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ÁSZÁRI HÍREK  

2 0 2 2 .  J A N U Á R - F E B R U Á R  
 

2022. ÉV SIMON ISTVÁN-DÍJAZOTTJA: LIGETI GÁBOR 

Az idei Jászai Mari Rendezvénysorozatunkon, a Jászai 
Mari Emléknap estéjén, Mészáros János Elek 
előadóművész ünnepi koncertje előtt teltházas közönség 
jelenlétében átadtuk Ligeti Gábor alpolgármester úrnak a 
Simon István-díjat. 
Ligeti Gábor személyére tett javaslatot az alábbi, 
egyhangúlag elfogadott határozattal hozta meg a 

Képviselő-testület: 
12/2022. (I.21.) KT-határozat 

Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

Ligeti Gábor részére Simon István-díj adományozásáról 
Ászár Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ligeti 
Gábor alpolgármester részére  az ászári önálló 
önkormányzatiság kialakításában, a település 
fejlesztéseinek, beruházásainak megvalósításában, 
valamint az egyházközségi és közösségi életben való aktív, 
több évtizedes tevékenységéért Simon István-díjat 
adományoz. 

A díjazott személyére érkezett rövid indoklás: 
 Ligeti Gábor hosszú évtizedek óta meghatározó, aktívan tevékenykedő szereplője a falu 
különböző közösségi rendezvényeinek, közéletének. 
 Ászár község önálló önkormányzatisága óta, 20 éve, már az 5. ciklusban tagja a képviselő-

testületnek. Nincs másik ilyen képviselő a faluban, aki ilyen sokszor kiérdemelte a választók 
bizalmát. Már ez önmagában is 
méltányolandó teljesítmény. A lakosok, 
családok, a hely- és településtörténeti 
ismereteivel, ötleteivel a település 
fejlesztését, fejlődését, az ászári emberek 
életkörülményeinek javítását jelentősen 
szolgálta. Döntéseit lokálpatrióta módon, 
mindig Ászár érdekeit szem előtt tartva hozta 
meg.  

 Az öt választási ciklusból négyben az 
alpolgármesteri feladatokat is ellátta/ellátja.  
 Több évtizede tagja és segítője a Jászai Mari Nyugdíjas Klubnak. 
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 Az Ászári Református Egyházközségben hosszú ideje presbiteri és már több mint 20 éve a 
főgondnok melletti gondnoki tisztséget tölt be és lát el lelkiismeretesen. 

 

 Gondnoksága alatt 2008-ban megvalósult a református templom teljesen felújított 
villanyszerelése.  

 2013-15-ig terjedő időszakban a gyülekezeti terem építkezési költségeinek megszerzésében és az 
építkezés gyakorlati feladataiban elévülhetetlen szerepet játszott. 

 2019-ben a református templom külső és belső felújításának aktív résztvevője, szervezője, egyik 
irányítója volt. 

 Az Ászári Dalárda tagjaként több rendezvényen felléptek, öregbítették településünk jó hírét. 
 Az Aranykalász Vadásztársaság, illetve a Horgászegyesület tagjaként az ottani feladatait 
maximálisan ellátva, a fenti egyesületek lehetőségeit, adottságait is mindig az ászári közösségi élet 
javára fordította. 

A rendezvényen megtisztelt bennünket és 
a megye gratulációját illetve ajándékát 
átadta Ligeti Gábornak Romanek Etelka a 

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 
alelnöke. 

Az ászári díjak 2016. évi rendeletbe 
foglalását, megalkotását követően már 5 fő 
kapta meg ezt a rangos települési 
kitüntetést: Mazalin Zsuzsanna (2017), 
Baksa Zoltánné (2018), Kanozsai Csaba 
(2019), Kohlné Ivánkai Katalin (2020) és 

Ligeti Gábor (2022). Együtt örültek a „legifjabb” díjazottnak. 
Gratulálunk ehhez a tartalmas közösségi élethez és a díjhoz Liget Gábor alpolgármester úrnak, 
mindenki Gabi bácsijának! 

Pekár Zsolt polgármester 
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ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁS ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2022. 

Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 
3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők 
általános választását és az országos 
népszavazást, ekkor 06.00 órától 19.00 óráig 
lehet majd a szavazóurnákhoz járulni. 
A február elején mindenki kézhez kapta a 
választási értesítőt arról, hogy melyik 

szavazókörben adhatja le szavazatát. Aki nem, 

vagy nem helyes adatokkal, kérem, jelezze a 
Polgármesteri Hivatalban, hogy egyeztetni 
tudjunk a hiba okáról.  
Szavazni a Közösségi Házban és az Általános 
Iskolában kialakított szavazóhelyiségben lehet.  

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket (pl.: 

külképviseleti névjegyzékbe való felvétel, 
átjelentkezés, mozgóurna igénylése stb.) 

továbbra is a Polgármesteri Hivatalban 

személyesen, levélben vagy elektronikusan 

(valasztas.hu, mo.hu, e-papír) lehet benyújtani:  

 a külképviseleten történő szavazáshoz a 
kérelmet 2022. március 25-én 16.00 óráig, 

 a más település szavazókörébe való 
átjelentkezés szintén március 25-én 16.00 óráig 

kérhető, 

  mozgóurna igénylése a szavazás napján, 

legkésőbb 12.00 óráig, a szavazókörben is 

benyújtható. 

Felhívom mindenkinek a figyelmét: a 

választópolgárnak a szavazáskor érvényes 

személyazonosító okmánnyal (személyi 
igazolvány vagy útlevél vagy új típusú 
jogosítvány) kell magát igazolnia. Nem 

fogadható el az ismeretség személyazonosság 
igazolásaként.  
A járványügyi helyzetre tekintettel valamennyi 
2020. március 11. napján vagy azt követően 
2022. május 31. napjáig lejárt vagy lejáró 
személyazonosító igazolvány, vezetői engedély 
és útlevél 2022. június 30. napjáig érvényes. 
(Figyelem: a szavazási értesítőn még kevesebb 
időtartamot érintett ez a „kedvezmény”, azóta 
változott a jogszabály, és minden 2020. március 
11-től lejárt, fenti típusú okmány elfogadható 
lesz a szavazáskor. A korábban lejártak viszont 
nem.  Ezzel együtt bíztatok mindenkit a lejárt 
okmányok megújítására, hiszen a június végi 
határidő sincs messze.) 
Kérem a tisztelt Választópolgárokat, 
ellenőrizzék okmányaikat, és ha szükséges, 
időben igényeljenek új igazolványt a 
Kormányablaknál. 

dr. Istvándi Csilla  
jegyző 

Anyakönyvi  h írek  

Sok szeretettel köszöntjük községünk legifjabb lakóit: 

Csikár Róbert és Hercegi Szilvia kisfia: Máté 

Bolgár György és Csere Adrienn kisfia: Zalán 

Házasságot kötöttek Ászáron: 
Pável Lajos és Pávelné Lévai Katalin  

Sarus Richárd és Sarus - Fricska Ibolya 

Szívből gratulálunk a házaspároknak! 

Búcsúzunk községünk elhunyt lakosaitól: 
Garas Jenőné sz. Nedoba Margit Jolán (87) 

Ligeti Gáborné sz. Grób Mária (77) 

Szabó Hedvig anyakönyvvezető 
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A JÁRDÁK KÖRÜLI NÖVÉNYEK RENDBEN TARTÁSÁRÓL 

Tisztelt Lakosok! 

 

Unalomig ismert már az újság hasábjain a 
közterületek tisztántartásának rendjéről szóló 
10/2004. önkormányzati rendelet, melynek 6. § 
(1) bekezdése szerint az ingatlan használója, 
ennek hiányában tulajdonosa 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. 
Az önkormányzat a korábbi években több

 járdát is felújított, többnyire olyan 
szélességben, hogy azon két ember egymás 
mellett közlekedhessen. Több helyen azonban 
már tavaly tapasztaltuk, hogy a növények, 
bokrok annyira kinőttek a járda széléig, hogy 

itt-ott már nem lehetett teljes szélességben 
használni az új járdákat. Ez nem csak a fenti 
önkormányzati rendelettel ellentétes, hanem a 
beruházások árát tekintve luxus is. 
Most, amikor a metszések ideje jön, mindenkit 

megkérek, hogy a gyalogjárdák melletti 

bokrokat is úgy nyesse meg, hogy a járda 
területe teljes szélessége szabadon 
közlekedhető maradjon. Ami már megvan, 
hadd használja mindenki megfelelően! 

dr. Istvándi Csilla  
jegyző 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS 

ÁSZÁR RENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA  

Ászár Község Önkormányzata a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (III. 23.) 

önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint, a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38.§ (2) 

bekezdésében előírtak szerint a község önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményez. 
A partnerségi egyeztetés témája: Ászár Község Rendezési tervének felülvizsgálata. 

A rendezési terv felülvizsgálata jelenleg véleményezési szakaszban tart. 
A véleményezési anyag megtekinthető az alábbi linken: 

https://1drv.ms/u/s!Ame6_JxSv3TosFxSy3gV0aNI-bxS?e=jUhZd2 

Az önkormányzat lakossági fórumot hív össze, melynek időpontja és helyszíne: 
2022. március 22. 16:00 órakor 

Közösségi Ház, 2881 Ászár, Kossuth Lajos u. 1. 

A partnerségi egyeztetés időtartama: 2022.03.10.– 2022.03.31. 

Kérem, ha észrevétele, javaslata van a témával kapcsolatban, azt a lenti elérhetőségek egyikén 
jelezze a partnerségi egyeztetés időtartama alatt. 

Posta cím:  Ászár Község Önkormányzata 

 2881 Ászár, Kossuth Lajos u. 16. 
E-mail:   infor@aszar.hu 

Köszönettel: 
Pekár Zsolt polgármester 

https://1drv.ms/u/s!Ame6_JxSv3TosFxSy3gV0aNI-bxS?e=jUhZd2
mailto:infor@aszar.hu
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HÍREK AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBÓL 

F A R S A N G ,  2 0 2 2 .  F E B R U Á R  4 .  

A téli hónapok 
búcsúztatása, a 

tavaszvárás nagy 
ünnepe a farsang.  
Ebben a 

tanévben rendhagyó módon 

iskolai szinten bálozni nem tudtunk, de minden 
osztály megtartotta a maga farsangi mulatságát.  
Iskolánk 4. osztályos tanulói több 
néphagyományt is felelevenítve a magyar 
farsangi szokások közül a maszkos 
alakoskodásra készítettek szép, ötletes farsangi 
szemüvegeket majd a mohácsi busójárásra 

jellemző álarcokat is festettek, így búcsúztatták 
a telet.  

Az osztály farsangokra a gyerekek nagyon 
ötletes jelmezekkel készültek. Vidám 
hangulatban telt ezen a napon a délután. A 
hagyományos jelmezek mellett megfértek a 
mesefigurák, állatjelmezek és a modern álarcok 
is. Minden jelmezes egy rövid, bemutatkozó 
verset mondott magáról. A jutalom 
természetesen minden jelmezesnek járt: 
farsangi fánk és üdítő.  
Majd kezdődhetett a karaoke, a tánc és a 
vidámabbnál-vidámabb játékok.  
Mi mindent megtettünk, hogy elűzzük a telet, 
jöhet már a tavasz!  

Baloghné Paréj Ildikó 

O L V A S N I  J Ó  V E R S E N Y  

A 2021/2022-es tanévben diákjaink második 
alkalommal vettek részt az egy fordulós Olvasni jó! 
versenyen. A Főnix Könyvműhely Kiadó rendezésében 
induló országos megmérettetésen minden félévben több 
száz tanuló vesz részt. 
A verseny célja, hogy az általános- és középiskolás 

diákokkal megszerettessék az olvasást izgalmasabbnál izgalmasabb 
regényeken keresztül. A könyveket korcsoportonként szakértők 
válogatják, így minden tanuló a saját korához mérten választhat két 
olvasmány közül, amelyekhez a félév során a történettel kapcsolatos 
kérdéssort is küldenek. Így nemcsak izgalmas kaland az olvasás, 
hanem az élményekkel együtt a szövegértés, szövegfeldolgozás is 
fejlesztésre kerül. Iskolánkból 3. osztálytól egészen 8. osztályig 
minden korcsoportból volt versenyző. 
Idén 68 iskola közel 400 tanulója közül választották ki 
korcsoportonként a legjobb tíz tanulót, ahová az Ászári Jászai Mari 
Általános Iskola diákjai is szép számmal bekerültek. 3. osztályból 
Krausz Lara; 4. osztályból Gregorics Lili; 5. osztályból Kocsis 

Noémi, 7. osztályból pedig Mészáros Nóra jutottak be az országos legjobb tízbe.  
G r a t u l á l u n k  n e k i k  é s  t o v á b b i  s i k e r e k e t  k í v á n u n k !  

Horváth Cintia 
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J Á S Z A I  M A R I  M E S E -  É S  P R Ó Z A M O N D Ó  V E R S E N Y  

1850. február 24-én született Jászai Mari. Emléke előtt tisztelgünk a róla elnevezett mese- és 
prózamondó versennyel, melyet a születésnapján rendeztünk meg. 
Idén nagyon nagy öröm volt számunkra, hogy 11 intézmény 78 tanulója fogadta el meghívásunkat 
ezen a jeles napon. Külön köszönetet mondunk Gecsei Ádám úrnak, a Kisalföd újság 
munkatársának, aki a 4. osztályosok korcsoportjában vállalta a zsűri szerepét két pedagógussal 
karöltve. Az apropója annak, hogy felkértük a részvételre az, hogy feleségével Gondár Flórával 
mesekönyv sorozatot írtak ACCA ÉS ZOKNI címmel, melyben bemutatják a Szigetköz vidékét. A 
szépen illusztrált mesekönyv kitűnő olvasmány óvodásoknak és alsó tagozatosoknak egyaránt. Az 
óvodás és 1-2. osztályos korcsoportban ezeket a mesekönyveket osztottuk ki a díjazottaknak a 
szerzők által dedikálva. 
Acca és Zokni egy-egy példányával köszöntük meg a részvételt a legtöbb tanulót nevező általános 
iskolának és óvodának is. (Császári Nyitnikék Óvoda, Kisbéri Gyöngyszem Óvoda, Nagyigmándi 
Pápay József Általános Iskola) 
Nagyon jól szerepeltek az óvodások és diákok a versenyen, akik 6 korcsoportban mutatták meg 
tehetségüket a prózamondás területén. 
Gratulálunk az eredményhez minden díjazottnak és a felkészítő pedagógusoknak! 
Köszönjük a részvételt! 
A helyezettjeink: 

Óvodások 

1. helyezés:  Kendi Sára Emma (Ászár) 
1-2. osztályosok 

5. helyezés:  Vida Abigél (Ászár) 
Különdíj:  Nedoba Zalán (Ászár)  

3. osztály 

3. helyezés:  Ligeti Fruzsina (Ászár) 
4. helyezés:  Hoffer Janka (Ászár) 
5. helyezés:  Horváth Bálint (Kisbér)  

4. osztály 

3. helyezés:  Lengyel Blanka (Ászár) 
5. helyezés:  Geczinger Kitti (Ászár) 

5-6. osztály 

2. helyezett:  Nagy Mia (Ászár) 
Különdíj:  Rostás Viktor (Ászár) 

7-8. osztály 

3. helyezett:  Szabó Kitti (Ászár)  
4. helyezett.  Bergendi Emma (Ászár) 
5. helyezett:  Soós Kinga (Ászár) 
Különdíj:  Kálmán Anna (Ászár)  Garas Mariann 
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J Á S Z A I  N A P  I S K O L Á N K B A N  

Nagyon örültünk, hogy az idei tanévben megrendezhettünk hagyományos keretek között a Jászai 
Napot iskolánkban. Február 26-án, szombaton délután három órakor megtelt a sportcsarnok 
szülőkkel, rokonokkal, ismerősökkel. Minden osztály egy-egy produkcióval készült erre a napra. 
A műsor az 1. a. osztály néptánc bemutatójával kezdődött, amely nagy sikert aratott. Vastapsot 
kapott az 1. b. osztály is, akik a Sün Balázs című jelenetet adták elő.  

A délután első részében a népköltészeti 
alkotásoké volt a főszerep. Hallhatunk 
nyírségi népdalokat, majd furulya és 
zongora, sőt még trombita játékot is. A 2. 
osztály Kézfogó című jelenete betekintést 
nyújtott, hogyan kérték meg régen a 
menyasszony kezét. A falusi élet 
elképzelhetetlen pletyka nélkül, ezt igazolta 
a 3. osztályosok Pletykás asszonyok című 

jelenete is. Nagy örömünkre az idei évben volt jászais diákjaink is felléptek, egy népi komédiát 
adtak elő Az ördög címmel. A 4. osztályosok egy pizsamapartira kalauzolták a nézőket, majd a 6. 
osztály életképeket mutatott be egy iskola életéből. Óriási sikert aratott a 8. a. osztály Moziban című 
néma játéka. 
A jelenetek mellett több osztály 
is tánccal készült. A 3. osztály 
Báránydal című produkciója 
nagy sikert aratott. Az 5. 

osztályosok is elkápráztatták a 
közönséget, különösen, amikor 
az osztályfőnökük is táncra 
perdült. A 7. osztály nemcsak a 
táncban jeleskedett, de Rezi Ákos és Bergendi Emma gitárjátéka is lenyűgözött mindenkit. A 8. b 
osztály is megmutatta, milyen az, amikor ők jól érzik magukat. Az ünnepi műsort az énekkar 
dalával zártuk Gyújts egy gyertyát a Földért címmel. 
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Nagyon tartalmas, vidám délutánt töltöttünk el együtt, ami remek alkalom volt arra, hogy 

megmutathassuk, milyen tehetséges diákjaink vannak. Nagyon büszkék vagyunk rájuk 

 
Deák Annamária 

K Ö R Z E T I  M A G A S U G R Ó  V E R S E N Y  

Február 21-én a császári Zrínyi Ilona Általános 
Iskola meghívására 
magasugró bajnokságon 
vettünk részt. A versenyen 
a III. és IV. korcsoport 

versenyzői indulhattak, 
de versenyen kívül az V. 

korcsoportos fiúk is bizonyíthatták 
rátermettségüket. A következő eredmények 
születtek:  

A III. korcsoport lány versenyen Járóka Bianka 
I. helyezést, a fiúknál Császár-Volf Áron III. 
helyezést, Kovács Gergely IV. helyezést ért el. 
A IV. korcsoportos fiú versenyt Méhes Gergely 
nyerte, harmadik helyen Rezi Ákos, 4. helyen 
Mocher Samu végzett. 
Az V. korcsoportban sem vallottunk szégyent: 
Polgár Bence I., Bogdán Ákos III. helyezett 
lett.  

Gratulálunk a szép eredményekért! 
Erdősi Gáborné 

S Z Ö V E G É R T É S  V E R S E N Y  

Jászais diákjaink - Széchenyi Tímea és Szabó Lilla 6.osztály; Kocsis Noémi 5.osztály; Szekeres 
Kornél és Geczinger Kitti 4.osztály; Blahó 
Léna és Krausz Lara 3.osztály - a Császári 
Zrínyi Ilona Általános Iskola által 
rendezett olvasás - szövegértés versenyen 
vettek részt 2022.02.02-án. Csodás 
eredményekkel büszkélkedve jöttek haza, 
miszerint Kitti és Tímea 1.helyezést, Léna 
és Lilla 2.helyezést, Lara és Noémi 
3.helyezést értek el!  

S z e r e t e t t e l  

g r a t u l á l u n k  a  g y e r e k e k n e k !  

Hullámné Sarus Mónika 

Az iskolai rovatot összeállította: Garas Mariann intézményvezető 
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HÁZASSÁG HETE 2022. 

 

Hagyományos önkormányzati rendezvényünk már a Házasság Hete, amit az országos 
programsorozathoz kapcsolódva hetedik alkalommal ünnepeltünk idén. A három felekezet a 
szokások szerint imádságban, szentmisén emlékezett meg a házasságokról, kért áldást a házasokra. 
A katolikus szentmisén Sebestyén Imre bácsi és Erzsi néni 70. évfordulójuk alkalmával fogadták 
László atya áldását, amivel az egyházmegyei híradásokba is bekerültek. 
A hét folyamán sok jó megfejtés érkezett a facebookos kvízre, a kisorsolt nyertesek jutalma nem 
marad el. 

 

Csütörtöki napon vendégeink voltak a 2020. évi Házasság Hete országos rendezvény sorozat 
nagykövetei, Semsei Rudolf és Dobay Eszter. A négy gyermekes pár házasságuk 20 évéről szóló 
érdekes, lélekemelő összefoglalóval örvendeztette meg azt maroknyi embert, aki jelenlétével 
megtisztelte őket. Személyesebbé tette az eseményt, hogy Rudolf a nemrégiben elhunyt, ászári 
születésű Kocsis Edit fia.  
Szombati napon új formában, egy zenés estebéd-vacsora keretében köszöntöttük a Közösségi 
Házban az Ászáron házasodott jubiláló házaspárokat, 25. évfordulótól felfelé. Néhány 
meglepetéssel persze mi is készültünk erre a napra, de a Dalárda váratlan megjelenése és kedves 
köszöntése különösen emlékezetes marad.  
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Jó volt együtt, jövőre folytatjuk. 
dr. Istvándi Csilla  

jegyző 

Részelt a polgármester házasság heti köszöntéséből: 
„Sok-sok szép, kerek évforduló. Sok mesélnivalóval. Sok élménnyel.  
Külön öröm, hogy két aranylakodalmas párt is köszönthetünk ma, akik 50 éve mondták ki a 
boldogító igent. Az meg már nekünk is csak kegyelmi ajándék, hogy kegyelmi lakodalmas (70 év) 
párunk is van Sebestyén Imre bácsi és kedves felesége: Szekeres Erzsébet személyében. … 

... A köszöntés elején nem tudom kihagyni, még ha csak egy mondat erejéig is, hogy az ifjabb, 
újonnan belépő házaspárok jelenlétének öröme mellett, szomorú szívvel emlékezek azokra a 
párokra, férfiakra és hölgyekre, akikkel 5 éve még együtt örültünk itt, de sajnos ma már nem 
lehetnek közöttünk. ..." 

„… Tisztelt Ünneplők! Egykori Menyasszonyok, Vőlegények! Kedves, jó Házaspárok! 
Jóban és rosszban. Vidáman és szomorúan. Nevetve és sírva. Szeretve és bosszankodva. Békében és 
háborogva. De együtt! Együtt 25, 30, 35, 40, 45, 50 és 70 éve. Együtt, egymásért, a családért. 
Folytassák! És ne feledjék, hogy három szó nagyon sokat tud segíteni a házaséletben. Remélem, 
tudják mi az a három szó, mert már öt éve is mondtam Önöknek! 
A három szó, amelyet mindig mondani kell otthon: " a kérem, a köszönöm és a bocsánat".  
Isten éltesse Önöket! Sok boldogságot kívánok!” 

NÁLUNK JÁRTAK A JÁSZAI MARI EMLÉKNAPON  

RUBOLD ÖDÖN Jászai Mari-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett 
színművész. Villamosmérnöki tanulmányai és a Szkéné Színházban 
kibontakozó színházművészeti élményei   után a Színház- és Filmművészeti 
Főiskolán végzett Marton Endre tanítványaként. Pályáját 1982-ben a Nemzeti 

Színházban kezdte. Többször dolgozott szabadúszóként, játszott a kecskeméti 
Katona József Színházban, Szarvason, a békéscsabai Jókai Színházban. 2017-

től ismét a Nemzeti Színház tagja. Munkásságát Rajz János-díjjal, Farkas-

Ratkó díjjal, Jászai Mari díjjal, Magyar Köztársasági Érdemkereszttel 
ismerték el. 2019-ben a Magyarország Érdemes Művésze díjjal tüntették ki. 
Színházi munkája mellett számos játék- és tévéfilmben láthatták a nézők, 
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többek között az Oscar díjjal jutalmazott Mephistoban, vagy a Bacsó Péter által rendezett Te 

rongyos életben. Kellemes orgánumát megannyi filmben felismerhetjük, hiszen szinkronszínészként 
is dolgozik. Jelenleg a Nemzeti Színházban többek között Az ajtó, Tizenhárom almafa, A kassai 
polgárok, Az ember tragédiája című darabokban láthatjuk. 
DR BAKOS-KISS GÁBOR A Miskolci Egyetemen szerzett jogász végzettséget, ezt követően a 

Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanult zenés színész szakon 
Huszti Péter és Kerényi Imre osztályában. 2009-2011 között szabadúszó 
színészként az ország számos színházában játszott. 2011-től a debreceni 
Csokonai Nemzeti Színház, 2014-től 2021-ig a Nemzeti Színház 
társulatának tagja volt. 2019-től 2020 márciusáig a Váci Dunakanyar 
Színház művészeti vezetőjeként tevékenykedett, ezt követően, a Karinthy 
Színház igazgatója volt.  2021. július 1-jétől a Győri Nemzeti Színházat 
igazgatja. Színházi, filmes és televíziós szerepei mellett rendezőként is 
dolgozik. 2018-tól Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának 
színészmesterség tanára, egyetemi adjunktusa. A Magyar Versmondók 
Egyesületének alelnöke, társalapítója ill. állandó zsűritagja a 

Kaleidoszkóp Nemzetközi Vers Fesztiválnak és a Nemzeti VERSenynek. Szívügye a versmondás, 
ebbéli elkötelezettségét 2019-ben Szeleczky Zita-emlékgyűrűvel díjazták. 2020-ban Jászai Mari-
díjjal tüntették ki. 
VARGA GABRIELLA 1995-1999 között a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola hallgatója volt. Diplomaszerzése után a Bárka Színház tagja 
lett, majd a debreceni Csokonai Színházban játszott. 2013-tól a 
székesfehérvári Vörösmarty Mihály Színház társulatának tagja. 2019-

ben művészeti tevékenységét a színház Vörösmarty-gyűrűvel ismerte el. 
Színészi tehetségét számos tévésorozatban mutatta meg. 

BALLÉR BIANKA a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemen diplomázott 2018-

ban. Ettől az évtől kezdve a székesfehérvári 
Vörösmarty Mihály Színház társulatának tagja. Az Ódry Színpad 
közönségének szavazati alapján a 2017/2018-as színházi évad legjobb 
színésznőjének választották. Színpadi szerepei mellett tévés és filmes 
szerepekben is láthatták a nézők. 
CSÁNYI JÁNOS 1982-től amatőr színészként 
került a színházi életbe. 1984-1986 között a 
nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház tagja. 

1986-1990 között a Színház- és Filmművészeti 
Főiskola hallgatója volt Zsámbéki Gábor és Székely Gábor osztályában. 
1990-1991 között a Katona József Színház társulatának tagja. 1991-ben 

kezdeményezte az állandó társulattal működő Soproni Petőfi 
Színház megalapítását, amely aztán1992-től kezdte meg működését. 
1991-1997 között szabadfoglalkozású színészként és rendezőként dolgozott. 1995-ben A 

színikritikusok rendezői díjával jutalmazták munkáját. 2000-ben kapta meg a Jászai Mari díjat. 
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2006-2007 között a debreceni Csokonai Színház igazgatója volt. 2012 óta a székesfehérvári 
Vörösmarty Színház  stratégiai és fejlesztési igazgatója. 

 

Szabó Hedvig 

ADATVÉDELMI KÖZLEMÉNYEK 

A  P O L I T I K A I  P Á R T O K  É S  S Z E R V E Z E T E K  A J Á N L Á S G Y Ű J T É S  S O R Á N  

T Ö R T É N Ő  A D A T V É D E L M I  K Ö V E T E L M É N Y E K R Ő L  

2019 májusában tartott európai parlamenti képviselők választása során első alkalommal alkalmazták 
a 2018. május 25-től kötelezően alkalmazandó általános adatvédelmi rendeletet, viszont az április 3-

i választások miatt elindult kampány és ajánlásgyűjtés miatt is figyelembe kell venni a személyes 
adatok védelmét.  
A kampányidőszakkal kapcsolatban az adatgyűjtés megkezdése előtt az adatgyűjtést végzőknek 
meg kell határozniuk, hogy a felvett adatoknak mi lesz a pontos felhasználási útja és azok meddig 
kerülnek megőrzésre, továbbá kik jogosultak az aláírásgyűjtő ívekbe és a szimpatizánsi 
adatbázisokba betekinteni. 
Az ajánlásgyűjtés folyamatában számos szereplő vesz részt, akár jelöltként, akár jelölő 
szervezetként, akár politikai pártok aktivistájaként vagy a jelölt kampánystábjának tagjaként. 
Mindazon szervezet, párt, illetve természetes személy tehát, mely az adott adatkezelés céljaival és 
annak eszközeivel kapcsolatban valamely döntést hozott, úgynevezett „adatkezelőnek” tekintendő, 

viszont a választási eljárásról szóló törvény az ajánlásgyűjtést érintő rendelkezéseiből nem 
állapítható meg egyértelműen, hogy az ajánlásokkal kapcsolatos adatkezelések esetében kik az 
adatkezelők és ennek következtében pontosan kiknek a kötelezettsége, illetve a felelőssége is 
egyben, hogy az adatkezelés megfeleljen az általános adatvédelmi rendeletben foglalt valamennyi 
alapelvnek. 
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Ha például egy országgyűlési képviselő úgy határoz, hogy saját civil kezdeményezéséhez 
kapcsolódóan véleménykérés céljából megkeresi az állampolgárokat és kezdeményezése 
támogatottságának felméréseként aláírásokat gyűjt, vagy például országgyűlési képviselői 
tevékenységével kapcsolatosan tájékoztatást küld azon állampolgároknak, akik kapcsolattartás 
céljából korábban hozzájárulásukat adták személyes adataik kezeléséhez, úgy ő minősül az 
adatkezelőnek. 
A pártok, politikai szervezetek nem csupán a választásokhoz kapcsolódó ajánlásgyűjtéssel 
összefüggésben gyűjtenek a választópolgároktól személyes adatokat, hanem az egyes választások 
közötti időszakban is folyamatosan kapcsolatot tartanak fenn az állampolgárokkal, működésükkel 
összefüggésben kikérik a polgárok véleményét, illetve tájékoztatást nyújtanak az általuk végzett 
tevékenységekről, az általuk elért eredményekről. 
Az aktivistáknak az általános adatvédelmi rendelet alapján a feladataik meghatározására is kiterjedő 
megbízási szerződéssel kell rendelkezniük, és az adatgyűjtés során megfelelően igazolniuk kell, 
hogy kinek a nevében gyűjtik az érintettek személyes adatait. 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság álláspontja szerint: 

 az aláírásgyűjtő íven egyáltalán nem kezelhető a személyi azonosító (korábbi személyi 
szám) 

 nem indokolt megadni a személyazonosító igazolvány számát sem, mert az okmányazonosí-
tó ugyanis önmagában a természetes személy azonosítására nem alkalmas, annak birtokában 
csupán arról kérhető le információ a központi nyilvántartásból, hogy az okmány érvényes-e 

vagy sem. 

Az általános adatvédelmi rendelet alapelvi rendelkezéseivel összhangban nincs olyan jogszerű 
adatkezelési cél, amely szükségessé tenné azt, hogy a politikai párt a kérdőív/aláírásgyűjtő ív 
aláíróját személyazonosság igazolására hívja fel, szükségtelen és aránytalan tehát az aláírásgyűjtés 
során az aláírók személyazonosságának igazolására bármilyen személyazonosító okmányt elkérni. 
A legtöbb esetben a párt a későbbi kapcsolattartás céljából is gyűjti az aláíró személy személyes 
adatait (különösen nevét, e-mail-címét, telefonszámát). A politikai célból szervezett közvélemény-

kutatással egybekötött, politikai marketing célú telefonhívás, elektronikus levél küldése esetén is 
egyszerű, közérthető, de az alapvető információkat tartalmazó tájékoztatást kell adnia a pártnak az 
adatkezelés körülményeiről, utalva arra is, hogy az érintett a részletes adatkezelési tájékoztatót 
milyen felületen, illetve módon érheti el. 
A fenti információk alapján alábbiakra szeretném felhívni szíves figyelmüket: 

 Személyes adataik megadását megelőzően tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatos leg-

fontosabb információkról. Ennek során alapvetően szükséges annak ellenőrzése, hogy az 
adatkezelő személye egyértelműen meg van-e határozva. 

 Adatok online felületen történő megadása esetén is fordítsanak figyelmet arra, hogy a konk-

rét adatkezelés körülményeiről rendelkezésre áll-e megfelelő tájékoztatás, és annak figyel-

mes átolvasását követően, az abban foglaltak ismeretében, tudatosan döntsenek arról, meg-

adják-e személyes adataikat!  

 Ha úgy ítélik meg, hogy a személyes adataikon végzett adatkezelés nem átlátható vagy jog-

szerűtlen, éljenek az általános adatvédelmi rendeletben biztosított érintetti jogaikkal (például 
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hozzáféréshez való jog, törléshez való jog)! Ha pedig a kérelemre az adatkezelőtől érdemi 
válasz nem érkezik vagy jogsértés gyanúja áll fenn, hatósági eljárást kezdeményezhetnek.  

Legyenek mindig következetesek és körültekintőek mielőtt megadják a személyes adataikat.  
László Gábor adatvédelmi tisztviselő 

2021-BEN SZÜLETETT ÁSZÁRI BABÁK KÖSZÖNTÉSE 

„A gyerek egészen megváltoztatja az ember életét (…). Olyan dolgokat vehet észre, amelyeket addig 

soha, és olyan dolgokat érthet meg, amelyeket addig nem értett. Azt hiszem, akinek gyereke van, 
megszűnik létezni, mert onnantól csak a gyerek él tovább, és ettől az ember érdekes módon bölcsebb 
lesz.” Francisco González Ledesma 

Január 27-én dr. Istvándi Csilla jegyzővel és Pékné Polgár 
Helga védőnővel önkormányzatunknak - erre az alkalomra 

összeállított - babaköszöntő csomagjával és első 
osztályosaink gólyáival ajándékoztuk meg a 2021. évben 
született legifjabb ászáriakat és családjukat.  
Egy kisgyermek születése - elvitathatatlanul – a legnagyobb 

örömet a szülőknek, a 
családnak adja. Nincs 

ehhez fogható boldogság. Összehasonlíthatatlan.  
Azonban az újszülött érkezése a nagyobb közösségeknek is 
öröm, előremutató, a jövőben való bizakodást erősítő. Ászár 
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2020 őszén - 

polgármesteri javaslatra - ezért is döntött úgy, hogy 2021. év 
január elseje után született ászári gyermekek családját 
születési támogatással segíti. Már akkor megfogalmazódott, 
hogy minden év januárjában az előző esztendő újonnan született ászári lakosait és szüleit egy kis 
ajándékozással egybekötött köszöntéssel is meglepjük. Köszöntésünket a járványhelyzetre való 
tekintettel csak szerényen, házhoz menően oldottuk meg idén.  
Örüljünk együtt Ászár 18 kis kincsének! 

Pekár Zsolt polgármester 

ADOMÁNYOK UKRAJNÁBA, SEGÍTSÉG A MENEKÜLTEKNEK 

Nem tudom másképpen kifejezni, ezért csak egyszerűen leírom, hogy köszönöm a háború elől 
menekülők, a szörnyűségeket, nélkülözést elszenvedő emberek nevében is azt a rengeteg adományt, 
amit pár nap alatt összegyűjtöttek az együttérző ászári lakosok.  

K Ö S Z Ö N Ö M !  

Köszönöm a több, mint 100 kg lisztet, a 60 kg-nyi cukrot, a több tucat flakon olajat, a félmázsányi 
száraztésztát, a sok doboznyi konzervet, édességet, teát, bébiételt, tisztálkodó- és higiéniai 
termékeket, pelenkát, babaholmit, ruhákat, takarókat, …Köszönöm! 
Legfőképpen azt a szeretetet, azt a segíteni akarást, azt az együttérző lelkületet köszönöm meg, ami 

erre a nemes cselekedetre indította Önöket. Isten áldja meg ezért Önöket! Pekár Zsolt polgármester 
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PÜSPÖKÖK TAVASZA ÁSZÁRON 

MEGHÍVÓ A KATOLIKUSOKHOZ  
„Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá.”  (1Pét 2,5) 

ÁSZÁRI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA MEGÁLDÁSA 

Az Ászári Római Katolikus Egyházközség szeretettel meghívja Önt 

2022. március 12-én (szombat) 

az Ászári Római Katolikus Templomban 

Dr. Veres András 
győri megyéspüspök által celebrált 

10 órakor kezdődő 
főpapi Szentmisére,  

melynek keretében oltárt szentel, majd megáldja felújított plébániaépületet és a Hérics Márton 
emlékszobát. 

A Szentmisén hálát adunk Istennek plébániánk részleges megújulásáért. Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik az elmúlt évek során munkájukkal, támogatásukkal segítették a felújítást. 

A szertartást követően szeretettel várunk mindenkit szeretetvendégségre a plébánián! 

MEGHÍVÓ A REFORMÁTUSOKHOZ  
"Most azért Istenünk, hálát adunk neked és dicsérjük a te fenséges nevedet. 

Bizony tőled van mindez és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk."  
(1Krón 29,13-14) 

Az Ászári Református Egyházközség Presbitériuma 
tisztelettel és szeretettel meghívja  

Önt és kedves családját  
a 2022. április 8-án pénteken du. 4 órakor 

kezdődő  ünnepi istentiszteletre,  
mely alkalommal hálát adunk Istennek 

A KÍVÜL-BELÜL FELÚJÍTOTT TEMPLOMUNKÉRT,  

és Vajsné Fazekas Ibolya lelkipásztorunk  

mintegy három évtizedes szolgálatáért az ászári gyülekezetben. 

Igét hirdet: 

Főtiszteletű Steinbach József 
a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke 

Az ünnepséget követően szeretetvendégségre várunk mindenkit!. 
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„A haza örök,  

s nem csak az iránt tartozunk kötelességgel, amely van, 
 hanem az iránt is, amely lehet, s lesz.” 

Kossuth Lajos 
 

„Legyen béke, szabadság és egyetértés!” 
 

Ászár Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
az 1848 – 49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulójának ünnepi megemlékezésére 
 

2022. március 15-én 15:00 órakor  
ökumenikus istentisztelet  

a katolikus templomban,  
majd koszorúzás a Kocsis sírnál 

 

Emlékezzünk együtt 1848-1849 hőseire, magyarjaira! 
 

„Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak 
Hagyd örökűl ha kihúnysz: A HAZA MINDEN ELŐTT.” 

Kölcsey Ferenc 

      


