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SAJTÓKÖZLEMÉNY   
BEFEJEZŐDÖTT A VÉDŐNŐI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA MÁZÁN  

 

Máza Község Önkormányzata 23.098.039.-Ft forint vissza nem térítendő támogatást nyert el a 

„Egészségügyi alapellátás fejlesztése” című pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. A 

fejlesztés keretében a védőnői rendelő teljes belső felújítása megvalósult, illetve beszerzésre 

kerültek azon nélkülözhetetlen demonstrációs eszközök, melyekkel a fiatal generációk 

egészségtudatos nevelés biztosítottá válik.  

 

Máza Község Önkormányzata 2014-ben sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv keretében a 

„Egészségügyi alapellátás fejlesztése” (DDOP-3.1.3/G-14) tárgyú pályázati kiíráson. A 23,098 millió forint 

összköltségvetésű fejlesztés keretében az önkormányzat védőnői rendelője alkalmassá vált a körzet teljes 

lefedésére és a szolgáltatási színvonalának emelésére.  

 

A projekt keretében a meglévő védőnői rendelő teljes belső felújítása (építészeti, gépészet villanyszerelés) 

megtörtént, illetve részlegesen a külső felújítása is elkészült. A projekt keretében ügyelve a környezetre 

napkollektor is beszerzésre került, mely egész évben biztosítja a meleg vizet a rendelőben. Az építési 

beruházás mellett a mai modern kornak megfelelő demonstrációs, fejlesztő és egészségmegőrző eszközök 

is beszerzésre kerültek, melyekkel a védőnő alkalmassá vált a 0-14 év közötti gyermekek prevenciós 

egészségfejlesztésére. 

 

A fejlesztéssel megvalósult, hogy a helyi lakosság magas színvonalú alapellátáshoz jutott talán a 

legfontosabb generáció tekintetében, illetve az ellátás feltételrendszere a legmagasabb szintű 

követelményeket is biztosítja a beszerzett IT eszközöknek köszönhetően.  

 

Fentiek következtében kijelenthető, hogy megvalósult az önkormányzat egyik legfontosabb célja a 

beruházással, azaz az alapellátás minősége javult, a „családorvosi” szerepkör erősödött. 

 

Máza Község Önkormányzata ezúton is köszöni a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását. 



   

 
 

 

 

 

 

Védőnői rendelő fejlesztése Mázán 

DDOP-3.1.3./G-14-2014-0029 azonosító számú projekt  
 

 

Sajtómegjelenések elemzése 

 

 
 

 

 

 



   

 
 

 

Máza Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be 2014 júniusában a Dél-Dunántúli Operatív 

Program keretén belül „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” (DDOP-3.1.3/G-14) tárgyú 

felhívásra. A támogató 2015. áprilisi döntése alapján az Önkormányzat 23.098.039.- Ft vissza 

nem térítendő támogatást nyert. A támogatás intenzitás 95%-os volt. 

 

A projekt Máza község védőnői rendelőjére terjedt ki mely az Úttörő utcában található.  

 

Projekttel szembeni elvárás volt, hogy a védőnői rendelő teljesen megújuljon, mind külsőleg, 

mind belsőleg, az fenntartási költségek racionalizálása, illetve az eszközállomány biztosítása a 

védőnő számára, illetve olyam IT megoldások alkalmazása, mellyel a mai fiatalok figyelme is 

felkelthető- 

 

Tekintettel arra, hogy a védőnői foglalkozás a jövő generációinak első lépéseit egyengeti, az 

egész településen örömmel fogadta a projekt megvalósulását.  

 

Alkalmazott kommunikációs csatornák: 

• internetes megjelenés 

• tájékoztató táblák 

• megyei sajtó 

 

A sajtókommunikáció egy olyan eszköz, mely alkalmas a fejlesztések bemutatására, egy fejlődő 

településkép kialakítására. Azzal hogy folyamatosan tájékoztatjuk a település lakosságát a 

fejlesztés eredményeiről, folyamatairól jobban tolerálják az esetleges beruházás okozta 

kellemetlenségeket. 

Máza Község Önkormányzata honlapján mindenki számára elérhetővé tette a beruházáshoz 

kapcsolódó dokumentumokat, fényképeket.  

 

 



   

 
 

 

A védőnői rendelőn tájékoztató tábla került elhelyezésre, így mind a település lakossága, mind az 

átutazó forgalom értesült a projekt legfontosabb adatairól, illetve a beruházásról magáról. 

C tábla 

 
 

D tábla 

 
 

1db sajtóközleményt küldtünk ki a projekt zárásáról, mely elérhető a www.maza.hu honlapon is 

a támogatások aloldalon. A sajtóközleményt összesen 100 email címre küldtük ki, melynek 

http://www.maza.hu/


   

 
 

köszönhetően egy rádióinterjút közölt le a Rádió1 a polgármester úrral. A Rádió1 helyi adó, 

általános profilú, azonban a megyében az egyik legkedveltebb rádióállomás. 

 

 

PECZE GÁBOR VÁGOTT.mp3  
 

Az sajtóközlemény október 30-án került kiküldésre a helyi és megyei jelentőségű (DD régió) 

médiaorgánumoknak. 



   

 
 

 

 
 

  



   

 
 

A beruházásról szóló információk, híradások közzététele: 

 

1. http://maza.hu/oenkormanyzat/tamogatasok 

2. Radio 1 interjú 2015.11.11.- 19.20 

3. Sajtóközlemény a projekt zárásáról 2015.10.30. 

 

 

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy Máza Község Önkormányzat a lehetőségeihez mérten a 

projekt nyilvánosságát biztosította, törekedett arra, hogy a régióban mind szélesebb körben 

információt szerezhessenek a fejlesztésről.  A sajtómegjelenés elérte célját. Széles körben adott 

tájékoztatást a beruházásról. A projektről megjelent cikkek, híradások pozitívan jelenítették meg 

Mázát, utalva arra hogy milyen forrásból, mekkora támogatásból, ki valósította meg a projektet.  

 

http://maza.hu/oenkormanyzat/tamogatasok
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