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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 2 0 . S Z E P T E M B E R - O K T Ó B E R  
 

MINDENKIT ARRA KÉRÜNK, HOGY A JÁRVÁNYHELYZETBEN HOZOTT VÉDELMI 
INTÉZKEDÉSEKET SZIGORÚAN ÉS KÖVETKEZETESEN TARTSA BE! 

A táblázat a koronavírus magyarországi terjedésének számait mutatja napjainkban, összehasonlítva 
a júliusi adatokkal. A számok - sajnos - magukért beszélnek! Már Ászáron is többen megbetegedtek 
a COVID-19 koronavírustól.  

VIGYÁZZANAK MAGUKRA! JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK MINDENKINEK! 

Pekár Zsolt polgármester 

DÁTUM  
AKTÍV FER-

TŐZÖTT 
ELHUNYT GYÓGYULT ÖSSZESEN 

NAPI ÚJ EL-

HUNYT 
NAPI ÚJ 

GYÓGYULT 
NAPI ÚJ 

FERTŐZÖTT 

Komárom-Esztergom 

megyei fertőzöttek 
száma a kezdetektől 

2020-07-11 660 595 2974 4229 2 33 6 308 
2020-07-12 603 595 3036 4234 0 62 5 308 
2020-07-13 579 595 3073 4247 0 37 13 308 
2020-07-14 557 595 3106 4258 0 33 11 308 

2020-11-11 91 358 2697 28 808 122 863 101 1223 3945 3049 
2020-11-12 94 704 2784 29 302 126 790 87 494 3927 3208 
2020-11-13 99 202 2883 29 802 131 887 99 500 5097 3386 
2020-11-14 102 607 2990 31 126 136 723 107 1324 4836 3510 

A HÁZIORVOS HÍREI 

TISZTELT ÁSZÁRI LAKOSOK! KEDVES BETEGEIM! 

Értesítem Önöket, hogy az influenza elleni védőoltások beadása folyamatban 
van, kérem a krónikus betegeket és az időskorúakat (elsősorban 65 év 
felettieket), hogy jelentkezzenek oltásra. Mindennap a rendelési idő után (11 

óra után) oltunk, előzetes telefon bejelentkezés alapján az őszi, téli hónapokban. 
Községünkben is egyre több embernél jelentkezik lázzal, náthával, köhögéssel járó légúti betegség, 
amely akár koronavírus fertőzést is jelenthet. Annak érdekében, hogy egymást ne fertőzzük tovább 
mindenkit arra szeretnék kérni, hogy ilyen esetben maradjon otthon, telefonáljon, ne jöjjön be 
időpont nélkül a rendelőbe. Telefonon adok tanácsot, közösen eldöntjük, hogy szükséges-e a 

személyes találkozás. A telefonvonalak túlterheltsége miatt kérem a tisztelt lakosságot, hogy 
legyenek türelmesek, ha két-három csengetés után nem sikerül a kapcsolatfelvétel, célszerű inkább 
később próbálkozni. Vegyék igénybe az egyéb kapcsolattartási lehetőségeket, a rendelői e-mail 

elérhetőségünk a következő: rendelo2881@gmail. com   

E-recept igényüket is ezen az az elektronikus címen kérhetik! 
Kérem Önöket, vegyük nagyon komolyan a járványhelyzetet, tartsuk be a védekezési 
rendelkezéseket, ne menjünk zsúfolt helyekre, nagyobb rendezvényekre, mert így nagyobb eséllyel 
kerülhetjük el a tömeges megbetegedéseket!  

Tisztelettel: dr. Nemes Tünde háziorvos 
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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. szeptember 10-én tartott rendes ülésén a következő témákat 
tárgyalta.  

 Hulladékgazdálkodási önkormányzati rendelet módosítása 

A Képviselő-testület módosította a hulladékgazdálkodási rendeletünket, amely részben 
előkészület a több edényes háztartási hulladékgyűjtésre.  „6. § (1) Az Önkormányzat az 
elkülönített hulladékgyűjtési rendszer keretében a különböző hulladéknak (pl. papír, fém, 
műanyag, Tetra Pak, üveg, zöldhulladék), valamint a vegyes hulladéknak hulladékfajtáktól 
elkülönített gyűjtését szervezi meg.„ A rendeletet megtalálják a www.aszar.hu honlapunkon, 

illetve a https://njt.hu/njt.php?kereses oldalon az önkormányzati rendeletek menüben. 

 A 2021-2035. évi gördülő fejlesztési terv 

A települési szennyvízhálózat önkormányzati tulajdonban van. A rendszer üzemeltetését az 
ÉDV. Zrt. látja el. Az karbantartás költségeit eddig a bérleti díj terhére sikerült fedezni, de a 

szennyvízcsatorna hálózatunk már több mint 20 éves, így egyre gyakoribbak a költséges 
meghibásodások. A gördülő fejlesztési tervben is látható, hogy a következő tizenöt évben, 
kizárólag az ászári rendszerre, három ütemben, várhatóan 118 535 000.- Ft összegnek 

megfelelő ráfordítási költség merül fel. A Testület megvitatta és elfogadta az Észak-dunántúli 
Vízmű Zrt. javaslatát a 2021-2035. időszakra készült gördülő fejlesztési terv felújítási-pótlási 
tervrészek tekintetében mindhárom tervezési időszakra, illetve meghatalmazza az Észak-

dunántúli Vízmű Zrt-t, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz nyújtsa 
be a gördülő fejlesztési tervet jóváhagyásra. Továbbá hozzájárult a gördülő fejlesztési tervben 
szereplő munkáknak a 2021. évi bérleti díj terhére történő végrehajtásához.  

 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2021. 
Önkormányzatunk már 5. éve csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 
hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez. A Képviselők döntöttek róla, 
hogy a 2021. évi pályázati fordulóban is biztosítjuk ezt a lehetőséget az ászári egyetemi, 
főiskolai hallgatóknak. 

 Előtető építése és térkövezés a Kuckó Óvodában 

A költségvetésünk tartalmazta a Kuckó Óvoda hátsó kijáratához kapcsolódó terület teljes 
felújítását térkövezéssel. A munkálatok megkezdése előtt felmerült, hogy a hátsó bejáratokat 
célszerű még a térkövezés előtt ellátni egy összefüggő előtetővel. Ennek a többletköltségét 
biztosította a Testület. A munkálatok elkezdődtek, a kivitelezés hamarosan befejeződik. Jövőre 
akár az óvodai ballagást is tarthatják a megújult területen.  

 Óvodai gázkazán cseréje 

Az óvodai kazánok éves karbantartási, szervizelési költsége egyre nagyobb összegeget 
emésztett fel. A szakemberek meglátása szerint a régi kazánok fűtésterének napjai meg vannak 
számlálva, ezért a képviselő-testület tagjai egyhangúlag támogatták az óvoda fűtésének 
folyamatos biztosítása érdekében új kazánok beszerzését és az ehhez szükséges fedezet 
biztosítását. A kazánok cseréje azóta megtörtént, így –reményeink szerint –kb. újabb 20 évre 
biztosított az óvodai kazánok működése. 

http://www.aszar.hu/
https://njt.hu/njt.php?kereses
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 Közmeghallgatás kitűzése 

A járványügyi helyzetre való tekintettel törvényi kötelezettségünknél fogva a közmeghallgatás 
időpontját – a munkatervünktől eltérően - 2020. szeptember 28. napján 17.00 órára tűztük ki. 
A közmeghallgatáson a képviselőkön kívül 3 ászári polgár jelent meg. 

 Fásítási program 

A képviselő-testület a település őszi fásítási programjára facsemeték vásárlására maximum 

600 ezer forintot engedélyezett felhasználni a Környezetvédelmi Alapból.  

 Zászlók beszerzés 

Egy lakossági kezdeményezés továbbgondolásáról döntött a Képviselő-testület, amely szerint 

nemzeti ünnepeink során a település fellobogózásába kerüljenek bevonásra az 

ingatlantulajdonosok is. Ennek érdekében azok az ászári polgárok, akik vállalják, hogy 
nemzeti ünnep alkalmával kihelyezik lakóházuk falára a nemzeti színű és a települési zászlót, 
ők az önkormányzatnál jelentkezhetnek. Az önkormányzat pedig vállalja, hogy a ránk 
következő három nemzeti ünnep alkalmával az ünnep naptári napjával megegyező számú 
lakos részére, érkezési, jelentkezési sorrendben, egy 40 cm x 60cm nagyságú nemzeti színű és 
egy ászári zászlót biztosít. Így huszonhárom (okt. 23.), tizenöt (márc. 15.) és húsz (aug. 20.), 

összesen 58 db lobogó kerülhet kiosztásra 1 év alatt, ez az ászári lakóingatlanok közel 10%-a. 

Az október 23-i ünnepre a zászlók elfogytak. Már most lehet jelentkezni a március 15-ei 15 db 

zászlóra. A kérelmet a Községházán lehet igényelni. Lobogózzuk fel együtt Ászárt a nemzeti 
ünnepeinken! 

 Közösségi Ház internet hálózat kiépítése 

Idei évtől a térségi hegyközség hegybírója a Közösségi Házban látja el a kapcsolattartási 
feladatait. Ennek kapcsán derült fény arra, hogy a Házban nem megfelelő az internetes 
elérhetőség. A Testület döntött a Közösségi Ház internet hálózatának fejlesztéséről.  

 Az Ászári Római Katolikus Plébánia támogatási kérelmének módosítása 

Az Ászári Római Katolikus Plébánia a Magyar Falu programon 15 millió Ft-ot nyert a 

Kossuth lajos utca 18-as szám alatt található plébánia épület felújítására. Gratulálunk nekik! 

Ennek elszámolási határideje 2021. december 31. A Képviselő-testület engedélyezte a 
katolikusoknak, hogy a korábban megítélt önkormányzati támogatásról szintén 2021. 
december 31-i határidővel számoljanak el.  

A Képviselő-testület a 2020. szeptember 28-án tartott rendkívüli ülésén a következő témákat 
tárgyalta.  

 Az előző testületi ülésen meghozott óvodai munkálatokhoz a kivitelező kiválasztása 

Az óvodai előtető építése és a térkövezés munkáira érkezett ajánlatok, és szintén az óvodai 
gázkazánok cseréjére érkezett ajánlatok közül a Képviselő-testület kiválasztotta a 
kivitelezőket. 

 A Közösségi Ház működési rendjének módosítása 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető 
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek 
elhárítása érdekében a Közösségi Házban 2020. december 31. napig a házasságkötések 
kivételével közösségi-, kulturális és civil programot, sport rendezvényt úgy engedélyez 
szervezni, ha az ott résztvevők száma a 15 főt nem haladja meg. Ezt a rendelkezésünket azóta 
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felülírta a Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó 
védelmi intézkedések második üteméről, amely sokkal szigorúbb szabályozást tartalmaz. 

Az ülést követően megtartottuk a 2020. évi KÖZMEGHALLGATÁST. 

A Képviselő-testület a 2020. október 15-én tartott rendes ülésén a következő témákat tárgyalta.  

 Tájékoztató a község egészségügyi helyzetéről 
Dr. Nemes Tünde Adrienne háziorvos tájékoztatóját a község egészségügyi helyzetéről 
elismerésének és köszönetének kifejezése mellett elfogadta a testület.  
Doktornő a beszámolójában említést tett a lakosság korösszetételéről, egészségi állapotáról, 
az iskola-egészségügyi tevékenységéről, a járványhelyzetről, a rendelő felszereltségéről, 
részletesen kitért szűrővizsgálatokra, azok szervezésére, fontosságára. Részletek a 
beszámolóból:  
 „Körzetem megállapodást kötött a Nemzeti Népegészségügyi Központtal (röviden NNK), 

asszisztensnőmmel együtt sikeres vizsgát tettünk annak érdekében, hogy részt vegyünk a 
behívóleveles vastagbélrák-szűrés programban. Az elmúlt egy év alatt több mint 100 
páciens jelentkezett a szűrővizsgálatra, ez a behívottak körülbelül 25-30 %-a. Azért ennek 
is örültünk, így sikerült kiszűrnünk jó néhány / kb.10-12 /személyt, akiknél jóindulatú 
béldaganatot találtunk. Ezekből a későbbiekben akár rosszindulatú elfajulás is 
kialakulhatott volna.” 

 „Szervezett szűrővizsgálat a tüdőszűrés, mely évtizedekig működött Magyarországon. A 
kötelező tüdőszűrést országunkban több megyében megszüntették, arra hivatkozva, hogy a 
TBC (tuberkulózis) előfordulása gyakorlatilag elhanyagolható és ez a fajta szűrővizsgálat 
kifejezetten a TBC szűrésére alkalmas, a tüdődaganat biztonságos kiszűrésére pedig nem. 
Ehelyett alkalmazható a helyben Kisbéren elvégezhető mellkas RTG vizsgálat, mely 
korosztálytól, rizikófaktoroktól függően évente, kétévente javasolt.” 

 „Egy másik kampányszerűen szervezett szűrővizsgálat a nők emlőszűrése, melyet 2001 

decembere óta szerveznek hazánkban.  Községünkben utoljára 2018-ban szerveztek 

mammográfiás szűrővizsgálatot. Várhatóan 2020 végén, 2021 elején lesz a következő 
emlőszűrés Ászáron.” 

 „2019 második felében a Magyar Falu program keretében az Ászári Önkormányzat 
segítségével beszereztünk néhány új műszert és rendelői berendezést, melynek nagy 
hasznát vesszük: így kaptunk egy új és nagyon korszerű EKG készüléket, hűtőszekrényt, 
külső belső hőmérővel, vérnyomásmérőket, fonendoscopokat, fülvizsgálót, rendelői 
mérleget. Nagyon örültünk mindennek és köszönjük ezúton is.” 

 „2017 októberében csatlakoztunk számítógépes programunkkal az EESZT-hez, 

(Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez) sikeresen.” … „A páciensek adatai, 
vizsgálati eredményei, zárójelentései egy felhőben találhatóak, melyet minden háziorvos le 
tud hívni a saját személyi igazolványa segítségével. Természetesen az orvosi titoktartás 
betartása mellett. Ez nagyban megkönnyíti a munkánkat, rengeteg adminisztrációs 
tehertől szabadít meg bennünket. Egy másik újdonság az e-recept,  ami azt jelenti, hogy a 

páciens telefonon megrendeli a gyógyszerét (természetesen a krónikusan szedett  
gyógyszereiről van szó) és ezt követően anélkül, hogy bejönne a receptért ki tudja váltani 
a gyógyszert a patikában, az Igazolványa (TAJ kártyája) segítségével. A vírusjárvány óta 
az idős és beteg családtagok E receptjeit is ki lehet váltani a páciens TAJ kártyája 
segítségével.” 
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 Beszámoló a védőnői munkáról 
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a védőnő 2019. évi munkájáról szóló 
beszámolót elismerésének és köszönetének kifejezése mellett elfogadta. A testületi ülés keretén 
belül a polgármester egy kis jelképes ajándék átadásával méltatta Pékné Polgár Helga 
védőnőnek a 25. évi közalkalmazotti jubileumát. 
A védőnői beszámoló kitért a terhesgondozásra, a csecsemő-gyermekgondozásra, a 

tanácsadásra, az óvoda-iskolaegészségügyi munkára, az egészségnevelés-egészségmegőrzésre 

és a tanácsadó felszereltségére. Részletek a beszámolóból:  
 „Az előző években az alábbiak szerint alakult az élveszületések száma Ászáron: 

 2019-ben 10 fő 

 2018-ban 22 fő 

 2017-ben 15 fő 

 2016-ban 9 fő 

 2015-ben 12 fő 

 2014-ben 19 fő 

 2013-ban 10 fő 

 2012-ben 12 fő 

 2011-ben 13 fő 

 2010-ben 14 fő 

 -2020-ban a várható születésszám szintén 10 fő lesz /eddig 8 gyermek született, és még 
idén 2 gyermek születése várható Ászáron/. Érdekességképpen 2020-ban eddig 

Ászáron kizárólag fiú gyermekek születtek, és a szülés előtt álló kismamák UH 

vizsgálatai szerint is már csak fiúk fognak az idén születni. Ilyenre még nem volt 
példa, hogy 1 éven belül egy lánygyermek sem született volna a faluban.” 

 „Az óvodás korosztály körében a leggyakoribb probléma a fogszuvasodás, melynek 

elsősorban a rossz táplálkozási szokások (chips, édesség, cola… fogyasztása), valamint a 
helytelen vagy hiányzó szájhigiénia lehet az oka.  

Az iskoláskorúak között gyakran előforduló eltérések még a mozgásszervi bántalmak, 

ezen belül is a hanyagtartás és a lúdtalp. Itt a testmozgásnak, gyógytornának van nagy 
jelentősége, hiszen ezek az elváltozások a rendszeres testmozgással még helyrehozhatók. 
A szűrt gyermekek körében az elmúlt években érezhetően emelkedik a túlsúlyos 
gyermekek száma. 
Gyakori a látásélesség zavara is. A gyerekek állandó telefonhasználatából fakadóan, a kis 
kijelző közeli, több órás nézésének következtében egyre gyakoribb a rövidlátás is Gyakori 

még, a bőr fokozott érzékenysége, az ún. atópiás dermatitis, vagy ekcéma, és ezzel együtt 
emelkedik az asthmás gyermekek száma is.” 

 Beszámoló a rendőrség munkájáról, a közbiztonság helyzetéről 
Vaczula Zoltán rendőr alezredes az előterjesztés szerint ismerteti a település közbiztonsági 
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 

készült rendőrségi tájékoztatót, amelyet a Képviselő-testület egyhangúan elfogadott. A 
megbízott kapitányságvezető elmondta, hogy a közlekedési szabályok betartásának 
ellenőrzésére az elkövetkező időszakban nagyobb hangsúlyt fektetnek a belterületi utakon is, 

különösen a súlykorlátos utakra, a sebességkorlátok betartására, elsőbbségadásra. A főleg 
fiatal gyorshajtók kiszűrésére a település különböző pontjain sebességmérést fognak végezni. 
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 A 2020. évi költségvetés 1. módosítása 

A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2020. évi költségvetés módosítását, amely 
részben a járványhelyzet miatt vált szükségessé. 

 Szociális rendelet módosítása 

A szociális rendelet módosításával 2021. január 1-től születési támogatást vezettünk be a 
településen. 
19. § (1) A szülők gyermekvállalással járó anyagi terheinek csökkentése érdekében, egyszeri 
támogatást nyújt az Ászár településen állandó lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási 
hellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját 
háztartásában nevelő törvényes képviselő részére.  
(2) Születési támogatás akkor állapítható meg, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó 
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 900%-

át. 
(3) A támogatást a gyermek törvényes képviselője igényelheti a gyermek születését követő 
három hónapon belül. 
(4) A támogatás mértéke gyermekenként egységesen 50.000,- forint. 

(5) A (6) bekezdés szerinti támogatásra egy gyermekre tekintettel egy személy jogosult.  
(6) Amennyiben az eljárás folyamán kétség merül fel azzal kapcsolatban, hogy a törvényes 
képviselő életvitelszerűen Ászár lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén tartózkodik, 
vagy a gyermeket saját háztartásában neveli, a hatóság környezettanulmányt készít. 
Szintén ennek a rendeletnek a módosításával a temetési segély összegét 20 000 forintról 
50 000 forintra emeltük, és egyben a jogosultság egy főre jutó havi jövedelemhatárát is 
megnöveltük. 

 Az avar és kerti hulladék égetésének szabályozására vonatkozó rendelet hatályon kívül 
helyezése 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, 2020. december 
31-ig hatályos, 48. § (4) bekezdés b) pontja szerint a települési önkormányzat képviselő-

testületének hatáskörébe tartozik a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre 
vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó szabályok 
rendelettel történő megállapítása. Ászáron ennek a rendeletnek az értelmében minden 
hétköznap 8 órától 18 óráig lehet kerti hulladékot égetni 2020. december 31-ig. Ez 2021. 

január 1-vel hatályát veszti, onnantól az egész országban tilos lesz a kerti hulladék égetése. 
Az avar és kerti hulladék égetés önkormányzati szabályozására vonatkozó felhatalmazás 
hatályon kívül helyezése alapján általánossá válik az avar és kerti hulladék égetésének a 
levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet szerinti tilalma. 

  Tájékoztatás a háziorvosi ügyeletről 
A háziorvosi ügyeleti szolgálat ellátásáról minden önkormányzatnak feladata gondoskodni. A 

Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás települései (kivéve Csép) ezt a feladatot együttműködve 
oldottuk meg. Ászár ezért évente kb. 1,4 MFt-ot fizet. Vannak a térségünkben olyan 
települések, akik évekre visszamenőleg nem fizettek. Az ügyeleti ellátás a Batthyány Kázmér 
Szakkórház, mint megbízott szervezésével működött. A Kórház a megbízási szerződést 2020. 
október elsejével felmondta, a felmondási időben (90 nap) 2020. december 31-ig az ügyeleti 
szolgálatot biztosítja. Kisbéren 2020. október 7-én megtartott Kisbéri Többcélú Kistérségi 
Társulás ülésen a társulást alkotó települések polgármesterei, a kórház és a háziorvosok 
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között folytatott hosszas egyeztetés nem vezetett eredményre. Jelenleg más szolgáltatókkal 
vettük fel a kapcsolatot. 2021. január 1-től is biztosítani fogjuk a háziorvosi ügyeleti ellátást. 

 Tájékoztatás 2020. évi Felnőtt Férfi-Női Súlyemelő Országos Bajnokságról 
2020. november 22-23-án településünk adott volna otthont a fenti versenynek. Hosszas 

egyeztetések és kérésünk után az Országos Súlyemelő Szövetség úgy döntött, hogy a 
járványhelyzetre való tekintettel elnapolják ezt a bajnokságot.  

 Sebességkorlátozás bevezetése az Ady Endre és a József Attila utcában 

Ligeti Gábor alpolgármester és Kálmán János képviselő kérésére az Ady Endre és a József 
Attila utcákban 30 km/h sebességkorlátozó táblák kihelyezéséről döntött a Testület. Mindkét 
utca lakosainak véleményét írásban kikértem, csak támogató hozzászólás érkezett vissza 
hozzám. A táblák beszerzése és kihelyezése folyamatban van. 

Pekár Zsolt polgármester 

Anyakönyvi  h írek  

Házasságot kötöttek Ászáron: 
Sommer Dávid és Lanczendorfer Mónika 

Szívből gratulálunk a házaspárnak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosától, iskolánk portásától: 
Molnár Istvánné sz. Horváth Margit (59) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

XVIII. BAKONYALJA FUTÓVERSENY 

A Sprint Futóklub, az ászári és a tárkányi önkormányzatok közös rendezésében 2020. szeptember 
26-án kicsit borús, de „igazi őszi futóidőben” tartottuk meg a 18. Bakonyalja Futóversenyt.  

 

A 21 km-es távon 50 fő (16 nő, 34 férfi), míg az 5 km-es távon 111 fő (64 nő, 47 férfi) indult el és 
ért célba. Ezen kívül a legkisebbek 200 méteren mérhették össze futóteljesítményüket, több mint 
50-en. Rendkívül impozáns kivitelezésű befutóérmeket kaptak versenyzők a sok-sok kupa, érem és 
egyéb díj mellé. A legjobban teljesítők, illetve az ászári indulók eredményeit az alábbi 
táblázatokban láthatják: 
5 km-es táv: 
1. Góczán Máté legjobb férfi idő (0:19:04) Kisbér 
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3. Garai Sass Diána legjobb női idő (0:19:54) Esztergomi Futóművek 

Ászári indulóink eredményei 
11. Zséfár Márk korosztályában3. helyezés Ászár (0:21:31 a legjobb 

ászári idő) 
15. Hadnagy Attila korosztályában 3. helyezés Ászár 

24. Tóth Barbara korosztályában 1. helyezés Ászár ( 0:25:01 a legjobb 

ászári női idő) 
25. Szabó Csenge korosztályában 1. helyezés Ászár 

36. Lengyel Levente korosztályában 5. helyezés Ászár 

37. Vida Johanna korosztályában 2. helyezés Ászár 

41. Haraszt Anikó korosztályában 3. helyezés Ászár 

55. Végh Miklós korosztályában 4. helyezés Ászár 

56. Bata Bálint korosztályában 1. helyezés Ászár 

67. Vida Julianna korosztályában 3. helyezés Ászár 

72. Horváth Erzsébet korosztályában 6. helyezés Ászár 

73. Druga Anna korosztályában 2. helyezés Ászár 

78. Bodó László korosztályában 6. helyezés Ászár 

79. Seres Melinda korosztályában 8. helyezés Ászár 

80. Seres Viktória Angyalka korosztályában 3. helyezés Ászár 

81. Ősz László korosztályában 2. helyezés Ászár 

82. László Ramóna korosztályában 7. helyezés Ászár 

91. Fekete Vanessza korosztályában 14. helyezés Ászár 

99. Molnár Réka korosztályában 19. helyezés Ászár 

73. Druga Anna korosztályában 2. helyezés Ászár 

101. Herbert Milán korosztályában 4. helyezés Ászár 

21 km-es táv: 
1. Csordás Imre legjobb férfi idő (1:24:17) EU Solar SE Pécs 

8. Pidl Renáta legjobb női idő (1:37:24) Nagybajcs 
Ászári indulóink eredményei 
18. Németh Ferenc korosztályában 4. helyezés Ászár (1:46:37 a legjobb 

ászári idő) 
20. Hadnagy Gergő korosztályában 4. helyezés Ászár (1:47:20) 

?? Pekó Mihály korosztályában 3. helyezés Ászár 

38. Turóczyné Scher Anita korosztályában 3. helyezés Ászár (2:14:02 a legjobb 

ászári női idő) 
GRATULÁLUNK MINDEN RÉSZTVEVŐNEK, KÜLÖNÖS DICSÉRET ILLETI AZ ÁSZÁRIAKAT! 
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A korosztályos versenyekben 13 ászári futó állhatott fel a dobogóra és közülük 3-an a legfelső 
fokára. A sportolók nevében is megköszönjük mindazok segítségét, akik a szervezésben, 
lebonyolításban aktívan kivették részüket. A futókat jövőre visszavárjuk és újabb ászáriak 
csatlakozását is szívesen vesszük.  

 

Pekár Zsolt polgármester  

TÁJÉKOZTATÓ A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT, TÖRTÉNŐ 
TESTHŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSRŐL. 

2020. október 1. napjától a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. 
(IX. 18.) Korm. rendelet alapján, a köznevelési és szakképző intézményekben kötelező a 
testhőmérséklet ellenőrzése, amelynek mindenki köteles magát alávetnie az intézménybe történő 
belépésekor.  
Ez alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az alábbi általános 
iránymutatást adja az egészségügyi válsághelyzet idején alkalmazott diagnosztikai eszközökhöz 
kötődő adatkezelések kapcsán. 
A digitális és analóg lázmérőkkel végzett testhőmérséklet ellenőrzés – csakúgy, mint a hőkamerák, 
beléptető hőkapuk alkalmazása – adatkezelésnek minősül, ha annak érintettje azonosított, vagy 
azonosítható. 
A testhőmérséklet mérésével kapcsolatos adatkezelést is az adatvédelmi alapelveknek történő 
megfelelés figyelembevételével kell kialakítani.  
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Önmagában abból a tényből, hogy valakinek magasabb a testhőmérséklete, nem vonható le 

egyértelműen az a következtetés, hogy az új típusú koronavírus járvánnyal fertőzött, így a 
belépésnél történő testhőmérséklet-mérés alapján semmilyen következtetés nem vonhat le az adott 
személy egészségi állapotára vonatkozóan, pusztán a belépés engedélyezésére vagy megtagadására 
jogosult. 

A testhőmérséklet-mérés semmilyen módon nem járhat személyes adat rögzítésével, tárolásával, 
továbbításával, mert ezen védelmi intézkedés kizárólag arra vonatkozóan hozhat döntést, hogy a 
területre belépő személy belépését engedélyezi azért, mert a mért érték alacsonyabb az előre 
meghatározott értéknél, vagy megtagadja azt, mert a mért érték magasabb. 
A belépés megtagadása esetén, az érintett személy feladata a helyzet további kezelése, azaz 
orvoshoz fordulás, betegszabadság és táppénz ügyintézés, munkahelyi vezető tájékoztatása, stb. 
Végezetül a Hatóság az adatkezelés összefüggéseire tekintettel továbbra is fenntartja azon állítását, 
hogy az a személy, aki szándékos magatartása miatt megfertőz valakit, bűncselekményt követ el. 

László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

SAKKBARÁTOK EGYESÜLETÉNEK HÍREI 

 

 

 

 

 

Kérem engedjék meg, hogy röviden beszámoljak a sakkegyesület elmúlt időszakáról és a közeli 
jövő programjairól! 
„A Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár az NB II. Széchenyi csoportjában szerepelt a 2019-2020-

as évadban. A koronavírus miatt 2 forduló elmaradt, amelyet augusztus 30-án Szombathelyen a 
HVSE csapatával (ők jelenleg a 2. helyen állnak, 5 ponttal előttünk) és szeptember 13-án Ászáron 
az Arborétum Herénnyel (ők jelenleg a 9. helyen állnak, 7 ponttal mögöttünk) játszunk le. Első 
csapatunk a 10 csapatos mezőnyben a 6. helyen áll.” Erről tudtam beszámolni júliusban. 
Szeptemberben a Magyar Sakkszövetség Elnöksége lezárta a zajló bajnokságokat. Így a 6. helyen 
végeztünk. Legeredményesebb sakkozóink Sarok Péter és Gönczöl Gábor voltak, egyaránt 6 ponttal 
7 játszmából a 3. és a 7. táblán. Köszönöm minden csapattagnak a pozitív hozzáállást, köszönöm, 
hogy a csapatvezető Farkas Ferenc kérésére mindenki rendelkezésre állt. Az előzetes tervek szerint 
talán márciusban kezdődik a következő Nemzeti Bajnokság. 
„A Megye II-es bajnokságban csapatunk az 1. helyen áll. Ebben a bajnokságban 4 fősek a csapatok. 
Eddig minden ellenfelünket sikerült legyőznünk. Még 3 forduló van hátra, amit szeptemberben kell 

lejátszanunk. Játszunk az 5. helyezett Lángos Józsa SE I. (Tatabánya), a 4. helyezett Tatabánya SC 
III. és végül a 3. helyezett Tatabánya SC I. csapatával.” Ezt írtam júliusban. A megyei 
bajnokságokat is lezárták. Így 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014 évadok után immáron negyedik 
alkalommal megnyertük a Megyei II. osztályt. 
Ha a hagyományokhoz híven osztanak tábladíjakat, akkor Dékány Lajos az első táblán 7 pontjával 8 
mérkőzésből jó eséllyel első lesz. Somody Róbert 5,5/6 pontja, vagy Gönczöl Gábor és Farkas 
Ferenc 2/2 pontja, Malomsoki László 3. táblás 6/6 pontja vagy Fehér Lajos 4. táblás 4,5/6 pontja 
remélhetőleg díjazott lesz. 
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A következő idény ebben a bajnokságban is talán márciusban kezdődik. 
Az egyesület Alapszabályban 
kitűzött célja a sakksport 

népszerűsítése. Ezért is szerveztünk 
Sakktábort az Ászári Jászai Mari 
Általános Iskolában július 13-17. 

között. Ez tartalmazta a három 
étkezést és néhány más költséget, 
míg a többi költséget egyesületünk 
fedezte. 10 kisdiák jött el tanulni a 
sakk alapjait, vagy továbbfejleszteni 
tudását. Jöttek Ászárról, Kisbérről, 
Mórról, Norvégiából. Azt 
gondolom, jól sikerült a tábor. 
Délelőtt sakkoztunk, délután 

sétáltunk, fociztunk, kidobóztunk, és persze sakkoztunk. Köszönöm az iskola igazgatónője, Garas 
Mariann és a konyhai dolgozók 
kedvességét. Köszönöm Zilahy 
Zoltán, Vinkovits László, Sarok Péter 
sok-sok munkáját a tábor 
sikerességéért. Terveink szerint jövő 
nyáron is szervezünk sakktábort, mert 
a 10 gyerkőcből 2 fiút leigazol 
egyesületünk. 
November 20-22-én tervezzünk 
megtartani a VIII. Magyar Sakkvilág 
Kupát a Közösségi Házban a 2000 fő 
alatti magyar települések sakkozói 
számára. Bízunk abban, hogy a vírus 
nem szól bele terveinkbe, ugyanis 
már megkaptuk a programsorozathoz a támogatást Ászár Község Önkormányzatától és a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt-től. 13 csapat nevezett 18 településről, valamint Ászár, az egyesület 
vezetősége és a tagság is kiállít egy csapatot. Így 16 csapat Svájci rendszerű mérkőzése várható. A 
vírushelyzet miatt az előző évek résztvevői közül többen jelezték, nem jönnek, illetve voltak olyan 
csapatok is, akik az előzetes jelentkezés után léptek vissza. Az egyesület tagsága mindent megtesz 
azért, hogy ismét jó versenyt csináljunk, de óvjuk a jelenlévők egészségét. 
Október 23-ai versenyünket most nem tartottuk meg, de a Szilveszteri villámversenyre minden 
érdeklődőt várunk.   
Minden pénteken 16 órától lehet sakkozni a Közösségi Házban. Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt rendezvényeinkre!  

Malomsoki László egyesületi elnök 

Megjegyzés: A cikk megírását követően az országos és helyi rendelkezések értelmében a tervezett 
versenyek elmaradnak, illetve csak a rendelkezések feloldását követően lehet megtartani. Reméljük, 
hogy hamarosan! 

Pekár Zsolt polgármester 



 
12 

HÍREK A KUCKÓ ÓVODÁBÓL 

 „Piros alma, de kerek, 

 Kóstoljuk meg gyerekek. 
 Ugye édes, ugye jó? 

 Nekünk hozta Őszanyó!”  (népi mondóka) 
 

 

 

Óvodánkba, szeptember eleje óta szépen beszoktak a kis csoportosok, és mindenki megtalálta a 
saját helyét a csoportjában. Egyesek új barátokat találtak, mások pedig a megszokott társakkal 
múlatják az időt. A tavaszi digitális nevelés után, bizony kellett idő és energia az óvoda dolgozói, a 
gyermekek és a szülők részéről egyaránt, hogy újra megfelelő „munkát” tudjunk végezni a 
gyermekekkel. Örömmel és nagy izgalommal indultunk úszni szeptember elején a 
nagycsoportosokkal, és Zsuzsa néni és Lilla néni segítségével nagyon szép eredményt értek el 
többen is, van, aki már tempózott is, és van, aki megmert olyan dolgot csinálni a vízben, amit tavaly 
ősszel még nem. Nagyon sokat voltunk az udvaron, mivel szép idő volt szeptember és október 
folyamán. Minden nap - a kezdeményezések után - udvari játékkal folytattuk a napot, hiszen 
elkerülhetetlen, hogy hamarosan beköszönt az az időjárás, amikor nem tudunk kimenni a szabadba.  

Nagy örömünkre szolgált, hogy kicserélésre került a két gázkazán, melyeknek sajnos lejárt az ideje, 
és már többször is „megvicceltek bennünket”, hidegre kellett jönnünk reggel az óvodába. Az 
udvaron már folyik a térkövezés előkészítése, hiszen a balesetveszélyes lépcső és betonos rész 
helyére szép, időtálló térkő fog kerülni, mely lehetővé teszi a jövőben, hogy akár ünnepségeket is 
tudjunk az udvaron tartani. Köszönöm az Önkormányzatnak és a Képviselő-testületnek, hogy 
lehetővé tették ezen munkálatokat.  

Október hónapban, a térítési díjakat már utalni kell a szülőknek az Önkormányzat által megadott 
számlára. Köszönöm a tisztelt szülőknek, hogy ilyen rugalmasan és zökkenőmentesen vették az 
átállást.  
Óvodánkban a gyermekek és felnőttek egészségi állapota véleményem szerint jónak mondható. 
Hiányzónk szerencsére csak elvétve van a csoportokban. Gondolom, ez annak is köszönhető, hogy a 
családok jobban figyelnek az egészség megőrzésére, mint eddig és persze az óvodában a 
fertőtlenítések számát is megsokszoroztuk. 

Továbbra is kérem, hogy a maszkot hordják és a kézfertőtlenítőt használják, mindannyiunk 
egészsége érdekében. 
Vigyázzanak magukra, társaikra és környezetükre! Mindenkinek jó egészséget kívánok magam és 
munkatársaim nevében. 

Novák Viola intézményvezető 
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HÍREK A JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

M A G Y A R  D I Á K S P O R T  N A P J A  
Idén testnevelésóra keretek között ünnepeltük a Magyar Diáksport Napját, a COVID-19 miatti 

járványügyi készültség időszakában.  

Az MDSZ javaslatára témahéttéi bővítettük az immár másfél évtizedes múltra visszatekintő 
sportnapot. A témahét szeptember 23-tól 30-ig tartó időszakban zajlott. Kiemelt szerepet kapott a 

vírusfertőzés elleni védelemben az immunrendszert erősítő testmozgás, valamint a fizikai aktivitás 
lelki egészségre gyakorolt hatásai. 

 

Iskolánk valamennyi tanulója eleget tett az új helyszínen kijelölt 2020 m futásnak. 

A változatos aerob és játékos mozgásprogramok, valamint a jóga alapú, stresszoldó, 
boldogsághormont termelő mozgásformák, a természetben végzett túrák kiemelt jelentőséget kaptak 

testnevelésóráinkon. 
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M E G E M L É K E Z É S E K  I S K O L Á N K B A N  
A járvány miatt rendhagyó módon emlékeztünk meg október 6-án az aradi vértanúkról. Nemzeti 
emléknapunkon a korábbi években diákjaink szerepeltek a falusi megemlékezésen is, de most a 
koronavírus járvány miatt ez elmaradt. Ezen alkalomból a 7.a osztályos tanulók műsorral készültek. 
Az aulában nem volt lehetőségünk megtartani azt, hiszen nem tudtuk volna tartani a megfelelő 
távolságot, ezért az iskolarádión keresztül minden osztály a termében hallgathatta meg az ünnepi 
gondolatokat. A Diákönkormányzat tagjai egy rögtönzött kis kiállítást készítettek az aulában a 13 
Aradon kivégzett tábornok és Batthyány Lajos miniszterelnök képével, életútjának bemutatásával. 
A gyásznapon mécseseket és virágokat helyeztek el a gyerekek a nemzeti hősök arcképénél. 

Október 23-a nemzeti ünnepünk. Ezen a napon az 1956-os forradalomra és szabadságharcra 
emlékezünk. Hagyományainkhoz híven, a 8. osztályosok ünnepi műsorral készültek. .A kialakult 
járványügyi helyzet miatt a Közösségi Házban vették fel műsorukat, majd másnap október 22-én, 
minden osztály a saját termében, osztályfőnökével a Himnusz eléneklése után megnézte azt. 
Nyolcadikos diákjaink rövid jelenetükkel, verseikkel, fegyelmezettségükkel, lelkesedésükkel méltó 
emléket állítottak a forradalom 64. évfordulója alkalmából. 

M A Z S O L A A V A T Ó  
Az idei tanévben első alkalommal, bár hagyományteremtő programként szerveztük meg a Jászai 
Mari Általános Iskolában az ötödikesek avatását, azaz a „MAZSOLAAVATÓT”, ami a kisdiákok 
felsőssé avatását jelentette. Az előző tanévben negyedikesként még ők voltak a legnagyobbak, a 
rangidősek a legkisebbek között, most azonban ők a legkisebbek a legnagyobbak között. A 
programot a diákönkormányzat köszöntése után a diákszínjátszó kör tagjai egy vidám táncos 
jelenettel nyitották meg, ami a Légy jó mindhalálig c. musical „10 perc” betétdalára koreografált 
vidám, táncos jelenet volt, ezután került sor a tanulók név szerinti bemutatására és a tanulók 
fogadalomtételére. Az idei évben 31 fő 5. osztályost üdvözölhettünk hivatalosan is felső 

tagozatosként a fogadalomtételük után, osztályfőnökük Bene László tanár úr.  
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A fogadalomtételük így hangzott: 

1. Az Ászári Jászai Mari  Általános Iskola tanulója fogadom, hogy amíg iskolánk padjait 
koptatom, az itt elhangzottakat megtartom. 

2. Felső tagozatos éveimben is szorgalmasan tanulok és ígérem, hogy egyesnél rosszabb jegyet 
nem gyűjtök. 

3. Céljaim elérése érdekében nem gázolok át másokon. 
4. Tanáraimat tisztelem, elismerem tudásukat még akkor is, ha az általuk tanított tantárgy nem 

a kedvencem.  

5. Megpróbálok nem akkor beteg lenni, amikor éppen dolgozatot írunk. 
6. Elolvasok minden kötelező olvasmányt. 
7. Mellőzöm a lógást, káromkodást, hazudást! 
8. Az órák alatt kitalált igen fontos üzenetemet nem továbbítom. 
9. A folyosón, ebédlőben nem fénysebességgel közlekedem és az ebédet sem ilyen sebességben 

fogyasztom el. 

10. Fogadom, hogy bent az épületben nem 2-3 -asával szedem a lépcsőfokokat, még akkor sem 
ha erre képes vagyok. 

11. Igyekszem időben felkelni, hogy gyalog vagy futva, persze vidáman és dalolva- 

természetesen maszkban- érkezzem be az iskolába.  
12. Jászais pólómat mindig büszkén viselem és a következő négy évben arra törekszem, hogy 

eredményeimmel iskolám hírnevét többen növeljem. 
A fogadalomtétel betartásához sok sikert és kitartást kívántunk nekik! 

A nyolcadikosok ajándékot nyújtottak át minden tanulónak és megígérték, hogy szárnyaik alá 
veszik a „MAZSOLÁKAT”.  

M A G Y A R  T U D O M Á N Y  N A P J A  
A magyar tudomány ünnepéről az MTA már 1997 óta 

megemlékezik, hivatalosan 
azonban 2003 óta ünnepeljük 
minden év november 3-án, 
azon a napon, melyen 1825-

ben Széchenyi István 

birtokainak egy évi jövedelmét 
felajánlotta a Magyar Tudós 
Társaság megalapítására és 
ezzel lehetővé tette a Magyar 

Tudományos Akadémia 

megalapítását. A hivatalos 
indoklás szerint az 

"Országgyűlés a tudomány társadalomban betöltött szerepét 
kiemelkedően fontosnak, a tudomány művelése és fejlesztése 
érdekében végzett tevékenységet elismerésre és kiemelkedő támogatásra méltónak tartja", ezért e 
napot a 2003. évi XCIII. törvénnyel a magyar tudomány ünnepévé nyilvánította. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/1997
https://hu.wikipedia.org/wiki/2003
https://hu.wikipedia.org/wiki/November_3.
https://hu.wikipedia.org/wiki/1825
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9chenyi_Istv%C3%A1n
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Tudom%C3%A1nyos_Akad%C3%A9mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Orsz%C3%A1ggy%C5%B1l%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Tudom%C3%A1ny
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Iskolánk második éve emlékezik meg e jeles napról, amelyhez kapcsolódóan 8. osztályos diákjaink 
érdekes fizikai és kémiai kísérletekkel készültek a 4. osztályos tanulók számára. Ebbe a tanévben 10 
csoportban tevékenykedtek a gyerekek, amelyekben a felsősősök bemutattak különböző 
jelenségeket, majd a kicsik kipróbálhatták azokat. 

Megismerkedhettek alsósaink elektromos szerelőkészlettel, súrlódási munkával, lebegéssel, 
nyomással kapcsolatos kísérletekkel, valamint láthattak „vulkánkitörést”, vizsgáltak kémhatást, 
jódot és megtapasztalhattak sok érdekességet.  

A megemlékezés mellett fontosnak tartjuk, hogy felkeltsük az érdeklődést a természettudományok 
iránt, bízva abban, hogy a jövő mérnökei, tervezői, kutatói és orvosai fognak kikerülni tanulóink 
közül. 

Deák Annamária, Erdősi Gáborné, Garas Mariann és Szakál Henriett írásaiból az iskolai 

rovatot összeállította: Garas Mariann intézményvezető 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELKÜLÖNÍTETT HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 

Kérem olvassa el az alábbi tájékoztatót arról az új hulladékgyűjtési rendszerről, 
amely hamarosan az Ön ingatlanát érintően is bevezetésre kerül. A 385/2014. 
Kormányrendelet előírása szerint kötelező a háztartásokban keletkező 
hulladékot elkülönítetten, szelektíven gyűjteni. Ehhez az alábbiakban kívánunk 

segítséget nyújtani.  
Mi a teendője? A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a 
hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ingatlantulajdonosok számára pályázati 
forrásból díjmentes használatra biztosít szerződésenként 1 db új, tájékoztató matricával ellátott, 
120 literes, kerekes gyűjtőedényt, amelybe az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot kell 

elhelyezni. Ennek érdekében Önnek mindössze annyi a teendője, hogy a kijelölt időpontban az 
edényt átvegye, a jövőben a megfelelő hulladékot abba gyűjtse, a szállítási napokon kihelyezze az 

ingatlana elé, valamint az edényzet állagát megóvja és azt rendeltetésszerűen használja! 
Az új gyűjtőedény átvételi helye: Ászár Kossuth Lajos u. 41. (volt református iskola):  

november 19. csütörtök  9-17 óráig november 24. kedd  9-17 óráig 

november 20. péntek  9-17 óráig  november 25. szerda  9-17 óráig 

november 21. szombat  9-12 óráig november 26. csütörtök  9-17 óráig 

november 23. hétfő  9-17 óráig november 28. szombat  9-12 óráig 

Kérjük, hogy az átvételkor a lakcímkártyáját és személyazonosító okmányát hozza magával! 
Amennyiben az ingatlanhoz tartozó edényt nem tudja személyesen átvenni, úgy kérjük, állítson ki 
írásos meghatalmazást az átvétellel megbízott személy számára. A meghatalmazáshoz mintát talál 
a www.kdv.hu és az www.aszar.hu oldalakon, vagy a Községházán. Az új gyűjtőedényekből az 

elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési 
napokon kerül elszállításra. Arról, hogy ebben az edényben milyen hulladékok gyűjthetők, a 
mellékelt szórólap és az edényre ragasztott tájékoztató segít eligazodni. 
A vegyes települési hulladékot az eddig használt, meglévő edényében gyűjtse. Ennek elszállítása 
továbbra is a korábbi hulladékgyűjtési napokon történik. Bővebb információt találhat a 
hulladékszállítást végző közszolgáltatója honlapján: www.vertikalzrt.hu 

A járványhelyzetre való tekintettel - indokolt esetben - az önkormányzat 
dolgozói is segítenek a kiszállításban. 

Köszönjük együttműködését! Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás és Ászár Község Önkormányzat 

http://www.kdv.hu/
http://www.aszar.hu/
http://www.vertikalzrt.hu/

