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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 2 1 .  M Á R C I U S - Á P R I L I S  
 

HÁZIORVOSUNK HÍREI 

TISZTELT ÁSZÁRI LAKOSOK! KEDVES 

BETEGEIM! 

Egy éve kezdődött a koronavírus járvány, akkor nem 

gondoltuk, hogy ez ilyen sokáig fog tartani és ilyen nehéz 

lesz vele együtt élni, küzdeni ellene. Immár a tömeges 

oltások időszakát éljük 3 hónapja, megszoktuk a 

maszkviselést, távolságtartást, egyéb intézkedéseket. 

Körzetemben már 820 fő kapta meg a Covid elleni oltást és jelenleg 150 a regisztrált, oltásra várók 

száma. Kérem Önöket, tessék regisztrálni, aki még nem tette meg, minél többen legyünk védettek, 

győzzük le ezt a járványt, szűnjön meg ez a méltatlan állapot. 

Az ászári Oltópont állja a sarat, segítő munkatársaim munkáját ezúttal is nagyon köszönöm: Holló 

Ferencné Anikó feladata az oltóanyag előkészítése, valamint a nagyon nehéz adminisztráció (excell 

táblázatok elkészítése, stb.) Kovács Gyuláné, Bözse a telefonos oltásszervezésben segít, oltáskor 

felügyeli a pácienseket, Tóth Gáborné Heni és Pékné Polgár Helga védőnő az oltási igazolványokat 

készítik elő, lázat mérnek, felügyelnek, szerdánként Mariann, a gyermekrendelő asszisztense segít. 

Az ászári Önkormányzat dolgozói Polgármester Úrral az élen sok feladatot átvállalnak, hálásak 

vagyunk érte. 

Ahhoz, hogy a településszintű védettség, nyájimmunitás kialakuljon, további 200-300 ember 

beoltására lenne még szükség. Ha ez nem történik meg, hiábavaló fáradozássá válhat az eddig 

befektetett sok munkánk, a sok oltást elfogadó lakosunk beoltottsága. 

Tisztelt Ászári Lakosok! Kérem Önöket, regisztráljanak az oltásra, minél előbb vessünk véget a 

járványnak, vigyázzunk egymásra! 

Tisztelettel: 

A háziorvosi rendelő dolgozóinak nevében: dr. Nemes Tünde háziorvos 

Tisztelt Ászári Lakosok! 

Dr. Nemes Tünde háziorvosunk írásához, felhívásához, kéréséhez kapcsolódva fontosnak tartom, 

sőt talán most még az a kifejezés sem túlzás, hogy életbevágóan fontosnak tartom, hogy itt az 

Ászári Hírekben is megszólaljunk az oltással kapcsolatban. Olyan ismert / elismert / jól ismert 

embereket kértem meg ebben az ügyben, akiket személyesen is ismernek az ászáriak, akik részesei 

voltak, vagy jelenleg is részesei településünk mindennapjainak. Azonnal csatlakoztak és küldték az 

írásaikat. Még sokaknak szólhattam volna, de pár nap alatt több oldalra való anyag jött össze, így 

befejeztem a megkereséseket. 

A következő oldalakon ezeket a cikkeket olvashatják. Az első kettő helyre díszpolgárainkat tettem, 

az őket követő írások sorrendje azonban véletlenszerű. 

Pekár Zsolt polgármester 



2 

KEDVES BARÁTOM ÁSZÁRON, A FÖLNEVELŐ FALUMBAN! 

Baranyi Ferenc: Dunáról fúj a szél 

Nem kérheted az óceáni széltől 

hogy kun parasztok homlokát legyezze – 

itt a Dunáról fúj a szél. Vizéről 

siet a hűs az izzadt emberekre. 

Lehetsz világfi könnyed-franciásan, 

vagy angolmód közömbös is lehetsz itt, 

csak tedd a dolgod s itt tegyed. A vállon 

marék hazánk világnyi súlya fekszik. 

Itt szabja napjaink parányi tettét 

- hol hittel, hol meg erővel az észben – 

a milliókra osztott hősiesség, 

még akkor is, ha régen észrevétlen. 

A világ ránk tekintve arra számít, 

hogy vállalunk gondjából egy hazányit. (1968) 

Igen! Vállalnod kell a Haza, s a Világ gondját magadban, családodban, barátaidban! Mert a „gond”, 

most a halálos járvány, ami öli a Nemzetet és öli a Világot. Nem kérdés, hogy mindannyiunknak 

oltakoznunk kell, mert ez az egyetlen megoldás a vírus ellen! Családom ezt már megtette. Tedd 

meg Te is Barátom! E dögvész ellen csak így védekezhetünk! 

Kárpáti Laci  

(Dr. Kárpáti László díszpolgárunk) 
 

 

ÁSZÁR KÖZSÉG LAKOSSÁGÁNAK! 

Az Ászári Hírek legutóbbi számában örömmel és megelégedettséggel olvastam, hogy a község 

háziorvosa és csapata megkezdte a lakosság tömeges oltását a covid járvány megfékezése céljából. 

A polgármester úr arról is informált, hogy az átoltottság jelenleg kb. 44 %-os, ami jelentősen 

magasabb az országos átlagnál, mutatva a község lakosságának felelősségteljes hozzájárulását a 

járvány leküzdéséhez. Felgyorsítható ez a folyamat az oltási hajlandóság további fokozásával, erre 

biztatom szülőfalum közösségét. Hajrá Ászár! 

Üdvözlettel és tisztelettel: Dr. Orbán Miklós Ászár Díszpolgára 
 

 

Oltás nélkül mindenki megkapja a fertőzést, ebben ne legyen kétsége. Mindenki tapasztalhatja 

környezetében, hogy milyen súlyos betegségeket okoz a fertőződés után hamarosan ez a vírus.  

Közel másfél éves tapasztalat alapján már most előre vetíthető, hogy nagyon súlyos elsősorban szív-

és keringési eredetű, illetve más életfontosságú szervekre kiterjedő betegségek következhetnek. 

Sajnos ezek a kilátások minden korosztályt érintenek.  

Most abban az időszakban vagyunk, mikor csak a jól felkészült szakorvosokra, orvosokra szabad 

hallgatni.  

Mindenki felelősséggel tartozik saját maga, családja és környezete egészségügyi biztonságáért. 

Állatorvosként közel 40 éves tapasztalattal tudom mondani, hogy a fertőző betegségek 

megállítására és legyőzésére, minden egyed vakcinázására, immunizálására szükség van. Ezek 

tények, ezeket nem lehet megkérdőjelezni. 
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Ma már a modern oltóanyagok az élő szervezetekre nem jelentenek veszélyt, szemben a fertőzés 

elkapásával. 

Mi természetesen teljes családunkkal kértük, és megkaptuk az oltást. 

Dr. Lunk János állatorvos 

Mi hiányzik nekem a legjobban az elmúlt évben? 

 Családtagjaink, barátaink közelsége, ölelése, 

 Mosolygós, felhőtlen, vidám tekintetek, 

 Iskolai, községi rendezvények, a sok tehetséges gyermekek előadása, szereplése, az énekkar 

csodálatos műsora, hangja. 

 Szabad és tervezhető élet. 

Hiszem, hogy annál hamarabb kapjuk vissza szabadságunkat, minél többen és hamarabb oltatjuk 

magunkat.  

Dr. Lunkné Nyuli Márta – Márti néni 
 

 

Tisztelt Ászáriak! 

Örömmel tudatom „ MINDENKIVEL, hogy a „Jászai Mari„ nyugdíjas klub minden tagja már 

megkapta az oltást a Covid 19 járvány ellen. Az oltás nem csak a járvány ellen véd meg bennünket, 

hanem a környezetünkben lévő családtagjainkat is. Felelősséggel tartozunk az unokákért, akik még 

esetleg nem kaphatnak oltást. Rájuk is figyelnünk kell. Ezért mindenkit arra buzdítok, minél többen 

– vagy esetleg MINDENKI éljen az oltás lehetőségével, mert felelősek vagyunk egymásért. 

Seres Károlyné  

nyugdíjas klub vezetője 
 

 

Apám 11 éves volt, mikor árvaságra jutott. Heten voltak testvérek, a legidősebb 15 éves, a 

legkisebb 3. Szerte szórta őket a sors – Londontól a Donkanyarig - rendszeres kapcsolata apámnak a 

legidősebb testvérével maradt, a kicsivel – aki úgymond lelencbe került – 40 év múlva találkozott. 

Nekem nem lettek apai nagyszüleim, Mikolasek Bernát és Tengerdi Mária soha nem örülhettek 

unokának. Akkor spanyolnátha járvány volt és nem volt oltóanyag.  

Most Covid-19 van és van oltóanyag. 

Már több, mint ötszáz gyerek maradt árván. Ön beoltatatta magát?  Szeretne a régi módon élni? Én 

igen. 

Dr. Mikolasek Sándor 

 (Településünk egykori jegyzője, polgármestere) 
 

 

A koronavírus elleni oltásról. Mindenkinek saját joga, és felelőssége eldönteni, hogy beoltatja-e 

magát, vagy nem. Az egyéni döntésnek azonban hatása lesz, ha az oltást elutasítva olyan 

embertársunkat fertőzzük meg, aki betegsége miatt nem kaphat védőoltást. Akik még nem döntöttek 

az oltás mellett, kérem gondolják át, és oltassák be magukat! Csecsemőkorunkban kapott 

védőoltások olyan, régen végzetesnek számító  betegségektől védenek minket, mint a 

gyermekbénulás. Ezek szerencsére ma már ismeretlenek. Csak tartsuk tiszteletben egymás 

véleményét ezügyben, ne vitatkozzunk, és ne hagyjuk, hogy több éves barátságok, jószomszédi 
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viszonyok, családi kapcsolatok menjenek tönkre, mert ki így, ki úgy dönt. Én úgy döntöttem, hogy 

beoltatom magam. Kedves hezitáló Ászáriak, döntsenek az oltás mellett, hogy mielőbb 

visszakaphassuk a régi, korlátozások előtti életünket! 

Kálmán János 
 

 

Tisztelt Ászáriak 

Mi elsők között regisztráltunk az oltásra, mi hiszünk benne.  

Ha valaki belelép egy rozsdás szögbe, elmegy orvoshoz, vajon mit kérdez? Kapott már 

tetanuszoltást? Nemleges válasz esetén már böki is az emberbe az injekciót. Ezt ma már mindenki 

természetesnek érzi. 

Most ez a világjárvány megmutatta, hogy a mai fejlett orvostudomány is tehetetlen volt mindaddig 

amíg –szerencsére nagyon hamar- kifejlesztették az ellenanyagot. A vírus azonban rohamos 

ütemben szedi tovább tömegével áldozatait, mindaddig amíg talál olyan embert akit meg tud 

fertőzni. hogy ne találjon ilyet annak csak egy módja van, védetté kell tennünk magunkat. 

Ha megállunk egy alacsony 40-50 % -os átoltottságnál akkor fölösleges volt minden eddigi 

erőfeszítésünk és ezzel nem utolsósorban semmibe vesszük az egészségügyben dolgozók erőn felüli 

munkáját és lehet, hogy jön a negyedik hullám, amit már Ők sem fognak bírni. 

Szeretnénk az unokáink esküvőjén is egy jót táncolni, ismerőseinkkel és barátainkkal leülni és 

beszélgetni egy pohár jó Ászári bor mellett pl. az elkövetkezendő falunapon. 

Kérjük, mindenki gondolja ezeket át, és felelősségteljesen döntsön. 

Kanozsai Csaba és Kocsi Katalin 
 

 

Másfél éve már, hogy az emberiség- így én magam is- küzdünk a koronavírussal és a járvány 

okozta kellemetlenségekkel. Az ezzel járó korlátozások, szabályozások, zárások bizony egyre 

jobban megviselnek engem is. Lelkemnek hiányzik egy fergeteges színházi előadás vagy fesztivál, 

szívemnek az erdélyi utazás és a barátok, nemzet tudatom erősítésének egy tombolós Kárpátia 

koncert, kopott porckorongjaimnak egy jó termálvizes kezelés.  

Településemen, Ászáron rendezvények, ünnepségek szervezésében, lebonyolításában részt 

vállalólóként, egy egyesület aktív tagjaként hiányoznak a közös események, tartalmas programok, 

értékes találkozások. Sorolhatnám még, mi mindennek érzem hiányát… 

Őszintén szólva, én nem értek a vírusokhoz, ezért elfogadom az orvosoktól, virulógusoktól kapott- 

de csakis hiteles, megbízható és ellenőrzött - információkat a vírus működésével, terjedésével és az 

ellene való védekezéssel, a vakcinákkal kapcsolatosan. Ők azt mondják, a vakcina az egyetlen 

leghatásosabb megoldás a vírussal szemben. Ezért oltattam be magamat.  

És erre buzdítok mindenkit, aki ezt még nem tette meg! Bízzunk az egészségügyi szakemberekben! 

Ne másban, ne másokban! 

Az oltások szervezésében Ászár élen jár. Olt Ászáron a háziorvosunk, oltanak a buszos oltóponton, 

oltanak Kisbéren és Tatabányán az oltóközpontokban. Vakcinában sincsen már hiány. Mindenki 

megtalálhatja a neki legszimpatikusabbat és a legmegfelelőbb alkalmat! 

Hiszem, hogy le fogjuk győzni a vírust és végre újra a régi, megszokott életünket élhetjük. 

Kohlné Ivánkai Katalin 

(Településünk egykori alpolgármestere) 
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Kedves Ászári lakosok! Ismerősök és Ismeretlenek! 

Mindnyájatokhoz szólok! 

Kezdetben én személy szerint, elutasítottam az oltási lehetőséget. Azzal nyugtattam magamat, hogy 

soha nem kértem még az influenza elleni védőoltást, amit évről évre be lehetett volna adatni. Miért 

volna szükségem éppen most erre az oltásra? 

Azt gondoltam, hogy majd túl leszünk ezen az időszakon, és minden menni fog tovább, ahogy 

szokott. 

De ez nem így történt, és sajnos történik még jelen pillanatban is! 

És csak egyre jöttek a rosszabb és rosszabb hírek, közeli ismerősök, kedves munkatársak, volt 

szomszédok, gyermekeim ismerősei, osztálytársai haltak meg a Covid miatt! 

Tudomásul kell vennünk, hogy az "EMBER" nem legyőzhetetlen! Esélyt kell adni magunknak a 

túlélésre! 

Én magam is átgondoltam újra az egészet. A gyermekeimnek szüksége van még Anyára, és nekem 

is Rájuk! Beoltattam magam, és pár nap múlva kapom a második oltást is. 

És teljesen mindegy, hogy keleti vagy nyugati vakcinát kapunk. A vakcina választásban orvosaink 

segítenek, figyelembe véve az életkorunkat és a meglévő betegségeinket. 

Egyre több TV-ben szereplő "CELEB" meséli el tapasztalatát a keleti vakcinákról, és bátorít 

mindenkit, hogy oltassa be magát! 

Én is erre kérek minden Ismerőst és Ismeretlent, időst és fiatalt egyaránt, aki még nem oltatta be 

magát! Védjük meg magunkat! 

Gondoljunk arra, hogy Családunknak szüksége van még Ránk! 

Magyar Tiborné 

Ászár Községért Közalapítvány elnöke 
 

 

40 éves voltam novemberben. Egyetlen barátom mert személyesen megköszönteni: a négy fokos 

hidegben sétáltunk másfél órát két elviteles kávéval a Kopaszi-gáton. Akkor abban egyeztünk meg, 

hogy amint az oltás elérhetővé válik, és nekünk beadták, a szúrás után fél órával –  a vírus feletti 

első győzelem örömére – megisszuk a születésnapi pezsgőt is. Engem és a családomat már 

beoltottak, a barátnőm még vár. Remélem, ő is hamar sorra kerül, és nem kell több ilyen nyomorult 

születésnapot tartani. És mindenki másnak is javaslom az oltást: a szívem sír látni a maszkos 

menyasszonyokat, a maszkban áldozó néniket, a maszk alatt könnyező gyászolókat. Muszáj, hogy 

ez elmúljon már végre! 

dr. Istvándi Csilla 
 

 

Az oltás és koronavírus témájával kapcsolatban mindenkinek van véleménye, meggyőződése. 

Hosszú oldalakon keresztül lehetne a mellette és ellene szóló véleményeket, érveket felsorakoztatni. 

Ugyanakkor, ami számomra a legfontosabb és döntő szempont volt: az egyéni felelősségvállalás és 

védekezés jegyében. Az oltással megtettem azt, hogy védem magam és ezáltal a családomat is a 

fertőzéssel szemben. A körültekintően beadott oltás számomra semmilyen veszéllyel nem járt és 

megnyugtatóbb, mint egy bizonytalan végkimenetelű betegség. 

Böőrné Szücs Kármen 
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Nagyon nehéz most diáknak, pedagógusnak, szülőnek lenni. 

Egyszer már harcoltunk példamutatóan iskolánként, tegyünk meg most is mindent azért, hogy 

maszk nélkül lássuk gyermekeinket önfeledten együtt tanulni, játszani. 

Lássuk mosolyukat, örömüket, esetleges szomorúságot, hogy tudjunk segíteni. És ők is lássák, hogy 

visszamosolygunk rájuk, hogy észrevesszük ha baj van és tudjunk egy mosollyal, egy simogatással 

segíteni. 

Tudjuk felismerni egymást, ölelni, kicsit szabadon összebújni. 

Mazalin Zsuzsanna 

(Iskolánk egykori igazgatója) 
 

 

 „Oltatni, vagy nem oltatni, avagy egészségesnek maradni jobb, mint meggyógyulni? Tele van 

mindenki félelemmel, kérdésekkel…. akkor most mi legyen? Oltassak? Ne oltassak? Ha oltatok, 

mivel oltassak? A covidtól is félek, de az oltástól is félek…. „ Az elmúlt hónapokban a rendelőben 

nagyon sokan tették fel nekem is ezeket a kérdéseket. Az egészségügyben dolgozva, a vírus 

hatásait, és utóhatásait testközelből látva, most is csak azt mondhatom, hogy minden oltás jobb, 

mint a covid. 

Pékné Polgár Helga /védőnő/ 

HÍREK A KÖZSÉGHÁZÁBÓL 

Anyakönyvi  h írek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóját: 

Papp Tamás Gyula , és  Hadnagy Klaudia kisfia: Nándor Gyula 

Házasságot kötöttek Ászáron: 

Végh Jácint és Varga Hajnalka 

Kókai Levente és Pálinkás Csilla 

Gergó Péter és Elekes Andrea 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 

Malasits Gyula (77) 

Stamler Tibor (48) 

Szűcs Lajosné sz.: Csonka Eszter (73) 

Lanczendorfer Melinda aljegyző 

 

Településünkön visszatérő problémákra már többször felhívtuk a figyelmet. Most dr. Istvándi Csilla 

jegyzőasszonyt kértem meg, hogy a jogszabályok tükrében foglalja össze a legfontosabb 

tudnivalókat az ingatlanok és környezetünknek tisztántartása érdekében. Óvjuk együtt 

környezetünket, szépítsük együtt településünket! Erre emberi hangon figyelmeztessük egymást is!  

Pekár Zsolt polgármester 
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Kezdődik a  fűnyírás  szezon  

A rendezett falukép és az esetleges viták megelőzése érdekében néhány szó a tavaszi időszak 

aktuális problémájáról, a fűnyírásról. 

Mint minden önkormányzat, Ászár Község Képviselő-testülete is szabályozta a közterületek tisztán 

tartását, még az egyik legelső, 1/2004. (I.27) önkormányzati rendeletében. A rendelet azóta is 

hatályos, ez a része nem változott. 

5. § (1)-(2) bekezdése rögzíti, hogy az ingatlan tisztántartásáról annak használója gondoskodik. Ha 

az ingatlannak használója nincsen, a tisztántartási kötelezettség a tulajdonost (haszonélvezőt) 

terheli. Ez magára az ingatlanra vonatozik. 

Az ingatlan előtt lévő közterületet érintően pedig a 6. § (1) bekezdés úgy szól: a használó 

gondoskodik az ingatlan előtti járdaszakasz és kapubejáró, valamint az ingatlan és közút közötti 

zöldterületek és nyílt vízelvezető árok tisztántartásáról, síkosság mentesítéséről,gondozásáról, 

gyommentesítéséről, az ott található fák (bokrok) botolásáról, olyképpen, hogy a közlekedést, a 

kilátást a fák (bokrok) ágai ne akadályozzák. 

Vagyis a házak előtti fűnyírás nyáron az ingatlan használójának dolga. Saroktelek esetén ez mindkét 

oldalt jelenti.  Az önkormányzat az útjai melletti padkát és a közterületeket nyírja, a magánterületet 

és az ahhoz tartozó fenti területeket nem. 

Július elsejétől a gyommentesítés feladata országosan kiegészül a parlagfűmentesítéssel is. 

Ászáron eddig is csak csekély számban fordult elő, hogy a fűnyírás, gyommentesítés feladatát 

elmulasztotta volna az ingatlantulajdonos, de kérem, idén is figyeljünk oda mindezekre, mert mint 

minden évben, idén is fogjuk ezt időszakosan ellenőrizni – ne legyen belőle kellemetlenség!  

dr. Istvándi Csilla jegyző 

A szemete lésről  a  jog nyelvén  

A szemét, köztéri szemetelés, illegális szemétlerakás állandóan visszatérő probléma a község 

életében. Országosan is az, ezért egyre szigorodnak a szabályok, és egyre emelkednek a kiszabható 

bírságok. A szemetelés, a szabálysértés, a bűncselekmény, a szankció megelőzéseként rövid 

tájékoztatás a hatályos jogszabályokról. 

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény (Szabstv.) 187. § (1) bekezdés b) pontja szerint természeti területen – 

beleértve a védett természeti, Natura 2000 területet is – aki a természetvédelmi célokkal össze nem 

egyeztethető tevékenységet folytat, szemetel, a területet más módon szennyezi, természetvédelmi 

szabálysértést követ el. A szabálysértés jogkövetkezménye lehet a szabálysértési hatóság által 

kiszabott akár 150.000 Ft-ig is terjedő szabálysértési bírság, 

A Szabstv. 196. § (1) bekezdése értelmében, aki a közterületet, a közforgalom céljait szolgáló 

épületet, vagy a közforgalmú közlekedési eszközt beszennyezi, a felügyelete alatt lévő állat által az 

előbb megjelölt helyen okozott szennyezés (kutyapiszok) megszüntetéséről nem gondoskodik, 

köztisztasági szabálysértést követ el, amelynek elkövetője ugyancsak 150.000 Ft-ig terjedő 

pénzbírsággal sújtható. 

Ennyit a „szimpla” szemtelésről. Az illegális hulladéklerakás azonban bűncselekményi kategóriát is 

kimeríthet, amely esetben a cselekmény akár szabadságvesztéssel is büntethető.  

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 248. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, 

aki arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen (tehát nem hulladéklerakóban) az emberi 
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élet, testi épség, egészség, a föld, a víz, a levegő vagy azok összetevői, illetve élő szervezet 

egyedének veszélyeztetésére alkalmas vagy jelentős mennyiségű hulladékot elhelyez, bűntett miatt 

három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő 

szabadságvesztés, ha a bűncselekményt veszélyes hulladékra követik el. Aki pedig a bűncselekményt 

gondatlanságból követi el, vétség miatt egy, vagy veszélyes hulladék esetén két évig terjedő 

szabadságvesztéssel büntetendő. Tehát bűncselekmény, ha az eldobott hulladék emberre, állatra, 

természetre veszélyes, szennyező, vagy ha nem veszélyes ugyan, viszont nagy mennyiségű (tipikus 

példája az építési törmelék). 

Tehát közterületre, más területére, természeti területre, határba, út mellé NE. De akkor hova rakjuk 

a szemetet? Szabó Hedvig szociális ügyintéző összeállított egy segédletet a kommunális hulladék 

elszállításától a szelektív és a zöldhulladék gyűjtésen át a különböző hulladékfajtákra. 

Telefonszámok, elérhetőségek. Nem mind fáradság-mentes, talán nem is olcsó, de környezettudatos 

és szabályszerű megoldások. Köszönöm, ha inkább azt választják. 

dr. Istvándi Csilla jegyző 

HU L L A D É K KI S OKOS  

1. KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 

Heti rendszerességgel, pénteki napokon. 

2. SZELEKTÍV HULLADÉKSZÁLLÍTÁS 

A szelektív hulladékszállítás térítésmentes. Havonta két alkalommal lehetősége van az 

újrahasznosítható, illetve egy alkalommal a komposztálható hulladék elszállíttatására az előre 

meghirdetett szállítási napokon. 

Újrahasznosítható hulladékok 

Az elszállítás napján reggel 6:00 óráig szükséges 

kihelyezni a szelektív gyűjtőedényt.  

Szelektív hulladékok: 

 Csomagolási hulladék: műanyag (pl. 

ásványvizes, üdítős, PET, egyéb flakonok), 

tiszta csomagoló fóliák, fém-és aludobozok 

(sörös, üdítő, konzerves) 

 Papír hulladék: újság és karton, illetve a 

kombinált csomagolóanyagok (pl. tejes és 

gyümölcsös, Tetra-Pack) 

 Fém hulladék: fém-és aludobozok (sörös, 

üdítős, konzerves) 

Lehetőség szerint az újrahasznosítható anyagok 

tisztán, laposra taposva/hajtogatva kerüljenek a 

gyűjtőedénybe. 

 Üveghulladék elhelyezésére gyűjtőponton 

van lehetőség, ami jelenleg a Jókai utcában 

került kihelyezésre. 

Az üveghulladék gyűjtőpont konténereiben a lakosoknak (nem a vendéglátóipari vállalkozóknak) 

a nem visszaváltható üvegeket lehet elhelyezni. Síküveget mindenkinek tilos! 
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Komposztálható zöld hulladékok: levágott fű, egyéb lágyszárú növények 

A komposztálható hulladék elszállítása BIOLÓGIAILAG LEBOMLÓ zsákban történik (1 db zsák 

max. 25 kg), illetve maximum 70 cm hosszú, és 50 cm átmérőjű kötegekben összekötve 

alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiség. A nem megfelelő méretű és mennyiségű, rendezetlenül 

kihelyezett ágnyesedéket nem szállítják el. A VERTIKÁL emblémával ellátott, biológiailag 

lebomló zsákok (gyűjtési alkalmanként 1 db) átvétele a helyi ügyfélszolgálatokon történik. Plusz 

zsák vásárlására a Szolgáltató ügyfélszolgálatán és partnercégeinél van lehetőség. 

(lásd:www.vertikalzrt.hu) 

 

3. LOMTALANÍTÁS 

Évente 1 alkalommal igényelhető ingyenes házhoz menő lomtalanítás, mely során a háztartásban 

keletkezett lom hulladékok elszállításra kerülnek, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett 

időpontban. 

Lomtalanítás feltétele: 

 az ingatlanhasználó rendelkezzen élő szerződéssel 

 a szolgáltatás ne legyen szüneteltetve 

 ne legyen hulladékszállítási díjhátraléka 

Lom hulladékok közé tartoznak a feleslegessé vált 

használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos 

lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű hulladékok - a 

hatékonyabb elszállítás és szétszóródás megakadályozása 

érdekében - kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek 

elszállításra. 

Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra: 

 gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék 

 építési, bontási hulladék 

 egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék 

 elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép) 

 veszélyes hulladékok, gumiabroncs 

 heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói 

tevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék 

 üveg, vas, fém hulladék 

http://www.vertikalzrt.hu/
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További fontos információk: 

 kihelyezés módja: zsákolva (bármilyen zsák), kötegelve 

 nagydarabos lomot (pl. bútor) kisebb darabokra szükséges szétszedni 

 legkésőbb reggel 6 óráig kell kihelyezni az ingatlan elé a lomtalanításra szánt dolgokat 

 a lomtalanítás a kommunális hulladékszállítás napjára igényelhető 

Kihelyezhető mennyiség: maximum 1,5 m
3
 (kb. 10-15 db 120 literes zsák) 

Lomtalanítási igényét 1 héttel előre jelezni kell a következő elérhetőségeken: 

Bakonyszombathelyi térség és Kisbér (Oroszlányi Környezetgazdálkodási Nonprofit Zrt): 

Tel: +36 34/361-411, okg-info@oroszlany.hu 
Az időpont egyeztetéskor a felhasználói azonosítószám megadása szükséges. 

4. HÁZTARTÁSBAN KELETKEZŐ TÖBBLETHULLADÉK  

Ennek elszállításáról és annak költségeiről az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodni. A 

szállításához konténerrendelésre van lehetőség: 06 30/518-4401. 

 

5. ELEKTRONIKAI HULLADÉK 

Évente 2 alkalommal van lehetőség helyben leadni az elektronikai hulladékot, amelyet rend szerint 

a Jászai Mari Általános Iskola szervez, időpontjáról előzetesen ő tájékoztat. 

 

6. GYÓGYSZERHULLADÉK 

A lejárt szavatosságú gyógyszerek a patikákban, az erre a célra kihelyezett gyűjtőedényekben lehet 

leadni. 

Mit NEM lehet a gyógyszeres gyűjtőedényekbe kidobni? 
A gyűjtődobozokba tilos tűz- és robbanásveszélyes hulladékot, továbbá injekciós tűket dobni. 

Ezeket az orvosi rendelőkben, kórházakban és a szakrendelőkben kihelyezett veszélyes anyag 

gyűjtőkbe lehet csak elhelyezni. 

mailto:okg-info@oroszlany.hu
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A gyógyszerek papírdobozait lehetőleg ne tegyük a hulladékgyűjtőkbe, azokat rakjuk a szelektíven 

gyűjtött papírok közé. 

7. FÉMHULLADÉK 

Cím: Kisbér, Magyar utca 

Tel.: 34/552-144 

Nyitva hétfő-csütörtök: 8-16 óráig, pénteken 8-17 óráig. 

A telepen leadható:   

 vas hulladék 

 színesfém hulladék 

 speciális fémek - nikkel, titán, keményfém (VHM), stb. 

 akkumulátorok 

8. VESZÉLYES HULLADÉK 

 

 Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási 

hulladék 

 Veszélyes, szilárd porózus mátrixot tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok (pl.: 

hajtógázas palackok) 

 Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (olajszűrők, törlőkendők, 

védőruházat) 

 Növényvédő szerek 

 Olaj és zsír 

 Festékek, tinták, ragasztók, gyanták 

 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek 

 Citotoxikus és citosztatikus gyógyszerek 

 Elemek és akkumulátorok 

 Veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések 

Veszélyes hulladékot átvevő helyek: 

NHSZ Tatabánya Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Zrt.  

2800 Tatabánya, Patak utca hrsz. 0849., 0739/8., 0739/13 

Tel.: 34/511-390  Nyitva hétfőtől péntekig 7-17 óra között 

  

Vertikál Nonprofit Zrt telephelyei: 

Adony: 0195/4 hrsz.   Nyitva hétfőtől péntekig 7-16 óra között. 

Polgárdi: 093/4 hrsz.   Nyitva hétfőtől péntekig 7-16 óra között. 

Sárbogárd: 0522/187 hrsz.    Nyitva hétfőtől péntekig 7-16 óra között. 
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HÍREK AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL  

AZ ONLINE OKTATÁS IDEJÉN 

Március 8-tól a vírushelyzet súlyosbodása miatt digitális munkarendre tértünk át az iskolában. 

Sajnos már volt tapasztalatunk ebben, hiszen az elmúlt tanévet március 16-tól végig online 

oktatásban töltöttük. Sok verseny és program látszott meghiúsulni a szigorítások miatt, de a már 

folyamatban lévő bajnokságokon, eseményeken nagyon szépen ügyeskedtek diákjaink. 

O R S Z Á G O S  N É M E T  P R O J E K T V E R S E N Y  

Ötödik osztályos lányaink Ádám Ramóna, Szabó Lilla, Szécsényi Tímea és Varga Leonóra 

képviselték iskolánkat a Hebe Kft által megszervezett országos német levelezőversenyen. Az 

egyfordulós versenyben tanulóinknak egy hónap állt rendelkezésére önálló és csoportos feladatok 

megoldására a karácsonyi témakörben. A lányok kitartásának, szorgalmának és nem utolsó sorban 

kreativitásának köszönhetően az előkelő első helyezést érhették el.  

Helbert Anita pedagógus  

T E S T N E V E L É S  Ó R A  D I G I T Á L I S A N  

A pandémia miatt ebben a tanévben ismét át kellett állnunk az online oktatásra.  

A biológia és a természetismeret tanítása mellett nagyobb kihívást jelentett számomra a 

testnevelés tantárgy érdemi, mozgásos aktív megvalósítása az online világban. A 

digitális oktatás alatt is igyekszem a tanmenetet követni, de ez nem egyszerű, 

ugyanis az egyes sportágak, mozgásformák elsajátítása nem mindig valósulhat 

meg, így több alternatívát nyújtok a diákoknak és ennek megfelelően készülök 

az óráimra.  

Abban az esetben, ha egy sportágat nem tudunk gyakorlatban elsajátítani, 

akkor videóanyaggal szemléltetem a fontosabb sportági sajátosságokat. Az 

órákon kívül a testneveléssel szorosan összefüggésbe hozható filmek 

elemzését, néhány olimpikonunkról szóló pár perces videók megtekintését, 

mozgásnapló vezetését, valamint gyakorlati feladatok teljesítését (pl. 48 ütemű szabadgyakorlat) 

kapnak a gyerekek. Ezzel is bővítem általános műveltségüket. 

A közös gyakorlati kontaktóra formájában a Kréta-DKT Webex rendszeren keresztül a saját 

testsúlyos mozgásformán alapuló köredzést, lábboltozat erősítő gyakorlatokat, valamint 

légzőgyakorlatokat együtt közösen hajtjuk végre a diákokkal. Ezek olyan mozgásformák, melyek 

elsajátításához felügyelet szükséges, de elmondhatom, hogy a gyerekekkel történő közös munka 

ugyan virtuálisan -kamera bekapcsolásával-, de jól működik. 

Vindischné Pajor Marietta biológia-testnevelés szakos tanár 

R A J Z P Á L Y Á Z A T O K  

Idén tavasszal az Ászári Jászai Mari Általános Iskola tanulói nem a megszokott iskolai 

körülmények között készülhettek a rajzpályázatokra. A járvány miatt tehetséges diákjaink a munkát 

csupán elkezdeni tudták a művészeti tanteremben, befejezniük azonban már otthon kellett.  

 

A kisbéri és bábolnai önkormányzatok, valamint a Komárom-Esztergom Megye Fejlesztéséért 

Alapítvány által az óvodások és általános iskolások számára szervezett klímaváltozással kapcsolatos 
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pályázatra sok diákunk munkáját indítottuk. A gyerekek érzékenyek a témára, beszélgetéseinkből 

kiderült, hogy tájékozottak és környezettudatosan gondolkodnak, ezért a rajzok elkészítésében 

csupán iránymutatásra volt szükség. A klímaváltozást sok oldalról feldolgoztuk: a jégsapkák 

olvadásától kezdve, az állatvilág pusztulásán, a felmelegedésen, ausztráliai erdőtüzeken, valamint 

az óceánok, vizek szennyezésén át közelítettünk a témához, ezzel is bemutatva, hogy mivel kell 

szembenéznie a következő nemzedéknek. A pályamunkák felhívják a figyelmet arra, hogy mit kell 

tennünk annak érdekében, hogy lelassítsuk a folyamatot.  

Diákjaink részt vettek még az Északdunántúli Vízmű Zrt. vízzel kapcsolatos rajzpályázatán, 

melynek célja a víz értékének bemutatása volt. A víz világnapja alkalmára rendezett pályázatra is 

sokan alkottak, a víz sokszínű és értékes világát mutatták be rajzaik. 

 

Megnehezítette a munkát az, hogy nem dolgozhattunk személyesen az iskolában, de a beadott 

munkák mind arról tanúskodnak, hogy a gyerekek otthon is igyekeztek gondot fordítani a rajzaikra. 

Reméljük, hogy a következő pályázatokat már közösen, saját kreatív környezetünkben készíthetjük, 

de nem kevesebb odaadással, mint az idei évben! 

Horváth Cintia pedagógus  

F Ö L D  N A P J A  

 

Április 19-én újra benépesült az iskolánk. Az alsósok vehették birtokba az épületet. Legtöbb osztály 

nagy lelkesedéssel, szinte teljes létszámmal megjelent. A negyedikesek örömmel fedezték fel, hogy 

most ők a „rangidősek” a tanulók között. Kicsit elszomorodtak a figyelmeztetésre, hogy a jó 
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példamutatásban kell élen járniuk, de hamar megvigasztalódtak, amikor kiderült, hogy máris 

lehetőségük nyílik rá. 

 

A Föld Napja alkalmából különböző eseményeket rendeznek világszerte, amikkel arra szeretnék a 

figyelmet felhívni, hogyan védjük meg a természeti és környezeti kincseinket. Óvodás koruktól 

kezdve hallják a gyerekek, hogy védjék, óvják a Földet, a környezetüket szeressék, tiszteljék és 

váljanak példamutató felnőtté. 

 

Szűk lehetőségeikhez mérten igyekeztek erre felhívni tanulótársaik figyelmét a negyedikesek egy 

faliújság összeállításával. Ötletes egyéni rajzokat készítettek, földgömböket színeztek, amikre 

megfogalmazták gondolataikat, hogyan is védhetnék a bolygót. 

„Nem szemetelek!”, „Fát ültetek!”, „Etetem a madarakat!”, „Szelektíven gyűjtöm a hulladékot!”, 

„Biciklivel közlekedem!”, „Gyalogolok!”, „Vászontáskát viszek a vásárláshoz!” 

Ilyen és hasonló gondolatok születtek a gyerekek által. 

Ha csak néhányat teljesítenek tanulóink, már azzal sokat tesznek környezetünk megmentéséért! 

Tavaszi Piroska pedagógus 

O R S Z Á G O S  H O N I S M E R E T I  T A N U L M Á N Y I  V E R S E N Y   

A 2020/2021. tanévben VII. alkalommal került megrendezésre az Országos Honismereti 

Tanulmányi Verseny, amelyre a 3-7. osztályos tanulók nevezhettek. Idén az 5. osztályból Nagy 

Noémi Napsugár, Szécsényi Tímea és Nagy Bence jelentkeztek a megmérettetésre. 

A verseny célja a hazaszeretet erősítése és a magyar értékek megismertetése – történelmi, 

természettudományi, néprajzi és tudománytörténeti kérdések segítségével. Négy fordulón keresztül 

15-15 kérdésből álló feladatsort kellett megoldani. Az előre megadott válaszok közül kellett 

választani, kutatómunka végzésével. A hagyományos és internetes források, adatbázisok is egyaránt 

felhasználhatók voltak – igazodva a gyerekek érdeklődéséhez és életkori sajátosságaihoz. 
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A verseny befejezését a járványhelyzetre tekintettel meghosszabbították 

2021. április 11-ig. Az eredményhirdetésre 2021. április 20-án került sor. 

Diákjaink szép helyezéseket értek el: 

Szécsényi Tímea: országos és megyei I. helyezés – könyvjutalommal (60/60 

pont) 

Nagy Bence: megyei 4. helyezés, országos 12. helyezés – oklevéllel (51/60 

pont) 

Nagy Noémi Napsugár: megyei 5. helyezés, országos 13. helyezés – 

oklevéllel (50/60 pont) 

Gratulálunk a díjazottaknak! 

Bene László pedagógus 

T U D Á S B A J N O K S Á G ,  A  G Y Ő Z T E S E K  V E R S E N Y E  

A Bendegúz Gyermek-és Ifjúsági Akadémia az általános iskola 1-8. osztályos diákjai részére 

hirdette meg Tudásbajnokság tanulmányi versenyét, több tantárgyból. 

A verseny extra tanulmányi verseny, ami a legtöbb sikerélményt nyújtja. Játékos, néha mókás, 

és nagyon izgalmas. Ez a Tudásbajnokság. Felsősöknek presztízs és rang, felkészülés a 

továbbtanulásra. Mindenki kipróbálhatja magát olyan tantárgyakban, amelyekben jó, és olyanokban 

is, ahol fejlődni szeretne. 

Iskolánk egyik 5. osztályos tanulója Szécsényi Tímea matematikából, magyar nyelvből és 

történelemből nevezett a versenyre, ahol nagyon szép eredményt ért el. 

Matematikából és magyar nyelvből megyei 1. helyezést ért el, és ezzel bejutott az országos döntőbe. 

Történelemből pedig megyei 3. helyezett lett. Gratulálunk a szép eredményekért. Timi nagyon sok 

területen mutatta meg tehetségét ebben a tanévben. Büszkék vagyunk rá (is)! 

A N Y Á K  N A P J A  

 
Minden esztendőben május eleje nagyon fontos időszak a kisgyermekek életében, mert ekkor van 

Anyák napja. Az előző tanévben éppen az online oktatás idejére esett ez az ünnep. Most kicsit 

kedvezőbb a helyzet, hiszen az alsós tanulók már járhatnak iskolába, így közösen készülhetnek erre 

a napra. Kevés volt az idő, de minden diák nagy igyekezettel tanulta titokban kis versét, gyakorolta 

az énekeket. Ez az Anyák Napja is más lesz, mint a többi, mert az osztályok kis műsoraikat nem 

tudják személyesen előadni az édesanyáknak, nagymamáknak, de pontosan úgy készülnek, 

izgulnak, mintha igazi ünnepélyre készülnénk. 
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Az osztályok kis műsorát videóra vesszük és majd az online tér segít nekünk abban, hogy az 

édesanyák, nagymamák megnézhessék azokat. A személyesen megélt ünnepélyt nem lehet pótolni, 

de így is próbálunk segíteni a gyerekeknek abban, hogy felköszöntsék anyukájukat ezen a szép 

ünnepen. 

 
 

Sinigláné Gurumlai Piroska tanító 

3. ÉS 4. OSZTÁLYOS TANULÓINK GONDOLATAIT IDÉZZÜK ARRÓL, HOGY MI JUT ESZÜKBE MÁJUS 

ELSŐ VASÁRNAPJÁN AZ ÉDESANYJUKRÓL 

Mindig szeretlek anyu! 

Légy a legboldogabb, élj sokáig! 

 

Bárcsak örökké élnél! 

Légy mindig boldog, élj sokáig, szeretlek! 

Tanulok egy verset erre a napra! 

A rózsa vörös, az ibolya kék, szeretlek én mindörökké. 

Minden gyereknek szüksége van az anyukájára. 

Anya, aki felnevel és törődik velem. 

Édesanya, aki életet adott nekem. 

Az anyukák csak jót akarnak. 
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Anya mindig megért, és ott van velem. 

Ha rossz vagyok, megszid, de csak szeretetből. 

Mikor haragszik is tudom, hogy szeret. 

Tudom, hogy mindig igaza van. 

Boldog anyák napját! 

Az iskolai rovatot összeállította: Garas Mariann intézményvezető 

ÁSZÁR KSE HÍREK 

S Z É P  E R E D M É N Y E K  A  T A V A S Z I  S Z E Z O N B A N  

A 2020/21-es labdarúgó idény tavaszi fordulói úgynevezett „zártkapus” mérkőzések, amelyeken a 

játékosokon, a csapatokkal a kispadon helyet foglaló szakembereken kívül 

még a hazai csapat rendezői lehetnek „kerítésen” belül. Ennek ellenére a 

felnőtt csapat hazai mérkőzésén a kerítésen kívülről jó néhányan szurkolnak 

a fiúknak, amit ők az elmúlt évek legjobb szereplésével és eredményével 

hálálnak meg. A felnőtt csapat jelenleg a tabella 5. helyén áll. A tavasszal 

lejátszott 10 mérkőzésből nyolc alkalommal győztesen jöttek le az ászáriak a 

pályáról és csak két alkalommal bizonyult 1-1 góllal jobbnak vagy 

szerencsésebbnek az ellenfél.  

A hátralévő mérkőzések: 

 2021. május 9. 16.30 óra Ászár KSE – Kisbéri Spartacus SE 

 2021. május 16. 17.00 óra Ászár KSE – Gyermely 

 2021. május 30. 17.00 óra Ászár KSE – Ete SE 

 2021. június 06. 17.00 óra Piliscsév SE – Ászár KSE 

Az utánpótlásban az ifi csapat már az alapszakaszon túl van. Mivel ebben az évben az U19 

korcsoportban volt északi és déli csoport, a végső helyezések a rájátszások után alakulnak ki. Az 

Ászár KSE U19-es csapata a „felsőházban” szerepel. A rájátszások 2021. május 29-én fejeződnek 

be. Az U19-re szombat délutánonként az alábbi mérkőzések várnak még:  

 2021. 05. 08. 14.00 óra Ászár KSE – Környe 

 2021. 05. 15. 14.00 óra Kisbéri Spartacus SE – Ászár KSE 

 2021. 05. 22. 14.00 óra Ászár KSE – Kocs KSE 

 2021. 05. 29. 14.00 óra Tatabányai Vasas – Ászár KSE 

Az utánpótlásban érdekelt még az U16-os csapatunk is, akik a bajnokság vége előtt 3 fordulóval 

már 16 pontos előnyt szereztek a 2. helyen álló csapattal szemben. Ebben a korosztályban hátralévő 

mérkőzések: 

 2021. 05. 09. 9.00 óra Ászár KSE – Baj KSE 

 2021. 05. 16. 9.00 óra Ászár KSE – Vértessomló KSK 

 2021. 05. 23. 9.00 óra Ászár KSE – Almásfüzitő SC 

Aki teheti, a bajnokság még előttünk álló szakaszában jöjjön el a hazai mérkőzésekre és a 

járványügyi szabályok betartása mellett biztassa csapatainkat és legyen részese sok 

szép pillanatnak, emlékezetes mérkőzésnek. Főként biztatom erre a szülőket, 

nagyszülőket, akiknek gyermekei, unokái minden hétvégén magukra öltik az Ászár 

KSE mezét és lelkesen küzdenek a szép sikerekért. Jöjjenek el, nézzék meg őket és 

legyenek büszkék a teljesítményükre. HAJRÁ ÁSZÁR!!!!!! 

Varga Ferenc SE elnök 
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ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 

B A B A V Á R Ó  K Ö L C S Ö N N E L  Ö S S Z E F Ü G G É S B E N  L É V Ő  

A D A T V É D E L M I  B Í R S Á G  

A jegybank statisztikái szerint minden eddiginél nagyobb volt a babaváró hitel népszerűsége, mert a 

felvett hitelösszeg szabad felhasználású, a gyermekvállalás, 

gyermeknevelés érdekében bármire elkölthető, akár hitelkiváltásra, 

valamint lehetőséget biztosít arra, hogy a törlesztés szüneteltethető legyen, 

amennyiben legalább 1 magzat, a folyósításától számított 5 éves időszakon 

belül betölti a várandósság 12. hetét, vagy ezen időszakban a támogatott 

személyek közösen gyermeket fogadnak örökbe. 

A területileg illetékes védőnő gondozásba veszi a várandóst és kiállítja, valamint átadja számára a 

várandósgondozási könyvet, melynek bemutatásával a hitelt nyújtó banknál érvényesítheti a 

törlesztő részlet szüneteltetését. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz közérdekű bejelentés érkezett egy 

babaváró kölcsönt felvett házastárstól, hogy amikor a törlesztő részlet szüneteltetését kérték, a bank 

ügyintézője lemásolta a teljes várandósgondozási könyvet annak ellenére, hogy a kölcsönszerződés 

szerint a kérelemhez elegendő eredeti dokumentum bemutatása. 

A vizsgálat alátámasztotta, hogy várandósgondozási könyvekről, az örökbefogadási határozatokról, 

a vetélést vagy halva születést igazoló dokumentumokról valóban készítettek papír alapú és 

elektronikus másolatokat, illetve a zárójelentések alapján olyan személyes, köztük egészségügyi 

adatokat kezeltek és tároltak, melyek az adatkezelés céljának eléréséhez nem voltak szükségesek, 

ezzel megsértették az általános adatvédelmi rendelet adattakarékosságra vonatkozó elvét, és nem 

nyújtottak egyértelmű és átlátható tájékoztatást az érintett személyek számára. 

A jogellenes adatkezelés miatt a Hatóság a bankot 35.000.000 Ft, azaz harmincötmillió forint 

adatvédelmi bírság megfizetésére kötelezte. 

Az ügy tanulsága, hogy nem minden esetben szükséges a rendelkezésünkre álló igazolványokat, 

dokumentumokat átadni, mert annak másolata amennyiben nem indokolt jogszabályba ütközhet.  

Minden esetben az ügyintézés célja határozza meg, hogy pontosan milyen adatszolgáltatásra 

kötelezhetnek minket. 

Például, ha egy banki ügyintézés során a személyazonosság igazolása érdekében elkérik az 

okmányainkat, annak másolása vagy elektronikus rögzítése tilos, mert a beazonosításhoz nem 

szükséges.  

Legyenek mindig körültekintők és következetesek mielőtt a személyes adataikat megadják 

másoknak.  

T Á J É K O Z T A T Ó  A  M U N K A V Á L L A L Ó  K O R O N A V Í R U S  E L L E N I  

V É D E T T S É G  T É N Y É N E K  M U N K Á L T A T Ó  Á L T A L I  M E G I S M E R É S É R Ő L  

A védettségi igazolvány kapcsán számos kérdés merült fel, hogy a munkáltató jogosult-e kezelni, 

megismerni, nyilvántartani a munkavállalók új típusú koronavírus elleni védettségének igazolásáról 

szóló adatokat. 

A hatályos adatvédelmi szabályok alapján a védettség tényét megismerni kívánó munkáltató felelős 

az adatkezelés jogszerűségéért. 

A védettség ténye, azaz akár a COVID-19 betegségből történő felgyógyulás, akár az oltottság 

megtörténte, személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó egészségügyi adatnak minősül. 
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Ez esetben az adatkezelés célja kizárólag az lehet, hogy a munkáltató megtehesse és meg is tegye a 

szükséges intézkedéseket a munkajogi, munkavédelmi, foglalkozásegészségügyi, valamint 

munkaszervezési szabályoknak történő megfelelés miatt, és e cél elérése érdekében jogosult legyen 

megismerni a munkavállalók koronavírus elleni védettségének a tényét. 

Védettség igazolására szolgálhat egyrészt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 

működtetője által biztosított applikáció, és a Korm. rendelet szerinti hatósági igazolvány, az ún. 

védettségi igazolvány.  

Mindezek alapján tehát a munkáltató – hatályos jogszabályi keretek 

között – kizárólag az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér 

működtetője által biztosított applikáció, valamint a védettségi 

igazolvány, mint közokirat Korm. rendeletben meghatározott adatait 

kezelheti, a koronavírus elleni védettség igazolásának céljára semmilyen 

egyéb adatot nem gyűjthet és kezelhet jogszerűen. 

A munkáltató kizárólag az applikáció megjelenítését, illetve a védettségi igazolvány bemutatását 

kérheti a munkavállalóktól, azokról másolatot nem készíthet, azokat semmilyen formában és módon 

nem tárolhatja, és nem is jogosult azokat harmadik személy részére továbbítani, kizárólag azt 

jogosult rögzíteni, hogy az érintett munkavállaló igazolta a koronavírus elleni védettségének a 

tényét, valamint – ha az az igazolás bemutatása során megállapítható – azt, hogy ezen védettség 

időtartama mely időpontig áll fenn. 

A munkáltatóknak a fentieken túlmenően rendelkezniük kell az Általános adatvédelmi rendelet 

értelmében adatkezelési tájékoztatóval, melyben szükséges az érintettek számára közérthetően és 

kellően részletesen meghatározni az őket érintő adatkezelés célját, jogalapját, az adatok 

megőrzésének időtartamát, az adatokhoz hozzáférésre jogosultak körét, valamint az érintetteket 

tájékoztatni kell az őket a megillető jogok gyakorlásának a lehetőségéről, illetve a jogorvoslati 

módokról. 

Akik eddig még nem kapták meg a koronavírus elleni védőoltást, kérem úgy mérlegeljenek, hogy 

ne a kockázatviselési kedv határozza meg az oltás szükségességét.  

László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

OLTÓBUSZOS OLTÁS ÁSZÁRON 

Többszörös megkeresés és egyeztetés után március 29-én konkretizálódott, hogy településünkre is 

érkezik oltóbusz április elsején. Ennek helyszínéül a Közösségi Ház belső udvarát jelöltük ki, amit a 

Megyei Védelmi Bizottság és a katasztrófavédelem szakemberei megfelelőnek találtak: áram- és 

internet szolgáltatás biztosított és pihenő illetve regisztráló helyiség is adott.  

Ászárról 75 főt engedélyeztek és egyben kértek is oltásra hívni. Az oltásra hívhatók véglegesített 

listáját csak az oltás előtti nap dél körül kaptuk kézhez. Ráadásul a 75 főt további 55 behívhatóval 

megnövelték, így a Hivatal dolgozói este 7-ig telefonon értesítették Nemes Tünde doktornő 

körzetébe tartozó regisztrált lakosokat. Az összefésült, rendszerezett listát 21 óra körül tudtam csak 

elküldeni, hogy a reggel fél 7-kor érkező csapat elkezdhesse az oltást. Végül 146 lakost kapott 

Moderna vakcinát a honvédségi oltóbuszon, ahol a Honvéd Kórház szakemberei „teljesítettek 

szolgálatot”. Köszönjük nekik! De köszönjük mindenkinek, aki ebbe a jól szervezett 

kampányoltásban segítségünkre volt.  

Április 29-én már a második oltást is megkapták az érintettek szintén az oltóbuszon. Ezzel 

jelentősen nőt a településünkön élők átoltottsága, és terhet vettünk le a háziorvosunk és segítői 

válláról.  Pekár Zsolt polgármester 
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Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy a Hering-Trade Kft. 

üzeme mellett, a kerékpárút szomszédságában építési 

tevékenységek kezdődtek. Hosszas előkészítő és 

tervező munka után a cég sikeresen pályázott erre a 

beruházásra. A településképi egyeztetési 

megbeszélésen Török Ferenc ügyvezető úrnak 

felajánlottam, hogy az Ászári Hírek újságunkban az 

építkezés kezdetekor szívesen biztosítunk lehetőséget 

arra, hogy első kézből adjon tájékoztatást a település lakosainak erről a projektről. A Hering-

Trade Kft. élve a lehetőséggel az alábbi sajtótájékoztatóban foglalta össze a beruházást: 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
Cím: Édesvízi halfeldolgozó üzem létesítése a Hering-Trade Kft-nél 

2021/03/19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Hering-Trade Kft. sikerrel pályázott a MAHOP Irányító Hatóság által meghirdetett 

MAHOP-5.3.3-2016 azonosítószámú „A halászati és akvakultúra-termékek feldolgozására 

irányuló beruházások támogatása” című felhívására, melynek keretében 365,96 millió Ft 

vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert „Édesvízi halfeldolgozó üzem létesí-

tése” című projektjavaslatára. 
 
A magyar tulajdonosi háttérrel bíró Hering-Trade Kft. a halászati és akvakultúra-termékek piacának 
egyik legmeghatározóbb szereplője Magyarországon. A cég üzemében jelenleg gyorsfagyasztott 
tengeri és édesvízi halak, puhatestűek, kagylók, rákok csomagolása, hidegen és melegen füstölt 
vákuumcsomagolt haltermékek előállítása, valamint friss, hűtött védőgázas haltermékek gyártása 
folyik, előkészített alapanyagokból. A vállalat több mint 15 éve foglalkozik saját fejlesztésű hidegen és 
melegen füstölt haltermékekkel (lazac, makréla, pisztráng). Egyik kiemelkedő termékfejlesztése a 
pálinkával ízesített hidegen füstölt lazac termékcsalád. Két éve pedig már friss, védőgázas 
csomagolással rendelkező haltermékeket (kezdetben lazac, majd pisztráng és ponty) is gyárt. A cég 
éves termelése 1200-1300 tonna feldolgozott és csomagolt haltermék. 
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló fejlesztés eredményeként felépülő édesvízi 
halfeldolgozó üzemben lehetőség lesz élő hal átvételére és feldolgozására, melynek során olyan nagy 
hozzáadott értékű, konyhakész, valamint fogyasztásra kész termékek fejlesztése is megvalósul, 
amelyeket a cég ez idáig nem gyártott, illetve amelyekből hazai előállítású termék jelenleg nincs a 
piacon. A tervezett üzem kapacitása az előállított termék típusától függően 500 tonna/év. 
A beruházásnak köszönhetően 12 új munkahely is létesül. A projekt megvalósításának helyszíne a 
Hering-Trade Kft. ászári telephelye, tervezett befejezése 2022. decembere. 
 
További információ kérhető: 
Török Ferenc (ügyvezető)  
tel.: +36 20 960 4111 
e-mail: ftorok@heringtrade.hu 
 
Török Attila (ügyvezető)  
tel.: +36 20 920 8985 
e-mail: atorok@heringtrade.hu 

 

A Hering-Trade Kft. a Széchenyi 2020 program keretében 365,96 millió Ft vissza nem térítendő 
európai uniós támogatást nyert édesvízi halfeldolgozó üzem létesítés céljára. A fejlesztés 
eredményeként létrejövő üzem kapacitása az előállított termék típusától függően 500 tonna/év. Az 
édesvízi élő halból kiinduló feldolgozás során olyan új termékek is kifejlesztésre kerülnek, amelyeket 
a cég ez idáig nem gyártott, illetve amelyekből hazai előállítású termék jelenleg nincs a piacon. A 
projektnek köszönhetően 12 új munkahely is létesül. 
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