Járvány a háziorvosok mindennapjaiban
Soha nem voltunk még tömegesen olyan helyzetben, hogy ennyire rászorultunk volna háziorvosunk segítségére, tanácsaira, támogatására. Szeretnénk megmutatni, ők hogyan élték meg az elmúlt hónapokat, ezért az alábbi levelet küldtük el valamennyi praxisba. Lapzártáig az alábbi válaszokat
kaptuk.
Tisztelt Marcali Napló Szerkesztősége!

Tisztelt Dr. ………!
A Marcali Napló következő számában szeretnénk röviden bemutatni a
háziorvosok szerepét, megnövekedett feladatait a járvány elleni küzdelemben, különös tekintettel az oltások szervezésében, lebonyolításában
rájuk nehezedő terhekre.
Ezért tisztelettel kérjük, válaszoljon néhány, a város lakosságát érintő
kérdésre:
- Mi nehezítette leginkább a nyugodt munkavégzést?
- Kapott-e bármilyen segítséget munkájához, ha igen, kitől és mit?
- Találkozott-e praxisában bármilyen különleges esettel?
- Megítélése szerint mit kellene másként lebonyolítaniuk a jövőben a
szervezőknek, hasonló kampány esetén?
- Mivel könnyíthetnék meg a páciensek az Ön munkáját?
Természetesen, ha ezen kívül van bármi, amit szívesen megosztana olvasóinkkal, örömmel vesszük.
Hálásan köszönjük válaszát, kérjük, higgye el, tisztában vagyunk vele,
hogy enélkül is van elég dolga - kérdéseinket az a szándék motiválta,
hogy talán az Ön munkáját is megkönnyítheti, ha véleménye, észrevételei
nyilvánosságot kaphatnak.
Megköszönve mindannyiunkért végzett eddigi munkáját, jó egészséget és
kitartást kívánunk a továbbiakhoz!
Tisztelettel: Marcali Napló szerkesztőség
------------------------------------------------------------------------

1. kérdés:
A munkavégzésemet egyértelműen a rengeteg bejövő telefonhívás nehezítette meg. Természetesen helyes, hogy a
járványos időszakban a betegekkel kapcsolatos konzultáció jelentős része a „távelérésre” tevődött át. Ha egy betegnek panasza van, és bizonytalan a teendőkkel kapcsolatban, akkor most is célszerű először telefonon érdeklődni,
és megbeszélni, hogy az adott problémával kapcsolatban
be kell-e jönni vagy sem. A felmerülő - elsősorban légúti/COVID fertőzésre gyanús - panaszok megoldása most
is telefonos konzultáció keretében történik. Ha azonban
nem légúti panaszok dominálnak (pl hasi panasz, lába fáj,
sérülés érte stb.) akkor felesleges telefonálni, lehet jönni a
rendelőhöz vizsgálatra.
Gyakran napi 50-60 telefonhívást kell kezelnünk!! Ezek
jelentős része teljesen felesleges.
Leírok néhány jellemző hívás okot:
1. Kórházat keresik. Anélkül, hogy megnéznék a kórház
telefonszámát, az első „kezükbe akadó” egészségügyi intézményt felhívnak, és kérik a kórház számát.
2. Naponta több alkalommal hívnak – tévedésből - másik
körzetbe tartozó betegek a problémájukkal. A beteg azonnal belekezd a mondandójába, a vonal másik végén az as�szisztensnő pedig kb. a 3. mondatnál realizálja, hogy nem
is hozzánk tartozik, hanem a szomszéd kollégához. Csak
éppen rossz számot hívott.
3. És most szeretnék kitérni a számomra legégetőbb,
aktuális problémára: Az elektronikus tér indulása óta sajnos a betegek
körében elterjedt egy téves elképzelés (amit egyes szakrendelésekben
hallott fals információk is generálnak): „az én leleteimet, labor eredményeimet az orvos úgyis látja”. Ennek következménye, hogy a páciensek
egy jelentős része azt gondolja, hogy szakrendelői vagy labor vizsgálatot
követően még jelentkezni sem kell a háziorvosnál, hiszen „ha látja a leletemet, majd szól, ha probléma van”. A betegek másik része ugyan betelefonál, jelzi, hogy az elmúlt 2-3 hónapban milyen szakrendeléseken járt.
Természetesnek veszi, hogy én ezeket „látom”, elolvastam, értelmeztem,
korábbiakkal összehasonlítottam és azonnal telefonon tudom is közölni a
beteggel a további teendőket.
Mondanom sem kell, hogy ez nem így van. Naponta számos betegnek
próbálom elmondani, hogy semmilyen leletet automatikusan nem látok.
1700-1800 páciens összes lelete nem áramlik be hozzám, így ezeket esténként nem olvasgatom. Ahhoz, hogy „lássam” az adott beteg leletét, a
számítógépen az adott beteghez kell kattintani, majd egy internetes felületről le kell tölteni a dokumentumot. Azt el kell menteni, meg kell nyitni,
el kell olvasni, korábbiakkal össze kell hasonlítani. Ez sok percet vesz
igénybe. A szakrendelés által javasolt terápiát értelmezni kell, a beteg
terápiás lapját ennek megfelelően át kell írni. Az esetleges terápia módosítást a beteggel meg kell beszélni, illetve a lelet alapján esetlegesen
szükségessé váló további vizsgálatokkal, kontrollal kapcsolatban szintén
egyeztetni kell. És akkor az életmód változtatásról, prevencióról nem is
esett szó. Ez telefonhívással nem elintézhető, és a telefonos időkeretbe egyszerűen nem fér bele. A betegek elfelejtik, hogy amikor felhívnak,
velem szembe általában egy beteg ül, esetleg a vizsgálóágyon fekszik
levetkőzve. Sokszor 4-5 hívás is bejön, míg egy beteget meg tudok vizs-

gálni, ki tudok kérdezni. Ahány hívás, annyiszor megszakad az aktuálisan
vizsgált beteggel történő konzultáció, megszakad a gondolat menetem, a
betegre történő megfelelő koncentráció sérül.
Összefoglalva: ha egy betegnek korábbi szakrendelésekről, laborból lelete keletkezett, akkor be kell jönni a rendelőbe, leül velem szembe, letöltöm a leletét (ha nem kapta kézhez), ezt elolvasva és értelmezve tudok
dönteni a további lépésekről, terápia változásról stb.
Ehhez kapcsolódóan: a telefonhívások jelentős része gyógyszerek online
térbe történő felírására vonatkozik. Ez rendben van addig, amíg a beteg
panaszmentes, gyógyszereit előírás szerint szedi, mérhető paramétereit
(vérnyomás, vércukor) otthon kontrollálja, és azok normálisak, szakorvosi
javaslatai érvényesek.
Járványhelyzetben ez a lehetőség rendkívül hasznosnak bizonyult. Sajnos
a betegek egy jelentős része a „telefonon történő gyógyszerrendelést” tévesen úgy értelmezi, hogy ezentúl nem kell menni a háziorvosi rendelőbe,
a doktor majd küldi a receptet a patikába. Akár évekig is - anélkül, hogy
a rendelő közelébe menne.
Ennek eredménye az lesz, hogy a betegek fizikális vizsgálata, vérnyomás
stb. ellenőrzése, szakorvosi beutalások, szakorvosi javaslatok megújítása
elmarad. Számos esetben kell délután visszahívnom a betegeket (miután
délelőtt telefonon leadták a recept igényüket),
hogy figyelmeztessem őket a soron következő
szakorvosi vizsgálatokra, aktuálissá vált labor
vizsgálatra, lejárt szakorvosi javaslatokra, vagy
csak egyszerűen arra, hogy régen járt a rendelőben, szíveskedjen vizsgálatra bejönni.
Összefoglalva: a járványhelyzet javulásával a
receptek online felírását bizonyos keretek között kell tartani. Véleményem szerint, ha egy alkalommal megtörténik a gyógyszerek ilyen formában történt felírása 3 hónapra, a következő
alkalommal személyes megjelenés szükséges a
rendelőben!!
Evvel kapcsolatos további probléma: a receptek
felírása 3 hónapra történik a „felhőbe”. A betegek egy része nem hajlandó a felírás dátumát
feljegyezni a naptárába. Emiatt aztán 1-2 hónap
múlva ismét hívnak, hogy a receptjeiket kérik.
Természetesen ekkor még nem lehet írni, és a
betegnek hosszasan kell magyarázni, hogy a
„felhőben” van még 1-2 havi gyógyszere. Rengeteg idő megy el evvel.
2. kérdés
Igen, sok segítő felajánlást kaptam, köztük a
Marcali Önkormányzat és több beteg is felajánlotta, hogy segít az oltásra történő behívásokban. A felajánlott segítséget
ezúton is köszönöm. Az oltásszervezésnél azonban egy-egy beteg esetében legtöbbször számos kérdés merült fel, (legtöbbször: „nekem ez az
oltás jó lesz?”), amit egy – a beteget és betegségeit nem ismerő – külső
segítő nem biztos, hogy tudott volna kezelni.
3. kérdés
Volt a körzetben olyan, akinek kétszer is sikerült elkapni a COVID fertőzést, illetve volt COVID okozta arcideg bénulás. Ez utóbbi nem gyakori,
de egyértelműen leírja a szakirodalom, mint ritka szövődményét a fertőzésnek.
4. kérdés
Kevés olyan elemet tudnék felsorolni, amit ugyanígy kellene csinálni legközelebb. Véleményem szerint nagy közösségi tereket, sportcsarnokokat
stb. kellett volna kijelölni, ahol egyszerre sok száz ember oltására ke-

rülhetett volna sor. A betegek oltásra történő behívása most szinte teljes egészében a háziorvosi rendszerre volt rátolva. Miközben lássuk el a
COVID-s betegeket, rendeljük meg a COVID teszteket, lássuk el a többi
beteget, oltsunk, jelentsünk az ÁNTSZ felé stb.
Arról, hogy mikor és mennyi oltóanyagot kapunk, vagy milyen oltásra
küldhetünk be beteget az oltópontra, sokszor 24 órás határidő állt rendelkezésre.
A médiában közölt információk alapján az oltóanyagok tekintetében a
betegekben nagyon színes vélemény paletta alakult ki. Legtöbb esetben
egy, maximum kettő fajta oltást hajlandóak elfogadni. Ezt több száz páciens esetében kezelni nem egyszerű, és néha kaotikus.
Szerintem a betegek behívását központosítva, jól szabályozott algoritmus alapján kellett volna megoldani. Adott oltóanyag rendelkezésre állása esetén születési idő, illetve a foglalkozás, korábbi betegség szerint
központilag behívni a pácienseket. Az oltóanyagok közötti „válogatás-t”
keretek közé kellett volna szorítani.
5. kérdés: Előzőekben leírtam: csak akkor telefonáljanak, ha szükséges,
és az adott problémát telefonon meg lehet oldani.
Tisztelettel: Dr Rajnai Miklós

-------------------------------------------------------------------------Tisztelt Marcali Napló!
A pandémia ideje alatt a pillanatról -pillanatra változó, gyakran ellentmondásos ismeretek a vírusról, az okozott betegségről, a gyógyításról, ill. az
orvosi rendelés (zárt ajtós rendelés, és a telekommunikáció prioritása)
változása nagy psychés terhelést jelent..
Az oltások kínálati jellege, az ellentmondásos kommunikáció a betegeket
gyakran agresszív megnyilvánulásra késztette...
Az oltások logisztikáján, a háttér informatikai rendszereken lenne mit
javítani, ill. fontos az empátia, a türelem az összes kommunikációs fél
részéről.
Tisztelettel: dr. Gasparics Anna

Tábor-beharangozó
Az előző évekhez hasonlóan az Önkormányzat idén is tervezi ingyenes, tematikus táborok szervezését Marcaliban lakó 7-14 éves gyerekeknek.
A teljes ellátás mellett mozizás, fagyizás, játszóház is várja a résztvevőket, ehhez társulnak még a választott tematikához illeszkedő foglalkozások.
Az elképzelések szerint június 21- től nyolc héten keresztül párhuzamos turnusokat is
indítanak, ha erre igény mutatkozik.
Nagyon fontos az ingyenesség hangsúlyozása, hogy családja anyagi helyzetétől függetlenül részesülhessen minden kisgyerek a táborozás nyújtotta vigasságokból. Ez
egyáltalán nem mellékes egy olyan időszakban, amikor a járvány sok család költségvetését tépázta meg. Ráadásul a szülők szabadsága is alaposan megfogyatkozhatott
az iskolák zárva tartása alatt, így a gyerekek nyári felügyeletének biztosítása is problémát jelent.
Bővebb információ: EFOP iroda, Városi Önkormányzat - Telefon: 85 / 501-035
A kényszerszünet idejét az ugyancsak esedékes felújítási munkálatok elvégzésére használták fel a Civil Szervezetek Házában, hogy amikor újra
élettel telhet meg az épület, szép környezet fogadhassa az érkezőket.

A megnövekedett igények tették szükségessé a bölcsőde bővítését. Az időjárás függvényében folyamatosan dolgoztak az építkezésen.

Különleges esemény színhelye volt áprilisban a marcali plébániatemplom.
Az „Élet útja” nevet viselő zarándoklat keretében városunkba érkezett a
Meg nem született gyermek szobra, amelynek fogadása és búcsúztatása is
különleges istentisztelet keretében zajlott. A templom szentélyében
felállított műalkotást egy hétig tekinthették meg az érdeklődők.

Saját munkatársai közreműködésével hozta rendbe a Kultúrház a nagyterem színpadának lestrapált padlóburkolatát.

Egyfolytában zajlik a munka a város keleti határában kialakítandó ipari
park területén is. Mint ismeretes, Marcali Önkormányzata erre mintegy ötszáz millió forintot nyert sikeres pályázatával.

Marcali közművelődési és kulturális intézményei a vesztegzár alatt is keresték az alkalmat, hogy kapcsolatban maradhassanak a lakossággal, a
járványügyi intézkedések szűkre szabott keretei között is próbálkoztak hírt
adni magukról. A tavaszi szünet idejére keresőjátékot szerveztek a gyerekeknek a gombai játszótéren, a Kultúrablak tematikus dekorációi pedig a
szépre fogékony városlakókat állították meg egy kis gyönyörködésre.

Húsvéti dekorációval kedveskedtek a Gamesz dolgozói a város lakóinak a
Künzelsau téren. A hangulatos díszek előtt szívesen fényképezkedtek az
emberek, főleg a gyerekek.

Hírek a városból

Új játszóterük lesz a környékbeli gyerekeknek: A Mikszáth Iskola műfüves
pályája mellé, egy csokorba telepítik a lakótelep körüli különböző területeken található szabadtéri játékokat, a szülők kérésének megfelelően.

A járvány alatt is folyamatosan dolgoztak az építők a város főutcáján. A
feladat egyáltalán nem könnyű, hiszen a közlekedés folyamatosságát és a
középületek megközelíthetőségét is végig biztosítani kell. Ahogy minden
építkezés, ez is nyilván okoz egy csomó bosszúságot, dehát mindennek ára
van. Reméljük, ha elkészül, az eredmény kárpótol majd bennünket
az elszenvedett kellemetlenségekért.

A városrészekben sem állt meg az élet: A boronkai kultúrház udvara szép,
új térkőburkolatot kapott, Horvátkúton pedig a hirtelen lezúduló esővíz elvezetését biztosító munkálatokat végezték el.

Körkép a nyitásról
Megkérdeztük a város intézményvezetőit, milyen tapasztalataik vannak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatainak nyitásáról.

Sajnos drágább lett a zöldhulladék tárolására alkalmas, megfelelő kukazsák. Ezt a kormány intézkedése szabályozta így, a helyi szolgáltatónak
ebben sem szerepe sem mozgástere nincs.

Az ott lakók kéréséhez igazodva és véleményük figyelembevételével változott meg a Béke utca forgalmi rendje. A balesetek elkerülése érdekében ne
rutinból vezessenek az arra járók, hanem a táblát figyeljék!

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola:
Tapasztalataink kedvezőek. Az alsós tanulóink csak 9-10 százaléka
(21 tanuló) nem élt a jelenléti oktatás lehetőségével. Majd ez az arány az
első két hét alatt 1 %-ra csökkent. Természetesen igyekeztünk a szabályokat szigorúan betartani, az alsós rész zsúfoltságát csökkentettük
azzal, hogy az osztályok egy részét a felsős épületrészbe telepítettük át.
A nagy iskolaudvart is teljes egészében kihasználtuk, így a különböző
osztályok kevésbé találkoztak egymással. Az online oktatás hatékonysága kicsit alacsonyabb mint a jelenléti oktatásé.
A szülőktől nagyon sok segítséget kaptunk, amelyet szeretnék megköszönni, mert ez ő támogatásuk nélkül, nagyon nehezen boldogultunk
volna.A lemaradásokat ismétléssel, gyakorlással, esetenként plusz foglalkozások beiktatásával igyekszünk az év végéig behozni.
Györei István tagintézmény-vezető

Marcali Óvodai Központ:

A háziorvosi rendelők mellett a kórház is derekasan kivette a részét a védőoltások beadásából. Mind a kastélyban mind pedig az új épületszárnyban működött oltópont. Információink szerint az értesítettek döntő többsége meg is jelent, és beoltatta magát.

Az intézmények kötelező zárvatartása alatt is végig biztosította az Önkormányzat a gyermekfelügyeletet és a közétkeztetést, az azt igénylő felnőttek számára is.

Dr. Moizs Mariann főigazgató március elsejével Czeiderné dr. Virág Erika
Mónikát nevezte ki a kaposvári kórház marcali telephelyének vezetőjévé.

A járvány diktálta kényszer miatt szűk körben ugyan, de azért az idén is
tartott megemlékezést az Önkormányzat március 15-én a Noszlopy - szobornál.

A Marcali Óvodai Központ valamennyi óvodája - a megjelent rendelet
értelmében - április 19-én megnyitotta kapuját. A nyitás vegyes érzelmeket váltott ki gyermekekből, szülőkből egyaránt. A gyermekek többsége örömmel érkezett az óvodába, de akadt olyan kisgyermek is, akinek
nehézséget okozott a „visszaszokás” az óvodai közösségbe. A hosszú
távollét után, a rég nem látott barátok, csoporttársak újra együtt lehettek,
folytatódhatott az önfeledt játék, a játékos tanulás. A szülők többsége is
várta, hogy gyermeke újra részt vehessen az óvodai nevelésben, ahol a
megszokott óvodai csoport, a társak, az óvodapedagógusok jelenléte biztosította számukra a közös élményeket. Lehetősége van a szülőknek a
rendkívüli helyzet miatt továbbra is otthon tartani a gyermeküket, mellyel
eddig a szülők 20%-ka élt.
A dolgozóink nagy számban már megkapták az első oltásukat, így bizakodva várták az újranyitás pillanatait, reménykedve abban, hogy egészségesen folytathatják a munkát. Az elmúlt időszakban az óvoda dolgozói
példaértékűen tudtak alkalmazkodni a kialakult helyzethez, mely nem volt
teljesen ismeretlen számukra, hiszen az első, második hullám is hasonló
fegyelmezettséget, elfogadást, alkalmazkodást várt el tőlük.
A rendkívüli helyzetben a Mesepark Óvoda fogadta azokat a gyermekeket, akiknek szülei nem tudták megoldani a napközbeni ellátásukat.
Hétről-hétre nőtt a gyermeklétszám, de átlagosan nem volt több kisgyermek az intézményben, mint 20-25 fő. Az ügyeletben lévő gyermekek
számára óvodapedagógusaink folyamatosan kezdeményeztek változatos
játékokat, tevékenységeket, melyek tartalmassá, könnyebbé tették ezt az
időszakot. Párhuzamosan ezen időben a többi óvodában nagytakarítás,
fertőtlenítés, leltározási folyamatok valósultak meg. Az óvodapedagógus
kolléganők olyan kiváló szakmai anyagot dolgoztak ki, melyet majd jó
gyakorlatként tudunk alkalmazni óvodáinkban.
A vírushelyzet nagyon sok eddig ismeretlen helyzetet hozott az életünkbe, mely megváltoztatta sok esetben a kialakult hagyományainkat,
nehézséget okozva az előre megtervezett programjaink megvalósításában. Így történt ez az óvodáinkban is, hogy az elmúlt időszakra tervezett programjaink nem tudtak megvalósulni, melyek színesítették
volna a gyermekek óvodai életét. Most az elkövetkezendő időszakban
arra törekszünk, hogy a lehetőségekhez mérten minden olyan programot meg tudjunk valósítani, mely örömet, élményt és tudástartamot
ad gyermekeiknek. Fontosnak tartjuk továbbra is a járványügyi szabályok betartása mellett a gyermekek, dolgozok egészségét megóvni!
Tamásné Turbéki Angéla - intézményvezető

Marcali Noszlopy Gáspár Ált. és Alapf. Művészeti Iskola:
Az alsó tagozat újranyitásakor a nevelő-oktató munka megszervezésénél
a legfontosabb szempont az egészségvédelem és a biztonság volt. A nyitás előtti héten ismételten elvégezték a munkatársak a fertőtlenítő nagytakarítást. Minden tanulócsoport kapott lázmérőt, kéz- és felületfertőtlenítőt. A felsősök visszatéréséig az alsóban új órarendet készítettünk és az
egésznapos iskola helyett áttértünk a „délelőtti tanóra/délutáni napközi”
rendszerére. Ezzel a szervezési móddal lehetőséget biztosítottunk a szülőknek arra, hogy a gyermekeket a tanórák után haza tudják vinni, ha ezt
szükségesnek érzik. Az alsó tagozat különböző évfolyamos osztályai az
épület különálló részeibe kerültek, önálló mosdókkal és udvarral, így a kicsik az egész iskolát „belakták”. A folyosókon a maszk viselése előírás, a
tanteremben ajánlás volt a gyerekek részére. A pedagógusaink mindenhol
viselték a védőmaszkot.
Április 19-én az alsóban tanító kollégák közül – az igazoltan távollévő 2 fő
kivételével – mindenki fegyelmezetten felvette a munkát. A visszatérést
követő első napon a tanulói létszám 77 %-a jelent meg. A járványügyi
helyzetre hivatkozó szülői kérelem esetén biztosítottuk az igazolt tanulói
távollét lehetőségét, amit a szülők 18%-a igénybe is vett az újranyitás
kezdetén. Az utolsó felsősök nélküli héten a jelenléti arány 89%-ra növekedett.
A tantermen kívüli digitális munkarendből származó következmények orvoslása – az elmúlt év tapasztalatai alapján – hosszadalmas folyamat
lesz, aminek első lépését, a tantárgyi felzárkóztatást, az online órán tanult ismeretek ismétlését már azonnal elkezdjük a visszatérést követően.
A közösséget erősítő programok szervezése – mint például a színházlátogatás, az osztálykirándulás, a diáknap, a klubdélután, stb. – mind
a járványhelyzet és az aktuális egészségügyi eljárásrend változásának
függvénye. Patkó Imre intézményvezető

Megnyitottunk
A kormány döntésének megfelelően április 24-én kinyitottak az éttermek - cukrászdák teraszai.
A kellemes tavaszi időben sok marcali kereste fel a kedvelt máriai,
fenyvesi lángosozókat, pizzázókat, de idehaza is felkészülten várták a látogatókat a helyi vendéglátóegységek- ezek tulajdonosait,
üzemeltetőit külön is kérdeztük tapasztalataikról.

Marcello Pizzéria:
Már több mint 12 éve foglalkozunk kiszállítással, a tágabb környéken ismernek bennünket, sokak telefonkönyvében benne van a számunk. Így
mi könnyebben átvészeltük ezt az időszakot. Sőt, nálunk nem volt se
leépítés, se bércsökkentés. Helyette fizetésemelés történt, s plusz alkalmazottakat is vettünk fel. Ők azóta is nálunk dolgoznak. Az első nyitási
napon megtelt a terasz, pedig 150 fő fér be. Egészen zárásig így ment
egész nap. Látványosan érzékeltük, vágytak már az emberek arra, hogy
kimozdulhassanak otthonról. Várjuk a jó időt, hogy mindez így is maradjon. Tágas a belső terünk is, a megfelelő távolságot meg tudjuk tartani, s a szabályoknak eleget fogunk tenni. Ebben az időszakban komoly
konyhabővítést csináltunk, s mivel az étterem zárva volt, tudtunk rajta
dolgozni napközben is. Tervezzük a programjaink folytatását is. Gyereknapon lesz pónilovaglás, ingyen légvárazás, az élőzenés estjeink is menni
fognak, mihelyt már nem kell este fél tízkor hazamenni a vendégeknek.
( Egyed Márton)

Kék Hold Szálloda és Kávézó, Forgách Pince:
Mézes Mackó:
Meg tudtuk tartani a dolgozóinkat, a létszámunk változatlan maradt.
Egyébként bajba lennénk a nyitással, ha elbocsátottunk volna embereket.
Számunkra fontos a régi dolgozó. Most, hogy megnyitottuk a teraszt,
kezd élénkülni a forgalom, de ez még korántsem olyan mértékű, mint az
elmúlt években. A benti részt is még csak néhányan veszik igénybe. Úgy
tudtunk talpon maradni, hogy a kiszállításra koncentráltunk, bővítettük a
kínálatunkat. Ezzel továbbra is fogunk foglalkozni. Nehézséget az okozott
ebben az időszakban, hogy a munkatársak közül is néhányan megbetegedtek. Az aktuális feladatokat elvégeztük azalatt, amíg zárva voltunk.
Reméljük, megtarthatjuk majd a rendezvényeket, lakodalmakat is a nyáron. Igény lenne rá. (Pécsi Ibolya)

Random Bisztro:
Az elmúlt időszakban nem lehetett helyben fogyasztani. A vállalkozás úgy
tudott működni, hogy néhány céghez ebéd kiszállítást vállaltunk, illetve a
lakosságnak elvitelre volt lehetősége. Jól működött ez a rendszer. Csak
annyit vállaltunk ilyen formában, amit a későbbiekben is tovább tudunk
majd működtetni. Senkit nem kellett elbocsátani, s mivel működött a
konyha, még egy szakácsot vettünk fel. Jönnek az emberek a megnyitott
teraszra, de még az időjárás nem igazán kellemes. Mivel az utcafronton
folynak a munkálatok, ezért hátul, az udvari részben alakítottunk ki egy
kisebb területet. Örülnek neki a vendégek, mivel csendes, nyugodt környezetben van. Ha igény lesz rá, megtartjuk ezt a helyet, s még szépítjük is egy kicsit. Úgy mondanám, a fiatalok hamarabb ránk találtak újra.
A belső helyiségekbe beülhetnek az oltottak, reméljük, ebből nem lesz
majd káosz. Fogjuk ellenőrizni az igazolványokat, de ennek a nyitási lehetőségnek is örülni kell, hisz több mint a semmi. Ez új dolog, új feladat.
Működni fog, hisz a vendégek türelmesek, rugalmasak, megértőek. Lehet, hogy eleinte kicsit lassabban megy minden, de én optimista vagyok.
(Szántai Nikoletta)

A szállodában a terasz megnyitott, nagyon kevesen jönnek egyelőre. Hogy
ki veheti igénybe a szállodai szolgáltatást, azzal kapcsolatosan nehéz az
éppen aktuális szabályokat nyomon követni.
Nekünk sajnos kellett alkalmazottakat elbocsátanunk. Tulajdonképpen a
működésünket a családdal oldottuk meg. Most vesszük vissza a dolgozóinkat. Mi kiszállítást nem csináltunk az elmúlt időszakban. Bízunk a
nyárban és az újításainkban, az új arculatban, s reméljük, lesz őszi és téli
szezonunk is.
(Horváth László)

Mester Étterem:
Az éttermek bezárását megnövekedett kiszállítással tudtuk kompenzálni.
Több autót vásároltunk, a létszámot átcsoportosítottuk erre a tevékenységre, így senkit nem kellett elküldenünk. Volt igény erre a szolgáltatásra,
még jobban felkaroltuk ezt a tevékenységünket azért, hogy túléljük a pandémiás időszakot. A nyitással az a tapasztalatunk, hogy még óvatosak
az emberek. Volt megnövekedett forgalom, de még az időjárás sem az
az igazi kiülésre csábító. A belső részben minden olyan szabályt, amit
előírnak, be fogunk tartani. Megpróbálunk majd egy-két asztalt kivenni,
hogy a megfelelő távolságot is tartani tudjuk. Folyamatosan felújítottunk
az elmúlt időszakban, átalakítottuk a konyhát, a házat is szépítjük kívülről. Most már a teraszra koncentrálunk, bővített fedett rész lesz itt. Nagy
meglepetés lesz egyébként, látványos dolgot tervezünk, hiszen ehhez a
városközponthoz méltó teraszt szeretnénk létrehozni. Túléltünk, bővítettünk, ez a lényeg!
(Ható András)

Az elmúlt tizennégy hónapból csak négyet lehettünk normálisan nyitva.
Ez rendkívül nehéz helyzet volt. Érzékelhető támogatást nem kaptunk.
De nézzünk előre.
A rengeteg szabadidőt arra használtuk fel, hogy kitaláljuk, milyen irányban menjünk tovább. Ennek tükrében egy fejlesztést, új irányvonalat próbáltunk az egyik egységünknél kitalálni, a Forgách Pincénél. Gyakorlatilag teljes átalakítás történik ott, kívül is megújul, s tervezve a 2024-es
gyógyszálló nyitására is, szélesítjük a kínálatunkat. Eddig főként rendezvény helyszín voltunk, lakodalmakat, szilveszteri bálokat, vacsorákat bonyolítottunk. Állandó konyhát tervezünk, főleg a helyi és környékbeli termelők alapanyagaiból fogunk dolgozni. Inkább szűkebb étlap kínálattal,
de elmozdulva a szokásos pörkölt nokedlivel menüsortól. Szeretnénk egy
bizonyos életérzést is adni, ezért gyönyörűen megcsináljuk a kinti teraszt
is. Ott lehet majd borozgatni, akár egy nyugágyban eldőlve. Lesz borbolt
is. Hamarosan saját nedünk is lesz, addig pedig a környékbeli gazdák
termékeit árusítjuk majd. Borkóstolók szervezését is tervezzük. Mellette
a helyi sajtok, kolbászok kínálásával színesítjük az élményt. Júniusban
elindul az a la carte étkezés.
A rendezvényeink sorsa pedig a törvényi szabályozásoktól függ majd. Még
tervezni ezt nehéz. Az építéssel, szépítéssel májusban el fogunk készülni.

Helvécia Étterem:
Nekünk talán könnyebb volt túlélni, mivel mi jobbára eddig is az ételek
kiszállításával foglalkoztunk. Ez csak növekedett az elmúlt időszakban.
Minden dolgozót megtartottunk nyolcórás foglalkoztatásban, sőt, még
vettem is fel egy munkatársat. Nekünk terasz részünk nincs. A belső terünkben még kevés vendég van, még félnek az emberek. Fejlesztettünk
annyiban, hogy hátulra hűtőkamrát építettem, s itt tetőt is tervezek erre a
részre. Elvégeztük a tisztasági felújításokat, fertőtlenítéseket is.
(Fekete Lajos)

Múzeumi élet a pandémia ALATt

Nyugdíjba vonuló pedagógusok, iskolai dolgozók
Marcali Óvodai Központ: Darázs Józsefné (fotón nem szeretne szerepelni)
Marcali Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola: A Nők 40 kedvezményes nyugdíj adta lehetőséggel ebben a tanévben két
pedagógus élt: Szabóné Androsics Mária tanító és Völgyesi Attiláné tanító. Marika 36 évet, míg Irma 40 évet dolgozott a Noszlopy Iskolában. Mindkét
pedagógusnak Kásler Miklós miniszter úr Pedagógus Szolgálati Emlékérmet adományozott munkájuk elismeréseként.
Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium: Kulcsár Zsuzsanna kollégiumi nevelő, matematika,
német szakos tanár. 17 évig dolgozott az iskolánál, 7 évig a szaktárgyait oktatta, 10 éve a kollégiumban gondoskodik a tanulókról nagy szeretettel
és odaadással.
Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium:
Jandrics Róbert történelem, valamint német nyelv és irodalom tantárgyakat tanított a gimnáziumban 1982 óta. Többször volt osztályfőnök is, s rengeteget tett a künzelsaui nyári nyelvi kurzusok megvalósulásáért. A tanár úr nem kívánt külön fényképen szerepelni összeállításunkban.

2020-ban és 2021 első hónapjaiban a múzeumok számára is nagy kihívást jelentett, hogy több hónapon keresztül nélkülöznünk kellett látogatóinkat. Ebben az időszakban egyrészről a múzeum belső munkáira fektethettünk nagyobb hangsúlyt, másrészről pedig a társadalmi szerepvállalás
területén vezettünk be új tevékenységeket. Rövid összefoglalónkat e két
téma köré csoportosítva olvashatják.
A Marcali Múzeum néprajzi, történeti és zárt régészeti gyűjteményekkel
rendelkezik, melyek gondozása folyamatos kötelezettségünk. Ennek keretében a különböző egységekben feldolgozó munka zajlott, amely állományellenőrzést, leltározást, műtárgyfotózást, digitális nyilvántartást,
valamint muzeológiai feldolgozást is magában foglalt. Papíralapú fotóink,
dokumentumaink digitalizálásában a Marcali Művelődési Központ több
munkatársa is segítségünkre volt. A történeti és néprajzi gyűjteményekben folyamatos gyarapodás is történt, ezeken a területeken publikációkban tettük közzé a kutatások újabb eredményeit. A régészeti gyűjteményi egységben a régész-muzeológus folytatta a nagyszámú leletanyag
muzeológiai feldolgozását, reményeink szerint az idei év végére be is
fejeződik ez a munka.
Raktározási feladatainkban az egyik előrelépést jelenti, hogy elkészült
az első emeleti teremben kialakított kutatószoba és hagyatéki könyvtár,
ahol – többek között – a dr. Gál József hagyatékából származó, több mint
1400 könyv szolgálja kézikönyvként a tudományos kutatást.
A másik büszkeségünk, hogy a régi börtönépület tetőtere – az EMMI „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” című pályázati forrásának
köszönhetően – teljeskörű felújítással, kiválóan szigetelt, az előírásoknak
megfelelő műtárgyi környezetet biztosító raktárrá vált. A megújult raktári
rész berendezése és feltöltése a következő időszakban ad munkát kollégáink számára.
Már 2020-ban elkészült új időszaki kiállításunk a „Fény- és mozgóképek Marcali múltjáról. Város- és életmódtörténet képeslapokon” címmel,
melyet virtuális tárlatvezetés keretében megismerhettek, személyesen
azonban 2021. május 10-től látogathatnak az érdeklődők.
Új típusú társadalmi szerepvállalásunk egyrészről abban nyilvánult meg,
hogy több kollégánk is a marcali SZESZK gondozóinak munkáját támogatta egyedülállók számára intézett bevásárlásokkal az őszi-téli időszakban.

Másrészről kolléganőnk nagy mennyiségben varrt felnőttek és gyerekek
számára mosható maszkokat, amelyeket a szociális központ munkatársai
juttattak el a rászorulókhoz.
Az otthoni tanulást és a múzeumi ismeretátadást a heti rendszerességgel
megjelenő online tartalmakkal támogattuk. A Marcali Múzeum honlapján
és közösségi médiafelületein gyermekek és felnőttek számára is készítettünk érdekességeket, ismereteket nyújtó online kínálatot, amelyekben
változatosságra és Marcalihoz kötődő múzeumi tartalmak előállítására
törekedtünk.
Összességében elmondhatjuk, hogy az elmúlt hónapokban hatékonyan
láttuk el a gyűjteményeinkhez kapcsolódó feladatainkat. Számos pályázati forrást sikerült szakmai céljainkra fordítani, és új pályázatok benyújtásával a jövőbeli terveinket is sikerülhet megvalósítanunk. Az intézmény
nyitásával nyári táborok és a várva várt könyvbemutató jelenthet majd
sokak számára élményt és kulturális feltöltődést. Szeretettel várjuk Önöket a Marcali Múzeumba! Írta: Marcali Múzeum

Völgyesi Attiláné - tanító

Szabóné Androsics Mária - tanító

Kulcsár Zsuzsanna - kollégiumi nevelő

Forgó Ferencné - német-orosz szakos tanár

Fülöpné Buda Gyöngyi - tanító

Györei istván - tagintézmény-vezető
matematika-informatika-könyvtár szakos tanár

Kila Zoltán - földrajz szakos tanár

Klenovics Józsefné - iskolatitkár

Nagy Gézáné - tanító

Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola:

Búcsúznak a középiskolától
2021-ben, ahogy az elmúlt évben is, csak
az online térben köszönhettek el az iskolák tanítványaiktól. Megható és felemelő
videóüzenetek készültek, a gimnázium teljesen új, látványos technikával alkotta meg
a virtuális ballagást.

Marcali Berzsenyi Dániel Gimnázium:
Idén 36 fő végez a gimnáziumban. Közülük 17-en nyelvi
előkészítős osztályban, 19-en reál, angol, valamint normál tagozaton fejezik be tanulmányaikat.
Az iskola legnagyobb elismerése a Pro Scola díj.
Baranyi Liána 12. E, Gáspár Gréti 12. E és Kuti Melitta
12. E osztályos tanulók érdemelték ki. Szántó Julianna
12. E Jó tanuló- jó sportoló díjban részesült.
Kiemelt könyvjutalmat kapott Antal Virgínia 12. B, Csányi
Nikolett 12. E, Gebei Viktor László 12. B, Hosszú Regina
12. E, Kiss Lajos Bence 12. E, Nagy Laura 12. B. A tanévben végzett munkájukért a diákok közül többen nevelőtestületi dicséretben is részesültek. Ezen kívül az osztályokban még számos könyvjutalom került kiosztásra.

Siófoki SZC Marcali Szakképző Iskola:
Az idei évben 40 fő végzős tanuló van. Közülük 18-an
érettségi, 22-en pedig szakmai vizsgát tesznek. A tanév
végén 27 végzős diákot jutalmaznak kitartó szorgalmukért, az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon nyújtott
teljesítményükért, jó tanulmányi eredményükért, illetve
példamutató közösségi munkájukért.
Közülük is kiemelkedik Horváth Bálint, aki két évvel ezelőtt a Centrum Kiváló Tanulójaként szerzett szakmai
bizonyítványt, idén pedig jeles tanulmányi átlaggal vág
neki az érettségi vizsgáknak. Az iskola tablóit egy későbbi számunkban tudjuk közölni.

Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium:
Öt osztály végez az idén. 11.B mezőgazdasági gépész,
11. C erdészeti szakmunkás, 12. A technikum (erdészet,
vadgazdálkodás ágazat),
13. A erdésztechnikus, 13.B szakközépiskola 2 éves
érettségire felkészítő osztály (szakmunkások középiskolája).
Jutalmazott tanulók:
11.B osztály: Somogyvári Dominik – kitűnő tanulmányi
eredményéért, szorgalmáért és gyakorlati munkájáért.
Gorzó István – jó tanulmányi eredményéért és gyakorlati
munkájáért.
13.B osztály: Lukovics Alex – jó tanulmányi eredményéért és szorgalmáért. Tóth Adrián – jó tanulmányi eredményéért és szorgalmáért.
12.A osztály:
Posza Dániel – jó tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, kollégiumban végzett közösségi munkájáért.
13.A osztály:
Orsós Tamás – jó tanulmányi eredményéért, szorgalmáért és közösségi munkájáért.

Reklám

Szakembert keres Marcaliban?
Keresse fel a Marcali Vállalkozói Adatbázist!
Ha Ön marcali vállalkozó, és még nem szerepel az online felületen, várjuk jelentkezését!
Részletek: https://vallalkozas.marcali.hu/

