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Hagyományos újévi fogadás Zalaszentgróton
Január 19-én délután Zalaszentgrót Város Önkormányzata a helyi felújított házasságkötő teremben tartotta újévi
állófogadását. Erre a helyi gazdasági élet és a civil szféra
szereplői kaptak meghívást,
valamint az intézmények vezetői, szolgáltatók, az önkormányzat partnereinek képviselői.
A műsort az Arany János
Országos Balladamondó verseny 2017-es évi nyertese, Zso-

hár Veronika nyitotta meg,
Arany János Hatvani című
versével.
Baracskai József polgármester ünnepi köszöntőjében
elmondta: – A mai társadalomban az egyetlen biztos pont a
változás, nyitott szemmel kell
járni, hogy meglássuk, mit tehetünk egymásért, a városért.
Zalaszentgrót közéletében nagyon fontos a múlt, a jelen és a
jövő, hiszen a múltból meríthe-

Fotó: Mészáros T. László
Baracskai József mondott ünnepi beszédet.
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tünk erőt a jelen kihívásaihoz
és építhetünk együttes erővel
egy közös jövőt. Optimistán,
derűlátóan tekinthetünk előre
az új célokra, hiszen több nyertes pályázat megvalósítására
lesz lehetőség a 2018-as évben is.

A városban 25 millió forint
jut a szociális ellátó hálózatra,
közel egymilliárd forintot fordíthatnak beruházásokra. A tervek között szerepel a vállalkozások helyben tartása, közösségi hűtőház, új munkahelyek
(Folytatás a 2. oldalon)

RENDKÍVÜLI AKCIÓ!
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT ELFOGADUNK!
BANKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETÕSÉG!
EXTRA SERTÉSHÚS AKCIÓNK! – KIVÁLÓ MINÕSÉGÛ SERTÉSBÕL!

TOP ÁR
Sertés fehércsont...........5 Ft/kg
Sertés láb hátsó..........299 Ft/kg
Sertés máj...................319 Ft/kg
Tarja csontos...............999 Ft/kg
Tarja csont nélkül......1209 Ft/kg
Karaj csontos..............959 Ft/kg
Karaj csont nélkül....1299 Ft/kg

Füstölt csülök.........1149 Ft/kg
Füstölt comb..........1769 Ft/kg
-----------------------------------------Csirke farhát............ 209 Ft/kg
Csirke szárny........... 529 Ft/kg
Csirke egészben...... 619 Ft/kg
Csirke comb.............619 Ft/kg

EXTRATOP ÁR

Zsír 1 kg................................699 Ft/kg
Lecsókolbász.......................799 Ft/kg
Véres-Májas hurka lédig......899 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs.999 Ft/kg
Nyári turista.........................1499 Ft/kg
Tepertő krém
Körmendi extra Sonka..1799 Ft/kg 250 g/dob........429,-/db.......1716 Ft/kg
TOP ÁR
Füstölt kolozsvári..1769 Ft/kg
Parasztmájas......... 1039 Ft/kg
Soproni-Olasz........ 1049 Ft/kg
Löncs......................1049 Ft/kg
Sajtos virsli............ 1199 Ft/kg
Parasztkolbász...... 1599 Ft/kg

Érvényes: 2018. február 05 - február 18-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

8790 Zalaszentgrót-Tüskeszentpéter, Nyár út 1.
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Az idősek és a fiatalok farsangolását az alapítványi bál követi…
Igazi farsangi hangulatot
varázsoltak az idősebb korú
lakosok január 19-én a tekenyei
kultúrházban. A meghívó alternatív volt, ,,akinek lesz kedve,
öltözzön farsangi jelmezbe” –,
így a jókedvet tovább fokozta,
amikor a vidám jelmezesek
megérkeztek. Már a délelőtti
készülődésen is érezhető volt a
lelkesedés.
Gyűltek a süteményekhez
az alapanyagok és érkeztek finomabbnál finomabbak készen
is. Volt diós, mákos, almás,
édes és sós, de minderre a koronát a helyben készült hájas
tészta és a farsangi fánk tette
fel. Az ügyes kezű tekenyei
asszonyok remek munkát végeztek, ismét terített asztal mellett beszélgettek, nótázgattak a
résztvevők.
Jó a csapat akkor is, ha
munkáról van szó és akkor is,
amikor a szórakozásnak van itt
az ideje!
Január utolsó szombatján
ismét maskarásokkal telt meg a
tekenyei kultúrház. A hagyományokhoz híven a faluban élő
gyermekeknek farsangi programot tartottak, kicsik és nagyok

beöltözve érkeztek a rendezvényre.
A jelmezesek felvonulással
kezdték a műsort, volt itt hercegnő, vadász, Piroska és a nagymama, boszorkány, virágáruslány, pókember, a legnépszerűbb
maskarák között egy popcorn
és egy Rubik-kocka is szerepelt.
A felvonulás után egyesével
bemutatkoztak, miközben Hideg Gyuláné tanárnő pontozta a
legötletesebb beöltözőket. Az
első három legjobb és legfantáziadúsabb maskara díjban részesült, egy-egy apró cukorka
mindenkinek jutott. Előkerültek
az otthonról hozott finomságok, fánkok, sütik, mind sikert
arattak. A vidám zene hallatán
jó páran táncra perdültek.
A program zárásaként Ilike
néni irányításával kézműves foglalkozáson vettek részt, ahol álarcokat készíthettek a gyerkőcök.
Vágtak, ragasztottak, színeztek,
az álarcok sokszínűségének csak
a képzelőerő szabhatott határt.
Az Összefogás Tekenye Alapítvány (asz.: 18967755-1-20.)
báljára február 10-én kerül sor,
a SZJA 1%-át továbbra is
köszönettel fogadják.

Sok fiatal öltött maskarát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az ORFK - Országos Balesetmegelőzési Bizottság felmenő
rendszerű gyermekrajz-pályázatot hirdet
„Biztonságos közlekedés gyermekszemmel” címen,
három kategóriában: óvodások (3-6 éves), valamint alsó
tagozatos (7-10 éves) és felső tagozatos (11-15 éves) általános
iskolai tanulók részére.
A rajzoknak kiemelten a biztonságos, szabályos kerékpáros
közlekedést kell bemutatnia.
Az alkotások mérete kizárólagA/4 vagyA/3 méret lehet.
Alkalmazott technikák: grafit, színes ceruza, zsírkréta, lino,
tus, tempera, olaj, diópác, szénrajz.
Az első (megyei) fordulóban az egyénileg elkészített
pályamunkákat az alkotó adatainak (név, életkor, lakcím,
telefon, e-mail, óvoda/csoport és iskola/osztály, felkészítő)
feltűntetésével kell beküldeni az alábbi címre:
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Megyei Baleset-megelőzési
Bizottság.
8900. Zalaegerszeg, Balatoni út 4.
Beküldési határidő: 2018. április 16.

A felnőttek is beöltöztek.

Hagyományos újévi fogadás Zalaszentgróton
(Folytatás az 1. oldalról)
teremtése, a Szent István tér
felújítása és az iparterületek
fejlesztése. A jó szándék, az
összefogás, egy közös álom:
Zalaszentgrót. A hagyományépítés és a helyi közösségek
számára is fontos a civil összetartás, a viszály kerülése. Politikai szempontból Zalaszentgrót a nyugalom és a béke szigete. Közös gondolkodásban és
közös célokkal, feladatokkal

tudják együtt építeni városukat.
A polgármester beszédét pohárköszöntővel zárta.
A koccintás után a Zalaszentgróti Városmarketing iroda munkatársai jóvoltából egy
kis filmet tekinthettünk meg a
2017-es év rendezvényeiből. A
meghívott vendégeket helyi termékekből készült hidegtálak és
frissítő italok várták, a kellemes hangulatról Veiger Csaba
gondoskodott.

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Baleset-megelőzési
Bizottság a (megyei fordulóban benyújtott) zsűrizett és
kiválasztott legjobb alkotásokból kategóriánként 6 (összesen 18)
pályaművet küld a második fordulóra az ORFK - Országos
Balesetmegelőzési Bizottsághoz.
A megyei fordulón győztes, valamint az OBB szakmai zsűrije
által kiválasztott pályaművek alkotóinak díjátadó ünnepségéről
(időpontról és helyszínről) az érintettek kiértesítésre kerülnek.
Díjazás: Kategóriánként az 1. helyezettek kerékpárt, a 2.-6.
helyezettek tárgyjutalmat kapnak.
A pályaműveket nem őrizzük meg, és nem küldjük vissza!
A gyermekrajz-pályázattal kapcsolatban információ kérhető a
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság, Baleset-megelőzési
Bizottság titkárától Horváth László r. alezredestől.
Telefon: +36/92/504-325,
vagy e-mail: Horvathl@zala.police.hu. címen.
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Türjei Amatőrök…
1990-ben támadt egy gondolat, hogy a türjei falunapra
valami bohócsággal kellene
előállni, a különböző fellépők
magas járandósága miatt. Köllisné Bubernik Andrea vette a
fáradtságot és összegyűjtötte a
falu közszereplőit: pedagógusokat, fogorvost, képviselőket,
akik az első előadásuk során
egy kánkánt mutattak be a
közönségnek, amelyhez a ruhákat Zalaegerszegről szerezték

be. Az első fellépésük akkora
sikert aratott a falunapon, hogy
úgy döntöttek, közösen folytatják.
A létszámuk 12 fő, a legfiatalabb tag 7. osztályos az általános iskolában, a legidősebb
tag pedig jóval 60 év feletti. A
csapatban egy férfi tag van, aki
szeretettel vállalja a női szerepeket az előadások során. A
csoportnak sokat segít Türje
Község Önkormányzata, hiszen

Igazi amatőrök, a szó nemes értelmében.

Sopronban is sikert arattak.

az utazásaikhoz rendelkezésükre bocsájtja a település kis buszát. A jelenetekre nem készülnek sokat, felkérés előtt egy
héttel összeülnek, közösen kiválasztják a zeneszámokat és 34 közös próba után adják elő.
Mindenki szabad kezet kap, ha
a színpadon valami ötlet hirtelen jön, rögtönöznek és a fellépés után jóízűen nevetnek a
színpadi paródián. A skálájuk
nagyon széles, az előadásaik
között szerepelt már Hófehérke, Hupikék Törpikék, népme-

sék, különböző táncok paródiája. Az előadásaikban nincs beszéd, ének csak mozgás és tánc.
A Türjei Amatőrök ruháit,
jelmezeit a közmunkaprogramban dolgozó varró csapat állítja
össze. Nem hirdetik magukat,
mint előadók, akik látják őket,
megkeresik a vezetőjüket és
nem utasítanak vissza senkit,
ingyen mennek a saját maguk
és a közönség szórakoztatására.
Rengeteg alkalommal visszatapsolják őket, kapnak meghívást falunapokra, idősek napjára, magánrendezvényekre, szüreti felvonulásokra. A legnagyobb felkérés minden évben
Sopronból érkezik a nemzetközi nyugdíjas találkozóról.
A Türjei Amatőrök egy remek csapat. Nem csak mások
szórakoztatására alakultak meg,
hanem a saját idejük kellemes
eltöltésére. Sokan hobbinak tekintik a csapat tagjai közül, sokan egy remek közösségnek,
ahol jó együtt lenni, beszélgetni, nevetni és mosolyt csalni a
közönség arcára.
Farkas Ildikó

A TIT EGYESÜLET AZ ALÁBBI
KÉPZÉSEKET INDÍTJA:
Építő és anyagmozgató gép
kezelője E-000803/2014/A001
Kisteljesítményű kazán fűtő
E-000803/2014/A007

Gépkezelő hatósági vizsga
Tűzvédelmi szakvizsga
Munkavédelmi képviselők
továbbképzése
TIT Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7.
Telefon: 30-477-6070 / 92-510-159
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Ülést tartott a Zala Megyei Közgyűlés
Tájékoztató a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a kamara munkájáról

Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója tájékoztatta a képviselőket.

A Zala Megyei Közgyűlés
2018. január 26-i ülésén Baumgartner Lászlót, Bánokszentgyörgy polgármesterét választotta meg a Térségfejlesztési
Bizottság új nem képviselő
tagjává a Jobbik Magyarországért Mozgalom delegáltjaként a
munkahelyi elfoglaltságai miatt
lemondott Szabó Péter helyett.
Ezt követően Puskás Zoltán, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatója adott tájékoztatást a Zala megyét is
érintő pályázataikról, kiemelve
a Keszthely-Fenékpusztán 2019
év végéig megvalósítandó KisBalaton Látogatóközpontot, valamint a Mura-Dráva-Duna
Bioszféra Rezervátumhoz kapcsolódóan kialakítandó oktatóközpontot, illetve a Mura-menti
térség komplex élőhely-fejlesztését és az itt kialakítandó
gazdálkodási centrumot, amelyek nagyban hozzájárulhatnak

majd a környék turisztikai
vonzerejének növeléséhez. Szót
ejtett az Interreg Duna Transznacionális Program keretében
megvalósítandó „Európa Amazonasa” Kerékpárút fejlesztéséről, amely Tornyiszentmiklós Murakeresztúr térségében érinti
Zala megyét, valamint a Letenye külterületén kialakítandó
River's Cool elnevezésű szabadtéri iskolát a környékbeli
gyermekek környezeti ismereteinek élményszerű bővítése,
természeti értékeink élményszerű, interaktív megismertetése céljából. Elmondta, hogy
2020-ra tervezik a Mura-menti
vízi turisztikai bázis infrastrukturális attrakció bővítésének
megvalósítását szintén pályázati támogatásból.
A következőkben Mazzag
Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
tájékoztatta a képviselőket a

Mazzag Ferenc, a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke szólt a testület munkájáról. Mellette Pácsonyi Imre és Bene Csaba, a közgyűlés alelnökei, dr. Pál Attila elnök és dr. Mester László megyei főjegyző.

szervezet munkájáról, kiemelve
a megye vállalkozóinak tevékenységét segítő tevékenységeket, aktuális programokat.
A grémium elfogadta a széleskörű szakmai és társadalmi
egyeztetés nyomán kidolgozott
Zala Megyei Klímastratégiát,
amely alapvetően a klímaalkalmazkodást és a klímaváltozás megelőzését szolgáló feladatokat, intézkedéseket és tevékenységeket határozza meg.
A stratégia végrehajtását folyamatosan nyomon követi a
Zala Megyei Klímaplatform,
amely meghatározott indikátorok figyelemmel kísérése alapján szükség esetén javaslatot
tehet majd a klímastratégia tartalmának módosítására.
Módosította a közgyűlés a
2016. novemberben elfogadott
Zala Megyei Integrált Területi
Program (ITP) 3.3 változatát,
mivel időközben meghirdetésre
kerültek a rendelkezésre álló
források és a legtöbb esetben
már döntés is született a benyújtott támogatási kérelmekről, időszerűvé vált a maradvány források újbóli meghirdetése. Ehhez viszont módosítani kellett az ITP-t. A legfontosabb változás a Mura Program megvalósításának elősegítését célzó 150 millió Ft beépí-

tése, valamint maradék források átcsoportosítása ipari parkok fejlesztésére, az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztésére és önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére.
Döntött a testület az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről, melynek bevétel-kiadási
főösszege 702 882 000 Ft, valamint jóváhagyta a Zala Megyei Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.
2018. évi üzleti tervét és módosította annak SZMSZ-ét.
Jóváhagyta a közgyűlés a
magyar-magyar
kapcsolatok
ápolását és fejlesztését célzó
együttműködések támogatását
szolgáló Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott „Gyümölcsöző
kapcsolatok” című pályázatot,
melyben a megyei önkormányzat partnere Kovászna Megye
Tanácsa lesz, középpontjában
pedig főként a gyümölcstermesztésre épülő helyi értékek
és közösségi kezdeményezések
állnak. Ezt követően tájékoztatást kapott a megyei önkormányzati hivatal és a Zala Megyei Értéktár Bizottság elmúlt
évben végzett tevékenységeiről.
Forrás:
Zala Megyei Önkormányzat

Nincs meglepetés
A jelenlegi képviselők indulnak
A Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség és a Kereszténydemokrata Néppárt nyilvánosságra hozta egyéni jelöltjeinek
listáját a 2018 április 8-án sorra
kerülő országgyűlési választásokra.
Zala megyében három választókerületben voksolhatnak
a polgárok. Mindhárom választókerületben a jelenlegi országgyűlési képviselő méretteti
meg magát.
Zala 1-es választókerület
(Zalaegerszeg): Vigh László.
Zala 2-es választókerület
(Keszthely): Manninger Jenő.
Zala 3-as választókerület
(Nagykanizsa): Cseresnyés Péter.

A keszthelyi központú 2-es
választókerületben Manninger
Jenő a jelölt.
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„Kacagó Deák-kúria!”
Különös szilveszter Kehidakustányban
Már hagyományosnak tekinthetők a kehidakustányi
Deák-kúriában a szilveszteri
szórakoztató programok. Miért
pont szilveszterkor és miért
pont a Deák házban? – erről
kérdeztük Lázár István polgármestert és Pál Imrét, a múzeum
szellemiségének őrzőjét:
Lázár István: – Úgy 5 éve
kezdődött... Vendéglátósok vetették fel, hogy az ilyenkor
teltházas rendezvényre érkezők
szilveszter napján, napközben
bizony kissé útban vannak nekik, hiszen ők ekkor készülnek
az esti gálavacsorákra, ünnepségekre, szilveszter-újévi rendezvényekre. Programot kellene adni az embereknek. Az
időjárás ilyenkor erősen változó, ezért nem feltétlenül élvezhetők a természetjárások, séták,
szabadtéri programok. A Deákkúria Múzeumban viszont ott a
kiváló rendezvényterem, ahová
akár 100-150 ember is befér.
Pál Imre Deák-kutatónk, helytörténészünk remek előadássorozatokat tartott már évek óta
itt ezen a napon. Az elmúlt –
2017. évi – múzeumok éjszakájára aztán egy olyan ötletét
valósította meg, amely azt hiszem a maga nemében páratlan
még országos szinten is, de
erről jobb, ha maga az író,
szerkesztő, rendező beszél.

Nagy siker volt…

Pál Imre: – Deák életét ismertető előadásaimban tapasztaltam, hogy az emberek milyen fogékonyak a Haza Bölcsének páratlan humorára. Sokszor éreztem, hogy milyen jó is
lenne ezeket egy párbeszédes
formában, még élvezhetőbben
előadni. Aztán a múzeumok
éjszakájának kihívása, ha úgy
tetszik kényszere, összehozta a
megoldást. Ötlet, ember, jelmezek, kellékek. Kiváló társakat
is kaptam ehhez Gergely János
(őt mindenki jól ismeri a településen és környékén) és kollégám, Pawlik Marcell (aki műszaki foglalkozása ellenére szí-

nészi diplomával rendelkezik)
személyében. A jól ismert anekdotákat, adomákat egy fiktív
kerettörténetbe építettem be az
egykori leírásokból merítve
részleteket. A könnyed, humoros történeteket „kollégáim”
remek helyzetkomikára építették, már-már a kabaré műfajába
is ellátogatva. Így aztán igazán
jól szórakozhattak a mi kis
színházunkban nézők és előadók egyaránt. Azt hiszem –
szerénytelenség nélkül állíthatom – a siker óriási. Ezt újabb
és újabb meghívások is tanúsítják. Pár hónapja a budafoki
borkatakombákban egy jeles

vendég jött oda hozzánk külön
gratulálni: Ráday Mihály történész, a közismert városvédő. Ez számunkra szakmai
szempontból is óriási elismerést jelentett.
Lázár István: – Elismerés
a csapatnak és egy jó kép
(image) a falunkról. És minden
elismerés – bizony nagyon
fontos – különösen egy turisztikailag frekventált településnek. Legközelebb itt, Kehidán, a Deák-kúriában - március
17.-én (pénteken) 16 órai kezdettel kerül ismét műsorra,
melyre szívesen várunk mindenkit.

Eredményesen szerepeltek a zalacsányi iskolások

Helytálltak a zalacsányi iskolások.

A Zalacsányi Csányi László
Általános Iskolában hagyomány a játékos sportversenyekre való felkészülést. Több

éve felmerült a gondolat, hogy
a gyerekeket felkészítik a játékos versenyre, mivel a pályán
a tantervi anyagokra épülnek a

feladatok. Minden évben neveznek a körzeti versenyekre.
Zalaszentgróton rendezték
meg a körzeti döntőt az alsó
tagozatosok diákok számára. A
megmérettetésen 18 fős csapatok vettek részt, amelyből a pályán egyszerre 12 tanuló vetélkedett. Tíz, egyensúly- és ügyességfejlesztő feladatot kellett
teljesíteni. A körzetiről az iskola tanulói bekerültek a megyei döntőbe, ahol több nagy
iskolával versengtek. A Kanizsai Zsigmondy Sportcsarnokban rendezett döntőről a legjobb csapatok az országos sportversenyre kvalifikálják magukat,
ahol már húsz feladat akadályait kell venni a diákoknak.
A megyei döntőn a Csányi
László iskola nebulói nagyon
szépen szerepeltek, de az or-

szágos döntőre nem jutottak
tovább.
– Ezek a sportversenyek remek lehetőséget nyújtanak az
alsó tagozatos diákjaink számára, hogy megismerkedhessenek a csapatszellemmel, a
versenyzés lehetőségével és az
összetett feladatok nehézségeivel. A tanulóink remekül helyt
álltak így is, hogy több száz fős
diákszámmal rendelkező iskolákkal mérték össze erejüket,
tudásukat – mondta el az iskola
igazgatónője, Tóth Istvánné.
Farkas Ildikó

Elérhetõségeink:
Telefon: 92/596-936,
fax: 92/596-937,
e-mail cím: zalataj@zelkanet.hu
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Folyamatosan bővülő gyermeklétszám

Nyílt napot tartanak március 27-én.

A Sümegcsehi Lurkó Óvoda
2006 szeptembere óta két csoporttal működik. A Süni csoportba a kis-középső, a Maci
csoportba a nagycsoportos gyerekek járnak. Az intézményben
négy fő óvodapedagógus és két
fő dajka dolgozik.
Óvodánkba a környező településekről és a faluból tevődik össze a folyamatosan bővülő gyermeklétszám. Fő célunk,
hogy a családok nevelésével
összehangoltan a gyermekeket

sokoldalúan fejlesszük, figyelembe véve a gyermekek életkori sajátosságait, és az egyénenként változó testi és lelki
szükségleteket. Biztosítjuk minden gyermek számára, hogy
egyformán magas színvonalú,
szeretetteljes nevelésben részesüljön. Óvodai nevelésünk 3
kiemelt területre épül: néphagyományőrzés, környezet megismerésére nevelés, egészséges
életmódra nevelés. Intézményünk gyermekközpontú, befo-

gadó, amely a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, amely megértő és nem
bíráskodó, együttérző, szerető
figyelemmel fordul a gyermekekhez.
Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, saját iskolaelőkészítő programunkra: a Lurkó
Iskolaelőkészítő Programra, és
az óvoda-iskola átmenetet segítő Közösen-könnyebb programra. Az ismeretek játékos elmélyítésének érdekében rendszeresen tartunk mesés drámajáték foglalkozásokat, amelyekben a gyermekek szívesen
vesznek részt. Intézményünkben szeretnénk olyan egészségesen fejlődő óvodásokat nevelni, akiket jó közérzet, egészséges testi állapot, állandó kíváncsiság jellemez az őt körülvevő világ iránt. Az ilyen óvodás egész nap játszik, kérdez,
figyel, és új ismereteket szerez,
így mindent elsajátít, ami életkorának, egyéni fejlődésének
megfelelően szükséges.
Az idei tanévtől elnyertük a
Zöld Ovi címet, ami a környezeti nevelés területén sokoldalú
ismerettel és tapasztalattal bővíti a gyermekek látókörét.
Részt veszünk a Madárbarát

2018. január
programban, valamint folyamatosan valósítjuk meg a környezettudatos nevelést az Energia kuckó Program keretein
belül.
A nevelési évek folyamán
nagy hangsúlyt fektetünk arra,
hogy színes programokkal tegyük változatosabbá a gyerekek számára az óvodai életet.
Ősszel a dióverést, szüretet,
Mihály-napi vásárt és Mártonnapot szervezünk. A téli időszakban az adventi barkácsolással készülünk az ünnepekre:
Mikulás-váró délutánnal és ünnepéllyel hangolódunk rá a karácsonyra. Az újév beköszöntével farsangolunk, elbúcsúztatjuk a telet. Tavasszal a húsvét,
az anyák napja, a gyereknapi
programok teszik változatossá
mindennapjainkat. Lehetőség
szerint a családok bevonásával
kirándulni visszük a gyerekeket, hogy szűkebb és tágabb
környezetünkben lévő kulturális és természeti értékeinket
megismerhessék. Óvodánkban
nyílt napot tartunk 2018. március 27-én, 9-10 óra között,
ahol ízelítőt kaphattok mindennapjainkról. Mindenkit szeretettel várunk!
Pap Jánosné

95 éves hölgyet köszöntöttek Téli ajtódísz készítése
Január elején Sümegcsehi
egy újabb lakója, Kis Jánosné,
született Józsa Ilona töltötte be
a 95. életévét.
A jeles évforduló alkalmából nem csak közvetlen családtagjai köszöntését fogadhatta,
hanem a település polgármestere, Sziva Erika gratulációját is.

A polgármester asszony egy
szép virágcsokorral köszöntötte
Ilonka nénit, valamint átadta a
miniszterelnök, Orbán Viktor
által küldött oklevelet is.
Mindannyiunk nevében kívánunk Ilonka néninek további
jó erőt, egészséget szerettei körében.

Az ünnepelt a polgármester társaságában.

A karácsonyi ünnepkör elmúltával, vízkereszt (január 6.)
után január 12-én kézműves
foglalkozást tartottak a kehidakustányi Hagyományőrző Mariska-udvar dolgozói a kustányi
kultúrházban (képünkön). A
résztvevők – felnőttek és gyerekek – fakéregből, natúr kötöző madzagból, különböző díszítő-elemekből kedves kis téli
ajtódíszeket készítettek. A lel-

kes csapat szebbnél szebb díszeket alkotott. A foglalkozás
végén az elkészült díszeket –
szokás szerint – mindenki hazavitte.
Legközelebb február 23-án
nyílik lehetősége a településen
élőknek és az itt vendégeskedőknek kézműves foglalkozásra a kehidakustányi Mariskaudvar dolgozóival.
Lorencsicsné Horváth Csilla

2018. január

Zala megyében 4 százalékkal csökkent az álláskeresők száma

A kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya kedvező adatokról
számolt be.

Zala megyében az elmúlt
évhez képest 4 százalékkal
csökkent december végén az
álláskeresők száma – tájékoztatta a kormányhivatal foglalkoztatási főosztálya az MTI-t.
A hivatal adatai szerint az
év utolsó hónapjában 6763-an
szerepeltek a nyilvántartásban,
300-zal kevesebben, mint egy
évvel korábban.
A megye munkaerőpiacán
évtizedes rekordok dőltek meg
2016-ban: a nyilvántartott álláskeresők száma olyan alacsony értékre esett vissza, melyhez hasonlót azt megelőzően
csak 1990-ben, a munkanélkü-

Értesüljön híreinkről,
írásainkról, képgalériákról
a Facebookon is!
Keresse ott a
Zalatáj Kiadó adatlapját,
és a Tetszik gombra
kattintás után
értesülhet
internetes tartalmainkról is.
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liség felfutásakor mértek – közölték.
Hozzátették: a kedvező folyamat 2017-ben folytatódott,
július óta minden hónapban
kevesebb a regisztrált álláskeresők száma Zala megyében,
mint a korábbi időszakban.

A nyilvántartott álláskeresők aránya a tavalyi év utolsó
hónapjában 5,3 százalékra
csökkent. A mutató értéke 0,3
százalékponttal volt alacsonyabb, mint 2016 decemberében.
A pályakezdő álláskeresők
száma is jelentősen mérséklődött: december végén kevesebb, mint 500 fiatal – az álláskeresők 7 százaléka – keresett
munkát a kirendeltségek segítségével. Tavaly 750 pályakezdő
került első alkalommal nyilvántartásba, 150-nel kevesebb,
mint egy évvel korábban.
A foglalkoztatási főosztály
tájékoztatása szerint decemberben 950 nem támogatott, új
álláshelyet jelentettek be a
munkaadók. Az elmúlt évben
12,1 ezer támogatás nélküli álláshely volt a megyében, 1100zal több, mint egy évvel korábban.
Forrás: MTI

Cashbank.hu
HITEL és BIZTOSÍTÁS közvetítő iroda
19 év szakmai tapasztalattal

• Személyi kölcsönök, 70 éves életkorig, már minimálbértől, nyugdíjasoknak, vállalkozóknak,
őstermelőknek is. Készpénzben kapott fizetés, meglevő hitel nem akadály. Folyósítás: 24 órán belül!
• Lakáshitelek, építési és felújítási hitelek, induló banki költségek nélkül is.
• Szabad felhasználású jelzáloghitelek
• Adósságrendező hitelek, hitelkiváltás kedvezőbb kamatra
• Jelzáloghitelek KHR (BAR) listásoknak is (ingatlan és kezes szükséges)
• Teljes körű CSOK,- földhivatali,- ügyvédi,- energetikai tanúsítvány
ügyintézés. Független ingatlan értékbecslés készítése.
• Fundamenta, OTP,- Erste lakástakarék pénztári szerződések, és azonnali hitelek intézése.
• Lakás / ház felújításhoz állami támogatás intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, víz,- csatorna,- áram,
- fűtés korszerűsítés, bővítés stb…)
• Lakás / ház felújításhoz 0% kamattal MFB hitel intézése (nyílászáró csere, hőszigetelés, kazán csere,
napelem rendszerek…)
• 28 biztosító társaság kínálata egy helyen:
• lakás,- kötelező gépjármű,- casco,- utas,- élet,- baleset,- nyugdíj,
- vállalkozói,- mezőgazdasági, kötelező szakmai,- ipari biztosítások stb...
• Gépkocsi elé kiugró vadak ellen: vadkár mini casco: 7700 Ft/év díjért.
• On-line ingatlan hirdetés felvétel, és 60 ingatlanos hirdetési
weblapra továbbtöltés.
H-Kontakt Group Kft. / Horváth József
8900 Zalaegerszeg, Tompa M. u. 1-3
(Göcsej Üzletház 1. emelet) Tel: 06-30-9373-789
Web: www.cashbank.hu • www.ingatlanhirdeto.com

mxm lakberendezés rovata

Fõzni jó!
Mint tehénen a gatya…
Múltkor társaságban kiderült, hogy lakberendezéssel foglalkozunk. Ezért nekem szegezték a kérdést:
miért is van szükség rátok?
Egy pillanatra meglepődtem
a kérdésen, majd eszembe
jutott Balázs.
– Van nekem egy barátom, Balázs. Az alkatának
köszönhetően sohasem volt
a nők ideálja. Minden ruha
úgy állt rajta, mint tehénen a
gatya. Pedig mindent megpróbált. Járta az üzleteket, az
olcsótól a méreg drágáig
minden ruhát felpróbált –
sikertelenül. Ezen annyira
elkeseredett, hogy az élettől
is elment a kedve. Míg egy
szép napon az egyik barátja
ajánlott neki egy jó divattervezőt. Aki azért jó, mert
nem csak tervezni tud, de el
is tudja készíteni.
Balázs hitetlenkedve ment
el hozzá. Amint belépett az
ajtón, egyből levették a méretet róla, ajánlottak neki fazont, anyagokat, amiből könynyen tudott választani. Amint
elkészült a ruha, Balázs rezignált nyugalommal nézett
a tükörbe. Biztos volt benne,
hogy ez is úgy fog állni
rajta, mint tehénen a gatya.
A legnagyobb döbbenetére marha jól nézett ki.
Nem volt pocak, nem lógott
rajta sehol sem a ruha, de
nem is nézett ki úgy, mint a
kötözött sonka. Balázsnak
megjött az életkedve, és
ezért a nők is észrevették…
Egy otthon is olyan, mint
egy ruha.
Aki nem érzi jól magát
benne, az felhív bennünket.
Mi megtervezzük, és legyártjuk. Így lesz olyan az otthona, amiben jól érzi magát.
mxm lakberendezés:
Miszori Imre
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Újra próbál a Lépcsős Teátrum Zalabérben
2009-ben alakult Zalabérben egy amatőr színjátszó csapat, nevüket arról az épületről
kapták, amit Lépcsősnek neveznek a községben. Itt kezdték
el a próbáikat, csak később kerültek át a könyvtárba, ezért
nevezték el magukat Lépcsős
Teátrumnak. A sok fellépés,
felkérés után 2015-ben a csoport kénytelen volt kényszerszünetre menni, sokan elköltöztek vagy különböző élethelyzetek miatt lemondták a színpadra állás lehetőségét.
Mindenki pihent egyet, kifújta magát, majd 2017 decem-

berében újra próbálni kezdtek
vezetőjük, Horváth Csaba segítségével, aki már 1983 óta
amatőr színjátszó csoportok
tagjaként ismert. A csoportban
kevés az állandó tag, mindössze négy fő, de január 24-én
a Magyar Kultúra Napja program keretein belül, nyilvános
toborzó próbát tartottak a község könyvtárában. Az amatőr
színjátszó klub rövid jelenteket
tanult az elmúlt évek során,
majd a kabaré műfajával ismerkedtek, szabadtéri és zárt
színpadi jelenetekre gyakoroltak, falunapokon, rendezvényeA Lépcsős Teátrum nyilvános próbája előtti megbeszélés.

Útfelújítás Türjén
Türjén 2017 decemberében
befejeződött a hegykaputól a
Pető-völgyig tartó 1500 m-es
zártkerti útszakasz felújítása. A
2016 júliusában bekövetkezett
nagy esőzések hatására annyira
megrongálódott ez a zártkerti
út, hogy nehezen volt járható.
– Az útszakaszt 1500 méter
hosszan és 3 és fél méter szélességben állítottuk helyre –
mondta Nagy Ferenc polgármester. – Az eredetileg két és
fél méter átlagszélességű utat
kiszélesítettük, hogy nagyobb
és korszerűbb gépekkel is lehessen itt közlekedni. Vis maior
pályázatból 1500 m utat állíthattunk helyre, melyből 110 m
hosszan szegélykövezést és
aszfaltozást végeztünk, több

mint 1300 m-en pedig 10-15
cm bazalt kőzúzalékot hengereztünk le. A tekenyei úti hegykaputól a szalapai útig vezető
szakasz több mint 10 millió
forintba került. A pályázat keretében megtörtént az Árpád utcai árok tisztítása és szélesítése,
melyre 3 millió forintot fordítottunk. Erre azért volt szükség,
mert a szántóföldekről lezúduló
csapadék lehordta a földet,
feltöltötte az árkot és elöntötte
a kerteket. A pályázathoz 10
százalék önrészt tettünk hozzá
1,4 millió forint értékben. A
tekenyei út és a hegykapu közötti 490 méteres útszakasz
felújítására a napokban újabb
pályázat került benyújtásra.
F.I.

A Lépcsős Teátrum tagjai egy rövid jelenetet adnak elő a nyilvános próbán.

ken vettek rész, színpadi paródiákat, vásári komédiákat, zenés darabokat, zeneszámokat
adtak elő a közönség nagy örömére. A folytatásban is hasonló
jelenetek előadását tervezik.
Az újrakezdéshez szeretne
az amatőr színjátszó klub színes jellemekkel, egyéniségekkel gazdagodni. Mindenkit sze-

retettel várnak próbáikra, aki
szívesen belenézne a próbafolyamatokba és egy igazi közösség tagjává szeretne válni.
– A próbák a jó csapat pillérei, időt kell szánni rá –
mondta el a csoport vezetője,
Horváth Csaba amatőr színjátszó.
Farkas Ildikó

HIRDETÉSÉT feladhatja a
Szentgrót és Vidéke havilapban.
Telefon: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937;
E-mail: zalataj@zelkanet.hu

en
s
s
e
d
Hir k !
nálun

www.zalatajkiado.hu
Jelentős útfelújítások történtek.
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Esély a nehéz sorsú embereknek
Megalakult a Zala Megyei Felzárkózási Fórum
Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke a
Megyei Foglalkoztatási Paktumról adott tájékoztatást. Kiemelte: a felzárkóztatásnak két
nagyon fontos eleme van. Az
egyik munkához jutás, a másik
pedig az oktatás.
A résztvevők ezt követően
elfogadták a Zala Megyei
Felzárkóztatási Fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát,
majd elnöknek választották
Györe Edinát, s döntöttek a
tematikus munkacsoportok vezetőinek és tagjainak személyeiről is.
Befejezésül elfogadták a
munkacsoportok éves munkatervét.

Vigh László sok sikert kívánt a munkához. Mellette Ercsei
Matild pályázati instruktor, Zimborás Béla, Györe Edina és
Pácsonyi Imre.

olyan fórumot szeretnének kialakítani, ami minden területen
segíti azt, hogy a hátrányos
helyzetűek esélyegyenlőségét
magasabb szintre emeljék.
Zimborás Béla, a Szociális
és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatóhelyettese részletesen ismertette a résztvevőknek a programot. Ennek
keretében többek között szervezetfejlesztő, érzékenyítő programot szerveznek a Zala Megyei Önkormányzat munkatársainak. Megyei Felzárkóztatási Fórumot hoznak létre, a
közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozatra kerül sor.

2018. január 31-én Zalaegerszegen, a Megyeházán került sor a Zala Megyei Felzárkózási Fórum alakuló ülésére. Az EFOP-1.6.3.-2017-00004
számú projekt – amelyet a Zala Megyei Önkormányzat és a
Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság konzorciumban
valósít meg – elsődleges célja
a szegénységben, társadalmi
kirekesztettségben élők számának csökkentése, a szegénység
újratermelődésének megakadályozása, a közszolgáltatások,
társadalmi, gazdasági javak
egyenlő esélyű hozzáférésének
javítása, valamint a társadalmi
összetartozás erősítése, egy
megyei szintű koordinációs

Elfogadták a szervezeti és működési szabályzatot.

és konzultációs rendszer kialakítása.
Az alakuló ülés résztvevőit
köszöntötte Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri
biztos. Nyitó beszédében kiemelte: nagyszerű érzés együtt
látni azokat az embereket –
legyenek azok polgármesterek,
az egyházak képviselői, a kisebbséghez, a rendőrség kötelékéhez tartozók, vagy mások
–, akik tenni szeretnének, azoknak segíteni, akik valamilyen
okból nem kaptak kellő esélyt
az életben való boldoguláshoz.
Györe Edina, a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltségének igazgatója elmondta:

ar

ng
Hu

Hirdetésszervezõket
um

ik

• Bérfőzés • Kereskedelmi főzés • Palackozás

A főzési díj szeszadóval együtt 1600 Ft/l
Nálam az 50-60 l pálinkának a főzési ideje 10-12 óra,
nem egylépcsős rendszerben, hanem hagyományos módon,
kétszeri lepárlással és egy új, korszerű technológiával.
Mert a minőségi, jó, zamatos pálinkához idő kell és a
mester több, mint 30 éves tapasztalata!
Várom régi és leendő megrendelőimet:
Farkas Tibor pálinkafőző mester
Nagylengyel
Telefon: 30/586-3090 • 92/380-037

keresünk a megye minden részébõl!
Érdeklõdni lehet: 92/596-936,
8-12 óráig, illetve 30/378-4465.

www.zalatajkiado.hu
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A kézilabda volt a középpontban
A Zala Megyei Kézilabda
Szövetség hagyományos évértékelő közgyűlését tartotta Zalaszentgróton. A közgyűlést megtisztelte Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Papp
Gábor, Hévíz polgármestere és
Baracskai József, Zalaszentgrót
polgármestere.
Az esemény díszvendége
volt Lelkesné Tomann Rozália,
aki a zalai születésű kézilabdázók közül a legtöbbször volt
válogatott, 172-szer. További
több kiváló magyar válogatott
volt jelen az eseményen: Gódorné Nagy Mariann, Csatáné
Balog Beatrix és Mátyás Auguszta. A Magyar Kézilabda
Szövetséget pedig Norsics Nikolett, zalaszentgróti gyökerekkel rendelkelő hölgy képviselte.
Az este folyamán díjátadásokra került sor azoknak, akik
az elmúlt évtizedek során sokat
tettek a Zala megyei kézilabdáért. Díszplakettben részesültek: Uzsoki László, Csiszár János, Rainiss István. Díjjal ismerték el Zala megye legjobb
kézilabda játékosát, aki 2017-

ben a zalaszentgróti Lászlóné
Horváth Krisztina lett.
Az utánpótlás területén végzett kiváló munkáért a 2017-es
év eredményei alapján Császár
Renátát díjazták, hisz az U10es szivacskézilabda csapattal a
tavalyi bajnokság során 16
mérkőzésből 16 győzelmet
értek el.
A meghívott megyei csapatok képviselőit a Zala Megyei Kézilabda Szövetség vacsorával látta vendégül.
Másnap a zalaszentgróti városi sportcsarnokban az immár
hagyományos „Kézilabda a családban” című sportnap került
megrendezésre, amely magában foglalta a Husz Ferenc emléktornát. Az eseményen először a leány U11-es csapatok
léptek pályára; Lenti, Zalaegerszeg, Nagykanizsa és Zalaszentgrót csapata.
Végeredmény: 1. Lenti, 2.
Zalaszentgrót, 3. Nagykanizsa,
4. Zalaegerszeg.
Ezt követően a zalaszentgróti és nagykanizsai leány U9es mérkőzésre került sor. Ezután pedig a legkisebb korosz-

Tudósítókat keresünk!
A Zalatáj Kiadó megyei és térségi lapjaihoz
(Zalatáj, Észak-Nyugat Zala, Közép-Zala, Lenti és Vidéke,
Zalalövő és Környéke, Szentgrót és Vidéke, Dél-Zala Murahíd)
tudósítókat keres a megye minden részéből.
Elengedhetetlen szempont a fotózás, s az alapvető
számítástechnikai ismeretek
alkalmazása.
Érdeklődni lehet:
30/378-4465, zalataj@zelkanet.hu

Császár Renáta Papp Gáborral és Császár Józseffel, a megyei
szövetség főtitkárával.

Lászlóné Horváth Krisztina Varga Sándor megyei elnök,
Császár József és Baracskai József társaságában.

tályúak, a 7 évesek szivacskézilabda bemutatóját tartották.
A családi vetélkedő több
mint 50 fő részvételével zajlott,
s nagy sikert aratott mind a
felnőttek mind a gyermekek
körében. A női 7 méteres dobó
versenyen is több mint 10
hölgy vetélkedett a legjobb helyezésért.
A torna zárásaként Zalaszentgrót a Körmend NB II-es
csapatával mérkőzött meg.

Teltházas közönség előtt, nagy
küzdelemben a Zalaszentgrót
csapata 1 góllal győzött.
Örömteli dolog, hogy a tornán 3 ifjú tehetség mutatkozott
be, akik a jövő játékosai lehetnek: Szabó Réka, Korcsmáros Sára és Guitprecht Alíz.
Öröm volt látni az édesanyaként visszatérő Oláh Katalin
bombagóljait.
A rendezvény jó hangulatban zárult.

Szentgrót és Vidéke
Közéleti havilap
Kiadó-főszerkesztő: Ekler Elemér
Szerkesztőség:
8901 Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 1/B. Pf.: 381.
Tel.: (92) 596-936; Fax: (92) 596-937
E-mail: zalataj@zelkanet.hu
www.zalatajkiado.hu
ISSN 2063-0026
Kiadja: Zalatáj Kiadó
Készült:
Göcsej Nyomda Kft.; Zalaegerszeg, Bajcsy-Zs. tér 2.
Tel./Fax: (92) 316-783
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Kinevezés és fejlesztések a Szent Rafael Kórházban

Dr. Halász Gabriella az eredményekről és a tervekről számolt be.

A Zala Megyei Szent Rafael
Kórházban történő sikeres pályázatokból megvalósuló fejlesztésekről és kinevezésről
kaptak tájékoztatást a sajtó
munkatársai január 26-án. Dr.
Halász Gabriella öt évre nyert
bizalmat a főigazgatói munka
folytatására, melyet eddig megbízottként látott el. Elsőként
Vigh László, a térség országgyűlési képviselője fejezte ki
gratulációját, rávilágítva az intézményben lebonyolított nagyszámú betegforgalomra, amely
az elmúlt évben 757 ezer járóés 40 ezer fekvőbeteget jelentett. A képviselő kitért a szakmában dolgozók anyagi elismerésére is, amely 2016-ban
20,6%-os, 2017-ben 12%-os
béremelést jelentett. A kormány
a 2018 novemberére tervezett
8%-os emelést januárra hozta
előre, ezzel is gátolva az elvándorlási kedvet.
Dr. Sifter Rózsa megyei
kormánymegbízott a főigazgató
nő felé irányuló bizalmat az
elmúlt évek átgondolt, következetes szakmai vezetésével
magyarázta. Szólt továbbá arról, hogy az egészségügyi kormányzat 63 millió forintot
adott lejárt tartozások címén,
valamint 647 millió forint ösztönző támogatást. A kormány
és a szakmai felügyelet az elmúlt években tapasztalt stratégiai váltás pozitív eredményeit kívánta ily módon elismerni.

Balaicz Zoltán polgármester
jelezte, hogy a város nem
fenntartója ugyan a kórháznak,
de szoros, korrekt kapcsolatra
törekedve folyamatos egyeztetés történik az intézmény vezetésével. Az elmúlt napok történései között szerepel 500 milliós pályázat elnyerése, amely
többek között az orvos-nővérszálló alatti egészségfejlesztő
iroda létrehozását teszi lehetővé, valamint a kórházban dolgozók nagyobb szintű anyagi
elismerését. Hangsúlyozta, hogy
a város és a kórház vezetésének
hatékony együttműködését segíti az ennek érdekében tett
lobbizás.
Dr. Halász Gabriella megköszönve a bizalmat, beszédében utalt az intézmény öt évvel
ezelőtti anyagi helyzetére, amely
szerint a 2013-as állapotnak
megfelelően az adóssággal rendelkező kórházak listáján kiemelt helyen szerepelt a zalai
intézmény, de a sikeresnek bizonyult változások hatására
mára kikerült ezek sorából.
2018-ban az előre jelző mutatók alapján történik a támogatás, melyben a megyei kórházak között élen jár a Szent
Rafael. Az elért eredmények
közé sorolható a csípőprotézis
beültetésével kapcsolatos várakozási idő, amely immár nyolc
hónapra rövidült. Továbbá az
előjegyzési rendszer megújulása, átláthatóvá tétele, figyelembe véve a betegek és az orvo-

Próbálja ki az ÚJ ÉLMÉNYFÜRDÕT, ahol
óriáscsúszda, családi-és gyermekcsúszdák,
gyermekmedence, jakuzzi, nyakzuhanyok, masszázságyak
kínálnak pihentetõ felüdülést és szórakozást!
Családoknak kedvezményes belépõk!

Tele élettel - tele élménnyel!

Zalaegerszeg, Széchenyi tér 5.
Tel.: 30/471-1000
Nyitva tartás: h-p.: 8 -16 • sz.: 9 -12
00
00
Ebédszünet: 11 -12
30

Lazítson pihenjen a
Lenti Termálfürdõben!

Hétvégéken
szauna
szeánszok!

Indítógátlós (IMMOBILIZERES)
autókulcsmásolás az
autótípusok 85 %-ához
kedvezõ áron!
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sok idejét, valamint új UH-készülék beszerzése. Hangsúlyt
adott annak, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a betegek és a
szakdolgozók közötti kommunikációnak, amelynek alapja az
empátia. A szakdolgozók hiányával kapcsolatosan jelezte,
hogy az úgy, mint szerte a
világban nagy problémaként
mutatkozik. Egyik megoldásként jelölte meg a fiatalítást
tanulmányi szerződés ösztönzésével, ezzel motiválva őket az
intézményben maradásra. Napjainkban száz olyan dolgozó
van alkalmazásban, és végzi
tanulmányait, akik állami ösztöndíjat kapnak és itt az intézményben szocializálódnak.
Dr. Halász Gabriella kiemelte, hogy a kórház társadalmi kapcsolatainak erősítését szeretné növelni az önkormányzatokkal, civil és szociális szervezetekkel történő elmélyültebb
együttműködés formájában.
A kórház évek óta fontosnak tartja a magas színvonalú,
biztonságos egészségügyi ellátás megvalósítását, melynek elérése érdekében számos projekt
került benyújtásra, így sikerült
elnyerni 200 millió forint uniós
támogatást.

Az EFOP-2.2.18-17-201700049 „A beteg biztonság fejlesztése a Zala Megyei Szent
Rafael Kórházban” című projekt 200 millió Ft európai uniós
forrásból valósul meg 2018-ban.
Az egészségügyi intézmény
központi és pózvai telephelyének valamennyi fekvőbeteg
osztálya érintett a fejlesztésben.
A projekt részét képezi a kézhigiénés gyakorlat javításának
ösztönzése, megfelelő mennyiségű eszközök biztosításával
betegek és a látogatók számára,
megelőzve a kórházi fertőzéseket. Ennek érdekében beszerzésre kerül 400 db falra szerelhető folyékonyszappan adagoló valamint, 120 db ágyvégre
erősíthető kézfertőtlenítőszer
tartó, és a közösségi terekbe 10
db álló állványos kézfertőtlenítőszer adagoló.
A projekt másik fontos elemeként valósul meg, az egységes betegazonosító rendszer,
amely QR kóddal ellátott betegazonosító karszalagok beszerzését jelenti, a betegek azonosítása és nyomon követése
céljából.
Mint mondta, mindezek eléréséhez a vezetői stílus nem
változik, fontos a hatékony
menedzsmenti munka, valamint a belső tartalékok, lehetőségek felhasználása.
Török Irén
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www.lentifurdo.hu, facebook.com/lentifurdo • Tel: 0692/351-320

