
Guti Ambrus 
A mezőberényi Mentőállomás 2015. december 29-én került átadásra. Vezetőjének már 
induláskor a helyi születésű Guti Ambrust választották, aki a település ismert és 
meghatározó személye lett. Guti Ambrus több mint 20 esztendeje, 1997. május 1-je óta 
mentős. Megyeváltósként kezdte, majd gépkocsivezetőként folytatta. Leérettségizve, a 
tudományra éhezve elvégezte a mentőápoló iskolát és ma már ő maga tanítja az 
elsősegélynyújtás tudományát. Sokórányi gyakorlat valamint kompetenciavizsgákat 
maga mögött tudva állomásvezető lett, miközben a Magyar Mentőmotor Alapítványnál 
is szolgálatot vállal Budapesten. Önmagáról ezt vallja:  
„Én egy tarhonyán nevelkedett parasztgyerek vagyok, elmentem, mert tanulni akartam, 
és teszem a mai napig. De tudtam, hogy én itthon akarok maradni, és itthon fogom 
kamatoztatni a megszerzett tudást. És valóban nagyon sokat köszönhetek a 
fővárosiaknak, de ez a hely a szülővárosom. Már évek óta a levegőben volt, hogy 
egyszer lesz itt egy állomás… és amikor 2015-ben felkértek, hogy vállaljam az 
állomásvezetői posztot, nagyon sokáig dilemmáztam, féltem egy kicsit, hogy miképp 
fogok helytállni, hiszen eddig hol mint mentő technikus, hol mint, ápoló, hol mint, 
gépjárművezető dolgoztam. Az eltelt idő alatt egy nagyon összekovácsolódott, kis 
csapat lettünk és arra törekszünk, hogy minden esetben maximális ellátást tudjunk 
biztosítani. Folyamatos képzéseken veszünk részt, hisz a rászorult, és hozzátartozója 
tőlünk vár segítséget. Jelenleg 14-en vagyunk állományban, 2 kocsival – közel 25 ezer 
ember tartozik hozzánk: Bélmegyer, Csárdaszállás, Köröstarcsa, Kamut, Murony, 
Békés települések. 20 kilométeres körzetben látjuk el a feladatunkat, de megesett, 
hogy nagyobb távolságra is mennünk kellett.”  
Guti Ambrus első pillanattól kezdve a rábízott intézményért dolgozik, építi, szépíti és 
példaértékű munkahelyet teremt. Nyitott, segítőkész fiatalember, aki a helyi 
intézményekkel, civilekkel, önkormányzattal is megtalálta a hangot. Feladata nem 
egyszerű, hiszen az életmentésre, az egészségügy szolgálatára esküdött és emellett egy 
kollektíva irányítása is hárul rá.  Jótékonysági akciókban, adománygyűjtésben, 
felvilágosító előadásokon, tanfolyamok keretében, óvodákban, táborokban és még 
számtalan helyen találkozhatunk vele, ahol kitűnik hozzáértése, szakértelme és 
mindenekelőtt hozzáállása az adott feladathoz. 2017. évben a város több 
intézményénél végezte az egészségügyi felkészítést, elsősegély tanfolyamokat, 
előadásokat, bemutatókat tartott. A visszajelzések alapján szakmai munkája során jó 
kapcsolatot alakított ki a háziorvosokkal, a betegekhez empátiával közelít, a 
hozzátartozók segítőkész felvilágosítást kapnak tőle. Feladatvállalása, feladat végzése 
túlmutat a mindennapi feladatán. Felelősségtudatára jellemző a magas szintű, 
mindenkor, minden körülmények között a beteg azonnali, feltétel nélküli segítése. Az 
egyik legnehezebb egészségügyi feladatot végzi, segítőkészsége, embersége a 
szakmában és az élet egyéb területein is példaértékű. Személyisége, szakmaisága 
példaként állítható mindenki elé.  
 
Szakmájában végzett magas színvonalú, a segítségre szorulók felé tanúsított 
hozzáállása, segítőkészsége, a civilekkel való példaértékű szakmai munkája 
alapján Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete Guti Ambrusnak 
2018. évben a „Mezőberény Egészségügyéért, Szociális ellátásáért” elismerést 
adományozza. 
 
 

 


