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PÁLYÁZATI SIKEREINK

Kedves Hírolvasók!
Aktuális kiadványunk röviden informálja Önöket az elmúlt hónapok sikereiről.
Olvassák figyelemmel híreinken túl a községünkben élő fiatal belgyógyász tanácsait és alapítványunk éves 
rövid beszámolóját.
Töltsék mindennapjaikat egészségben, boldogságban, lássák meg a szépet, vigyázzanak magukra és család-
jukra, tartsák be mindig az előírt szabályokat. Reméljük, hogy az oltások hozzájárulnak ahhoz, hogy miha-
marabb visszakapjuk korábbi életünket. Boldog ünnepeket kívánunk!

A szerkesztők

Kedves Aszófői Lakosok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az Önkormány-
zat az Aszófő, Árpád u. 2. szám alatti épület megépíté-
sére 230 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
kapott a 
Belügyminisztériumtól, „Községháza és többfunkciós 
épület” építésére. 
Az épület tervei megtekinthetők a honlapunkon az 
alábbi elérhetőségen: 
https://aszofo.hu/onkormanyzat/kozseghaza-epitesi-ugye/ 
Az építési munkálatok reményeink szerint 2021. 
május hónapban elindulnak, és 2022. december 31. 
napjáig el is készül szép új épületünk.

További sikerünk, hogy a Magyar Falu Program 
keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közte-
rületi játszótér fejlesztése” című pályázatán játszótéri 
eszközre Aszófő Község Önkormányzata 4.933.506,- 
Forint vissza nem térítendő állami támogatást kapott. 

Fentieken kívül a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „Közterület karbantartását szolgáló 
eszközbeszerzés” című pályázaton elnyert pénzösz-
szegből egy nagy teljesítményű ágaprító gépet és 
egy fűnyírótraktort vásárolt az önkormányzat. Vissza 
nem térítendő állami támogatásunk értéke itt össze-
sen 7.627.000,- Ft. 

Keller Vendel 
polgármester

FELHÍVÁS

Április végén ismét szervezünk zöldhulladék gyűjtési 
akciót, melyről hamarosan külön tájékoztatjuk önöket.



JÓTANÁCSOK A JÁRVÁNY IDEJÉRE

Tisztelt Lakosság!
Településünkön is egyre többen szorulnak kórházi kezelésre az új típusú koronavírus-fertőzés kapcsán. A 
képviselőtestület kérésére néhány fontos dolgot szeretnék megemlíteni, amikről kevesebbet hallhatunk és 
olvashatunk.

A fertőzés gyanúja esetén természetesen az egyik legfontosabb, hogy mielőbb egyeztessenek háziorvosuk-
kal, aki elrendeli a szükséges vizsgálatokat és kezelést, valamint tájékoztatja önöket a további teendőkről, 
tudnivalókról. 
A közelmúltban vált elérhetővé otthoni kezelésben is egy vírusellenes gyógyszer, amit csak a háziorvos írhat 
fel, csakis pozitív PCR vizsgálat esetén. A Favipiravir nevű szer a COVID19 korai szakaszában adva igazán 
hatásos, ám a lehetséges mellékhatások miatt a háziorvos dönti el, hogy ki szedheti. 

Több háziorvos számolt be arról is, hogy a már korábbról ismert megszo-
kott tünetek (torokfájás, száraz köhögés, láz, hasmenés, szag- és ízérzéke-
lés elvesztése, izomfájdalom, gyengeség, stb.) megjelenése előtt néhány 
betegnek húgyúti fertőzésre jellemző panaszai, azaz gyakori vizelési 
ingere, illetve vizeletürítéskor jelentkező enyhe fájdalma volt.

Nehéz előre megmondani, hogy kinél lesz súlyosabb a betegség lefolyása, 
illetve a betegek állapota egyik napról a másikra is sokat romolhat, ezért 
érdemes az első tünetek jelentkezésekor összekészíteni egy kórházi cso-
magot, hogy szükség esetén azonnal kéznél legyen. Ezt a csomagot akkor 
is vigyék magukkal, ha csak vizsgálatra mennek a Covid ambulanciára, 
mivel a beteg állapotán kívül az osztály telítettsége is befolyásolhatja, hogy kit vesznek fel.
A csomag javasolt tartalma: 
Fontos iratok: személyazonosító igazolvány, TAJ-kártya, egy lista a szedett gyógyszerekről és pontos adago-
lásukról (erre írják fel azt is, ha van valamilyen allergia), korábbi fontosabb zárójelentések és ambulánslapok 
(ha vannak). 

Amennyiben valaki speciális gyógyszereket szed, azokból is készítsen a csomagba néhány napi adagot, mi-
vel a kórháznak ezek beszerzése időbe telhet.
Ruhaneműk és tisztálkodószerek, egyebek: több napra elegendő fehérnemű, pizsama, törölköző, tusfürdő, 
fogkefe, fogkrém, toalettpapír, (fésű), fürdőköpeny, papucs, evőeszközök, szalvéta, papír zsebkendő, höl-
gyeknek intim higiéniás eszközök. Szemüveg, kivehető fogprotézis. Amennyiben valaki tartósan inkonti-
nenciabetétet vagy pelenkát használ, abból is készítsen a hozzátartozója/ gondozója egy csomaggal, mert a 
kórházi készletek sajnos nagyon korlátozottak. 

Mobiltelefon, töltő se maradjon otthon. Egyéb értéktárgyakat lehetőleg ne vigyenek magukkal.
A megelőzés és kezelés fontos eleme a vitamindús táplálkozás, esetleg kiegészítésként vitaminok szedése. 
A D-vitamin segíti szervezetünk munkáját a vírus legyőzésében. 

A betegség alatt 7-10 napig napi 10-20ezer egység is bevehető, erről azonban háziorvosukkal is egyeztesse-
nek.
Az oltás után jelentkező láz, izomfájdalom kezelésére ugyanazok a gyulladáscsökkentő gyógyszerek (pl. 
paracetamol, ibuprofen) alkalmazhatók, amiket hasonló panaszok esetén egyébként is használnának.

Az otthoni kezelésben részesülők mindenképpen tartsák be a karantén szabályait, a járvány megfékezése 
érdekében! Vigyázzunk egymásra!

Benedek-Kováts Emese (aszófői lakos, belgyógyász)



AZ ASZÓFŐ KÖZSÉG SZOCIÁLIS ÉS KULTURÁLIS 
CÉLJAIT SZOLGÁLÓ ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA A 2020. ÉVRŐL

Alapítványunk éves beszámolója sajnos rajtunk kívülálló okok miatt rövid lesz.
Azonban igen fontos és jelentős események zajlottak le mégis életünkben.

Megváltozott a kuratóriumunk összetétele Turai Péter alpolgármester úr lemondásával. Köszönjük eddigi 
munkáját és kívánjuk, hogy jelenlegi lakóhelyén jó egészségben vegyen részt a közösség életében.

Új kuratóriumunk: Czégai Mónika, Hercz Mónika, Ludvigh Bertalan, Nagy Károlyné Németh Annamária. 
Az elnök személye – Markó Beáta – nem változott.

Első megbeszélésünket online tartottuk meg, ahol a beszámoló is elhangzott. Sikeres együttműködést kívá-
nok mindnyájunknak.

Hagyományos rendezvényeink közül a Nyugdíjas találkozó még februárban megrendezésre került, az előa-
dott humoros jelenetnek reméljük lesz folytatása. 

Ugyancsak ekkor indult jóga csoportunk, hisszük, hogy az idén lesz mód folytatni.
Szociális tevékenységünk az év első felében a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt kapott, maszkokat varrtunk 
és juttattunk el a lakossághoz, megszerveztük az élelmiszer online beszerzését. 

Augusztusban a pandémia csökkenése lehetővé tette, hogy sikeres, országos hírű előadót – Szeder zenekar 
- köszöntsünk Aszófőn a „Kövesd a hangot!” hagyományának szellemében. Pályázaton sikerült támogatást 
nyernünk a koncert költségeihez, így csökkentve kiadásunkat.

Év végén - az Önkormányzattal közösen - sikerült kiadni a korábban meghirdetett „Aszófői lombKoronák” 
fotópályázatra beérkezett képekből készült naptárt. 

Az idei évben is szeretnénk ezt megismételni.
Amennyiben enyhül a járvány, szeretnénk folytatni programjainkat: Vigasságok (tavaly megrendelt prog-
ramokkal, Kövesd a hangot! , Galiba. Új hagyományt szeretnénk teremteni Szent Iván éj megünneplésére 
„Éjszakába suttogó” címmel.
Javaslataikat a kuratórium várja, ötleteljünk együtt, legyen Aszófő olyan, hogy megérkezni legyen érdemes, 
ne távozni. Ehhez széleskörű és támogató összefogásukra feltétlenül számítunk!

PÉNZÜGYEINK

Bevételeink   707.178 Ft  (adók 1%-ából 98.517 Ft) 
Kiadásaink  655.675 Ft
Záró pénzkészletünk    1.760.944 Ft

Támogatásukat továbbra is várjuk! Magánszemélyek is rendelkezhetnek adójuk 1%-ával, így rájuk is 
nagyon számítunk.

Aszófő Község Szociális És Kulturális Céljait Szolgáló Alapítvány 8241 Aszófő Árpád. u. 2.

Adószám: 19266387-1-19

Támogatás befizetésére a számlaszámunk: OTP 11748069-20059082
Köszönjük!

Markó Beáta 
a kuratórium elnöke



Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 
KÖZÉRDEKŰ 
INFORMÁCIÓK
Orvosi rendelés: 
H és P: 8:00 – 9:00
SZ: 15:00 – 16:00
Körzeti védőnő:
Pradaricsné Kántás Mária
Telefonszáma:
06/30 561 5503

Könyvtári 
nyitvatartás:
Naponta 
8:00 – 14:00
Szombaton: 
14:00 – 16:00

Hegyközségi 
fogadóóra:
Közösségi Ház
Balatonfüreden 
Telefonszám:
87/ 789 801

Körzeti megbízott: 
Hetesi András
Telefonszáma: 
06/ 30 945 4660

Szociális ügyek:
Budai Kinga – családsegítő
Minden páros héten, 
csütörtökön
 11:00-12:00 óráig
87/580-612
20/382-1141

VÁLTOZÁS
Szemétszállítás
 Április 15.-től 
Pénteki napokon
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