XIX. évfolyam 4. szám
2020. április

Ára:
200 Ft

BÚCSÚZOM A SIMONTORNYAI HÍREK
FÕSZERKESZTÕJÉTÕL,
VARGA LÁSZLÓTÓL
Azt hiszem, az újságíró egyik legnehezebb feladata az, ha valakirõl nekrológot kell írnia. Ezzel így vagyok én is. Nehéz ilyenkor összeszedni a gondolatokat, és a kavargó emlékeket szinte lehetetlen sorba rendezni. Te voltál a Simontornyai Hírek mozgatórugója 1992 áprilisától. Ott voltál az elsõ lap szerkesztésénél, közben melletted többször cserélõdtek a tagok, míg végül 2005-ben magadra maradtál. De az újság a szívügyed volt, és
te voltál az, aki nem hagyta megszûnni, mentél és csináltad tovább. Míg szép lassan
2017-ben magad mellé „csábítottál” és fokozatosan engedted el a kezem. De mindvégig
itt voltál nekem! Mígnem 2020. április 14-én végleg letetted a tollat.
Ég veled kedves kollégám!
G.H.H.

EMLÉKÉT MEGÕRIZZÜK
Simontornya érdekében végzett kiemelkedõ eredményességû, maradandó értékû, megbecsülést kiváltó tevékenységéért 2014-ben Simontornyáért Díjban részesült, ugyanebben az évben megkapta
Tolna Megye Önkormányzatának Sipos
Márton kitüntetõ díját is. Ezen alkalommal készített vele interjút Venter Mariann, a Tolnai Népújság újságírója, ezt
felidézve búcsúzunk tõle:
„Varga László elmondta: „A sporttal kezdõdött a közéleti szereplésem, bizonyára
kevesen tudják, hogy középtávfutóként tagja voltam az országos középiskolás válogatottnak. A vegyészeti technikum elvégzése
után a bõrgyárban helyezkedtem el, ahol a
ranglétrát végigjárva, a mûvezetõbõl, gyárrészlegvezetõ, majd fõosztályvezetõ lettem.
A civil foglalkozásomhoz hasonlóan a
sportban is fokozatosan léptettek elõ, így
kézilabda intézõbõl szakosztályvezetõ lettem, majd a Simontornyai BTC ügyvezetõ
elnökének választottak. Egy ciklusban tagja voltam a Tolna Megyei Kézilabda Szövetség elnökségének, sokat a tettünk a
sportág népszerûsítéséért. Feladatom elsõsorban a Tolnai Népújságban a kézilabdá-

val kapcsolatos cikkek írása, a kapcsolatok
ápolása volt. Mondhatom, hogy szerelmem
a kézilabda, általa nagyon sok élménnyel
gazdagodtam, a lány és a fiú csapatok is
meghatározó szerepet töltöttek be az NB
II-es bajnokságokban, a Cece-Simontornya nõi csapatával pedig az NB I/B-ig jutottunk. Napjainkban az újonnan alakult Simontornya Kézilabda Klub szaktanácsadójának kértek fel, itt próbálom meg öt évtizedes tapasztalatommal segíteni a minél
jobb, eredményesebb mûködést.”
Elmondta azt is, hogy már gyermekkorában kacérkodott az újságírással, több cikke, tudósítása jelent meg a Fejér Megyei
Hírlapban és a Pajtás újságban. Késõbb,
amikor már a bõrgyárban dolgozott, F.
Kováts Éva, a Tolnai Népújság munkatársa segítségével, többedmagával elkezdték írni az Üzemi életünk címû lapot. Innen egyenes út vezetett a Simontornyai Hírek havilaphoz, amelyet több
mint harminc évig közösen írt és szerkesztett több kollégával, de napjainkban
már csak egyedül készíti. A sporttudósítások mellett közel tíz évig a Tolnai Népújság külsõ munkatársaként Simontor-

nya és környéke településeinek eseményeit, híreit adta közre.
Varga László büszke mindkét kitüntetésére, mint elárulta, az elismerések hatására új lendületet kapott, amely további
munkára ösztönzi mindkét szívéhez közel álló területen.
Elismerései: a Bõrgyár Kiváló Dolgozója, a Könnyûipar Kiváló Dolgozója, Kiváló Újító arany fokozatú kitüntetés, Tolna
Megye Kézilabdázásáért arany fokozatú
kitüntetés, a Tolnai Népújság és a Horfer
Serleg kitüntetése 45 éves tudósítói tevékenységéért. A város önkormányzata Simontornyáért Díjjal tüntette ki, a Tolna
Megyei Önkormányzat közgyûlésétõl pedig a Sipos Márton-díjat vehette át a megyenapon.
Pihenése legyen csendes, emléke áldott!

2

2020. április

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Polgármesteri
döntések
2020. április 15-én döntött a települési támogatási kérelmek ügyében.
2020. április 21-én megalkotta a köztemetõk használatának rendjérõl szóló 12/2014.
(XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet. A temetõ önkormányzati üzemeltetésû lett, temetõgondnokká Csonka Istvánt nevezték ki.
A legfontosabb díjtételek:
A köztemetõ sírhelydíjai
egy megváltási ciklusra

5.) Újraváltási díjak: A díj az elsõ megváltás díjával egyezik meg.
Temetõ létesítmények, illetve az üzemeltetõ
által biztosított szolgáltatások
igénybevételéért a temetkezési szolgáltatók
által fizetendõ díjak
6.) Temetkezési szolgáltatók
által fizetendõ díj:
12.000 Ft
(temetõi létesítmények,
ravatalozó használati díja)
hûtõkamra
1.000 Ft/nap
temetõ fenntartás
(pl. egyszeri szemét szállítási
díj temetésenként)
7.000 Ft
A díjakat 2020. május 1. napjától az önkormányzat fogja beszedni (korábban a szolgáltatónak kellett ezeket a díjakat fizetni).

FIZESSEN ELÕ
A SIMONTORNYAI
HÍREKRE
a polgármesteri
hivatalban!
200 Ft/újság
Egész éves elõfizetés:
2400 Ft

Koronavírus járvánnyal
kapcsolatos események

2020. április
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Példaértékû összefogás

Példaértékû összefogás eredményeként közel 3000 darab maszk érkezett a polgármesteri hivatalba. Önkéntesek varrták, támogató szándékúak vásárolták azokat, hogy segítsék a vírus elleni védekezést.
A maszkokból kb. 700 darabot eljuttatunk a legidõsebb, legveszélyeztetettebb simontornyai lakosoknak, 200 darabot az Õszikék dolgozóinak,
100 darabot az ABC dolgozóinak, illetve maszkkal nem rendelkezõ vásárlóinak, kb. 400 darabot pedig átadtunk a rászorulóknak a polgármesteri hivatalban.
Kérjük, ha tudnak olyan személyrõl, akinek szüksége van maszkra, akkor
jelezzék, segítsenek abban, hogy eljuttathassuk hozzá!
Még egyszer köszönjük az önzetlen felajánlásokat, a munkát, amivel segítik, hogy Simontornyán mindenki hozzájuthasson a védõmaszkokhoz!
Az alábbi „maszkszámlálóban” vezetjük a beérkezett segítségeket:
Név:
db
Rózsáné Kovács Anna
209
Kovács Vivien
28
Õri Józsefné
200
Kovács Andrea
30
Nagyné Bodnár Zsuzsanna
és segítõi
220
Pápainé Tóth Anna
8
Vak Bottyán Óvoda dolgozói
310
Mohainé Ortner Rita
10
Beidekné Marianna
70
Komáromi Éva
27
Takácsné Gyõri Mariann
42
Zeng Quing Lu
300
Bond Cai
400
Géringer György
500
Molnár Lászlóné Szilvia
23
Bajcsi Géza
100
Horváth Anita
40
Bakó Szilvia
45
Kiss Ildikó
100
Andráskó Péter
100
Pajor István és Pajor Balázs
100
Szabó Róbert
50
Összesen:
2912
Egyéb felajánlások: Simontornyai Varroda sok-sok méter kalapgumi,
Kalános József (Öcsi bácsi) 50.000 Ft.
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Építési hulladék elhelyezése
A Simontornya 181. hrsz. alatti (pálinkafõzde mögött található) zárt önkormányzati udvarban a simontornyai lakosok részére 2020. május 1-jétõl az építési hulladék térítési díj
ellenében lerakható.

Pappné

Naplemente

Térítési díjak: lakosság részére 1000 Ft/tonna, közületek részére 2500 Ft/tonna
A telephely nyitva tartása: kedd: 9-13 óráig, csütörtök: 12-16 óráig

„Új sírok, koszorúk
Virágok csokorba.
Akik köztünk éltek,
Akiket szerettünk
Elköltöznek sorba.

Õszi levélhullás
Életünk estéje.
Egyre hull a levél,
Elsiratunk egyet,
Új hull a helyébe.

Sokszor felidézzük
Emlékeink sorát.
Hosszú körmenetben
Jönnek kedveseink:
Szülõ, rokon, barát.

Szívünkre szorítjuk
Gondolatban õket,
Aztán fájó szívvel
Útjukra bocsájtjuk
A ködbe veszõket…”
(Csók Ilona)
(A névsor a Simontornyai Polgármesteri Hivatal nyilvántartása alapján
készült.)

Átvétel szabályai:
– A beszállított építési hulladék kommunális hulladékot, mûanyagot, üveget, fémet (vasbetonszerkezetek kivételével), szerves anyagot (fa, nád) nem tartalmazhat.
– Az azbeszt tartalmú építõanyagok (pala), gipszkarton átvétele nem lehetséges.
– A telephelyen a hulladék elhelyezése csak fajtánként elkülönítve (beton, tégla-cserép
stb.) az átvevõ személy utasításai alapján történhet.
– Beszállítás csak a nyitvatartási idõben lehetséges.
– Az átvételnél igazolni kell a megbízó (hulladéktulajdonos) elhelyezési jogosultságát
(állandó lakcím, tartózkodási engedély, telepengedély).
– A hulladék mérése a Simongabona Kft. telephelyén történik (a mérés díja az átvételi
árban szerepel).
További információk kaphatók: Pásztor Krisztiántól, a 06 (30) 412 7185-ös telefonszámon kaphatók.
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Építési törmelék hasznosítása
A mindennapi életünk során komoly kihívást jelent a háztartásokban keletkezõ hulladék kezelése. Az emberi tevékenység
melléktermékét jelentõ kommunális hulladék 30 %-át az építési tevékenységbõl származó, elsõsorban bontási hulladék teszi ki.
Fontos törekvésünk a keletkezõ szemét újrahasznosítása, illetve ártalmatlanítás utáni elhelyezése.
Felelõtlen állampolgári magatartás következtében a hulladékok illegális elhelyezése
Simontornyán is komoly problémákat
okoz. Nehezíti a helyzetet, hogy a nagy tömegben keletkezõ építési törmelék elszállítása költséges, egy a szolgáltató által biztosított 5 m3-es szállító edényzet közel 50 ezer
forintba kerül. Az illegális lerakás mellett
eddig a helyben keletkezett építési hulladék hallgatólagosan egy önkormányzati telephelyre került beszállításra. Az elmúlt 10
év bontási hulladéka (a csatornaberuházás
hulladékait is itt felejtette a kivitelezõ) teljesen megtöltötte már a 6000 négyzetméteres területet. A beszállítás szabályozatlansága miatt sajnos az építési hulladékba
kommunális és szerves szemét is keveredett.
A megoldás, a hulladék válogatás utáni törése (darálása) kézenfekvõ volt, hiszen az
építési törmelék szinte teljes egészében újrahasznosítható. A Tambau Kft.-tõl bérelt
gépekkel négynapos ütemben sikerült a telephelyen található mintegy 1500-2000 m3
hulladékot feldolgozni. A munka végén körülbelül 1000 m3 építési alapanyagként is
hasznosítható zúzalék keletkezett. Ezt a
tervezett beruházásaink és a külterületi
utak javítása során tudjuk majd felhasználni. A mellékterméket jelentõ poranyagot –
a várral szemközt tervezett – csónakház helyének feltöltéséhez használtuk fel. A feldolgozás néhány millió forintba került, de
ez az összeg a felhasználás során realizálható lesz, hiszen drága alapanyagokat válthatunk ki vele.
Meggyõzõdésünk, hogy a helyben keletkezett hulladék feldolgozásának, újrahasznosításának a mutatott példa alapján is van lehetõsége. Környezetünk védelme, komfortérzetünk biztosítása érdekében szabályozottabb keretek között biztosítani kívánjuk az építési hulladékok legális keretek között történõ további elhelyezését. Jelképes átvételi díj bevezetésérõl is döntöttünk, amely a legközvetlenebb
költségek (személyzet, telepfenntartás, mérés) fedezetet biztosíthat. Bízom benne, hogy egy pici lépést tettünk az élhetõbb környezetünkért!
Torma József

Temetõtakarítás után egy héttel...
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Újult erõvel dolgozik tovább az alapítvány
A Simontornya Múltjáért Alapítvány
1998-ban jött létre, Farkas Ferencné Margit néni segítségével Tóthné Unghy Ilona
alapította, õ volt az ötszemélyes kuratórium elnöke, de egyben õ volt a motorja is.
Hatalmas energiával kutatta városunk
múltját, dr. Kiss István után méltán nevezhetjük õt is Simontornya krónikásának.
Gyûjtötte az adatokat, a szellemi és tárgyi
emlékeket, fáradhatatlanul dolgozott mindig az éppen aktuális témán. Önállóan
szerkesztette és az alapítvány költségén
nyomtatta, majd értékesítette a munkáiból
írt köteteket. Az évek során megjelent kiadványai a megjelenésük sorrendjében:
1998. A simontornyai katolikus népiskola
története
1999. A simontornyai református elemi
népiskola története
2000. Simontornya képekben régen és az
ezredfordulón I. kötet (társszerzõvel);
2000. Simontornya társadalmi, gazdasági
és kulturális életét meghatározó Fried család története
2001. Simontornya képekben és az ezredfordulón II. kötet (társszerzõvel)
2004. A krónikaíró dr. Kiss István élete és
munkássága
2005. A simontornyai zsidóság krónikája
I-II. kötet
2006. Neves gyógyszerészek Simontornyán
– a Pillich család története (társszerzõkkel)
2007. 10 év 100 oldalban – 10 éves a Vak
Bottyán Általános és Szakképzõ Iskola,
Gimnázium – Hatosztályos gimnázium
(1997–2007)
2008. Simontornya kis tüköre
2010. Zsigmond Tiborné dr. pedagógus
életútja (társszerzõkkel)
2013. Simontornyai tanítók-tanárok emlékkönyve,
2013. Tablók könyve I.
2013. Volt egyszer egy bõrgyár... (társszerzõvel)
2015. Simontornyai kisdedóvók és óvodapedagógusok emlékkönyve
2015. Simontornya képes krónikája
I-II-III. kötet
2016. 1956 Simontornya lakói és a Simontornyai Bõrgyár életében
2016. Volt egyszer egy SIMOVILL Ipari
Szövetkezet
2016. Volt egyszer egy Bõr- és Szõrmefeldolgozó Vállalat
2016. Fúvósoktól a rockig – Simontornya
zenei élete az elmúlt 80 évben
2018. A kastélyos falu Erdõtarcsa képes
krónikája a kezdetektõl napjainkig

Pedagógusi évei alatt a diákok bevonásával
megkezdte a tárgyi emlékek kiállítássá rendezését. A „Styrum Nagyházban” (ma
Helytörténet Háza) folyamatosan szaporodott a kiállítási anyag, gyûltek a régi fotók, adatok, tárgyak, így mára szinte minden helyiség megtelt Simontornyához köthetõ emlékekkel. Órákat lehet eltölteni az
egész megtekintésével.
Tóthné Unghy Ilona halálával nagy veszteség érte a várost. A rendkívüli munka megakadt, az összegyûjtött anyag gazda nélkül
maradt, a mûködtetõ alapítvány elárvult.
Nagy felelõsséget ró ránk ezek megõrzése.
A Helytörténet Háza a kiállításokkal
együtt a Simontornyai Várhoz került, a vár
dolgozói viselik a gondját. Fontosnak tartjuk a létrejött értékek megbecsülését, felelõsségteljes gondozását, a jövõnek való
megõrzését és a minél szélesebb körben
történõ megismertetését.
A Simontornya Múltjáért Alapítványt sem
szeretnénk megszüntetni, ezért új kuratóriumot hoztunk létre. A kuratórium elnöke és Enesei Józsefné halálát követõen a
megmaradt három kuratóriumi tag írásban
jelezte a lemondó szándékát, ezért teljesen
új tagság jött létre.
Herczeg Gyöngyi kapott felkérést az alapítvány elnöki tisztégére, aki évek óta pedagógusként dolgozik és a szõlõ-, borágazat területén is fontos feladatot lát el. Õ
nagy megtiszteltetésnek érezte a megkeresést és elszántan, tele tervekkel vállalta el.
Hisz abban, hogy az itt élõ emberek segítségével az alapítvány eredményesen tudja
folytatni a megkezdett munkát, és színesíteni, gazdagítani fogja Simontornya mindennapjait.
A polgármester felkérésére került a tagok
közé Árvainé Olchváry Melinda, aki 2007tõl kötõdik Simontornyához. A Mózsé-hegyen vásárolt a férjével szõlõt és rendszeresen mûvelik azt. Külsõ szemmel látta a városunk helyzetét, érzékelte, hogy mennyire

szeretné a lakosság, hogy ez a régi múltú
város megújuljon. Mérlegképes könyvelõ,
a minõségirányítás területén dolgozik, tagja volt és könyvelt egy civilszervezetnek.
Szakmai tudásával, ötleteivel szeretné támogatni az alapítvány munkáját.
A kuratórium tagjai lesznek még Máté
Imréné és Gyenei Lászlóné (Adrián Zsuzsanna), akik a vár dolgozóiként jól ismerik
Simontornya helyzetét. Az elmúlt évek
kulturális életében tevékenyen részt vettek, ismerik a helyiek, illetve az ideérkezõ
turisták igényeit, véleményét. Mindketten
fontosnak érzik a múlt tiszteletét és aktívan kiveszik részüket a napi aktualitásokból.
A kuratórium összeállt, már csak a bírósági
bejegyzésre kell várni.
Az alapítvány gondozza Tóthné Unghy
Ilona kiadványait, árusítja azokat, és igény
esetén újranyomtatja az elfogyott példányokat. Jelenleg a várban vagy a Helytörténet Házában lehet érdeklõdni, megvásárolni azokat.
Fontos feladatként az alapítvány fogja biztosítani a SIM tévé mûködését, már néhány kísérleti adás megtekinthetõ a város
honlapján, és hetente új felvételek kerülnek adásba a SIM tévé csatornáján.
A kirándulókra gondolva a régi turistaútvonalakat is tervezik megújítani, már elkezdték az információs táblák, jelzések készítését.
Az alapítvány csapata szívesen fogadja az
új ötleteket, a segítõ kezeket, az erkölcsi és
anyagi támogatásokat.

Kérjük adója 1%-ával
Ön is támogassa
alapítványunkat!
Adószám:
18856930-1-17
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TÁJÉKOZTATÁS A SZEKSZÁRDI RENDELÕINTÉZET
JÁRÓBETEG-SZAKELLÁTÁSOK ÚJRAINDULÁSÁRÓL
Értesítjük tisztelt betegeinket, hogy 2020. május 5-étõl fokozatosan újraindulnak kórházunkban a járóbeteg-szakellátások. Ezzel egyidejûleg a korábban kiadott elõjegyzések érvényüket vesztik!
Az újraindított szakrendelésekre a táblázatban szereplõ rendelési idõben és telefonon kell új elõjegyzést kérni!
Az újraindított elõjegyzések egyik feltétele, hogy a beutaló köteles szakrendelésekre a betegeknek érvényes beutalóval kell rendelkezniük.
A rendelési napon és idõszakban lehetõség van a szakorvossal telefonon konzultálni. Abban az esetben, ha a telefonos konzultáció során az orvos úgy ítéli meg, hogy a személyes megjelenés/vizsgálat is szükséges és indokolt, akkor idõpontot (elõjegyzést) fog adni.
Az ellátásokon kizárólag a fentiek szerinti, elõzetes telefonos egyeztetés alapján pontosan meghatározott, a szakorvos által elõjegyzett
idõpontban kell és lehet megjelenni!
Fontos, hogy az elõjegyzett idõpontot mindenki pontosan tartsa be, mert egy esetlegesen elmulasztott idõpont csak egy késõbbi napon
pótolható!
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a higiénés szabályokra mindenki fokozottan ügyeljen!
Kérjük, hogy a rendelésekre minden elõjegyzett beteg hozza magával és viselje a SAJÁT maszkját!
Fontos információ, hogy egyes beavatkozások elõtt szükséges a COVID-19 teszt elõzetes elvégzése, ami a háziorvosok által kérhetõ.
Ezen beavatkozások körérõl a beteg a telefonos egyeztetés alkalmával kap tájékoztatást.
Kérjük, hogy a kapott elõjegyzési idõpont elõtt legfeljebb 15 perccel korábban érkezzen! Nagyobb várakozó tömeg kialakulásának
megelõzése érdekében, ennél korábbi idõpontban nem léphet be a rendelõintézetbe.
Fontos változás: elõzetes idõpont-egyeztetés szükséges a laboratóriumi vizsgálat, mint szakrendelés igénybevételéhez is! Idõpontok a
betegirányítás telefonszámain kérhetõk.
Amennyiben egyeztetett idõponttal rendelkezik, de lázas, felsõ légúti tünetei vannak, ne jelenjen meg a szakvizsgálaton, hanem háziorvosával vegye fel a kapcsolatot!
Egyúttal szakrendelési idõpontját is mondja le, és gyógyulását követõen kérjen új idõpontot.
http://portal.tmkorhaz.hu/tajekoztatas-jarobeteg-szakellatasok-ujraindulasarol/?fbclid=IwAR0XgY6Hja0Ig9LqHbBIZJM_X71QI
9v4bLUj2k4WR4-eDbNXSGEvsda0YyQ

Czinkon Olivér
Marony Dominik
Bogdán Leila Gréta
Jány Levente

Lampert Csaba–Kling Hermina
Szabó Róbert–Halbaksz Adrienn
Sánta Péter–Jencsik Viktória
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Közlemény a Dombóvári Szent Lukács Kórházban a COVID-19
járvány miatt elrendelt eddigi intézkedések változásairól
A COVID-19 járvány helyzetének hazai változásai miatt az új típusú védekezés részeként meghozott kormányzati intézkedések
az egészségügyi ellátás fokozatos újraindítása érdekében kerültek elrendelésre és bevezetésre 2020. május 4-tõl kezdõdõen.
Az egészségügyi ellátórendszer fokozatos, több lépcsõben bevezetésre kerülõ újraindítása a járó- és fekvõbeteg ellátásban az
alábbiak szerint történik:

– COVID-19 gyanús járóbeteg tervezett ellátásra nincs lehetõség.
Ezen betegeket a jelenlegi eljárásrend szerint a háziorvos és mobil mintavevõ team közremûködésével tesztelni kell és otthonukban karanténba helyezni. Amennyiben állapotuk szükségessé teszi, a kijelölt kórházakban részesülhetnek fekvõbeteg ellátásban,
illetõleg az akutan szükséges beavatkozásokat is ott végezhetik el.
Dombóvár, 2020. május 4.
Dr. Kerekes László fõigazgató

– Az egynapos ellátás keretében végezhetõ, a veszélyhelyzetben
elhalasztott beavatkozások tervezetten és ütemezetten újra elindulnak a különbözõ szakterületeken.
– A betegek a megfelelõ szakrendeléseken telefonon, vagy szükségesség esetén újabb személyes vizsgálatot követõen kapnak új
elõjegyzési idõpontokat. A korábban várólistán nem rögzített
újabb egynapos sebészeti ellátások elõjegyzése is megkezdõdik a
megfelelõ szakrendeléseken.
– Az egynapos sebészeti beavatkozások csak negatív PCR teszt
birtokában végezhetõk el. A mintavételi eljárás a beavatkozások
elvégzése elõtt legfeljebb 2 héttel, de lehetõleg 1 héten belül a háziorvos kezdeményezésére az OMSZ mobil mintavételi egységének közremûködésével történik. A beteg a negatív teszt eredménnyel jelentkezik a beavatkozás napján a kórházban.
– Tervezetten újra indulnak a korai aktív rehabilitációs ellátások.,
melyhez a kórházi felvétel elõtt szintén kötelezõ teszt (PCR) vizsgálati eljárás kapcsolódik.
– Otthonról szakorvosi beutalóval történõ felvétel esetén az egynapos ellátásokhoz hasonló eljárásrendben, kórházból történõ
átvétel esetén az átadó kórház által kezdeményezett és elvégzett
negatív COVID-19 teszt után.
– A korai, aktív rehabilitációs ellátást az átadó kórházi osztály
vagy a megbetegedés szerint illetékes szakrendelés kezdeményezi
a rehabilitációs osztályok telefonon történõ megkeresésével és
idõpont egyeztetésével vagy járó beteg esetén szakorvosi beutaló
eljuttatásával.
A korai aktív rehabilitációs ellátások és a mûtéti beavatkozások
körének szélesítése a következõ idõszakban a járvány mindenkori
aktuális helyzetének függvényében alakul. A változásokról tájékoztatást fogunk adni.
A sürgõsségi fekvõbeteg ellátás az eddigiekhez hasonló módon
történik minden szakterület vonatkozásában.

– Elsõsorban telefonon történõ elsõdleges kapcsolatfelvétel
szükséges, melynek során a panaszok, tünetek, eddigi gyógyszerelés stb. ismeretében a szakorvos diagnosztikus és terápiás javaslatot tehet.
– Amennyiben a megbetegedés jellege vagy az orvosi vizsgálathoz
kapcsolódó beavatkozások indokoltsága miatt személyes megjelenés is szükséges, arra elõzetesen minden esetben idõpontot kell
kérni, illetve kapni az egyes szakrendeléseken. Az idõpontokat
úgy kell megadni, hogy ne legyen torlódás a betegellátás során. A
betegeknek a megadott idõpontban meg kell jelenni vizsgálatra.
– A rendelõintézetbe történõ belépéskor triage történik lázméréssel, kérdõív kitöltésével, csak ezután mehetnek a betegek a
szakrendelésekre. Minden betegnek kötelezõen maszkot kell viselnie és a szükséges 1,5 m-es távolságot és az elõírt higiénés szabályokat be kell tartania.
– Bizonyos nagy kockázatú beavatkozások elõtt COVID-19 vírus
teszt vizsgálat (PCR) szükséges az elõzõekben részletezetteknek
megfelelõn. Ezen vizsgálatokra csak negatív teszt eredmény birtokában kerülhet sor.
– A járóbeteg-ellátás keretében elvégzendõ sürgõs, vagy elmaradásuk esetén maradandó károsodással járó beavatkozások a jelenlegi rendnek megfelelõen elõjegyzés és tesztelés nélkül történnek.

A Dombóvári Rendelõintézetben elérhetõ szakorvosi ellátások
Minden olyan pácienst, akinek a személyes vizsgálata nem tûnik
feltétlen indokoltnak, ezentúl távkonzultációban lássanak el, ezzel is minimalizálva az orvos-betegtalálkozók számát
Telefonos konzultáció esetén a telephelyek központi telefonszámán keresztül:
Dombóvár: 06 74 564 000
Tamási: 06 74 471 211
Pincehely: 06 74 406 682

*Az akut ellátást igénylõ sürgõs esetek és a súlyos egészségkárosodás
veszélye miatt nem halasztható betegellátások és telefonos konzultáció, szükség esetén idõpont alapján személyes megjelenés.
Ortopédia és fizikoterápia várhatóan május 18-tól elérhetõ.

A Tamási Rendelõintézetben a COVID-19 járvány miatt az ellátás a sebészet, röntgen és labor kivételével szünetel.
Telefonos konzultáció és személyes megjelenés a többi szakrendelés esetén Dombóváron, illetve belgyógyászat, kardiológia,
diabetológia esetén Pincehelyen lehetséges a megadott elérhetõségeken:

2020. április

*Az akut ellátást igénylõ sürgõs esetek és a súlyos egészségkárosodás
veszélye miatt nem halasztható betegellátások Dombóvári Rendelõintézetben elérhetõk.
Dombóvár: 06 74 564 000
Tamási: 06 74 471 211
Pincehely: 06 74 406 682 vagy 06 74 406 676,
e-mail: belgyogyaszat.prend@szlkorhaz.hu
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Értékeink – Simontornyai menyegzõ

A címet olvasva nem biztos, hogy ugyanarra gondol mindenki, bár a legtöbben már láthatták személyesen, vagy egy-egy esküvõi fotón.
A városházán a házasságkötõ terem falát 1996-tól egy kerámia dombormû díszíti, Garányi József és Garányiné Staindl Katalin közös
alkotása, melynek címe: Simontornyai menyegzõ.
A két mûvész neve nem ismeretlen megyénkben, itt Simontornyán közös kiállításuk is volt a várban 1989-ben. A ’90-es években a város
akkori vezetõi keresték fel õket, hogy a városháza dísztermében helyezzenek el egy nagyobb méretû alkotást. A házasságkötések helyszíne adta az ötletet a menyegzõi jelenet megfogalmazására. Staindl Katalin korábban elkészítette már a menyegzõi hangulatú makettet, amit felnagyítva újragondoltak férjével. Az alakos kompozíción karakteresen jelenik meg a simontornyai vár formája is. Ezzel a
motívummal tisztelegtek a mûvészek városunk meghatározó történelmi emléke elõtt. A házasulandók, rokonok, jóbarátok az életre
szóló esemény izgalmában nem szokták elemezni a mûalkotást, dísz csupán, ami emeli az esküvõ fényét, s amely szépségével, finom színeivel be is tölti ezt a szerepét. A falikép azonban nem a felhõtlen boldogságról szól. Középen a võfély áll, minden titkok tudója. A baloldalon ülõ fiatal férfinek nem örömünnep ez a nap. Érdemes megfigyelni a gyõztes võlegény és az elhagyott szerelmes tekintetét. A
menyasszony arca is inkább a régi kedves felé fordul. Jobboldalon ül a menyasszony apja, az õ arckifejezése a legfájdalmasabb. Ernyedten pihenõ jobb keze a tehetetlen belenyugvást mutatja. A képen mindenki színleli az örömöt. Az áldomásra emelt poharak az ünnepeltek felé, az arcok ellenkezõ irányba fordulnak, csak a gyerekek boldogok. Õk még nem ismerik a jövõt.
A mûvészházaspárnak még két köztéri alkotása látható Simontornyán. Garányi József készítette a katolikus templom bejáratával
szemben látható, kétfigurás szobrot, Anyaság címmel. Az anya szeretetteljesen vezeti gyermekét. Érdekesség, hogy a szobor voltaképpen kerámia, és másik példánya is létezik. Garányiné Staindl Katalin munkája a patika falán látható mázas kerámia dombormû, amit a
simontornyai entomológus, gyógyszerész, Pillich Ferenc emlékére alkotott.
Máté Imréné
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