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S. B.: Magyar Egészségügyi Szakdolgozói 
Kamara elismerő oklevelét vehetted át 2019 
nyarán a Semmelweis-napi ünnepség kere-
tében, amihez ezúton is gratulálok.  Hogy 
éled meg, mit jelent mindez számodra?

É. Á.: Nagy meglepetésként ért, mikor meg-
tudtam, nem számítottam rá. Természetesen 
örömmel fogadtam az elismerést. Számomra 
ez egy útjelző tábla, megerősít abban, hogy az 
út, amit választottam, jó. De egyben jelenti azt 
is, hogy azt a szintet, amit elértem, meg kell 
tartani, tehát motiváló erővel is bír. 

S. B.: Mennyire jellemző, hogy ilyen fiata-
lon megkapja valaki ezt az elismerést?

É. Á.: Volt egy jó hangulatú budapesti rádió-
interjúm, ahol szintén kiemelték ezt, és utaltak 
arra – de egyáltalán nem bántóan –, hogy egy 
kicsit túlértékeltnek is tűnök így 32 évesen, 
több főorvosi dicsérettel és egy kamarai elis-
meréssel. Az embernek mindig nagyon nehéz 
megítélnie magát, de én úgy látom, hogy azért 
van ez az egész, mert én szakemberként na-
gyon nagy teret adok a humanitásnak. Sokat 
foglalkozom a kifejezetten szakmai dolgokon 
túl magukkal az emberekkel is. Azt gondo-
lom, egy mentőtisztnél alapvető dolog, hogy 
legyen egy jó szava, egy mosolya, nyugtassa 
meg a beteget, és legyen emberként is partner, 
ne csak szakemberként. Talán ez lehet az a 
plusz, amit az én munkám során elismernek, 
és ez nem korfüggő.

S. B.: Mennyire tud személyessé válni egy 
mentőtiszt és a beteg kapcsolata, vagy ez 
egyáltalán mennyire megengedett?

É. Á.: Azt gondolom, hogy a gyógyítás haté-
konyabb, ha megvan a kölcsönös bizalom. 
Nekem vannak olyan betegeim, akikkel mind 
a mai napig tartom a kapcsolatot, például egy-
egy bevásárlás során is gyakran találkozom 
korábbi ellátottjaimmal, és mindig váltunk 
pár mondatot. Alapvetően én egy humán 
beállítottságú személyiség vagyok, és ezt bele 
tudom tenni a mentőellátásba is. 

S. B.: Szüleid két szakma helyi szinten leg-
alábbis ikonikus alakjai. Hogyan hatottak 
ők a pályafutásodra? 

É. Á.: Azt mondanám, hogy az életem felépí-
tésében befolyásoltak nagymértékben, mert 
elég magasan volt a mérce, ami előttem volt. 
Volt is egy korszakom, amikor azt gondoltam, 
hogy ennek nem akarok megfelelni, nem is 
akarok felsőoktatási intézménybe jelentkezni. 
Később – egy másik életszakaszban, nagyjából 
a húszas éveim elején – pedig kifejezetten a 
szüleim példája motivált abban, hogy tanul-
jak. Mindig tiszteltem őket és felnéztem rájuk, 
de középiskolás koromig egyikük szakmáját 
sem szerettem volna választani. Aztán törté-
nelemtanári szakra ugyan beiratkoztam, de 
végül mégsem kezdtem el, hanem maradtam 
ötödéven a Jedlikben. Abszolút humán vonal-
ra készültem, végül a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem kommunikáció és médiatudomány 
szakját végeztem el levelezőn, és közben zenél-
tem. Emellett kellett egy állandó foglalkozás, 
és ekkor volt éppen egy bővítés a mentőknél, 
Kapuváron. Édesapám sem szorgalmazta ki-
fejezetten, hogy vegyem át az ő foglalkozását, 
de felhívta a figyelmem erre a lehetőségre, hát-
ha lenne kedvem kipróbálni. Mivel nem volt 

vesztenivalóm, úgy gondoltam, kipróbálom, 
legfeljebb, ha nem tetszik, akkor abbahagyom. 
Így kerültem a mentőkhöz, és végül szerelem 
lett belőle. Erre szoktam azt mondani, hogy az 
Országos Mentőszolgálat választott engem, és 
nem pedig fordítva, tudatosan soha nem ké-
szültem erre a pályára. 

S. B.: Mikor is volt ez pontosan?

É. Á.: 2008. január másodika óta vagyok hiva-
talosan a Mentőszolgálatnál. Jelenleg Csornán 
és Kapuváron teljesítek kivonuló szolgálatot, 
Győrben pedig mentésvezetőként is dolgo-
zom. Kifejezetten kértem, hogy „vándorma-
dár” lehessek, mert szeretem, ha több helyen és 
több csapattal dolgozhatok. Úgy vélem, hogy 
motiváltabbak maradunk, ha mindig egy ki-
csit más területen, más emberek társaságában 
gyakorolhatjuk a hivatásunkat. Ha változato-
sabb körülmények közt tudod a munkádat vé-
gezni, az a jövőre nézve sokkal kedvezőbb lesz.

S. B.: Tervezel további tanulmányokat 
folytatni?

É. Á.: 2010-ben szereztem szakápolói vég-
zettséget, és 2011-2015-ig jártam a Pécsi Tu-
dományegyetem Egészségtudományi Karára, 
ahol mentőtiszt szakon végeztem. A tiszti ta-
nulmányok ideje alatt kialakult egy jó kis ta-
nulócsapatunk, ahol jelen volt egy egészséges 
rivalizálás a hallgatók között. Mint mindegyi-
künk – én is jobb akartam lenni a többieknél, 
így emberfeletti erővel tanultam és rengeteg 
önkéntes akciót vállaltam: műtőbe, osztályos 
gyakorlatokra jártam. Nem a „felülkerekedés” 
vezérelt, hanem tudatosan magasra tettem 
a mércét, bizonyítani akartam magamnak, 
hogy mindig eggyel többre vagyok képes.  
A társaimmal folyamatosan húztuk egymást 
felfelé, de közben nagyon jó barátok voltunk 
és maradtunk is a mai napig. Ha valakinek egy 
téma nehezebben ment, segítettünk neki az 
értelmezésben. A  tanulás kifejezetten érdekel 
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A harmincas évei elején járó Ádám saját bevallása szerint tudatosan soha 
nem készült édesapja nyomdokaiba lépni a mentőszolgálatnál, végül még-
is ebben találta meg hivatását. Akár munkáról, tanulásról vagy hobbiról 
van szó, semmit nem végez félgőzzel: nagyapja példája azt erősíti benne, 
hogy a befektetett munka mindig meghozza gyümölcsét, és saját, belülről 
jövő maximalizmusa is hajtja.
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és motivál, és tanulni úgy lehet igazán hatéko-
nyan, ha van előtted egy megmérettetési le-
hetőség. Emiatt mindenképpen tervezem egy 
MSc képzés elvégzését valamikor, de jelenleg 
annyira el vagyok foglalva, hogy ezt egyelőre 
tolom egy-két évig. Hogy pontosan milyen sza-
kot végeznék, azt még nem tudom, de van egy 
további tervem is: szeretnék egy könyvet írni, de 
ennek a témájáról egyelőre nem beszélnék. 

S. B.: Akkor inkább mesélj egy picit a mun-
kádról. Mit csinál egy mentőtiszt?

É. Á.: A mentőtiszti munka egy kifejezetten 
sürgősségi betegellátásra orientált foglalkozás, 
az egész képzés is úgy van felépítve, hogy a sür-
gősségi betegellátás áll a középpontjában. Arról 
szól, hogy sürgős, életveszélyes állapotokat vil-
lámgyorsan el tudj hárítani azonnali reakcióval, 
szakmai irányelvek, protokollok alapján, az élet-
veszélyes folyamatokat – vagy legalábbis az álla-
pot stabilizálását – ott helyben meg tudd oldani 
a beteg kórházi átadásáig. Tulajdonképpen orvosi 
kompetenciakörrel dolgozunk, de nem orvosi 
végzettséggel. Nagyon nehéz és felelős munka a 
miénk. Teljesen mindegy, hogy a beteg lakásán, 
az utcán vagy az árokparton vagyunk épp, min-
denütt jól kell megoldani a feladatot, és meg kell 
szokni az önállóságot. Itt nincs fizikai értelemben 
vett konziliáris lehetőség, magadnak kell eldönte-
ned, hogy mit kell tenned, és utána vállalni kell 
érte a felelősséget is, ami nagy terhet ró az ellátást 
végző csapatra. A beosztásom szerint általában 24 
órás műszakot vállalok, amit legtöbbször két sza-
badnap követ, ami lehetőséget biztosít arra, hogy 
a szolgálat kipihenését követően tudjak ügyeket 
intézni, illetve jut idő a hobbikra is.

S. B.: Mi az, ami kikapcsol, feltölt?

É. Á.: Már alsó tagozatos koromban elért a zenei 
őrület, amikor a szüleim beírattak a zeneiskolá-
ba. Ott kifejezetten klasszikus zenét tanultunk, 
illetve szolfézst és zeneelméletet. Bevallom 
őszintén, nem voltam mintadiák, akkoriban 
sokkal jobban motivált a rock&roll, mint Vi-
valdi. Most már utóbbit is tudom értékelni, de 
ehhez érnem kellett. 13 évesen megkaptam éle-
tem első elektromos gitárját – tulajdonképpen 
kompromisszumként, mert nagyon szerettem 
volna egy motort, de édesapám azt mondta, 
az túl veszélyes. Akkor éreztem rá a gitározás 
ízére, és jöttem rá, hogy boldoggá tesz az, amit 
csinálok rajta. Középiskolás koromtól különféle 
garázszenekarokban „gyúrtam ki” magam itt, 
Csornán. Ezt lehetne is a jellegzetességemnek 
mondani, hogy ha valamire rákapok, akkor 
azt mániákus szinten csinálom. A középiskolás 
évek végén, amikor elkezdtem a Pázmányra 
járni, volt egy saját zenekarom, az M-lék, akik-
kel már készítettünk demo felvételeket, saját 
dalokat is írtunk. Kifejezetten érzelgős, „alter” 
muzsikát játszottunk. Ezzel párhuzamosan volt 
egy csornai formációnk is Boross Tamásékkal, 

az Idegen Tollak nevű LGT emlékzenekar, 
amivel nagyon szép sikereket értünk el: ját-
szottunk többször a Művészetek Völgyében, a 
Sziget Fesztiválon, nagyon jó fellépéseink voltak 
itt a Rábaközben is. Aztán 2008-2009 körül 
kerültem el Sopronba muzsikálni, jelenleg a 
Blue Café Band nevű zenekarban játszom. Ez 
egy baráti csapat, nagyon érdekes formáció. 
Vannak saját dalaink is, de nem ez a fő vonal, 
inkább sajátos feldolgozásokat készítünk sajátos 
hangszerelésben, ugyanis van három fúvósunk 
a zenekarban, ezzel egy picit más ízt kap akár 
egy rock nóta is, mint egy klasszikus rockzenei 
felállásban. Ezzel a csapattal is végigjátszottuk 
az országot, mindenféle helyen zenéltünk már. 
Vannak terveink, de nem az a célunk, hogy 
országosan ismert és foglalkoztatott zenekar 
legyünk, hanem inkább egy kreatív team va-
gyunk, akik évente kitalálunk egy-egy nagyobb 
durranást, legyen az egy érdekes feldolgozás 
vagy egy videoklip, de mindenkinek van egy 
főfoglalkozása emellett. 

S. B.: A zeneiskolában is a gitár volt a hang-
szered?

É. Á.: Igen, az volt a fő hangszerem, és egy 
rövid ideig tanultam Alapi Istvántól, az Edda 
gitárosától egy kihelyezett kurzuson. Mégis 
azt vallom, hogy döntően autodidakta vagyok, 
mert amit az elektromos gitáron technikailag 
meg tudok csinálni, azt magamtól tanultam 
meg, pedig annak idején ez sokkal nehezebb 
volt, mint most, amikor kész oktatóvideókkal, 
kottákkal van tele az internet. Alapvetően azt 
gondolom, hogy most nagyon steril, kényel-
mes világot élünk, akkoriban – pedig nem volt 
olyan nagyon régen – még sokkal jobban meg 
kellett küzdeni dolgokért, mint most. Szerin-
tem a mi generációnknak még jó gyerekkora 
volt, termékeny, izgalmas, sok hatás ért ben-
nünket, és amit kaptunk az nyers volt, nekünk 
kellett megízlelni, megrágni és megemészte-
ni. A kilencvenes évek véleményem szerint jó 
egyéniségeket nevelt. A mostani gyermekeknél 
azt látom, hogy mindent egyszerre és készen 
megkapnak, ezért nem igazán kitartóak.

S. B.: Zenei pályafutásod során is volt már 
elismerésed, úgy tudom.

É. Á.: Igen, a SopROCK-on engem válasz-
tottak meg a fesztivál legjobb gitárosának 
2005-ben. Ezt egy szakmai zsűri ítélte oda, 
köztük pl. Gidófalvy Attilával a Lord-ból, 
illetve 2017-ben mi nyertük az Országos 
Mentőszolgálat Zenei Tehetségkutatóját. 
Utóbbinál a részvétel feltétele volt, hogy 
legalább egy tagnak mentődolgozónak kell 
lennie. Ezt követően volt néhány média-
megjelenésünk, szerepeltünk az M1 reggeli 
műsorában, a Music FM-en Győrfi Pál tár-
saságában, és megvallom őszintén, nagysze-
rű élmény volt.

S. B.: Azért a „mániákus” szorgalmad – 
ahogy te fogalmaztál – mellett zenei tehet-
ségre is bizonyára szükséged volt az elért 
eredményekhez. Ezt honnan örökölhetted?

É. Á.: Hogy ez tehetség-e, azt ítélje meg más, de 
ha igen, akkor az inkább édesanyám vonaláról 
származhat, ő tanult zongorázni, énekelt gyer-
mekként a Magyar Rádió Kórusában is. De a 
szülők hatása inkább abban volt jelentős, hogy 
nálunk otthon mindig szólt a zene, mivel nagy 
zenekedvelők voltak. A klasszikustól a jazz-en 
keresztül a keményebb vonalig sokféle zenével 
ismerkedtem meg ezáltal, tulajdonképpen eb-
ben nőttem fel. A hallásom megvolt hozzá, a 
zeneiskolába másként fel sem vettek volna. 

S. B.: A munkádban és a hobbidban is el-
ismernek. Te is úgy érzed, hogy a helyeden 
vagy?

É. Á.: Mondhatnám, hogy igen, de én soha nem 
akarok a helyemen maradni, mert az az életfilo-
zófiám, hogy amíg van az embernek egészsége 
és motivációja, és olyan a családi helyzete, hogy 
megteheti, addig ki is kell próbálnia magát min-
den olyanban, ami érdekli. Maxold ki az életed, 
amíg megteheted, mert ha több mindenben 
kipróbálod magad, több hatás ért, a későbbi 
életpályád során, ahogy öregszel, és változik a 
világképed, több helyről tudsz válogatni. 60 
évesen például a zenélés már biztosan nem fog 
így motiválni, de mondjuk az írás igen. Ha egy 
pályára állsz rá nagyon, egy idő után elveszíted 
a motivációdat, és azt veszed majd észre, hogy 
kiüresedett az életed. Hiába van melletted a 
családod, ha a foglalkozásodban vagy a hobbid-
ban nem találod meg az örömöt, akkor mindig  
hiányérzeted lesz. Én ennek elkerülésére szeret-
ném felkészíteni magamat. A zenélés mellett na-
gyon szeretek olvasni, nagyon sok filmet nézek, 
szeretek írni is – például blogot –, minden egyes 
helyzetben más motivál, és ezt nagyon szeretem, 
és nagy szerencsém, hogy a párom és a családom 
is támogat ebben. Most egyébként építkezni fo-
gunk, ez is egy új tapasztalás lesz. A telken már 
építettem egy kis faházat, úgy, hogy előtte nem 
nagyon volt a kezemben kalapács. Úgy éreztem, 
hogy egy férfihoz ez is hozzá kell hogy tartozzon, 
ezért nekiláttam, és egy év alatt erre állítottam rá 
magam, és megépítettem. Tényleg próbálok sok 
dolgot egymás mellett csinálni, az ötletek azok 
folyamatosan záporoznak, és amíg lehet, addig 
kamatoztatom őket. A nagyapám példája mu-
tatja számomra legjobban, hogy a befektetett 
munka mindig meghozza a gyümölcsét. Ő egy 
Fejér megyei kis faluból származott, egyszerű 
cselédcsaládból, gyakorlatilag nincstelenül ke-
rült fel Budapestre, ahol az Orion gyárban kez-
dett dolgozni inasként, majd villamosmérnök-
ként főtervező-mérnök, illetve később műszaki 
igazgató lett a gyárnál. Bejárta az egész világot. 
Mindezt a saját tehetsége és szorgalma által érte 
el, számomra ezért ő egy nagyon jó példakép. 
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1838. március 8-án született a Borsod Vár-
megyében található Mezőcsáton. Gyermek-
koráról kevés információval rendelkezünk. 
Tanulmányait a budapesti magán reál és 
kereskedelmi iskolában végezte. Középisko-
lai tanulmányainak befejezése után először 
Ungváron, majd Kassán és Barátkomlóson 
dolgozott könyvelőként. Ezt követően került 
Kapuvárra. Az Esterházy hercegi hitbizo-
mányhoz tartozó Kapuvári Uradalom tiszt-
viselője volt. Szorgalmának köszönhetően 
1863-ban, 25 éves korában már az uradalom 
főszámvivője (főkönyvelője).
1869-ben a Kapuvári Uradalom irányítója 
Berg Gusztáv (1828-1903) Agricola Rt. né-
ven újjáalakította a bérlőtársaságot. Az Agri-
cola Rt. 1891-es feloszlatásáig Sugár Sándor 
Kapuváron dolgozott. Egy forrás szerint nem 
csupán alkalmazottja, hanem társtulajdono-
sa is volt a Társaságnak. Berg báróval nagyon 
jól tudott együtt dolgozni. Sugár Sándor és 
Berg Gusztáv tevékenységének köszönhe-
tően nagy fejlődés vette kezdetét a rábaközi 
kisvárosban.
1872-ben Kapuváron részt vett a Sopronme-
gyei Első Takarékpénztár megalapításában. 
Kiegészítette az alapszabályzatot, tagja volt 
az igazgatótanácsnak, 1878-tól 1903-ig al-

A csornai Szent Antal temetőben sétálva feltűnik egy hatalmas méretű 
családi sírbolt. A kriptát szemlélve felfedezhetünk egy címert, melyen a 
nagyméretű S betű tűnik egyedül használható információnak. Az épít-
mény a Sugár család tagjainak végső nyughelye, a temető legnagyobb 
méretű sírboltja. Sugár Sándor (1838-1912) a Rábaköz dualizmus-kori 
történelmének egyik meghatározó személyisége volt, akit Csorna, Ka-
puvár és a Vas megyében található Hegyfalu is díszpolgárává választott.

Sugár Sándor rábaközi tevékenysége (1863-1912)

elnöke, 1903-tól 1912-ig pedig elnöke is volt 
az intézetnek. Az 1870-es években az Alsó 
Rábaközi Rábabizottság jegyzőjeként is dol-
gozott.
1884-ben egyik alapítója volt a kapuvári Álla-
mi Polgári Fiúiskolának, de nagy szerepe volt a 
kapuvári kisdedóvó és az uszoda létrehozásában 
is. Az Agricola Rt. 1891-ben feloszlott. Az Es-
terházy birtokok közül a Kapuvári Uradalom 
területén kisebb bérletek jöttek létre. Kapuvárt 
és Veszkényt báró Berg Gusztáv, Földszigetet fia 
Miksa, Csornát pedig a hozzá tartozó majorok-
kal Sugár Sándor vette bérbe 20 évre.
Kapuvárt elhagyva Csornán telepedett le. 
Lakhelyét a korabeli képeslapok Sugár-lak-
nak, vagy hercegi bérlői laknak is nevezték. 
A csornai uradalom területén sikeresen alkal-
mazta a Kapuvárról hozott ötleteket. Például 
a Csorna körüli szántóföldeken Sugár Sán-
dornak köszönhetően jelentek meg a Fow-
ler-féle gőzekék.
Aktív szereplője volt a csornai közéletnek. 
Tagja volt a csornai kaszinónak, ami tevé-
kenységének köszönhetően jutott felújított 
épülethez.
Alapító tagja és elnöke is volt az 1890-es évek-
ben újjáalakult csornai Önkéntes Tűzoltó 
Egyesületnek, aminek működését anyagilag is 
támogatta. Társelnöke volt az 1893 decembe-
rében alakult korcsolyázó egyletnek.
Nagy szerepe volt a Csornai Gyermekmenhely 
Egyesület létrehozásában, melynek elnökeként 
is sokat tevékenykedett. Tagja volt a csornai 
kórházépítést szorgalmazó bizottságnak, vala-
mint elnöke a csornai katolikus ifjúsági egye-
sületnek. Kapuvári és csornai tevékenysége 
mellett meg kell említeni az egykori Sopron 
Vármegye életében betöltött szerepét is. Tagja 
volt a vármegye törvényhatósági és közigazga-
tási bizottságának, a Sopron Megyei Iskolata-
nácsnak, a statisztikai és az adóbizottságnak. 
1899-ben került kapcsolatba a Vas megyei 
Hegyfalu nevet viselő településsel, ahol ki-
bérelte gróf Széchenyi Manó miniszter 1100 
holdas birtokát. 1909-ben ismét meghirdették 
az Esterházy hercegi hitbizományhoz tartozó 

uradalmak bérbeadását. A feltételek Sugár 
Sándor számára elfogadhatatlanok voltak, így 
a csornai uradalom új bérlők kezébe került. 
1910 őszén Sopronba költözött, ahol tovább-
ra is a csornai érdekeket képviselte a vármegye 
törvényhatósági bizottságában.
1912-ben palagyárat létesített Győrben. 1912-
ben a Porosz Királyság területén található Ems 
nevű fürdőhelyen megbetegedett.  Frankfurt-
ban, egy szanatóriumban kezelték, de nem 
tudták meggyógyítani. 1912. szeptember 24-én 
hajnali 4 órakor hunyt el Frankfurtban. Holt-
testét hazaszállították és a csornai Szent Antal 
temetőben helyezték örök nyugalomra 1912. 
szeptember 29-én. Közéleti szerepléséért több 
kitüntetésben is részesült. 1894-ben megkapta 
a Ferenc József lovagrend keresztjét. 1901-ben 
díszpolgárává választotta Kapuvár. 1903-ban 
Ferenc József magyar király hegyfalusi előnév-
vel nemességet adományozott neki. 1908-ban 
Csorna és Hegyfalu is díszpolgárává választotta.
Sugár Sándor életművének bemutatása a né-
hai Rábaköz-kutató, Pájer Imre munkássága 
alapján készült.
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Az egészség több szempontból megközelíthető 
fogalom, számos meghatározása ismert és a 
különböző kultúrák, korok nagy hatást gya-
korolnak az értelmezésére. Tudományos meg-
közelítésből is az egészség fogalom folyama-
tosan fejlődik, egyre komplexebb a tartalma. 
„Az egészség a teljes fizikai, szellemi (mentális) 
és társadalmi (szociális) jólét állapota, nem 
csupán a betegség, illetve képességcsökkenés 
hiánya.”
 „Az egészség olyan állapot, melyet az anató-
miai integritás, a teljesítményre való képesség, 
a személyes értékek, a családi munka és közös-
ségi szerep, a jóllét érzése, a betegség és korai 
halál rizikóitól való mentesség jellemez.”
„ Az egészség az élet forrása és nem életcél!”
Az egészség megfogalmazásában kiemelt az 
egyén felelőssége, a társadalmi környezet és a 
gazdasági környezet fontossága.
Magyarország lakosságának egészségi állapo-
ta kedvezőtlen. 2018. január 1-jén az ország 
népessége 9 millió 771 ezer fő volt. Magyar-
ország elöregedő társadalom. Egyre kevesebb 
az aktív korú felnőtt. Születéskor várható élet-
tartam az Európai Unióban nőknél 83,6 év, 
férfiaknál 78,2 év. Magyarországon nőknél 
csupán 79,2 év, férfiaknál 72,4 év. A halandó-
ság minden korcsoportban mind a két nem te-
kintetében emelkedő tendenciát mutat. Ennek 
ellenére 80 éves kor felett, a nők csaknem 2,5x 
többen vannak, mint a férfiak, és egyáltalán 
nem mindegy, hogy azt az életkort milyen 
életminőségben élik meg.
Az egészségtelen életmód, a káros szenvedé-
lyek, a mozgásszegény életmód, a felgyorsult, 
felpörgött életritmus, a sok stressz kedve-
zőtlenül hat az emberek életminőségére és  
életesélyeire. A lakosság egészségi állapotá-
ban létrejövő változásokat a modernizáció, az 
átalakult életforma, a felpörgetett életritmus 

nagyban befolyásolta. Megnehezíti az egész-
séges életvitelt, kevés idő marad testmozgásra, 
egészséges-, nyugodt táplálkozásra. Megnö-
veli a káros szenvedélyek, kockázati tényezők, 
dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás arányát. 
A betegségek kialakulásáért külső kockázati 
tényezők (levegő-, víz-, talajszennyezettség, 
élelmiszer adalékanyagok, munkahelyi ártal-
mak, ipari folyamatok- és termékek) szerepe 
mellett nagy hangsúlyt kap a személyes kör-
nyezet, az életmód. Az életvitelét minden-
ki saját maga határozza meg. Ez attól függ, 
hogy az egészség az értékrendjében milyen 
helyet foglal el. A kedvező egészségmagatar-
tás nagymértékben hozzájárul a betegségek 
megelőzéséhez, az egészség szinten tartásá-
hoz. Az egészség a legalapvetőbb érték kell, 
hogy legyen az életben, aminek megőrzését 
egészségtudatos életmóddal, jelentősen meg-
hosszabbíthatjuk. A kedvező magatartásmin-
ták átadásának kulcsszereplői családon belül 
a nők. 2016-ban a magyar nők halálokának 
több mint felét a keringési rendszer megbe-
tegedései (iszkémiás szívbetegség, agyi érbe-
tegségek, magas vérnyomás), közel negyedét a 
rosszindulatú daganatos (tüdő, emlő, vastag- 
és végbél, hasnyálmirigy, petefészek, gyomor) 
megbetegedései okozzák. Ezt követik kisebb 
%-ban a légzőrendszeri és emésztőrendszeri 
megbetegedések.

A Rábaközben élő nők morbiditási, 
mortalitási mutatói.

Első helyen áll mindkét nemnél a magas 
vérnyomás betegség, 25 év felett minden 
korcsoportban. Ezt követi a lipoprotein 
anyagcsere rendellenességek. Nőknél a har-
madik helyen a mozgásszervi megbetegedések, 
férfiaknál a cukorbetegség áll. A női lakosok 
körében negyedik kimagasló megbetegedés a 
pajzsmirigy rendellenességek. A vizsgált kör-
zetekben ötödik helyen a rosszindulatú daga-
natos megbetegedések szerepelnek. Az Állami 
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnál 
kapott és kielemzett adatok alapján a 65 év 
alatti nők halálozásának 43%-át valamilyen 
rosszindulatú daganatos megbetegedés okoz-
za. A férfiak körében egyenlő az aránya a ke-
ringésrendszeri és daganatos halálozásnak. Az 

idős lakosság körében bekövetkezett halálo-
zások jelentős többségét a keringési rendszer 
betegségei okozzák. A leggyakoribb keringési 
rendszeri megbetegedések a hipertónia, az isé-
miás szívbetegség, az akut miokardiális infark-
tus és a cerebrovaszkuláris megbetegedések. A 
daganatos megbetegedéseket vizsgálva a csor-
nai járásban, a nők daganat szerinti lokalizáci-
ója alapján, legnagyobb haláloki súlya az emlő 
rosszindulatú daganatos megbetegedéseinek 
van (26%). Ezt követően a vastag- és végbél 
daganatainak  (15% ), majd a tüdő-, légcső-, 
hörgő daganatainak (14% ) van.
A kérdőívet kitöltő női lakosság életkor, lakó-
hely, családi állapot, iskolai végzettség szerinti 
bontásban történt a vizsgálat az egészségmaga-
tartásuk tekintetében. Minden kategóriában 
elemzésre kerültek a dohányzási szokások, 
az alkoholfogyasztási szokások, a szabadidő 
mennyisége, eltöltésének módjai, a táplálko-
zási szokások. Vizsgálat történt, hogy szenved-
nek-e krónikus betegségben, illetve járnak-e 
rendszeresen szűrővizsgálatokra. A vizsgá-
latból az alábbi következtetések vonhatók le: 
A Rábaközben élő, a vizsgálatban részt vett 
nők dohányzási és alkoholfogyasztási szoká-
sai kedvezőbbek, mint az országos átlag. Az 
aktív korú, családban élő nők rendelkeznek 
a legkevesebb szabadidővel, amit gyermeke-
ikkel, vagy passzív kikapcsolódással töltenek. 
Legtöbb szabadidővel az idősebb, jórészt nyug-
díjas korosztály rendelkezik. A passzív kikap-
csolódás minden korcsoport, és iskolai vég-
zettség szerint is nagyon magas. Táplálkozás 
tekintetében pozitív, hogy magas a zöldség- és 
gyümölcsök fogyasztásának aránya, és többsé-
gük rendszeresen reggelizik. Ellenben nagyon 
magas a rendszertelenül étkezők száma. Szűrő-
vizsgálatok tekintetében az életkor előrehalad-
tával nő a szűrővizsgálatokra rendszeresen járó 
nők száma. 
Szükség van a Rábaközben élő nők egészség-
magatartásának, egészségi állapotának további 
folyamatos vizsgálatára, javítására. Már gyer-
mekkortól fontos az egészséges életmódra neve-
lés, a pozitív családi minta. A munkahelyeken 
szükség lenne több egészségfejlesztési program-
ra a pozitív egészségmagatartásról, és egészség-
tudatos munkahelyi közösségek kialakítására, 
kiadványok megszerkesztésére és terjesztésére a 
szabadidő megfelelő, egészségtudatos eltöltésé-
hez. Az aktív korú nők rendelkeznek a legkeve-
sebb szabadidővel, ezért számukra fontos lenne 
az „Énidő” kialakítása a kiégés megelőzésére 
(munkahelyi, családi egyaránt). A szabadidő 
aktív eltöltésére számos lehetőség van. Bicikli-
zés, futás, vagy csak séta a szabadban, friss le-
vegőn. Minden korosztály számára fontos, hisz 
a mozgás nem csak a testet, de a lelket is ápolja.

Szerző: 
Cser Adrienn

Csornai Margit Kórház
diplomás ápoló

Az egészségmagatartás általában tudatos döntéshozás nélkül, csoportkö-
vetelményeire, illetve külső hatásokra létrejövő passzív válasz. Kettő típusa 
lehet. Az egyik a pozitív egészségmagatartás, ahová azok a tevékenységek 
sorolhatóak, amelyek gyakorlása hozzájárul az egészség megőrzéséhez vagy 
visszaállításához. A másik típus a kockázatokat növelő egészségmagatartás 
(rizikómagatartás). Azok a tevékenységek sorolhatóak ide, amelyek gyakor-
lása egy betegség, vagy sérülés kialakulása esélyének növelésével hozzájárul 
az egészség megromlásához.

A nők egészségmagatartása a Rábaközben
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Zöldterületi fejlesztések megvalósítása Csornán 

Bankkártya és PAYPASS elfogadó hely

TÉLI ÉS NÉGYÉVSZAKOS

GUMIK, LEMEZ 

ÉS ALUFELNIK

nagy választékban 

kaphatók! 

Érdeklődjön szervizünkben
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(Fidesz-KDNP), Szabó Dávid (Fidesz-KD-
NP), Háncs Károly (Fidesz-KDNP), Major 
András (Fidesz-KDNP), Antal Krisztián 
(Fidesz-KDNP), Bella Rudolf (Fidesz-KD-
NP). Kompenzációs listáról bejutva képvi-
selő lett Kovácsné Varga Ildikó (DK-Mo-
mentum-Jobbik-MSZP-LMP), Véber József 
(DK-Momentum-Jobbik-MSZP-LMP) és 
Molnár Ferenc (Szülőföldünkért Egyesület).
A képviselő testület alpolgármesternek vá-
lasztotta Major Andrást. 
A bizottságokról is döntöttek a képviselők 
az alábbiak szerint: 
Jogi és Ügyrendi bizottság: Háncs Károly el-
nök, Bella Imréné képviselő, Molnár Ferenc 

Október 22-én este ünnepi díszközgyű-
lésen megalakult az új képviselő-testület 
Csornán. A városvezetők Major And-
rást választották meg alpolgármesternek, 
megalakultak a bizottságok is. 
A közgyűlésen Sipos Bernadett, a Helyi 
Választási Bizottság elnökhelyettese tájé-
koztatott az önkormányzati választások 
eredményeiről és átadta a megválasztott 
képviselőknek a megbízólevelet.
A választások értelmében a testület tagja 
lett: dr. Bónáné dr. Németh Katalin pol-
gármester, egyéni körzetből mandátumot 
szerzett Bella Imréné (Fidesz-KDNP), Ko-
csis Róbert (Fidesz-KDNP), Családi János 

képviselő, Póczik János nem képviselő tag, 
Takácsné Nagy Gabriella nem képviselő tag. 
Gazdasági bizottság: Családi János elnök, 
Szabó Dávid képviselő, Kocsis Róbert képvi-
selő, Baranyai Péter nem képviselő tag, Bo-
zsoki Tamás nem képviselő tag.
Szociális bizottság: Bella Rudolf elnök, Ko-
csis Róbert képviselő, Molnár Ferenc kép-
viselő, Kiszner Odett nem képviselő tag, 
Hanzelné Turi Gyöngyi nem képviselő tag.
Ifjúsági, Sport és Kulturális bizottság: Antal 
Krisztián elnök, Bella Imréné képviselő, Sza-
bó Dávid képviselő, Sipos Bernadett nem 
képviselő tag, Horváth Dániel nem kép-
viselő tag.

Megalakult az új képviselő-testület Csornán
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Felújításra kerül a csornai városi könyvtár, mely-
ről Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő, dr. 
Bónáné dr. Németh Katalin polgármester és 
Sipos Bernadett, az intézmény igazgatóhelyettese 
tartott sajtótájékoztatót.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a 
Nemzeti Kulturális Alap összesen 27,5 millió 
forinttal támogatja a könyvtár belső átalakítását, 
bútorzatának cseréjét, mely a gyermekkönyv-
tárat, valamint a felnőtt kölcsönzőteret fogja 
érinteni. A bejelentést hamarosan egy másik ör-
vendetes hír követte a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter részről. Gyopáros Alpár közbenjárására 
a megindult fejlesztéshez újabb 30 millió forint 
támogatás érkezik az épület külső rekonstrukci-
ójának megkezdéséhez.
„Sokaknak a könyvtárról csak annyi jut eszébe, 
hogy könyveket és egyéb dokumentumokat le-
het innen kölcsönözni. De a sikeres, jól működő 
könyvtárak közösségi térként is működnek, és 
ez a csornaira nagyon igaz. Gazdag rendezvény-
palettával büszkélkedhetnek, külön említést 
érdemelnek az olyan innovatív megmozdulá-
sok, mint a nyári strandkönyvtár, vagy a külső 
rendezvényeken való kitelepülés. Folyamatosan 
szervezik változatos programjaikat, melyeket 
évről évre tovább is gondolnak.” – vélekedett 
Gyopáros Alpár a csornai könyvtár szerepéről. 
Kiemelte, hogy Magyarország Kormánya is úgy 
tekint a könyvtárakra, mint információs és kö-
zösségi helyekre, ezért az elmúlt években egész 
Magyarországon jelentős könyvtárfejlesztések 
zajlottak. Eddig leginkább a megyei, az egyetemi, 
illetve kistelepülési könyvtárak esetében indult 
meg ez fejlesztési hullám. A kisvárosokban eddig 

leginkább önerőből történhettek rekonstrukciók, 
ezért különösen értékelendő, hogy a Rábaköz két 
fontosabb városában is történik ilyen átalakítás je-
lentősebb kormányzati beavatkozás segítségével. 
Bízzunk benne, hogy ezzel elindul egy hullám a 
kisvárosi könyvtárak renoválásával kapcsolatban, 
s a csornai ennek lenne egy mintaprojektje – fo-
galmazott a térség országgyűlési képviselője.
A most megvalósuló belső felújítást követően 
emelkedő használószámban reménykedhetünk, 
nem alaptalanul, hiszen a környező kistelepülé-
seken már megvalósult fejlesztések esetében is ha-
sonló eredményről lehet beszámolni – tette hozzá 
Gyopáros Alpár.
Dr. Bónáné dr. Németh Katalin köszönetét fe-
jezte ki elsősorban Kásler Miklósnak, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma tárcavezetőjének, 
Fekete Péter kultúráért felelős államtitkárnak, 
valamint Gulyás Gergely Miniszerelnökséget ve-
zető miniszternek, hogy a fejlesztést támogatásra 
érdemesnek találták. A projekt ütemezésével kap-
csolatban a településvezető tájékoztatott, hogy a 
belső felújítás hamarosan elkezdődik, a támoga-
tási szerződések aláírása és a beszerzési eljárások 
vannak folyamatban. Bár a két legnagyobb és 
legforgalmasabb könyvtári tér most megújul, a 
jövőben szükség lesz a kisebb terek korszerűsíté-
sére is – mondta a polgármester.
Sipos Bernadett hozzátette, hogy egy sikeres te-
lepülésen szükség van úgynevezett „harmadik 
helyekre” – az első hely az otthon, a második 
hely pedig a munkahely vagy az iskola – ahova 
a látogatók önszántukból térnek be, hogy ott jól 
érezzék magukat, hasznosan töltve a szabadidőt. 
Kiemelte, hogy ezt a funkciót a könyvtárak ál-

talában jól tudják betölteni, de ehhez manapság 
nem elég színvonalas szolgáltatásokat nyújtani, 
hanem fontos szerepet kap az adott tér esztétikai 
megjelenése is.
A belső felújítás már önmagában is nagy lépés, de 
itt nem elég megállni, hiszen a csornai középüle-
tek közül lényegében a könyvtár az utolsó, melyre 
nem jutott kellő erőforrás, hogy komolyabb át-
alakításon átessen – tette hozzá a Modern Tele-
pülések Program kormánybiztosaként megbízott 
Gyopáros Alpár. Elárulta, hogy a külső felújításra 
fordítható 30 millió forintot az épület nyílászáró-
inak megújítására fogják fordítani. Ez az épület 
helyi védettsége miatt egyedi gyártású fa ablak-
szárnyakkal és az épület jellegzetes arculatát adó 
zsalugáterek kicserélésével fog megvalósulni. Ki-
emelte azonban azt is, hogy itt sem érdemes meg-
állni, hiszen a falszigetelés, az udvar rendbetétele, 
az akadálymentesítés még mindig megoldásra 
váró feladatok.
A külső munka nemcsak esztétikai és település-
képi szempontból lesz jelentős, hanem az épület 
energetikai mutatói is javulni fognak, mely a 
fűtésszámlánkon is érzékelhető lesz – tette hozzá 
Sipos Bernadett, aki köszönetét fejezte ki mind 
a fejlesztést támogató kormányzati szervek, mind 
pedig a csornai önkormányzat felé, mivel a felújí-
tásokban Csorna Város is vállal önerőt.
A térség országgyűlési képviselője a csornai sajtó-
tájékoztatót megelőzően Kapuváron is hasonló 
bejelentést tett. A kapuvári könyvtárban a kor-
mányzati támogatás segítségével folytatódhat az 
önkormányzati forrásból már megkezdett nyí-
lászárócsere, valamint a mosdók, a világítás és az 
aljzatburkolatok fognak megújulni.

Csornán és Kapuváron is megújul a Könyvtár

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

Weboldal http://www.hunroadkft.hu/
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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 november 25.

Beszélj bátran konferencia Szanyban

2019. november 23-án Szanyban a fiata-
lok veszik át a főszerepet. A Beszélj bátran 
konferencián 9 tinédzser előadó (köztük 
5 rábaközi lány) mond beszédet önkén-
tességről, ló szelídítésről, belső szépségről, 
sportos és emberi küzdelmekről, önelfo-
gadásról, a szavak erejéről.
A hazánkban is egyedülálló rendezvényen 
- akárcsak a TED és TEDx konferenci-

ákon - maximum 18 perces előadások 
fognak elhangzani. A 15-18 éves fiatalok 
retorikai, beszédtechnikai és színpadi fel-
készítése nyár végén kezdődött el.

A szervezők célja a konferenciával, hogy 
bebizonyítsák, a mai fiatalokban hatalmas 
lehetőség lakozik, s ha megkapják a bizal-
mat, igenis képesek vele élni.

A Beszélj bátran konferenciára résztvevő-
ként 14 éves kortól várják azokat, akiket 
érdekel a fiatalok sorsa, életszemlélete, 
világlátása, akik felelősséget éreznek vilá-
gunk jobbításáért, akik lehetőséget látnak 
a fiatal generációban.

November 23-án Szanyban tehát Beszélj 
bátran konferencia! 
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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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A Magyar Kormány és az Európai Unió 
támogatásának köszönhetően 560 millió 
forintból épül új bölcsőde 

Csornán, mely zöldövezeti területen, köny-
nyen megközelíthető helyszínen valósul 
meg. Csorna Város Önkormányzata a Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ramon pályázott sikerrel, így 560 000 000 
Ft értékben kezdheti meg az új bölcsőde 
építését a Vilmos park területén. 
Dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgár-
mester a bölcsődeépítés kapcsán elmondta, 
hogy az előző bölcsőde megvalósítására el-
nyert pályázatot a képviselő-testület tavaly 
év végén visszavonta, mivel a pályázaton 
akkor elnyert összeg lényegesen kevesebb 
volt, mint amiből egy ilyen létesítményt 
meg lehetett volna építeni.
A polgármester szerint a jelenlegi város-

egészséges életmód céljait szolgáló sószoba.
A bölcsőde akadálymentesen épül meg, az 
esélyegyenlőség elvének megfelelően. Az 
épület gépészeti és villamos rendszerei a 
legkorszerűbb energetikai elveknek meg-
felelően kerülnek kialakításra, ezen kívül 
napelemek segítségével a megújuló energia-
források felhasználása tervezett. A bölcsőde 
udvarán korszerű, biztonságos játszókert 
kerül kialakításra.

A projekt megvalósításához nem szükséges 
hozzányúlni a Vilmos park növényeihez, 
így a kialakítás során remélhetőleg nem 
lesz fakivágás.
Dr. Bónáné dr. Németh Katalin örömét 
fejezte ki, hogy a bölcsődei ellátást egy új, 
modern, a XXI. század követelményeinek 
mindenben megfelelő intézmény segítsé-
gével biztosíthatják a csornai családoknak.

Új bölcsőde épül Csornán

vezetésnek egyik legfontosabb célja, hogy 
minél több gyermek születhessen, és ne-
velkedhessen Csornán, ezért 2019. júni-
us végén újból pályázott Csorna Város 
Önkormányzata új bölcsőde építésére,  
és nagy örömünkre az Önkormányzat 
megkapta az erre irányuló támogató dön-
tést a Pénzügyminisztériumtól.

Az új bölcsőde 56 gyermek napközbeni el-
látását teszi lehetővé 4 csoportszobában. Az 
épületben a jogszabályoknak megfelelően 
több funkcionális helyiség is kialakításra 
kerül. Lesz főzőkonyha, igazgatási-iroda 
blokk, szociális és raktárhelyiségek, vala-
mint gépészeti és egyéb kiszolgáló helyisé-
gek is.
Kialakításra kerül a gondozási-nevelési el-
vek érvényre jutását elősegítő multifunkci-
ós közösségi foglalkoztató tér, valamint az 
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Nyitvatartás: Hétfő zárva, Kedd, Csütörtök 8:30-17, •Szerda, 
Péntek 8:30-17 Szombat 8:30-12 óráig

Tel: 06-20-213-0864

Minőség és megbizhatóság 
elérhető áron!

Ingyenes 
Látásvizsgálat

BEJELENTKEZÉS:
06-20/213-0864

Csorna, Erzsébet királyné út 1
Korona Center (volt Prizma Optika)

BEJELENTKEZÉS:BEJELENTKEZÉS:BEJELENTKEZÉS:
KERET ÉS LENCSE AKCIÓK!

Megh
ossz

abítv
a!

A nyaraló és a kerti faház ősztől jó ideig 
nem szerepel a programunkban. A télre 
magára hagyott épületekben számos óvin-
tézkedést kell tenni, amit nem célszerű az 
utolsó hétvégére hagyni. 

Egyik legfontosabb tennivaló a vízháló-
zat és a vízmérő víztelenítése valamint a 
vízmérőakna gondos felkészítése a télre. 
Ha nem vigyázunk, kár fog minket érni: 
nemcsak az elfagyott mérő pótlásának 
költségei, de a kiolvadást követően az el-
folyt víz díja is minket terhel. Érdemes 
tehát gondosan felkészülni.  

Kezdjük a víz aknánál. Zárjuk el a bejövő 
vízvezetéket az utca felőli főelzárónál. Legy-
gyakrabban egy golyóscsapot kell elfordíta-
ni úgy, hogy a fogantyú a cső irányára me-
rőlegesen álljon.

Ezután engedjük le a víztelenítő csonkon a 
belső vezetékekben lévő vizet. A csonknak 
a fagyhatár alatti vezetékszakaszon, a belső 
hálózat legmélyebb részén, vagyis leggyak-
rabban a vízaknában kell lennie. Szinte 
mindíg egy „háromállású csap” van beépít-
ve: nyit, zár és ürít állással. Nekünk most a 
harmadik kell, ezen engedjük ki a vizet. Ha 
ilyen még nincs, feltétlen alakíttassuk ki. 
A csap maradjon zárva. Ezután szigeteljük 
a vízmérőt, takarjuk le 4-5 rétegű  építési 
fóliával. Ez a legbiztosabb szigetelő anyag, 
olcsó, hatásos és nem nedvesedik át.

Legjobb a vízmérőaknát felül is gondosan 
szigetelni. Jó szolgálatot tehet egy 4-5 cm 
vastag hőszigetelő (hungarocell) lap. Ezt 
vágjuk pontosan akkora méretűre, amek-
kora az aknafedlapunk és alulról rögzít-
sük a fedőlaphoz. Ha gondosan szigete-
lünk, nem érhet bennünket meglepetés 
tavasszal.

Ne feledkezzenek el a kerti csapról sem, 
engedjük ki belőle a vizet és szigeteljük, 
csomagoljuk be a hideg ellen. A csővezeték 

könnyen „levezetheti a hideget az aknába”. 
Odabent ne felejtsük el a WC víztartályát 
kiüríteni. A fagyveszély érinti a bűzelzáró 
csőszakaszokban lévő vízdugókat is. Akár 
leszerelhetjük ezeket, vagy kipumpálhatjuk 
belőlük a vizet. Vannak, akik fagyálló, fer-
tőtlenítő hatású folyadékot töltenek a bűzel-
zárókba. 

Ha gondosan felkészültünk nem érhet ben-
nünket meglepetés tavasszal.

Folytatódik a vízvezetékek öblítése 

Csornán a Palota 
soron és a Szabad-
ság utcában befe-
jeztük a vízveze-
tékek felújítását. 
Szeretnénk meg-
köszönni az ott 
lakók és az arra 
közlekedők tü-
relmét - tájékoz-
tatta olvasóinkat 
Bertha Zoltán, a 
Pannon-Víz Zrt. 
Csornai Üzem-
mérnökségének 
vezetője. A cső-
cserék után je-
lenleg is zajlik a 
csornai vízhálózat 
átfogó öblítése. 
Egy új, vízta-
karékos öblítési 
módszert alkal-
mazunk, mely-
nek során utcáról 
utcára,  sűrített 
levegő és víz ke-
verékével öblítjük 
át a csornai vízve-
zetékeket. A város 
keleti területein 

végeztünk, jelenleg a Thököly út kör-
nyékén tartunk. Továbbra is szeretnénk 
kérni olvasóinktól, hogy munkanapokon 
a nappali órákra szíveskedjenek vizet tar-
talékolni, a fehér ruhák mosását pedig a 
délutáni, esti órákra vagy hétvégére üte-
mezzék. Köszönjük együttműködésüket!   

TIPP: nem kell naponta újra és újra tölte-
ni a palackokba félretett vizet. Elegendő 
csak egyszer megtölteni, majd hűvös hely-
re tenni. A tiszta  palackba zárt víz hűvös 
helyen tárolva hetekig megőrzi a minősé-
gét. 

Bertha Zoltán, a Pannon-Víz Zrt. csornai  
üzemmérnökségének vezetője  ad fagyvédelmi jó tanácsokat
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CÉGALAPÍTÁS
Milyen feltétellel alapítható gazdasági tár-
saság? 

Gazdasági társaságot létesítő okirattal (társasá-
gi szerződéssel, alapszabállyal) lehet alapítani, 
amelynek bizonyos alakszerűségi és tartalmi 
feltételeknek is eleget kell tenni. 

Cég tagja lehet akár magyar, akár külföldi 
magánszemély vagy jogi személy (másik cég) 
is, ügyvezető azonban értelemszerűen csak 
magánszemély lehet. Lényeges még, hogy az 
adott személy nem állhat eltiltás alatt, ami alá 
akkor eshet pl., ha tetemes adótartozása áll 
fenn. Ez a körülmény a cégalapítást megelőző-
en ellenőrizhető egy adatbázisban. 

Milyen formában lehet gazdasági társasá-
got létrehozni?

Gazdasági társaságot kizárólag a törvényben 
meghatározott formában lehet alapítani:

A közkereseti társaság tagjai korlátlan és egye-
temleges felelősségük mellett végzik üzletszerű 

gazdasági tevékenységüket és az ehhez szüksé-
ges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelke-
zésére bocsátják.

A betéti társaság tagjai üzletszerű, közös gaz-
dasági tevékenység folytatására vállalnak kö-
telezettséget oly módon, hogy legalább egy 
tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által 
nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és 
a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább 
egy másik tag (kültag) csak a társasági szerző-
désben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására 
köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban 
nem felel.

A korlátolt felelősségű társaság olyan gazdasági 
társaság, amely előre meghatározott összegű 
törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tő-
kével) alakul, és amelynél a tag kötelezettsége a 
társasággal szemben csak törzsbetétének szol-
gáltatására és a társasági szerződésben esetleg 
megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szol-
gáltatására terjed ki. A társaság kötelezettsége-
iért - törvényben meghatározott kivétellel - a 
tag nem felel.

A részvénytársaság olyan 
gazdasági társaság, amely 
előre meghatározott szá-
mú és névértékű részvé-
nyekből álló alaptőkével 
(jegyzett tőkével) alakul, 
és amelynél a tag (részvé-
nyes) kötelezettsége a rész-
vénytársasággal szemben 
a részvény névértékének 
vagy kibocsátási értéké-
nek szolgáltatására terjed 
ki. A részvénytársaság 
kötelezettségeiért - tör-
vényben meghatározott 
kivétellel - a részvényes 
nem felel. A részvénytár-
saság zártkörűen vagy 
nyilvánosan alapítható. 
Zártkörű az alapítás illet-
ve a működés, ha a részvé-
nyek nyilvános forgalom-
ba hozatalára nem kerül 
sor. Nyilvános akkor, ha 
a részvények részben vagy 
egészben nyilvánosan 
kerülnek forgalomba ho-
zatalra. 

Mi a társaság alapításá-
nak menete? 

A cégalapítás az elmúlt évek során lényegesen 
leegyszerűsödött. A cégeljárás elektronikus 
lett, egyszerűsített eljárás esetén pedig a cég-
bíróság néhány napon belül bejegyzi a céget. 

A folyamat az alábbi néhány egyszerű lépésben 
felvázolható. 

1. Célszerű már a legelején ügyvédhez fordulni 
és tisztázni minden részletet. Az első lépés tehát 
egy személyes találkozás az ügyvédi irodában 
a tényvázlat felvétele, adatok rögzítése és jogi 
konzultáció céljából. A cégalapításhoz szüksé-
ges adatok számos helyen már előre, e-mailben 
leegyeztethetők, így időt spórolhatunk meg. 
Az ügyvéd ezt követően elkészíti a szükséges 
okiratokat. Az aláírást megelőzően szintén cél-
szerű egy könyvelővel is felvenni a kapcsolatot, 
aki a leendő cég adózására, az ügyvezető járu-
lékfizetési és egyéb törvényi kötelezettségeire 
nézve tud felvilágosítással szolgálni. 

2. Előre egyeztetett időpontban a létesítő ok-
irat és egyéb cégiratok aláírása az ügyvédi iro-
dában.

3. A létesítő okirat megkötését követően a le-
endő társaság székhelye szerint illetékes cégbí-
róságnál kell bejelenteni a társaság alapítását, 
melyet az ügyvéd végez, elektronikus úton.

4. A cégbíróság megvizsgálja a bejegyzési kérel-
met, a cég cégjegyzékszámot kap. A cégbíróság 
beszerzi a cég adószámát (ideértve a közösségi 
adószámot is), valamint statisztikai számjelét. 
(A hatóságok számára a megküldésre nyitva 
álló határidő 8 nap.) A cégbejegyzési kérelem 
benyújtója legkésőbb az adószám megállapítá-
sát követő munkanapon a cég nevét, székhe-
lyét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamint 
statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus 
tanúsítványt kap.

5. Az adószám megállapítását követően a cég-
bejegyzési kérelem adatai a cégjegyzékbe be-
jegyzésre kerülnek, a cégjegyzékbe bejegyzett 
adatok mellett a „bejegyzés alatt” megjegyzést 
kell feltüntetni.

6. Amennyiben a bejegyzési kérelem megfe-
lelő és az adóhatóság sem tagadta meg a cég 
adószámának megállapítását, úgy a cégbíróság 
végzéssel bejegyzi a gazdasági társaságot. Ha a 
bíróság hiányosságot észlel, úgy visszaküldi a 
kérelmet a jogi képviselőnek, amely 8 napon 
belül hibátlanul újra benyújtható.
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A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola intézményének óvo-
dai őszi beszámolóját adjuk közre.
A szeptember, október hónapok a betakarítás, 
a szüret ideje a mezőgazdaságban. A nevelés-
ben-oktatásban egy újév kezdete, amikor alapo-
zunk a régire és gazdagítjuk az újat.
A csornai II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 
Óvoda és Általános Iskola óvodájában az őszi 
időszak nagyon gazdag hagyományokban, ün-
nepekben.
Szent Mihály havában a népi hagyományok-
hoz híven megtartottuk a Mihály napi vásárt. 
Ilyenkor a régi vásári hangulatot igyekszünk 
feleleveníteni, a gyermekek elé tárni. Erre az al-
kalomra vásári dalokat, rigmusokat, kikiáltókat 
tanítottunk a gyermekeknek. Az óvó nénik 
által készített portékákat a gyermekek otthon-
ról hozott gyümölcsért vásárolhatták meg. A 
lovas kocsikázás még élményszerűbbé tette az 
óvodások számára ezt a napot.
Okóberben a számunkra kedves, Assisi Szent 
Ferenc ünnepére készültünk. Óvodásaink-
kal felidéztük a szent életről szóló legendákat. 
Ahogyan ő tette, figyelmünket hálatelt szívvel 
a természet csodálatos állatvilágára irányítot-
tuk. A gyerekeknek kirándulást szerveztünk. 
A középső és nagycsoportosokkal a Veszprémi 
Állatkertbe, a kiscsoportosokkal a Kisfaludi Va-
dasparkba utaztunk, hogy közvetlen tapasztala-
tokban legyen részük.

A hálaadás tovább folytatódott ebben a 
hónapban a terményáldáson keresztül. Bol-
dvai Márton Bertalan atya a napraforgó 
történetével hozta közel a gyermekeinkhez az 
imádság, a hála átélésének fontosságát. Isten 
szeretetére, a rózsafüzér imádságra hívta fel a 
figyelmet. Varga Balázs atya megáldotta az ősz 
kincseit, és közös imával, énekkel köszöntük 
meg Teremtő Istenünk ajándékait.
Az őszi terményesek, a gesztenye, toboz, 
fakéreg asztali díszekké változtak az óvó nénik 
ügyes kezei által. Az elkészült ajándéktárgya-
kat, az Őszi vásáron, a szülői munkaközösség 
tagjai segítségével kínáltunk eladásra óvodá-
saik szülei számára.
Október a szüret ide-
je. A gyerekeket a must 
készítésével, a préselés-
sel ismertettük meg. Az 
egész éves gondoskodás, a 
metszés, kötözés, kártevők 
elleni védekezés, az időjárás 
elemei, mind megtalálhatók 
az érett szőlőszemekben. 
Szinte rejtve van benne az 
egész év története.

Nagyszülőket teadélelőtt-
re hívtuk, hogy unokáik 
versek, dalok segítségével 
köszönetet mondjanak azért 

a sok jóért, amit kapnak tőlük, és hálát adjunk 
a gyermekekkel az Istennek értük.
Nevelőtestületünk az intézményvezetővel közös 
zarándoklaton vett részt. A türjei premon-
trei épületegyüttest Boldvai Márton Bertalan 
atya mutatta be nekünk, aki szervezője és lelki 
vezetője volt utunknak. A sümegi ferencesek 
templomában közösen mondhattuk el a déli 
zsolozsmát a szerzetesekkel, majd betekintést 
nyerhettünk életükbe. Az apátság melletti 
szőlészet történetével is megismerkedtünk.

Tudjuk, hogy nem a boldogság tesz bennünket 
hálásakká, hanem a hála tesz bennünket boldog-
gá. Erre törekszünk nevelni óvodásainkat is.

AZ ŐSZI ÜNNEPKÖR HAGYOMÁNYAI A CSORNAI RÁKÓCZI-ÓVODÁBAN



215

SWIETELSKY Magyarország Kft.  

Útépítési üzletág

Csornai Főmérnökség  

9300 Csorna, Vasutas u. 9.

info@swietelsky.hu

www.swietelsky.hu

+36 96 261 010 




