
 
1 

ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 2 0 . M Á R C I U S - Á P R I L I S  
 

ÁSZÁR A KORONAVÍRUS IDEJÉN 

A koronavírus járvány kezdetétől szórólapokon, plakátokon, a honlapunkon és a facebook 

oldalunkon is folyamatosan tájékoztattam/tájékoztatom a lakosokat a helyi rendelkezésekről, 

hirdetményekről, igénybe vehető segítségnyújtásokról. Közben folyamatosan felhívtam a figyelmet 

a „Maradjanak otthon!” és a „Vigyázzanak magukra és egymásra!” szlogenek mögött rejlő fontos és 

betartandó, a védekezés alapját jelentő utasításokra. NINCS MÉG VÉGE A VÍRUSJÁRVÁNYNAK! 

Azonban az elmondható, hogy az ászári lakosok nagy része eddig jól vizsgázott. Köszönöm a 

pozitív hozzáállást, a türelmet, a kitartást! Folytassuk hasonlóan! 

Ászáron a mai napig nem tudunk koronavírus fertőzött személyről. Május 13-ig 8 fő került 2 hetes 

hatósági karanténba, 2 fő most is abban van. A járásunkban vásárolt és egyéb tesztelések alkalmával 

( kb. 50 fő ) eddig nem mutattak ki pozitív esetet Ászáron.  

Dátum  
Aktív 

fertőzött  
Elhunyt  Gyógyult  Összesen  

Aktív 

fertőzöttek 

változása  

Napi új 

elhunyt  

Napi új 

gyógyult  

Napi új 

fertőzött  

2020-03-11 13 0 0 13 1 0 0 1  

2020-03-16 36 1 2 39 6 0 1 7  

2020-03-28 298 11 34 343 42 1 0 43  

2020-05-13 1809 430 1102 3341 -72 5 95 28  

2020-05-14 1775 436 1169 3380 -34 6 67 39  

Fokozatosan enyhítenek a kijárási korlátozásokon, de ez nem jelenti azt, hogy vége a járványnak. 

Tekintsenek a fenti táblázatra! Március 11-én veszélyhelyzetet hirdettek 13 aktív fertőzöttnél. 

Március 16-án bezártuk az iskoláinkat, templomainkat 36 aktív fertőzöttnél. Március 28-ától 

kijárási korlátozás lépett életbe 298 aktív fertőzött, 11 elhalálozott és 43 új megbetegedésnél. 

Hasonlítsuk össze ezeket a számokat a május 13-14-i adatokkal. Két hónap alatt sokat tanultunk 

védekezésből, óvatosságból. Ezért is, meg a csökkenő tendenciák miatt van lehetőség az enyhítésre. 

ENYHÍTÉSRE, DE NEM FELOLDÁSRA! MINDENKIT ARRA KÉREK, HOGY A VÉDELMI 

INTÉZKEDÉSEKET SZIGORÚAN ÉS KÖVETKEZETESEN TARTSA BE, SAJÁT ÉS HONFITÁRSAINK 

EGÉSZSÉGÉNEK MEGÓVÁSA ÉRDEKÉBEN!  

Vigyázzunk, hogy nehogy úgy járjunk, mint az egyszeri ászári szőlősgazda, aki februárban már 

korán lemetszett, tavasszal és nyáron kapált, zöldmunkázott, permetezett. Mindent elvégzett a maga 

idejében, vigyázta, óvta, szeretgette a gyönyörű szőlőjét. Ősszel napkeltétől napnyugtáig őrizte a 

seregélyektől. Sokszor kint is aludt. Azonban a szüret előtti napon gondolta, már nem történhet 

semmi baj, meg napok óta seregélyt se látott, ezért bent töltötte az egész napot, a szüreti 

előkészületekkel foglalatoskodott. Dolga volt. Reggel népes csapattal elindultak a szőlőbe, hogy 

leszedjék a több mint fél éves munka gyümölcsét. Ahogy kiértek, le sem pakolták a szüretelő 

edényeket, mert nem volt azokba mit rakni. Leszüreteltek a seregélyek. Pedig mennyi munka volt 

benne, mennyi idő, mennyi türelem, mennyi erőfeszítés. Mind kárba veszett egy rossz döntés miatt. 

Ugyan ott tartott, mint az a trehány, nemtörődöm szomszédja, aki még a metszést ugyan elvégezte, 

de se zöldmunka, se hurulás, se permetezés. Az enyészeté lett a szőlője. Az övé meg a seregélyeké. 

Ki járt jobban? Ki járt rosszabbul? De legfőképpen: miért? Vagy nyomatékosabban: miért is? 

VIGYÁZZANAK MAGUKRA ÉS EGYMÁSRA! TARTSÁK BE A SZABÁLYOKAT! AKI TEHETI, MÉG 

MARADJON EGY KICSIT OTTHON!  Pekár Zsolt polgármester 
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PÉLDAÉRTÉKŰ KEZDEMÉNYEZÉS ÉS ÖSSZEFOGÁS A JÁRÁSUNKBAN 

Március 28-án Szabó Ottó, ászári lakos, a Gádor Kft. ügyvezetője 1 millió forintos felajánlásával kezdeményezte, hogy a 
járás területén szervezzük meg a COVID-19 koronavírus tesztelését, így a települések ellátórendszerében dolgozók, illetve 
a háziorvosok által elrendelt személyek szűrése a lehető leggyorsabban megtörténhetne. Sinkovicz Zoltán, Kisbér város 
polgármestere és jómagam rögtön a kezdeményezés mellé, élére álltunk és támogatásunkról biztosítottuk Szabó Ottót, aki 
vállalta, hogy a térség vállalkozóitól - a kitűzött 13 millió Ft-hoz - a lehető legtöbb támogatást összegyűjti.  

A 2200 db tesztre a bekerülési összeg rekordidő alatt rendelkezésre állt. A járás 17 önkormányzatának 
lélekszámarányosan csak a hiányzó részt kellett pótolnia. A kisbéri kórház vállalta a szakmai kivitelezést, még az országos 
médiák is beszámoltak a katonai sátorban felállított ideiglenes laborról. A tesztelés több mint egy hónapja elkezdődött és 
folyamatosan végzik. Tudomásom szerint eddig 4 főt szűrtek ki, akik korábban nem észleltek tüneteket. Már egyikőjük sem 
fertőző, viszont a vérükből kimutatható a vírus ellen termelt antitest.  

Megítélésem szerint legalább annyit megtehetünk itt az Ászári Hírek hasábjain, hogy leközöljük a nemes lelkű adakozókat 
és adomáyaikat. Láthatjuk, hogy az ászári vállalkozók jelentős mértékben hozzájárultak a kitűzött cél eléréséhez. 
Köszönjük nekik (is)!  

Sokak fogadkoztak az elmúlt hetekben, hogy a járvány utáni időszakban csak magyar, helyi vállalkozóktól rendelnek, csak 
velük dolgoztatnak, ezzel is segítve őket. Majd ne feledjék fogadalmukat! Ők már segítettek! 

Támogató 
Támogatási 

összeg 
Támogató 

Támogatási 

összeg 
Támogató 

Támogatási 

összeg 

Drat Kft.  1 000 000 Ft NAD Kft.  100 000 Ft Györéné Turják Tünde ev.  20 000 Ft 

GÁDOR Építőipari Kft. 1 000 000 Ft Nemes Dániel e.v.  100 000 Ft Klupács-Szabó Erzsébet  20 000 Ft 

Kisbér Bádog Center  1 000 000 Ft Németh-Szerszám Kft.  100 000 Ft Simon János  20 000 Ft 

Ászári MG. Zrt.  500 000 Ft Tóth Zoltán János ev.  100 000 Ft Szabó és Trs. Könyvvizsgáló  20 000 Ft 

Balom Asztalos és Üveg Bt.  500 000 Ft Tóthné Jámbor Marianna  100 000 Ft Balogh Roland ev.  15 000 Ft 

ETE Agro Mg-i Kft.  500 000 Ft Török Ferencné  100 000 Ft Elekesné Komlósi Anikó  15 000 Ft 

SÁBRO Bársonyos Kft.  500 000 Ft Jámbor-Vill Bt.  65 000 Ft Horváth Tünde  15 000 Ft 

Seed-Imex Kft.  500 000 Ft Pongrácz Logistic System  65 000 Ft Ligeti Bálintné  15 000 Ft 

SEWS-AUTOMATIVE Kft.  500 000 Ft Bakony BioZrt.  50 000 Ft Tamtom család  15 000 Ft 

WILLISITS Mérnökiroda 325 000 Ft Császári Pékség Kft.  50 000 Ft Vitáris Zsanett  15 000 Ft 

FÉM-MŰVEK Kisbér  300 000 Ft Dr. Tamtom Péter ev.  50 000 Ft Ámentné Szabó Zsuzsanna  13 000 Ft 

Rédei Kertimag Zrt.  300 000 Ft Elektro-Tóth Kft.  50 000 Ft Szabó Hedvig  13 000 Ft 

Zséfár Krisztina  300 000 Ft Gyűrűsi Vilmos  50 000 Ft Für Gyula György  10 000 Ft 

Schek Ferenc  250 000 Ft Imre Károly  50 000 Ft Horváth Károlyné  10 000 Ft 

FÉM-MŰVEK Kisbér  200 000 Ft Kiss Dénes  50 000 Ft Hullám Csaba  10 000 Ft 

Lődi Dénes  200 000 Ft Kulacs Béla  50 000 Ft Korompay Kornélia  10 000 Ft 

MOBIL-HOMES Kft.  200 000 Ft Polaris Kft.  50 000 Ft Sulyok Istvánné  10 000 Ft 

Terimforg Kft.  200 000 Ft Druga Hidraulika Kft.  50 000 Ft Szabó János  10 000 Ft 

SFT Kft. 200 000 Ft SZALORA építő Kft.  50 000 Ft Varga Ádám ev.  10 000 Ft 

Neszmélyi Borút Egyesület  150 000 Ft Varga András ev.  50 000 Ft Varga Krisztián ev.  10 000 Ft 

Biodens Fogászati Bt.  100 000 Ft Szabó Sándor ev.  40 000 Ft Ballabás László  8 000 Ft 

BITT TECHNOLOGY-H  100 000 Ft Cst. Cél Bt.  30 000 Ft Máté Katinka  8 000 Ft 

Bősze Pincészet  100 000 Ft Funebria Kft.  30 000 Ft Kozári Edit  6 500 Ft 

Elekes Imréné  100 000 Ft Kardos Zsuzsanna  30 000 Ft Tóth László  6 500 Ft 

Gyarmati Attila  100 000 Ft Ligeti Lajos  30 000 Ft Lovas Krisztina  5 000 Ft 

Hánfa Kft.  100 000 Ft "KSG Monogram" Kft.  20 000 Ft Mészáros Tibor Ferencné  5 000 Ft 

HUMAN CONDITIONER 

Center  
100 000 Ft Bacher Gyula ev.  20 000 Ft Puskás Teréz  5 000 Ft 

MED-SERPENT BT.  100 000 Ft Bcs és Társa  20 000 Ft Szabó Szilvia  5 000 Ft 

Mezei Tibor István  100 000 Ft Bozori Zsuzsanna  20 000 Ft Kovácsné Tiszai Sarolta  3 000 Ft 

Átrium Márka Mérnökiroda  100 000 Ft 
Ők ennyit áldoztak azért, hogy vigyázzanak ránk! 

Összesen 11 323 000 Ft                                                    Köszönet érte! 

 Pekár Zsolt polgármester 
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HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁBÓL 

A  K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t  f o n t o s a b b  h í r e i  

A Képviselő-testület a 2020. március 12-én még megtartotta a rendes ülését, azonban 

Magyarországon március 11-ével veszélyhelyzetet hirdettek ki, így ennek értelmében a 

továbbiakban nem tartottunk/tarthattunk ülést. A képviselőkkel azóta egyéb kommunikációs 

csatornákon tartom a kapcsolatot. Pekár Zsolt polgármester 

Anyakönyvi  hírek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Sebők Zoltán és Cséby Adrienn kisfia Botond 

Varga Ádám és Horváth Dóra kisfia Ádám 

Házasságot kötöttek Ászáron: 

Molnár Norbert és Kovács Annamária  

Szívből gratulálunk a házaspárnak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Micskó Istvánné sz. Horváth Teréz (84)  

Vindisch Sándor (81) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

MASZKVARRÓ HŐSEINK 

Településünkön a koronavírus járvány kezdetén rögtön felmerült problémaként, 

hogy az intézményeinkben a közfeladatot ellátó személyeknek csak minimális 

készletük van egészségügyi szájmaszkokból. A lakosságnak meg szinte 

egyáltalán nincs. A márciusi híradásokra visszaemlékezve, jól tudjuk, hogy ebben 

az időben beszerezni sem lehetett ilyen védőeszközöket. A veszélyhelyzet 

kihirdetésé követően Szűcs Zsigmondnét (Mészáros Julianna) kértem fel, hogy szervezze meg 

Ászáron a maszkok varrását. A 2018-as évben - kezdeményezésemre - létrejött Ászári Kreatívok 

csoport tagjai adták a maszkvarró asszonyok magját. Volt kiket megszólítani. Rajtuk kívül még 

többen jelentkeztek. Egyes asszonyok a szabásban, vasalásban, mosásban segítettek. Az 

önkormányzatunk vásárolta az anyagot. Megj.: A gumi ára ebben az időben egy hét alatt 

háromszorosára emelkedett, anyagot is egyre nehezebben lehetett beszerezni. Az asszonyok a 

szigorú higiéniai szabályokat betartva kiosztották egymás között a teendőket, és szabtak, varrtak, 

vasaltak. Készültek a szebbnél-szebb maszkok. Amikor elkészült egy jelentősebb mennyiség, akkor 

azokból először az egészségügyi intézményeinkbe, az élelmiszerüzletekbe, az ebédszállító 

egységekbe adtunk, majd a maradékot – borítékolva - a lakossághoz juttattunk el.  

A munkálatok elkezdésekor az asszonyoktól „facebook csendet” kértem. Nem dicsekvésből, nem 

reklámozásból, nem települések közötti versengésből, hanem valóban segítségnyújtásból készítettük 

a maszkokat. Köszönet ezért mindenkinek, aki ebben részt vett. Most azonban hadd álljon itt a hála 

csekély jeleként a nevük: Csonka Győzőné, Faddiné Vass Mariann, Fajkusz Hajnalka, Gálosné 

Varga Veronika, Kálmánné Németh Annamária, Kiss Anita, Kocsis Dezsőné, Kovács Gréta, 
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Mazalin Zsuzsanna, Nagyné Szabó Erzsébet, Novák Viola, Szűcsné Mászáros Julianna, Tóth 

Endréné, Tóth Gabriella. Az utcán, ha találkoznak velük, kiáltsanak oda egy KÖSZÖNÖM-öt! 

Tudom, hogy rajtuk kívül mások is, sőt többen a felsoroltak közül is, egyéb akciókban is készítettek 

szájmaszkokat. Nekik is köszönet.  

Pekár Zsolt polgármester 

EGY HÁZIORVOS GONDOLATAI JÁRVÁNY IDEJÉN 

Tisztelt Lakosság, kedves Betegeim! 

Az elmúlt két hónapban alkalmunk volt megtapasztalni egy teljesen új és váratlan élethelyzetet, egy 

világméretű vírusjárványt, aggodalommal és szorongással teli heteket éltünk 

át. Mi, egészségügyi dolgozók ebben az időszakban is tettük a dolgunkat 

legjobb tudásunk és lehetőségeink szerint. Hálás vagyok asszisztensnőmnek, 

Anikónak és kollégámnak dr. Kemény Jánosnak, hogy amikor szükséges volt, 

a járvány első időszakában helyettesítettek és maradéktalanul ellátták a 

betegeimet.  

Köszönöm a lakosságnak, az idősebb és fiatal pácienseimnek egyaránt, hogy a 

járvány első percétől kezdve nagyon fegyelmezetten és türelmesen elfogadták az új házirendet, 

igénybe vették a telefonos konzultációs, valamint az e-recept felírási lehetőségeket. 

Közben eltelt két hónap, elmaradtak vizsgálatok, tervezett műtéteket halasztottak el, mindenki 

aggodalommal tekint a jövőbe. 

Kérem Önöket legyünk továbbra is türelmesek, s bár lehet már lazítani a korlátozásokon, de tartsuk 

be az előírt szabályokat bármennyire is nehezünkre esik. Az Egészségügyi Minisztérium 

rendelkezései alapján május 4-től a háziorvosi rendelőben óránként 4 beteget ajánlott fogadni 

szigorú telefonos előjegyzés alapján. Rendelőbe érkezéskor kézfertőtlenítés szükséges a bejáratnál 

elhelyezett automata segítségével, majd távozáskor ismét. A váróteremben egyszerre lehetőleg ne 

tartózkodjon több, mint 2-3 személy , a távolságtartás továbbra is javasolt. A rendelőben 

mindenkinek testhőmérsékletet fogunk mérni. Az előjegyzést lehetőleg a rendelési idő előtt 

félórával a rendelő már jól ismert számán /34-353-755/ vagy a következő e-mail címen: 

rendelo2881@gmail.com tehetik meg.  

A továbbiakban is vegyék igénybe az e-recept felírást! 

Mindenkinek jó egészséget, szép, vírusmentes nyarat kívánok! 

dr. Nemes Tünde háziorvos 

TÁJÉKOZTATÓ A VÉDŐNŐI ELLÁTÁSRÓL  

Kedves Szülők és Kismamák! 

Jelen járványügyi helyzetben az alábbiak szerint történik Ászáron a védőnői ellátás biztosítása. 

A várandós, csecsemő, és kisgyermek tanácsadások már folyamatosan zajlanak, előtte azonban 

előzetes időpont egyeztetés, előjegyzés történik. Mindenki időpontot kap és így csak a kismama, 

szülő és gyermek tartózkodik a tanácsadóban. Kérném a szülők részéről a maszk viselését a 

rendelőben! A védőnői rendelő oldalsó, patika felöli ajtaján lehetséges a tanácsadót megközelíteni a 

fertőzésveszély minimalizálása végett. 

mailto:rendelo2881@gmail.com
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Időpontkérés védőnői tanácsadásra munkaidőben 8 és 16 óra között lehetséges messengeren vagy az 

alábbi telefonszámok valamelyikén 06/70-882-2963 és 06/34-353-512. 

Továbbra is a tanácsadóban egyszerre csak 1 szülő és 1 gyermek tartózkodhat, valamint kérném, 

hogy tanácsadásra betegen szülő és gyermek ne jöjjön! 

Most még a védőnői családlátogatások továbbra is csak indokolt esetben 

történnek a családok otthonában, a szülővel előzetesen egyeztetve 

elsősorban újszülöttek esetében, valamint ha a szülő külön igényli és kéri azt. 

Egyéb esetekben továbbra is szívesen állok mindenki rendelkezésére 

távkonzultáció keretében, az aktuális kérdések megbeszélésére telefonon, valamint ha a szülő kéri, a 

státuszvizsgálatok felvétele, státuszlapok kitöltése is lehetséges telefonon keresztül. Ilyen esetekben 

a gyermekek látás- és hallásszűrése későbbi időpontokban pótlásra kerül. 

A csecsemők és kisgyermekek kötelező és szabadon választható oltásai nem maradnak el, azok 

folyamatosan zajlanak, előzetes időpont egyeztetés után történnek a gyermekorvosok rendelésén. 

Esedékes kötelező oltás esetén minden alkalommal felveszem a kapcsolatot a szülőkkel. 

Mindenkinek jó egészséget kívánok! Továbbra is köszönöm az együttműködést! 

Pékné Polgár Helga védőnő 

TÁJÉKOZTATÁS ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG VÉGZÉSÉRŐL 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotta a településkép védelméről szóló 

1/2018. (I.31.) önkormányzati rendeletét, melynek célja, hogy a község településképi,- műemléki,- 

építészeti,- illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében - az 

építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal 

kapcsolatban - a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél 

szélesebb körben érvényesítésre kerüljenek.  

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a településképi rendelethez kapcsolódó 

eljárásokat, valamint a benne foglalt kötelező nyomtatványokat 2018. február 1-

jétől kell alkalmazni, mely előírások közvetlenül érintik a községünkön építési 

tevékenységet végző, megbízóként szereplő gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a 

szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket. 

A településkép védelme érdekében: 

a) a polgármester tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít az építési tevékenység 

megkezdését megelőzően a településképi követelményekről, ennek keretében javaslatot tehet a 

településképi követelmények érvényesítési módjára a cégér, a cégtábla, valamint az egyszerű 

bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, 

b) a polgármester az építési engedélyezési eljárást megelőzően településképi véleményezési eljárást 

folytat le az építésügyi hatósági engedélykérelemhez, 

c) a polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le az építési engedély nélkül végezhető 

munkák közül pl. homlokzaton előtető, védtető építése, felújítása, átalakítása, homlokzatfelület 

színezése, nyílászáró méretének, anyagának, osztásának megváltoztatása, beépítése, közterületről 

látható kerítés építése, meglévő felújítása, meglévő építmények rendeltetésének – részleges, vagy 

teljes – megváltoztatása, valamint reklámok és reklámhordozók elhelyezése esetén. 

A polgármester munkájához főépítész nyújt szakmai segítséget, szinte valamennyi építési 

tevékenység megkezdését megelőzően. 
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Felhívom a figyelmet, hogy a településképi követelmények megszegése esetén 

településképi kötelezési eljárás lefolytatására és bírság kiszabására van mód. Erre 

akkor kerül sor, ha az építtető nem tartja be a szakmai konzultáción 

megfogalmazott elvárásokat, vagy településképi véleményezési eljárás 

lefolytatása nélkül végez építési tevékenységet, vagy a bejelentési 

dokumentációban foglaltaktól eltérően végez építési munkát. 

Amennyiben ingatlanukon településképet érintő építési munkát kívánnak végezni, 

kérem, forduljanak Babos István főépítészhez (e-mail: ibabos.bb@gmail.com), vagy a hivatal 

munkatársaihoz (tel. 34-353-938), akik készséggel adnak segítséget, felvilágosítást a rendelet 

megfelelő alkalmazásához. 

Pekár Zsolt polgármester 

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONTON KERESZTÜL 

Tisztelt Ászári Lakosok! 

Ászár településen évek óta szociális ellátásként házi segítségnyújtás működik. Igénybe vehetik 

mindazon személyek, akik önmagukat részben még képesek ellátni, de életvitelükben segítségre 

szorulnak egyéb okok miatt. Az ellátásra jogosultsághoz előzetes gondozási szükséglet és egészségi 

állapot felmérése szükséges. 

A házi segítségnyújtás tevékenységei és résztevékenységei: 

Szociális segítés keretében: 

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködés körében: 

 takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, 

konyhában és illemhelyiségben) 

 mosás 

 vasalás 

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében: 

 bevásárlás (személyes szükséglet mértékében) 

 segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében 

 mosogatás 

 ruhajavítás 

 közkútról, fúrt kútról vízhordás 

 tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb 

szakmai kompetenciát igényel) 

 télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt 

 kísérés 

Segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet 

elhárításában. 

Szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése. 

Személyi gondozás keretében: 

Az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében: 

 információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás 

 családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése 

 az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés 
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 ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében 

Gondozási és ápolási feladatok körében: 

 mosdatás 

 fürdetés 

 öltöztetés 

 ágyazás, ágyneműcsere 

 inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése 

 haj, arcszőrzet ápolás 

 száj, fog és protézis ápolás 

 körömápolás, bőrápolás 

 folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül) 

 mozgatás ágyban 

 decubitus megelőzés 

 felületi sebkezelés 

 sztómazsák cseréje 

 gyógyszer kiváltása 

 gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása 

 vérnyomás és vércukor mérése 

 hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül 

 kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés, 

 kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való 

segítségnyújtás 

 a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való 

kompetencia határáig) 

A házi segítségnyújtás feladatait Bíró Mária szociális gondozó látja el. 

Visszajelzések alapján becsületes és megbízható személy erre a 

feladatra. Bátran forduljanak hozzá információért, illetve ha igényelnék 

az ellátást, de hívható a Családsegítő Központ 34/353-133–as 

telefonszáma is, ahol Finta János intézményvezető, illetve Janó Attiláné 

vezető gondozónő is szívesen tájékoztatást nyújt az érdeklődőknek. 

Janó Attiláné vezető gondozónő 

75 ÉVE FEJEZŐDÖTT BE A II. VILÁGHÁBORÚ  

MARADJ OTTHON! Ők, anno nem maradhattak! 

A koronavírus járvány miatt hozott korlátozó intézkedések következtében március hónapban 

elmaradt egy megemlékezésünk. A II. világháború harcai 75 évvel ezelőtt, 1945. március végén 

értek végett Ászáron. Fotókiállítással és korabeli haditechnikai bemutatóval készültünk már az év 

eleje óta. De otthon maradtunk helyette és vigyáztunk magunkra és családunkra!  

Fölmerülhet a kérdés, dédapáink, nagyapáink, apáink is szívesebben maradtak volna otthon a 

háború idején?  Valószínű, hogy igen. De abban a hitben és tudatban mentek a frontra, hogy a 

Hazáért, a Nemzetért, és Nagy Magyarországért fognak fegyvert. Méltán lehetünk büszkék rájuk, 

mert mindannyian hősök voltak! 

Pár mondat az ászári történésekről. Az adatgyűjtésben segített nekünk néhai Horváth Albert bácsi, 

Kovács Kadosa, Sebestyén Imre bácsi és még sokan. 
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Megtörtént eset: a front a „vicinális vasútnál” volt, a magyar katonák között ászári is harcolt, és ezt 

tudták otthon is. Az édesapa, vállán tarisznyával, vitte az ebédet a lövészárokba a fiának.  

„Meghoztam az ebédet, egyél. 

Édesapám, nem tudok, lőni köll a muszkát! 

Add a puskát, majd lövöm én, míg eszel!” 

Méltán lehetünk büszkék az akkori leventékre is, akik 15-16 évesen átélték a háborút. Ők, miután 

kikerültek Németországba, egy légibázison kaptak feladatot. Ez a reptér az Északi-tengernél volt és 

a kísérleti stádiumban lévő Messerschmitt Me 262 sugárhajtású vadászrepülőgépeket tesztelték. Az 

összes szövetséges bombázást túlélték, apróbb sérülésekkel és viszontagságos úton 1946-ban 

hazajöttek. Egy másik csapat levente, akik fogságba estek, arról írnak, hogy „szüretre otthon 

leszünk”!  

Említsük meg azt a 24 falubeli katonát, akik a celldömölki fogolytáborban verbuválódtak össze, 

mint egy szakasz és indultak kelet felé. Útjuk során érintették Bakonyszombathelyt, Kisbért, az 

ászári határt, ahol már a földet művelték. Kavicsra kötözött papír cetlikre írták a nevüket, hogy 

tudassák szeretteikkel: élnek. Mire Mórra értek, már falubeli asszonyok várták őket elemózsiával. 

A fehérvári táborban voltak és megúszták az orosz lágert, nem vitték ki őket. Még egy orosz katona 

segített is volna nekik megszökni, de nem kockáztattak. Megvárták a szabadulást. Hazajöttek! 

Kiemelendő az a tény is, hogy polgári személy nem halt meg harci cselekményben. Egy kisbéri 

fiatal lány akkor hunyt el, mikor felrobbant egy gránátos láda a mai Közösségi Ház udvarán.  Az itt 

meghalt magyar katona (ifj Juhász Sándor) sírját 2017-ben állítottuk helyre, és II. Vh. katonai 

tiszteletadás mellett lett újraszentelve. 

Természetesen a megemlékezésen és az előadáson bővebben ismertettük volna a történéseket. 

Reméljük, hogy folyó évben még pótolhatjuk. 

Ászári Honismereti és Helytörténeti Egyesület 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A KÖZTERÜLETI TÉRFIGYELŐ KAMERÁKKAL  

ÉS A KORONA VÍRUSSAL KAPCSOLATBAN 

2020. március 10-én a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) a 

koronavírus járvánnyal kapcsolatos adatkezelésről szóló tájékoztatójában a jogszerű adatkezelési 

gyakorlat kialakítása, valamint az emberek magánszférájának hatékony 

védelme érdekében iránymutatást adott ki, mely tartalmazza, hogy a 

rendőrség a kialakult járványügyi helyzet miatt jogosult eljárni, 

személyes adatokat kezelni, és a közterületi felügyelő kamerákat eljárás 

miatt felhasználni.  

Ászár Község Önkormányzatánál az előírásoknak való megfelelés két 

lépésben történt meg.  

Az előírt cselekvési terv részeként a veszélyeztetettséget csökkentő előzetes 

intézkedések keretén belül, részletes tájékoztató került kidolgozásra a koronavírussal kapcsolatos 

legfontosabb tudnivalókról (fertőzés forrása, terjedés módja, lappangási idő, tünetek), valamint az 

Önkormányzat által a lakosság számára adott textilből készített és varrott maszkok használatáról és 

tulajdonságairól. 

A közrend, közbiztonság fenntartása, bűnmegelőzési, bűnüldözési, valamint közlekedés biztonság 

és a lakosság szubjektív biztonságérzetének javítása érdekében a Kisbéri Rendőrkapitányság 
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javaslattételeit figyelembe véve került átadásra Ászár Község Önkormányzatának a térfigyelő 

kameráira vonatkozó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata.  

A rendőrség számára ezáltal biztosítva lett a közterületi térfigyelő kamerákba történő belépéshez, 

illetve a képfelvételek betekintéséhez és zárolásához való joga. 

A koronavírus mellett a tuningolt dízel autók kelletétnél nagyobb kormolása miatt, az 

Önkormányzat több esetben kapott lakossági bejelentést, aki erről értesítette a rendőrséget. Sajnos, 

ezen gépjármű tulajdonosok a határozott intenzív gázadási reakciójukkal figyelmen kívül hagyják, 

hogy a maguk mögött hagyott nagy mennyiségű káros anyagokat tartalmazó fekete, tömény korom, 

nem csak zavaró és egészség károsító, de egyben jogsértő is lehet. 

Szeretnénk felhívni az érintett fiatalok figyelmét arra, hogy a kialakult krízishelyzetre való 

tekintettel legyenek szívesek mérlegelni, mert a bejelentést követő eljárás során a közterületi 

térfigyelő kamerákat és a rögzített képeket a rendőrség felhasználhatja.  

Köszönöm Ászár Község Önkormányzatának és a Kisbéri Rendőrkapitányságnak a segítő szándékú 

lelkiismeretes támogatását.  

László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

Érdekességek az Ászári Jászai Mari Általános Iskola új munkarendjének, a digitális 

oktatásnak sok türelmet és kitartást igénylő tapasztalatairól. 

Március közepétől működik az oktatás az új formában. Pedagógus, gyerek és szülő hihetetlen 

energiával fogott össze, hogy mindenki megfeleljen az új rendnek. Sok türelmet igényel minden 

oldalról. Biztosítani kellett mindenki számára a digitális eszközöket, ki kellett építeni a kapcsolatot 

diák és pedagógus között. Mindenki igyekezett gyorsan alkalmazkodni a szokatlan munkarendhez. 

Sok osztály és csoport túlteljesíti a napi feladatokat. Lelkes diákok és szülők dolgoznak együtt a 

pedagógusokkal. Érdekesen, tartalmasan és megfelelni akarással telnek a napok a virtuális 

iskolában. Részesei voltak diákjaink online pogácsasütésnek, „zoom”-oltak, cseteltek, 

igyekeztek…A napi sok órás kapcsolattartás mellett aztán sokszor megmosolyogtató történetek 

születtek. Egy kis ízelítő ezekből: 

Német óra, egy lelkiismeretes gyerek és szülő esete: 

Egy nehéz nap után, amikor a tanár is már sajnálja a kicsiket és házi feladatnak beírja az 

osztálycsoportba a tanult idegen nyelven, hogy játék a kertben. A lelkiismeretes apuka semmit nem 

hagy a véletlenre és egy nagyon szép fogalmazást kerekített ki a játékról a kertben. Természetesen 

ezt egy ötössel jutalmazta a pedagógus, és jelezte a szülőnek, hogy másnap bármi is a lecke irány az 

udvarra játszani. 

Egy első osztályos szülő írta: 

Kedves Piroska néni! Ma így sóhajtott fel a kislányom: Anya, azt hiszem, hiányzik Piroska néni! 

Angol órán egy pedagógus esete: 

Egy zsúfolt napon a 8. b-nek másik osztály leckéjét küldtem el. Ők szépen megoldották, küldték 

sorban. Akkor jöttem rá mi a gond. Írtam nekik, hogy volt egy kis baki, küldtem a napi feladatot, 

amit kellett volna. Jutalmul csak a következő hétre kértem a megoldásokat. 

Erkölcstan óra 3. osztály: 

Tananyag: Szeretet  
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Tankönyv 53. oldal 7. feladata. Hogy lehet szeretni? (Olvasd el a verset!) Ma egész nap arra 

törekedj, hogy a családod minden tagja érezze azt, hogy szereted őket! Mit kell tenned? Olvasd el a 

szavakat és segítenek, abban hogyan viselkedj! Ölelés, puszi, közös játék, odafigyelés, törődés, 

gondoskodás, együttérzés, segítség, hála, tisztelet, öröm, várakozás, hiány, együttműködés, 

érdeklődés, vigasztalás, aggódás, köszönet. Nem kell küldened, írnod nekem semmit. Szeretettel 

Etelka néni 

Informatika óra: 

Az informatika beadandó feladatok kapcsán született ez a kis történet. Az egyik 6. osztályos diák 

írt, hogy az ő gépén nincsen PowerPoint, így nem tudja a házit megcsinálni. Messengeren keresztül 

irányítva sikeresen megoldottuk egy hasonló program telepítését. Azért, hogy bizonyítsa a tudását, a 

házi mellett még készített egy másik bemutatót is a kedvenc kutyájáról. 

Egy lelkes Tanító néni! 

Amikor március 13-án, pénteken este negyed tízkor bemondták a televízióban, hogy hétfőtől nincs 

iskola, nem akartam elhinni! Nem tudtam elképzelni, hogy ezt, hogyan tudjuk otthonról 

megvalósítani, vagy egyáltalán hogyan fog ez működni?  

Aztán március 16-a lett, azóta eltelt majdnem három hét, és azt kell, hogy mondjam, nagyon lelkes 

vagyok, próbálom úgy elküldeni az anyagokat, hogy azok minél érthetőbbek legyenek. Úgy érzem a 

gyerekek is kitartóak és van aki, nagyon szorgalmas, hiszen még plusz munkát is küld nekem. Az 

első héten gyönyörű napsütéses idő volt, akkor több lehetőségük volt a gyerkőcöknek a kint eltöltött 

mozgásos feladatokra is. Külön lelket gyönyörködtető volt számomra, amikor a kinti, általam 

javasolt játékról, mozgásról kaptam vissza megerősítést, fénykép formájában!  Vagy amikor, a rajz 

szakos kolléga által, készíttetett színes virágszállal a kezében kaptam fotót, illetve egy gyönyörű 

kismadár rajzzal kívánnak nekem kitartó, jó munkát a kis tanítványaim! Olyan tanuló is van az 

osztályban, aki naplót ír az otthoni „digitális napirendjéről”!  

Azt hiszem, nem lesz nehéz jegyet adni, ezeknek a szorgalmas gyerekeknek! Mégis, így három hét 

után azt mondom, bárcsak minden a régi lehetne, és az iskola falai között a megszokott formában 

taníthatnánk. 

Felsős gyerekek reakciói az első napokban: 

Az első öröm után, hogy nem kell iskolába járni, hamar jött a hideg zuhany, hogy ez bizony nem 

egy felhőtlen szünidő lesz. Idő kellett hozzá, mire egy kicsit belerázódtunk az új, nagyon szokatlan 

hétköznapokba. A most következő, nálunk elhangzott néhány mondat jól szemlélteti az elmúlt hetek 

hangulatát és történéseit. 

 "Miért nem tudok belépni a Krétába?"  

 "Ez most melyik csoport? Messenger vagy facebook?" 

 "Hova is kell küldeni?" 

 "Miért adnak ennyi leckét?"  

 "Eeez miiind?! És egyedüüül? Ez komoooly???" 

 "Anyaaa!/Apaaa! Gyereee, segíííts!" 

 "Ezt nem értem." - "És én honnan tudjam?" 

 "Szünet van, menj ki az udvarra!" 

 "Ezt már elküldtük, vagy nem?" 

 "Az el lett már küldve?"  

 "Hozd már a leckét! Meddig várjak még? Este 7-ig?" 

 "Már megint visszadobta az e-mailt. Jó ez az e-mail cím?" 

 "Holnap témazáró. Akkor meddig is érek rá aludni?" 
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 "Itt van már délután 2 óra és még meg sem nézted a mai anyagot!" 

 "Mikor mehetek már dolgozni?" 

 "Most akkor ez melyik napi lecke és hányadik óra?" 

 "Ezt meddig kell elküldeni?" 

 "Ez nem a te leckéd, hanem a tesódé." 

 "Utálom ezt a koronát!" 

 "Olyan rossz messengeren beszélgetni! Sokkal jobb lenne személyesen." 

 "Mikor mehetek már iskolába?!?!" 

Szülői szemmel:  

Nehéz volt egyik napról a másikra átállni a digitális oktatásra, mert a gyerekek nem értettek a 

számítógépek szükséges szintű kezeléséhez és mi szülők napközben dolgoztunk. Estére maradt a 

napi tananyag leírása, elmagyarázása, válaszüzenet küldése a tanároknak és a számítógép, telefonok 

szükséges programokkal, applikációkkal való feltöltése, illetve a gyorstalpaló kezelői tanfolyamok 

lebonyolítása. Ezen a héten már mi szülők sem dolgozunk, több figyelem és idő jut a gyerekek 

szükséges számítástechnikai gyakorlatának fejlesztésére. Szerencsére mindketten megértették, hogy 

az otthonmaradás a biztonságuk érdekében kötelező. A gyerekek (5-6. osztályosok) egybehangzó 

véleménye a digitális oktatásról, hogy nagyon tetszik nekik, mert akkor kelnek fel, amikor akarnak 

és már könnyű megtalálni a leckéket. Még annak is örülnek, hogy megtanulhatták kezelni a 

számítógépet és saját felhasználói fiókjuk lehetett, tudnak e-maileket küldeni. Örülnek, hogy sokat 

vagyunk együtt és új dolgokat csinálhatnak. Rossz az viszont, hogy nem találkozhatnak a 

barátaikkal.  

Végezetül: 

Összességében mindenki nagyon igyekszik, hogy megfeleljen az elvárásoknak. Lassan befejeződik 

a tanév. Nekünk, pedagógusoknak azonban nagyon hiányoznak a gyerekek. Várjuk a találkozást, az 

élménybeszámolókat. Jó lenne már újra teljes létszámmal az iskolában lenni. Addig marad a 

digitális kapcsolattartás, és a legfontosabb dolog, hogy VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!  

Garas Mariann intézményvezető 

A FÖLD NAPJA 

A Föld napja alkalmából különféle eseményeket rendeznek világszerte, melyekkel felhívják a 

figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Iskolánkban minden 

évben április 22-én, ebből az alkalomból vetélkedőt, gyalogtúrát szervezünk, 

plakátokat készítenek tanulóink, 

ezzel is népszerűsítve a 

környezetvédelem fontosságát. 

Ebben a tanévben, a kialakult 

járványügyi helyzetre tekintettel, 

rendhagyó módon próbáltuk 

felhívni a figyelmet Földünk 

védelmére. A digitális oktatás keretein belül alsós 

diákjaink erre az alkalomra rajzokat készítettek 

otthonukban. Ezekből az alkotásokból rögtönzött 

kiállítás készült, melyet az iskola közösségi oldalán 

láthatnak az érdeklődők. A gyermekmunkákat az is 

színesíti, hogy nemcsak az alkotásokat láthatjuk, hanem a készítőjüket is. Számos rajzot kaptunk, 

néhányat most itt is megmutatunk! Deák Annamária intézményvezető-helyettes 
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ONLINE ANYÁK NAPJA 

Iskolánkban régi hagyomány, hogy Anyák napja alkalmából alsósaink kis műsorral készülnek az 

Édesanyák, Nagymamák köszöntésére.  

Mindig nagy izgalommal, lelkesedéssel készülnek a kis 

diákok tanító nénijük segítségével erre a szép ünnepre. A 

tantermek megtelnek izguló anyukákkal, nagymamákkal, 

testvérekkel és a gyerekekkel, akik sokszor könnyeik 

között, elérzékenyülve mondják el a titokban megtanult 

verset, éneket. 

Ebben az évben az élet nem tette lehetővé, hogy 

személyesen köszönthessük iskolánkban az anyukákat. 

Ám a tanító Húsvét tájékán zsigerből érzi, hogy közeleg 

ez a szép ünnep, ezért el kezd gondolkodni, milyen műsorral lephetnék meg a 

gyerekekkel együtt az édesanyákat. 

Most minden az online oktatásról szól, így adott volt, hogy ebben az évben az Anyák napjáról is így 

kéne megemlékezni. 

Az 1. osztályosok a Zoom program segítségével tanulnak nap, mint nap. Ezért a program adta 

lehetőséggel élve felvettem a gyerekek olvasását, amikor az anyukáknak szóló verseket és történetet 

olvasták. Ezekből videót készítve leptem meg az osztály internetes csoportjában az Édesanyákat. 

Így láthatták és hallhatták gyermekeiket, amint az „anyukájuknak mondják a verset”. 

Természetesen nem maradhatott el az a videó sem a „műsor” végén, amelyet a gyerekek kiskori 

képeiből készítettem egy édesanyáknak szóló dallal aláfestve. Így online minden 1. osztályos 

kisdiák köszönthette édesanyját.  

Természetesen az anyukáknak, nagymamáknak rajzok is készültek, csak ezen a rendhagyó Anyák 

napján ezek elkészítésében az anyukák, nagyobb testvérek segédkeztek. 

Sinigláné Gurumlai Piroska osztályfőnök /1.osztály/ 

Megjegyzés: Az iskola többi évfolyamának tanulói maguk előtt tartott rajzaikból összeállított 

videóval köszöntötte az édesanyákat. Megtekinthető az iskola facebook oldalán. 

NEMZETI ÜNNEP 

Az elmúlt évek legrendhagyóbb iskolai ünnepségére került sor 2020. március 13-án, amikor az 

1848. március 15-i forradalomról és szabadságharcról emlékeztek meg iskolánk 7. osztályos 

tanulói. A diákok lelkesen készültek 

versekkel, prózával, énekkel és tánccal, 

hogy társaik előtt egy iskolai ünnepség 

keretei között felelevenítsék a márciusi ifjak 

nevéhez fűződő egyik legkiemelkedőbb 

történelmi eseményünket. Az ünnepi 

megemlékezésre hagyományainkhoz híven 

a nemzeti ünnepünket megelőző utolsó 

tanítási napon került volna sor, de már 

napokkal előtte érezehető volt, hogy ez 

valószínűleg nem az általunk megszokott keretek között fog zajlani. Többféle megoldást is 

fontolóra vettünk, míg a gyerekek lelkesedését látva úgy döntöttünk, hogy nem vesszük el senkitől 

sem a lehetőséget, hiszen egy összetartó osztályról van szó, ahol mindenki vállalt hosszabb – 
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rövidebb szerepet. A mai modern technika adta lehetőségeket kihasználva hangfelvételt készítettünk 

a megemlékezést megelőző napon és az előre kitűzött időpontban minden növendékünk az 

ünnepnek járó kellő tiszteletet megadva ünneplő ruhában, kokárdával a szíve fölött, saját 

osztálytermében, az osztályfőnökökkel együtt hallgathatta meg az idei rendkívüli március 15-i 

iskolai megemlékezést az iskolarádió csatornáján keresztül.  

Helbert Anita osztályfőnök /7. osztály/ 

HÍREK A KUCKÓ OVIBÓL 

Kedves Ászáriak! 

Jelenleg nem jó az óvodába bemenni. Nincs gyerekzsivaj, nincsenek cipőcskék, otthonról hozott 

kedvencek, nincs a folyosón szaladó gyerekek vidám kiáltása: „Szia 

Óvó néni!” Csak a csend, visszhangzik az ürességtől az egész épület. 

Mint mindenki tudja, a vírushelyzet miatt, az óvodát is be kellett 

zárni határozatlan időre. 

Ez alatt az idő alatt kidolgoztunk egy „programot”, ami alapján ebben 

a kényszerhelyzetben dolgozunk. Hiszen az élet nem állt meg, az 

óvodai munka megy tovább. Ebben a programban meghatároztuk 

feladatainkat, céljainkat, melyeket az interneten keresztül igyekszünk 

megvalósítani. Online módon, linkeken, videókon keresztül próbáljuk átadni a gyermekeknek a 

különböző tevékenységi formákra vonatkozó ismereteket. Ezen dolgokat a szülők segítségével 

sajátítják el. Szívesen hallgatják az általunk felolvasott s a zárt facebook csoportba feltöltött 

meséket, melyekről néha rajzokat is kapunk ugyanitt. Több-kevesebb kézműves „termékről” is 

látunk fotókat. Dadus nénijeink, közben folyamatosan fertőtlenítik az óvoda helyiségeit, tárgyait, 

hogy amikor végre kinyithatunk, minden, az eddiginél is tisztábban várjon bennünket. 

Köszönet a szülőknek, hogy már ilyen hosszú ideje, türelmesen, derekasan állják a sarat, home 

office, iskolás gyermek digitális oktatása és az óvodás gyermek fáradhatatlansága mellett. Nem 

könnyű feladat! 

Az idén sajnos az Anyák napi ünnepség elmaradt és az évzáró-ballagás sem lesz megtartva május 

végén. Ha lesz rá mód, akkor a nagycsoportosaink búcsúztatását augusztus utolsó hetében 

megtartjuk, családonként 2 felnőtt részvételével. 

Nyáron, ha kinyithatunk, óvodánk ügyeleti rendben fog működni, az idei évben takarítási szünet 

nem lesz. 

Reméljük, hamarosan visszatérhet az óvodába a móka, a kacagás, a hiszti, és persze a barátság. 

Mindenki vigyázzon magára továbbra is! Jó egészséget kívánok! 

Novák Viola intézményvezető 

LÁSZLÓ ATYA GONDOLATAI 

A templom függönye kettéhasadt 

Jézus nem csak azért jött közénk a földre, hogy kinyilatkoztassa Isten csodálatos belső világát. 

Nagyon sokat mond nekünk arról is, hogy hogyan érdemes embernek lenni. Valójában Jézus tanított 

meg minket arra, hogy mit jelent Isten legcsodálatosabb teremtményeként, emberként élni. Sokan 

szeretnék a kereszténységet egy lapon említeni más vallásokkal, kizárólag a tradíciók korából és 

a hívők létszámából következtetve egy vallás igazságtartalmára, hitelességére. Maguk a 

KUCKÓ 

ÓVODA 
ÁSZÁR 
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keresztények is előszeretettel emlegetnek manapság olyan gondolatokat, amik kétségbe vonják 

a katolikus hit kizárólagos üdvözítő voltát, és úgy beszélnek, mintha nem mi kaptuk volna meg az 

örök, kizárólagosan üdvözítő igazságot Jézus Krisztusban.  

A másik véglet ezzel kapcsolatban, a törvényközpontú zsidó szemlélet. A  zsidók is úgy képzelték 

el a  vallásos életet, mint gyakran a katolikusok. Ha betartjuk a  parancsokat és jó pontokat szerzünk 

Istennél, az Egyház teljes értékű tagjai maradunk, ha nem, Isten mégiscsak elfordul tőlünk, mert 

már nem vagyunk hozzá méltók. Az Egyház Isten irgalmára bíz minket, hiszen csak addig 

bízhatunk ebben az Egyházban, amíg megtartjuk a parancsokat. Nos, ez a jól fésült kereszténység 

alapgondolata.  

Isten nem a törvényhez, hanem magához akar vonzani minket! Ez a függöny 

hasadt ketté a  templomban a feltámadáskor. A törvény, az emberi ítélkezés 

függönye, mely az Istent és az embert mindig is elválasztotta egymástól. Isten 

olyan közel jött hozzánk, hogy megízlelte a halált is. Ember ilyet nem talál ki! 

Legyen az a  legtradicionálisabb világvallás, egyhez sincs olyan közel istene, 

mint hozzánk, akik hiszünk a Feltámadottban.  

Miért a  húsvét a  legszentebb ünnepe a  kereszténységnek? Mert ez az esemény, a  feltámadás 

változtatta meg teljesen az életünket. Jézus megtanított minket arra, hogy embernek lenni annyit 

jelent, mint az Istenhez kapcsoltan élni. Ezt pedig csak és kizárólag Jézus Krisztus szerezte meg 

nekünk, aki meghalt értünk, s aki harmadnapra feltámadt a  halálból. „Éljetek méltón ahhoz a  

hivatáshoz, amelyet kaptatok!” Keresztények vagyunk! Nincs más dolgunk, mint a feltámadás 

ragyogásában élni! Ez a  fényesség szabaddá tesz, kinyit és értelmet ad az életünknek. 

László atya 

HIRDESSÜK ÉLETÜNKKEL: KRISZTUS FELTÁMADT! VALÓBAN FELTÁMADT, ALLELUJA! 

A REFORMÁTUS LELKIPÁSZTOR GONDOLATAI 

Kedves Testvérem! 

Áldás, békesség! Jöjj, keressük ma is az Élet Forrását, a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki életünk 

minden helyzetében oltalmaz és vigyáz ránk, tartós, hisz örökkévaló tanáccsal, életvezetéssel 

ajándékoz meg és a Lélek erejét kínálja a küzdelem viszontagságai között. 

"Tudom Uram, hogy a te ítéleteid igazak és igazságosan aláztál meg engem. Legyen velem a te 

kegyelmed, hogy megvigasztalódjam a te szolgádnak tett ígéreted szerint." (Zsolt 119,75-76) 

"Ha lelkedet támadások ostromolják, úgy tarts ki és tekints felfelé, mindez a célért  -  a 

KORONÁÉRT van." 

"PRÓBATÉTELEK  ÉS  CSÜGGEDÉSEK KÖZÖTT: A GYŐZELEMHEZ VIVŐ LÉPÉSEK 

 A támadásokra nem fordítani figyelmet. 

 Isten szeretetében bízni   -  akkor is HA NEM ÉRTJÜK. 

 Megalázni magunkat Isten érthetetlen vezetése alatt. 

 Beismerni, hogy Isten gondolatai  magasabbak a mi gondolatainknál. 

 Nem akarni Istent a mi bukott értelmünkkel megragadni. 

 Isten parancsolatait tisztelni, akaratát szentnek tartani. 

 FELTÉTLEN  ENGEDELMESSÉG  -  semmit nem akarni, csak amit Isten akar. 

 SZILÁRDAN  HINNI az Ő ígéreteiben. 

 Hinni, hogy Isten szava IGEN  és  ÁMEN. 
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 A hit "MÉGIS"-ében élni és kitartani a végsőkig. 

 VÁRNI  TUDNI  ISTEN  ÓRÁJÁRA. 

 Hinni, hogy végzései csodálatosak. 

 Szilárdan ragaszkodni ahhoz, hogy  ISTEN  SZERETET, és gyermeke felől a legjobbat 

határozta. 

 Számolni azzal, hogy A  PRÓBATÉTEL  DICSŐSÉGBE  TORKOLLIK." 

"A támadások vizsgálgatása 

Csüggedté tesz és tönkretesz. 

Egy pillantás Jézusra és az Ő világosságára, 

Az ellenség hatalmát biztosan megtöri."  
(M.B.Schlink: Ne csüggedj, lelkem) 

Szeretettel és  imádsággal : Vajsné F. Ibolya ref. lelkész 

Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy 2020. május 13-án a HÍD TV az Ászári Református 

Templomban rögzítette az Istentisztelet az Egyházi félóra című műsorukhoz, amelyet a kábeltévé 

műsorrendjében tekinthetnek/tekinthettek meg. A videót a településünk facebook oldalán is 

elérhetővé tesszük/tettük. 

A református templomban az Istentiszteleteket május 24-ei vasárnaptól a szokott rendben, de a kellő 

elővigyázatossággal megtartjuk. 

ÚJ HELYEN A HATSZÖGLETŰ BÜFÉ 

KEDVES ÁSZÁRI LAKOSOK! 

Örömmel tudatjuk, hogy a Hatszög Büfé Pizzéria és Lottózó új helyre költözött, a Jászai Mari térre, 

ahol nagyobb vendégtérrel várunk mindenkit. 

Kisebb családi, baráti összejövetelekre is tudunk helyet biztosítani, keressenek bennünket 

bizalommal. 

A https://www.facebook.com/hatszogbufe/ facebook oldalunkon tájékozódhatnak aktuális 

változásokról, akciókról, újdonságokról. Várunk mindenkit szeretettel! 

Címünk: 2881 Ászár, Jászai Mari tér 4. Telefonsz./ Rendelés: +36-20-2600-892 

Nyitvatartás:  Hétköznap 10:00-21:30 

 Hétvégén 07:00-21:30   Tisztelettel: Lengyel Levente - Hatszögletű Büfé KKT  

MÁR CSAK 1-2 NAP VAN ARRA, HOGY RENDELKEZZEN ADÓJA 1-1%-ÁRÓL!  

Ügyfélkapus belépésen keresztül pár kattintás. Az ászári alapítványok, egyesületek nevében is 

köszönettel vesszük, ha adója 1%-ával az ászári székhelyű civil szervezeteket támogatja! NE 

HAGYJA „ELVESZNI”!  
Emlékeztetőül: a rendelkező nyilatkozatot legkésőbb május 20-áig kell megküldenie a NAV-hoz. 

Név Adószám Székhely 
Ászár Községért Közalapítvány 18614938-1-11 2881 Ászár, Kossuth Lajos u. 16.  

Ászári Községi Sportegyesület 19143853-1-11 2881 Ászár, Köztársaság u. 15. 

A Jászai Mari Általános Iskoláért 18611227-1-11 2881 Ászár, Kossuth Lajos u. 26. 

Ászári Ovi Alapítvány 18608517-1-11 2881 Ászár, Győri u. 1. 

Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár 18609154-1-11 2881 Ászár, Kossuth L. u. 1. 

Békési Autósport Egyesület 18616806-1-11 2881 Ászár, Újszőlő u. 20. 

Kisbéri Tenisz Klub Sportegyesület 18609893-1-11 2881 Ászár, Köztársaság u. 10. 

 Pekár Zsolt polgármester 

https://www.facebook.com/hatszogbufe/
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