig.

Facebook-bejegyzéseivel, személyes 
példamutatásával hatással van mások-
ra, többször szervezett közösségi meg-
mozdulásokat, jótékonysági eseményt. 
Mit gondol a közösség erejéről? 

A közösség ereje a legnagyobb, legyőzhe-
tetlen, bármilyen szempont szerint nézzük 
is. Hitem szerint mindennek van egy lelki 
megfelelője, az egyes ember teljesítménye 
lenyűgöző, a közösségi erő viszont végte-
len. Mindenkit a közösség támogat, emel 
naggyá, közönség nélküli focimeccset 
játszani nem olyan érzés, mint telt ház 
előtt. A közösségi tudatnak vallási, filo-
zófiai megfelelője is van, ezt inkább nem 
részletezném, de minden nehezebb dön-
tésem előtt kérek egy kis tanácsot innen. 
A Facebook-on közölt írásaim mögött 
mindig van egy cél a közösség részére, ezt 
nagyrészt el is érik. Az emberek szeretik 
saját világképük szerint átformálni a kö-
zösséget, ezt próbálgatják. Én is szeretem 
látni, ha sportolnak az emberek, vagy hús 
helyett inkább gyümölcsöt esznek.  Az 
ellenvéleményeket elfogadom, de nem 
tartom sajátomnak, nem kommentelem, 
„nekem nyolc”. Saját véleményem az én 
világomat képezi, ezt én alakítom mindig. 
Közösséget megváltoztatni nem lehet, 
csiszolni, fényesíteni annál inkább lehet-
séges, a közösséget szeretni kell. Kedvenc 
sportolóm mondta erről, hogy a maratoni 
futás, az csapatmunka. Sokáig nem értet-
tem mit beszél, míg rájöttem, hogy min-
dig szükséges egy társ, aki gyorsabb tem-
póra sarkall, vagy kerékpáron kísér, elvisz 
edzésre, ha nincs kedved, és viccet mond, 
mielőtt megunnád a hosszabb távokat. 
A versenyek hangulatát szerettem volna 
visszaadni a közösségnek, az út közepén, 
szabadon, ezt érezte mindenki, aki az „el-
kerülőn tekergett”.

A motorbalesetben súlyosan megsérült 
Foki Niki számára is szervezett gyűj-
tést. Azóta is figyelemmel követi a fiatal 
lány sorsának alakulását?

Mind a mai napig nem tudom, hogy mi-
ért pont én szerveztem azt a gyűjtést, gon-
dolkodtam rajta eleget. Talán a következő 
séma szerint történhetett. Ausztriában 
lerepültem a bringáról, eltörött a vállam, 
nem tudtam versenyezni, így „tekertünk 
egyet az elkerülőn”.  Majd miután mind-
ezt második alkalommal próbáltam meg-
szervezni, sehogy sem sikerült, nem, nem 
és nem sikerült.  Szerintem azért, mert 
Niki is beszállt ebbe a „spirituális szervez-
kedésbe”, így az Ő kedvéért bringáztunk 
egyet a beledi barátainkkal.  Attól kezdve, 
hogy megismertük, Foki Nikinek hálás-
nak kell lennünk, mivel olyat tanít szá-
munkra, amit elképzelni sem tudunk. Az 
Ő feladata számunkra a tanítás, mutatja, 
hogy lehet méltósággal viselni egy testi 
terhet. Hálásak kell legyünk egészségün-
kért, minden lépésért, amit megtehetünk. 
A hála minden lelki betegség gyógyszere, 
a „hálafüzet” vezetése gyógyítja a lelki ba-

jok nagy részét.  Minden nap fel kell ebbe 
a füzetbe írni tíz dolgot, amiért hálásak 
lehetünk. Niki édesanyjával beszéltem két 
hónappal ezelőtt, és mivel Őt személyesen 
nem ismerem, mindkettőjükre sokat és 
szeretettel gondolok.

Nem kerülhetem meg a kérdést: mit 
gondol az új koronavírus járvány sú-
lyosságáról, illetve tanácsol-e valamit 
az olvasóknak a betegség megelőzésre?

A koronavírus egy valós veszélyt jelent, 
mint az áram a konnektorban, az sem 
látható. Viszont nagyon komolyan kell 
vennünk, és minden bennünket védő in-
tézkedésnek örülni kell.  Amennyiben raj-
tam múlna, a szigorúság is nagyobb lenne. 
Kötelezővé tenném a szájat védő maszk 
viselését, legyen az kendő, sál vagy éppen 
garbó. A stressz legyengíti az immunrend-
szert. Vigyázzunk magunkra kézmosás-
sal, és más emberek kontaktusának kerü-
lésével. Fogyasszunk napi két alkalommal 
egy csipetnyi nyers élesztőt vagy heti egy 
alkalommal csiperkegombát. Ezek az éte-
lek megnövelhetik a nyálkahártyák védel-
mét. A testmozgás fontos, de ezt követő-
en, és fizikai munka után másfél-két óráig 
maradjunk a lakásban, mivel ilyenkor 
a leggyengébb az immunvédekezésünk. 
Ezt „nyitott ablak” szindrómának hívják, 
amikor a fertőzésekre való fogékonyság 
fokozott. Legyünk türelmesek, „az idő 
pénz” helyett legyen a mondás: „a türelem 
élet”. 

Mi a hitvallása?

Erre a kérdésre könnyen tudok válaszol-
ni, mivel mindennapjaimat ez jellemzi.  
A szolgálat, az egyik, enélkül nem ér az 
egész semmit. Hitem szerint az ember 
bármit el tud érni, ha céljára koncentrál, 
és mindent ennek tükrében tesz, áldozato-
kat hoz, és szigorú módszerességgel dolgo-
zik. A dinamizmus a legfontosabb a mai 
napon, a helyzetnek megfelelő cselekvés, 
azonnal. Mindenki felelős a saját sorsáért, 
jövőjéért. Minden nap megpróbálok szeb-
ben, tökéletesebben dolgozni, gyorsabban 
versenyezni, más embereket bátorítani. 
Célomat a közösség erősíti meg, én szere-
tem az embereket, elfogadom őket, úgy, 
ahogy vannak. Javaslatokat teszek, és nem 
haragszom, ha nem fogadják meg, ez már 
nem ez én dolgom. Azt figyelem, mit lehet 
az adott helyzetben, nehézségben tanulni, 
megváltoztatni, tökéletesíteni. 

Köszönöm a válaszokat!
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Csornán és környékén, 6+1 fő 
Szeptembertől már hétköznapokon is! 

Így segíthet Csornán
Csorna Város Önkormányzata egy ado-
mányszámlát hozott létre a koronavírus el-
leni védekezésre szánt adományok részére, 
melynek segítségével bárkinek lehetősége 
nyílik az adományozásra. E mellett önkén-
teseket is toboroznak a Rábaköz fővárosá-
ban. 
 
Dr. Bónáné Dr. Németh Katalin polgár-
mester közleményben tudatta, hogy a ki-
alakult helyzetben minden felajánlás fon-
tos, és a tapasztalatok azt mutatják, hogy 
van is erre szándék a cégek és magánszemé-
lyek részéről egyaránt. Az elmúlt napok-
ban több megkeresés érkezett a csornai ön-
kormányzathoz, miszerint pénzadományt 
is nyújtanának segítő szándékú csornaiak, 
a vírus miatt rászoruló helyzetbe került 
csornai polgárok támogatásához, valamint 
a vírus elleni helyi védekezés kiadásainak 
viseléséhez.
 
Az adományok fogadása céljából az Ön-
kormányzat adományszámlát hozott létre, 
„A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDEKE-
ZÉSRE SZÁNT ADOMÁNYOK” részére, 
melynek segítségével bárkinek lehetősége 
nyílik az adományozásra.
Csorna Város Önkormányzata azonnali  

5 millió Ft-ot utal át a megnyitott ado-
mányszámlára.
Az adományszámla száma, ahova utal-
hatják az erre szánt adományokat:  
11737069-15728018-10140004

Az önkormányzat arra kéri az időseket, 
hogy ne menjenek ki a városba, maradja-
nak otthon. A koronavírus rájuk nézve a 
legveszélyesebb, ezért fontos, hogy minél 

kevesebb emberrel érintkezzenek.  
Csorna Város Önkormányzata önkén-
tesek jelentkezését várja 50 éves korig, 
akik segítenek azoknak az idős csornaiak-
nak, akik más módon nem tudják meg-
oldani a mindennapokat. Jelentkezni a  
www.csorna.hu oldalon lehet.

Intézkedések Csornán
Az elmúlt időszakban kialakult vészhelyzet 
miatt Csorna Város polgármestere, dr. 
Bónáné dr. Németh Katalin jogkörében 
eljárva a következő intézkedéseket hozta 
meg a városra, illetve lakóira vonatkozólag. 
 
Az önkormányzati fenntartású bölcsődei 
és óvodai ellátást végző intézmények eseté-
ben határozatlan időre rendkívüli szünetet 
rendeltek el. 
A városban lévő parkolás visszavonásig in-
gyenes.
2020. június 30-ig meghosszabbították 
a márciusban lejáró szociális lakásbérleti 
jogviszonyokat.

Megtiltották a játszóterek, sportparkok és 
a kutyafuttató használatát.
2020. március 16-ától a Csornai Pol-
gármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás 
határozatlan időre felfüggesztésre került.
A Kormányablakhoz kapcsolódó ügyek 
intézéséhez telefonos időpontegyeztetés 
szükséges. 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 
működését határozatlan időre felfüggesz-
tették. 
Megtiltották a Csorna Város közigazgatási 
területén a tervezett -résztvevő létszámtól 

függetlenül- a betéri és kültéri rendez-
vényeket.
A szerdai és szombati napokon működő 
piac felfüggesztésre került.

Az idősek napközi otthonának működése 
felfüggesztésre került. Az önkormányzat 
segít megszervezni az idősek ellátását: A 
70. életévüket betöltött, csornai lakóhelly-
el vagy tartózkodási hellyel rendelkező 
személyek, akik vállalják, hogy lakóhelyüket 
vagy tartózkodási helyüket nem hagyják el, 
és erről az önkormányzatot tájékoztatják, 
kérhetik, hogy 
az ellátásukról az 
ö n k o r m á n y z a t 
gondoskodjon. 
Az ellátás napi 
egyszeri étkezés 
megszervezését 
és a szükség-
es gyógyszerek 
kiváltását foglalja 
magába. Részletes 
i n f o r m á c i ó k a t 
a Szociális és 
Gye rmek jó l é t i 
Központ munk-
atársai adnak a  

96/261-394-es telefonszámon. 
Friss információkért figyelje a város  
weboldalát: www.csorna.hu, vagy kövesse 
Facebook oldalát: @csorna.hu.

Kérünk mindenkit, aki tud, maradjon 
otthon!
 
Figyeljünk szeretteinkre, magunkra és 
vigyázzunk egymásra!
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A polgárőrök jogállásáról általában
A civil szerveződés a mai társadalmunk 
alapját képezi, fontosságát időről idő-
re hangsúlyozzák. Az egyik legnagyobb 
ilyen társadalmi szervezet ma Magyaror-
szágon, az egyesülési jog révén fennálló 
Polgárőrség. Mindenki látott már, talán 
ismer is mindenki egyet tagjai közül, de 
kicsodák ők és mit tesznek értünk? 

Kik a polgárőrök, és mi a Polgárőrség? 

Már több mint két évtizede, 1991-ben ala-
kult az Országos Polgárőr Szövetség, mely 
egészen a helyi szinttől az országos szintig 
terjedő társadalmi szervezetrendszerrel 
rendelkezik, a civil önszerveződésnek kö-
szönheti meglétét, működését és célját pe-
dig több állami szervvel együttműködve 
éri el, illetve biztosítja. Megalapításának 
évében már több mint 200 egyesületet 
tömörített, mintegy tízezer taggal, ma 
pedig egészen megdöbbentő, hogy 2150 
egyesületben 90 ezer polgárőr teljesít szol-
gálatot. A Polgárőrség több annál, mint 
amit az utca embere lát. Feladatát és az 
ahhoz szükséges eszközöket is a jog bizto-
sítja. 2011-től törvényi szinten szabályoz-
zák működésüket és több átfogó módosí-
tást is kapott a Polgárőrség. A 2011. évi 
CLXV. törvény legfontosabb újdonságai, 
hogy a polgárőr szervezetek politikai tevé-
kenységet nem folytathatnak, működésük 
politikai pártoktól független. Működésü-
ket, illetve az azzal kapcsolatos adatokat a 
bírósági nyilvántartásban fel kell tüntetni. 
Hatáskörük korlátozva lett, a közterületi 
járőrszolgálat, a figyelőszolgálat, valamint 
a jelzőőri feladatokra. Azonban kiegészítő 
feladatként továbbra is nevesíti a jogsza-
bály a bűnmegelőzésben való közremű-
ködést, a katasztrófák elleni védekezést 
és a helyreállítást, a baleset-megelőzését, 
áldozatok és közlekedés-biztonság segíté-
sét, állat-, környezet- és természetvédelem, 
a lakosság és javaik védelmét, az állami és 
az önkormányzati vagyon megóvását. 

Hogyan lesz a mi városunkban, falunk-
ban is polgárőrség, és mennyi pénzt 
kapnak ők ezért? 

Ahhoz, hogy új egyesületet hozzunk létre la-
kóhelyünkön, rendelkeznünk kell a működé-
si területükön működő illetékes megyei vagy 
fővárosi rendőrkapitányság által aláírt együtt-
működési megállapodással és az Országos 
Polgárőr Szövetségnek tagsági igazolásával. 

Egyesület tagja az a 18. életévét betöltött, 
cselekvőképes és büntetlen előéletű személy 
lehet, aki nyilatkozatával önként vállalja 
a polgárőri szolgálat ellátását. A jog szem-
pontjából legfontosabb része a polgárőr sze-
mélyének azonban a polgárőr igazolvány, 
melynek a törvény különös jelentőséget ad 
azáltal, hogy a 11. § (1) bek. előírja: „a pol-
gárőr az alap- és kiegészítő feladatokat kizá-
rólag polgárőr igazolvány birtokában láthatja 
el”. A polgárőr igazolvány megszerzése tehát 
kulcsszerepet tölt be a minőségi polgárőrség 
működésében. Miért? Mert jogok és köteles-
ségek kapcsolódnak hozzá – azaz, ha nincs 
igazolvány, az egyesület tagja nem tudja gya-
korolni, nem is gyakorolhatja ezeket a jogo-
kat, kötelességeket.
A polgárőrök fizetést nem kapnak, jut-
tatásban nem részesülnek munkájukért. 
Szervezetük azonban állami támogatás-
ban részesül, mely a központi költségvetés 
része. 

Mit tehet meg a polgárőr és mi törté-
nik, ha szabályt sért? 

Fontos megje-
gyezni, hogy a 
polgárőrség és a 
polgárőrök tevé-
kenységük ellátá-
sa során hatósági 
jogkörrel nem 
r e nd e l k e z ne k , 
kényszerítő esz-
közt nem alkal-
mazhatnak, csak 
a rendőrséggel 
e g y üt t mű köd-
ve léphetnek fel.  
A polgárőr tevé-
kenysége során - a 
gázspray kivételé-
vel - nem tarthat 
magánál közbiz-
tonságra külö-
nösen veszélyes 
eszközt, továbbá 
nem viselhet lő-
fegyvert. Azon-
ban gázspray-t is 
csak nagykorú 
polgárőr tarthat 
magánál, és ki-
zárólag jogos vé-
delmi helyzetben 
használhatja azt. 

A polgárőr tevékenysége során jogosult a 
szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén 
tetten ért személyt a cselekmény abbaha-
gyására felszólítani, a cselekmény folyta-
tását megakadályozni, illetve a bűncse-
lekmény elkövetésén tetten ért személyt 
visszatartani. Köteles azonban az elfogott 
személyt haladéktalanul a büntetőeljárás-
ról szóló törvény szerint eljárni jogosult 
nyomozó hatóságnak átadni, ha erre nincs 
módja, e szervet nyomban értesíteni.

Közúti közlekedési baleset esetén a hely-
színen a közlekedés zavartalanságának 
biztosítása érdekében a polgárőr jogosult 
jelzőőri feladatok ellátására. A rendőri 
intézkedést igénylő baleset helyszínén a 
polgárőr a rendőrség megérkezéséig önál-
lóan, azt követően a rendőrség felkérésére 
és utasításainak megfelelően folytathatja a 
jelzőőri tevékenységét.

Nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 8:30-17, •Szerda, 
Péntek 8:30-17 Szombat 8:30-12 óráig

Tel: 06-20-213-0864

Messengeren is elérhető vagyok
Szabóné Gyöngyi

Csorna, Erzsébet királyné út 1
/Korona udvar/

06 20 213 0864-es vagy a 06 30 193 3619-es 
telefonszámon

Ha sürgősen új szemüvegre lenne szüksége, 
vagy a régi javítására szorul, hívjon a:

MINŐSÉG, MEGBIZHATÓSÁG, ELÉRHETŐ ÁRON
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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

Potyond, Orvosi rendelő

A Magyar Falu Program keretében folyó kivitelezések 

Farád, Kultúrház

Vásárosfalu, LINKÓ Faluház

Gyóró, szabadtéri színpad

A helyes megfejtést beküldők között értékes Rábaköz Szíve Magazinos ajándékcsomagot sorsolunk ki. A nyertest e-mailben értesítjük! 
A megfejtést ide várjuk: info@rabakozszive.hu. Kérjük ne felejtse el megírni a pontos nevét és címét! Beküldési határidő április 25.
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Számos intézkedést meghoztunk már, de sike-
resek csak együtt lehetünk. Ha mi is és Önök is 
mindent megteszünk a vírus terjedésének meg-
akadályozása érdekében! Hogyan foghatunk 
össze?

Ügyintézések

Mit teszünk mi?

A személyes érintkezések csökkentése érdeké-
ben ügyfélszolgálati irodáinkat bezártuk. Tele-
fonos ügyfélszolgálatunkat megerősítettük.

Mit tehetnek Önök?

Regisztráljanak weblapunk ügyfélszolgálati 
felületén! Ez mindössze néhány percet vesz 
igénybe, de megéri, hiszen ettől fogva nemcsak 
biztonságosan, utazás és személyes kapcsolat 
nélkül, hanem kényelmesen, az otthoni fotelból 
is intézhetitek ügyeiteket.

Mérők leolvasása

Mit teszünk mi?

Felfüggesztettük a lakásokban található vízmé-
rők személyes leolvasását, ezzel is csökkentve a 
vírus terjedésének esélyeit.

Mit tehetnek Önök?

Ha értesítést kapnak, kérjük diktálják be mé-
rőállásotokat weblapunk ügyfélszolgálati felüle-
tén, vagy az okos telefonokra letölthető PAN-
NON-VÍZ applikációval. Így elkerülhető, hogy 
leolvasás és diktálás hiányában becsült mérőál-
lás alapján állítsunk ki számlát. Váltsanak elekt-
ronikus számlára, ami nem csak biztonságos, 
hanem kényelmes is. E-számla igénylést www.
dijnet.hu oldalon kezdeményezhettek-

Hibaelhárítások

Mit teszünk mi?

Hibaelhárítási anyagkészleteinket megnövel-

tük Szakembereink beosztását átszerveztük, 
csökkentettük a személyes találkozással járó 
kockázatokat. A lakásvízmérők hibaelhárítását 
védőmaszkban végzik szakembereink.

Mit tehetnek Önök?

Közterületi munkavégzésnél a szokásosnál na-
gyobb területet fogunk körbe korlátozni. Kér-
jük, viseljék ezt türelemmel.

Az elhasznált törlőkendőket, egészségügyi ter-
mékeket ne a csatornába dobják. Ezek már a 
házi szennyvízelvezető rendszerben duguláso-
kat okozhatnak, elöntésekhez vezethetnek. 

Mit tehetünk együtt a koronavírus terjedésének lassítása érdekében? 
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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! Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

NYÁRI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben

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 

Telefon/Fax +36-96/314-406, Mobil: 30/827-1813

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/
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SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 




