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Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja

Ára: 100 Ft

/ A TARTALOMBÓL
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TOKODY ILONA BAGON

ÁLLATOK BARÁTJA

Önkormányzatunk képviselõtestülete december 10-én tartotta
a múlt évben utolsó ülését, ahol a
jövõ évi víz- és csatornadíjakról
is döntöttek.

A sûrû hóesés miatt másfél órás
késéssel kezdõdött Tokody Ilona
operaénekes karácsonyi koncertje
a bagi templomban, ám megérte a
várakozást.

Dr. Németh Mihályt, kitûnõ
állatorvost életérõl, családjáról,
az állatokról, a hosszú munkában
eltöltött évek örömeirõl,
sikereirõl kérdeztük.

2. oldal

3. oldal

6–7. oldal

Sikerekben gazdag, békés, boldog új esztendõt
kívánunk falunk minden lakosának
Bag Nagyközség Önkormányzata

Kedves Bagiak,
Tisztelt Galga menti
polgárok!

Ismét eltelt egy esztendõ,
hozva sok gondot, örömet.
Mi Bagiak különösen izgalmas
évet tudhatunk magunk mögött.
Volt több sikertelen próbálkozásunk különbözõ pályázatokon,
lásd ravatalozó felújítása, befektetõkkel való tárgyalások, mint a Peresen épülõ, építendõ családias lakópark, vagy a nyolcad részekként ismert „rekreációs“ területi fejlesztés – élményparkként ismert.
Ezeket nem adtuk fel, s bár szûkülõ gazdasági körülmények között, de 2010-ben újra fogjuk próbálni.
Komoly, a község, de talán a térségünkben is fontos sikerrõl számolhatok be Önöknek a bagi általános iskola felújításával kapcsolatban.
A bagi iskola nemcsak külcsínében, takarékosabb fûtési
rendszerében, újszerû és példaértékû, de talán az elsõ iskola a
Galga mentén, ahol DIGITÁLIS táblák és a legmodernebb számítógépek segítik a gyerekeink fejlõdését.
A 21. századinak mondható iskolánk garancia arra, hogy a
bagi gyerekek az ország bármelyik iskolájával felvegyék a versenyt.
Sajnálatos, és egyben tragikus az örömünkben, hogy közben
elhunyt iskolánk igazgatója, Fodor Mihály.Emlékét megõrizzük.
Áttörés történt 2009-ben az Árokaljaként ismert, M-3-as autópálya és a vasúti fõvonal közötti területen tervezett kereskedelmi, logisztikai és szolgáltató központ fejlesztése tekintetében.
A befektetõ és a földtulajdonosok között 2009-ben létrejött
egyezséget követõen beszereztük 46 szakhatóság hozzájárulását a
beruházáshoz. 2010-ben elindul nálunk egy komoly munkahelyteremtõ program. Reményeink szerint mintegy 1500-2000 mun-

kahely keletkezik a várható beruházások megvalósulásával.
A 21. században a Galga mente
mintegy 40 ezer, eziádig jóformán
zsellér sorsa ítélt embereinek saját kiszolgálásukra alkalmas üzletek és egy
kereskedelmi központ jön létre, figyelembe véve a helyi vállalkozások és az emberek érdekeit. Tovább kell dolgoznunk a közbiztonság javításán az önkormányzatokkal és az emberekkel együtt.
Remélem, mielõbb megteremtik Aszódon, Turán, Kartalon
és a többi településeinken is a közterület-figyelõ kamerarendszert, amit mi Bagon már két éve használunk.
Tavasszal országgyûlési, õsszel pedig önkormányzati választások elõtt áll az ország.
A magyarság, így a Galga mente ismét választhat 2010-ben,
a múlt és a jövõ között.
A 20. században már megtapasztaltuk a fehér- és a vörösterrort, és annak minden nemzetromboló hatását. Éppen ezért úgy
gondolom, hogy nincs szükségünk semmiféle uniformizált GÁRDÁRA – legyenek is azok bármilyen színûek. Törvényekkel, eszközökkel megfelelõen felszerelt rendõrségre van szükségünk.
Húsz évvel a rendszerváltásnak mondott „gengszterváltás“
óta, ideje lenne végre a magyarságnak saját kezébe venni a sorsát, ha újabb ezer évet akar itt megélni Európa közepén.
Bölcsességet, higgadtságot s legfõképpen jó egészséget kívánok minden magyar embernek, és utoljára de nem utolsó sorban
a Galga mentén és a Bagon élõknek!
Tóth Gábor,
Bag polgármestere
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AZ ÖNKORMÁNYZAT HÍREI

Bag Nagyközség Önkormányzata az elmúlt évi
utolsó ülését december 10-én tartotta, ahol a jövõ
évi csatornadíjakról is döntöttek.

Településrendezési terv kiegészítése

Mint arról már korábban beszámoltunk, Bag falu településrendezési tervének elkészítésével az önkormányzat a Pomsár
és Társa Építész Iroda Kft.-t bízta meg. A cég azzal a javaslattal fordult a képviselõ-testülethez, hogy az Árokalján megépítendõ Tesco áruház miatti változásokat is építsék bele a készülõ településrendezési tervbe. Emellett azt is javasolták, hogy a
Hathegyi utcában kerüljön sor telkek kialakítása, a Csintoványi utca kiépítése is valósuljon meg. A Szõlõ utca kertes
mezõgazdasági területeibõl lakótelkeket alakítson ki az önkormányzat. A benzinkút körüli területeket vonja belterületbe az önkormányzat, és indítsa meg gazdasági és szolgáltató
övezetbe való átsorulásukat.
A képviselõ-testület elfogadta a javaslatot, így Bag nagyközség településrendezési terve a fentiekkel kiegészül.

Vita az úthasználatról

Felmerült az ülésen, hogy a képviselõ-testület kiegyezést javasol a Mezõbag Kft.-vel 0106/3 hrsz-ú út önkormányzati tulajdonba vételérõl. A testület a tárgyalások lefolytatásával
megbízta a polgármestert és a jegyzõt. Amennyiben a fenti útra vonatkozó tulajdonjog rendezésre irányuló tárgyalások

nem járnak eredménnyel, akkor a képviselõ-testület úgy határozott (10 igen szavazattal), hogy megbízza a jegyzõt az útra vonatkozó kisajátítási eljárás elõkészítésével.

Év végi ünnepek járõrszolgálattal

A képviselõ-testület 10 igen szavazattal elfogadta azt a javaslatot, hogy az év végi ünnepi idõszakban, 2009. december 24-tõl
2010. január 2-ig külön járõrszolgálat biztosításáról intézkedjen, mintegy 50 óra idõtartamra. A járõrszolgálatra kifizetendõ összegként 400 000 Ft-ot szavazott meg a testület.

Energiatakarékosság

A képviselõ-testület 10 igen szavazattal elfogadta azt a javaslatot, amely az önkormányzat intézményeinél vízcsapra szerelhetõ energiatakarékos szûrõk felszerelését támogatja. A
szûrõkre 100 000 Ft + ÁFA összeget szavazott meg.

Vízdíj rendelet

Bag Nagyközség Önkormányzata rendeletet hozott a jövõ évi
vízdíjakról. A 17/2009.(XII.10.) sz. és a 18/2009. (XII.10) sz.
rendeletek alapján 2010. január 1-tõl a település területén az
alábbi vízhasználati díjakat határozza meg:
Lakossági vízfogyasztás díja: 6 m3/2 hó mennyiség = 210 Ft/m3
6 m3/2 hó mennyiség felett = 262 Ft/m3
Közületi vízfogyasztás díja:
336 Ft/m3
Lakossági csatornadíj:
202 Ft/m3
Közületi csatornadíj:
71 Ft/m3

S A POLGÁRÕRSÉG HÍREI
Bagon 65 ember – mindenféle ellenszolgáltatás nélkül – polgári munkája mellett vállal járõrszolgálatot a polgárõrség kötelékén belül.
Mezõfi Ferenc 2008. decemberétõl vette át a polgárõrség irányítását, azóta a tagok létszáma 35 fõrõl 65 fõre emelkedett.
A polgárõrség naponta biztosít járõrszolgálatot egészen este 22
óráig, de havonta most már több alkalommal 24-04 óráig is
van járõrözés falunkban. Polgárõreink ingyen és bérmentve,
mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzik vállalt feladatukat.
Mezõfi Ferenc külön köszöni a Leszák házaspár, a Szabó házaspár, Tószegi Tamás és Katona Ervin munkáját. Utóbbiak
csoportvezetõként segítik a járõrszolgálatok szervezését.

Ifjú polgárõr mozgalom

A polgárõrség új kezdeményezése az ifjú polgárõr mozgalom.
Talán több bagi lakos is látott már kisiskolásokat ifjú polgárõr felirattal ellátott polgárõr formaruhában. Õket az általános iskolások közül az igazgatójuk jelöli ki, és mintegy jutalomként betekintést nyerhetnek a polgárõrség munkájába.
Délelõtti idõpontokban a tapasztalt polgárõrökkel együtt járõröznek 1-2 órát, természetesen szülõi engedéllyel.

Rendõrséggel közös akciók

Több ízben szervezett a Pest Megyei Polgárõr Szövetség a
rendõrséggel közös akciókat, amikor 6-8 polgárõr a rendõrjárõrökkel együtt igazoltaott, járõrözött végig a Galga mentén. Ez a fajta együttmûködés hasznos gyakorlattal szolgált
a polgárõrnek és a rendõrnek egyaránt.

Galga menti polgárõr összefogás

Az utóbbi idõben nagyon jó kapcsolat alakult ki a Galga menti települések polgárõrségei között, kölcsönösen segítenek egymásnak, ha arra szükség van. Így például a bagi búcsú alkalmával váncszentlászlói, hévízgyörki, turai polgárõrök is teljesítettek szolgálatot a bagiak mellett falunkban, és bagi polgárõrök is segítenek a környéken, ha hívják õket.
Az elmúlt idõszakban a szokásos napi járõrözés mellett az alábbi
bagi rendezvényeket, eseményeket biztosították polgárõreink:
október 10.
október 23.

iskolai szüreti felvonulás, bál
önkormányzat október 23-i ünnepsége
a mûvelõdési házban
október 29-31
temetõ gyalogos és gépkocsival járõrözés
október 30.
Fodor Mihály iskolaigazgató temetése
november 1.
temetõ
november 26.
közmeghallgatás a mûvelõdési házban
november 30.
rendõrséggel közös akció
december 3.
tüntetés biztosítása a Bag–Domony–Aszód
keresztezõdésben
december 14.
reggeli járõrõzés kezdetén a polgárõr járõr
fedezte fel egy lakás betöréstét a Szent László u
38. sz alatt
december 19.
jótékonysági karácsonyi koncert a templomban
december 20.
falukarácsony a mûvelõdési házban
december 24.
éjféli mise
december 27.
Muharay Elemér Népi Együttes gálamûsorának
biztosítása a mûvelõdési háznál
A MEGJELENÉSEN kívûl fontos a bünmegelõzõ szerepe a jelenlétnek.

December 12-én a rendõrséggel közös országos akció volt,
december 25-én 18 óra körüli idõben a sport pálya melletti létesitmény betörését fedezték fel és biztositották járõreink 23 óráig.
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AZ ISTENI VALÓSÁG SZÓSZÓLÓJA
TOKODY ILONA KARÁCSONYI KONCERTJE A TEMPLOMBAN
2009. december 19-én este sûrû pelyhekben esett a hó. A bagi templomban lassan gyülekeztek az emberek, akik Tokody Ilona operaénekesnõ koncertjére érkeztek. A mûvésznõ sajnos a hóesésé miatt késéssel érkezett, ám a várakozók kitartottak, így gyönyörû, felemelõ koncert részesei lehettek.
A várakozás perceit Benedek József kántor úr tette kellemessé,
orgonajátékát hallgatva gyorsabban teltek a percek, jó volt hallgatni az orgonamuzsikát, csukott szemmel megnyugodni – lélekben karácsonyra készülni.
Majd Marton Árpád a Katolikus
Rádió szerkesztõje – aki egyben Tokody
Ilona életrajzírója – rövid, ám annál
tartalmasabb és szórakoztatóbb zenetörténeti elõadást rögtönzött. Röviden
ismertette Tokody Ilona operaénekesnõ
élettörténetét. Megtudhattuk, hogy a
mûvésznõ Szeged mellett a Tisza-Maros
közén lévõ Tápén született egy falusi
néptanító egyetlen gyermekeként. Innen indult és vált a világ operatörténetének nagy csillagává. A budapesti Zenemûvészeti Egyetem elvégzése után a
Magyar Állami Operaház tagja lett.
1979-ben induló pályája elején már
Bécsben is bemutatkozhatott Puccini
Bohémélet címû operájának Mimi szerepében José Carreras mellett. A világhírû tenor annyira megszerette Tokody
Ilonát, hogy ezek után a világ több
pontján partnere lett. Egyébként Tokody Ilona az egyetlen szoprán operaénekesnõ, aki mind a három legendás tenor: Luciano Pavarotti, José Carreras
és Placido Domingo partnereként is
énekelte Mimi szerepét. 30 éves pályafutása alatt mindvégig a Magyar Állami
Operaház tagja maradt, annak ellenére,
hogy megfordult Berlin, Róma, Barcelona, Huston, Los Angeles és Tokio
operaszínpadán, mindvégig hû maradt
hazájához, Magyarországhoz.
Tokody Ilona a Székely Mihály emlékplakett tulajdonosa és a Gál Ferenc
Hittudományi Fõiskola címzetes egyetemi tanára. Felmerül a kérdés, hogyan
válhatott egyetemi tanárrá. Úgy mondják a mûvész tanít, és Tokody Ilona mûvészetével az örök igazság, a spirituális
tartalmak közvetítõje, az isteni valóság
szószólója, így méltán válhatott egy hittudományi fõiskola címzetes egyetemi
tanárává. A rövid, élménydús elõadás
után szerencsésen megérkezett a mû-

vésznõ, akit Karácsondi Mihály, falunk
plébánosa és Tóth Gábor polgármester
köszöntött. Tóth Gábor köszöntõjében
elmondta, hogy nagyon örül, hogy immár második alkalommal nyílhat meg
az opera világa a Galga menti emberek
számára, majd hatalmas virágcsokrot
adott át a mûvésznõnek és Faragó Annamáriának, aki a tavalyi és az idei
koncert szervezõje, segítõje volt.

Tokody Ilona nem egyedül érkezett,
koncertjének fellépõje volt még tanítványa, Muskát András és Görög Patrik is,
valamint Török Géza a Magyar Állami
Operaház karmestere, aki orgonán kísérte a mûvészeket. 12 karácsonyi dal,
ima hangzott el a mûsor során, a karzaton éneklõ mûvészek elõadásában,
majd a hatalmas vastaps után még három dal ráadásként. Gyönyörû, felemelõ este részesei lehettünk, ez az este lett
a jelenlévõk adventi készülõdésének
fénypontja.

AMIT HALLHATTUNK:
Cesar Frank:
Panis Angelicus (Angyalok kenyere)
Antonio Vivaldi: Domine Deus
Georg Friedrich Handel:
Largo „Ombra mai fu“
Franz Schubert: Nacht und Traume,
Ave maria, Mille Cherubini in coro
Wolfgang Amadeus Mozart:
laudete Dominum
Pietro Mascagni: Ave Maria
Vincenzo Bellini: G-dúr szonáta
Giuseppe Verdi: Ave Maria az Othello
címû operából
Albert Hay Malotte: The Lord’s Prayer
Max Reger: Mária bölcsõdala
Adolphe Adam: Contique Noel
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Januártól változik a KRESZ
2009. szeptember 1-re tervezték, de a hivatkozó jogszabályok változása miatt folyamatosan eltolódott, ha a parlament még az idén elfogadja az errõl szóló rendeletet, akkor biztosan nem új, de megújított Közlekedési rendszabálynak örvendhetünk az új évben.
Két és fél éves elõkészítõ munka
után módosul a KRESZ. Több változás is életbe lép majd, az új szabályok
legnagyobb részének a célja a gyalogosok
és a kerékpárosok védelme, az elõírások
egységesítése, valamint egyes korszerû
forgalomtechnikai megoldások bevezetése. Ezek közül lássunk néhányat.
A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása: a rendszám alapján
azonosítható a jármû, illetve annak tulajdonosa vagy üzembentartója. Az azonosíthatóság szabálykövetõ magatartásra készteti a jármûvek vezetõit. Az ellenõrizhetõség mellett tehát a hatósági jelzés a biztonságos közlekedés alapfeltételeit is garantálja. A módosítást az érintett hatóságok
kezdeményezték a rendszám nélküli közlekedés visszaszorítása érdekében. A rendszámot jól látható helyen és módon kell a
jármûvön elhelyezni, meglétét és állapotát
indulás elõtt ellenõrizni kell.
A polgárõrök tevékenységének szabályozása: A rendõrség tehermentesítését célzó
kormányzati törekvés a civil alapon szervezõdõ, a helyi viszonyokat jól ismerõ polgárõrség jogköreinek kiterjesztése. A polgárõröket a polgárõrségrõl szóló törvény szeptemberi módosítása jelzõõri feladatok ellátására
jogosította fel. A jogszabály szerint erre a
rendõri intézkedést igénylõ közúti közlekedési baleset helyszínén a közlekedés zavartalanságának biztosítása érdekében a rendõrség megérkezéséig önállóan, azt követõen a
rendõrség felkérésére és utasításainak megfelelõen, valamint az óvodák és általános iskolák közvetlen közelében a gyermekek úttesten történõ biztonságos átkelésének elõsegítése érdekében a polgárõrség és az óvoda vagy az általános iskola fenntartójával kötött együttmûködési megállapodás alapján
lehet jogosult a polgárõr.
Új közúti jelzõtáblák: A különbözõ fényviszonyok és idõjárási körülmények között
egyaránt jól látható jelzõtáblák széles körû
használatával számos baleset megelõzhetõ. E
fõként autópályákon használt rendszerek a
fényt kibocsátó vagy megvilágított jelzésû
jelzõtábla, a közúti jelzõtáblák az észlelést
elõsegítõ sárga vagy fényvisszaverõ sárga
háttéren is elhelyezhetõk.
A Sebességkorlátozás jelzõtábla alatt elhelyezett hóesésre vagy esõzésre utaló kiegészítõ jelzõtábla azt jelzi, hogy a sebességkorlátozás csak a megjelölt idõjárási körülmények vagy nedves útburkolat esetében érvé-

nyes. Kiegészítõ tábla jelezheti, hogy a sebességkorlátozás meghatározott idõszakra vagy
bizonyos jármûkategóriákra vonatkozik.
A Környezetvédelmi övezet (zóna) jelzõtábla bevezetésével lehetõvé válik a sûrûn lakott övezetekben a környezetet szennyezõ
gépjármûvek közlekedésének korlátozása.
A jelzõtáblával a ráfutásos balesetek
elõzhetõk meg a nagy forgalmú utakon (autópályákon) és ezek városi bevezetõ szakaszain. Változtatható jelzésképû táblán megjelenítve a valós forgalmi helyzetnek megfelelõen késztetheti lassításra, az útvonal megváltoztatására, letérésre az autósokat.
A kerékpárosokról szóló módosítás
részletezi azokat az eseteket, amelyekben
erre utaló kiegészítõ tábla engedélyezheti,
hogy az egyirányú forgalmú úton a kerékpárok a megjelölt iránnyal szemben is közlekedhessenek. A kerékpárosok ezt az úttesten kijelölt kerékpársávon, ennek hiányában az úttest jobb széléhez húzódva,
vagy az autóbuszok részére kijelölt irányban az általuk igénybe vehetõ buszsávban
tehetik meg.
Ha az út mellett, annak vonalvezetését
követve kerékpárutat jelöltek ki, a kétkerekû kerékpároknak a kerékpárúton kell
közlekedni, kivéve, ha az úton van kerékpáros nyom.
Az elõretolt kerékpáros felálló helyre a
kerékpárosok nem csupán kerékpársávon,
hanem az út jobb szélén kijelölt kerékpáros
nyomon is megérkezhetnek. A kerékpáros
nyom a kerékpárosok részére az úttesten
történõ haladásra ajánlott útfelület. Az így
megjelölt úttesten fokozottan számolni kell
kerékpárosok közlekedésével. És hogy a kerékpárosok mekkora sebességgel haladhatnak? Lakott területen 40 km/h, lakott területen kívül, ha a kerékpáros fejvédõ sisakot
visel és utast nem szállít 50 km/h, ha a kerékpáros fejvédõ sisakot nem visel 40 km/h, ha
a kerékpárúton közlekedik 30 km/h, ha gyalog- és kerékpárúton közlekedik 20 km/h.
A kétkerekû motorkerékpárok és kétkerekû segédmotoros kerékpárok használhatják az autóbusz forgalmi sávot. Ezek a jármûvek a jelentõs sebességkülönbség miatt
nem lassítják a buszközlekedést. A forgalmi
okokból álló jármûvek mellett vagy között a
motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok, az álló jármûvek mellett jobbról a kerékpárok elõre haladhatnak, ha az elõrehaladáshoz elegendõ hely áll rendelkezésre, és az
irányváltoztatási szándékot jelzõ jármûveket

az irányváltoztatásban nem akadályozzák.
Ezzel elkerülhetõ, hogy e jármûvek a zöld
jelzésre a környezetükben meglóduló gépkocsik közé szoruljanak, ami különösen a lassabban induló kerékpárok esetén jelenthet
fokozott kockázatot. A kerékpár, a kétkerekû segédmotoros kerékpár és a kétkerekû
motorkerékpár egyes feltételek fennállása
esetén (pl. a jármû a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el és a gyalogosok közlekedésére legalább másfél métert szabadon
hagy) megengedõ jelzések (tábla, útburkolati jel) hiányában is megállhat a járdán.
A vasúti átjárók elõtt kötelezõen betartandó legnagyobb sebesség (30 km/h, illetve
40 km/h) korlátozás megszûnik, ahol a választható legnagyobb sebesség meghatározása változatlanul szükséges, ott ez tábla kihelyezésével valósítják meg.
A közúti forgalom ellenõrzését végzõ
hatóságok esetében az ellenõrzõ eszköz vagy
jármû elhelyezkedésére bizonyos esetekben
nem vonatkoznak a közúti közlekedés szabályai (pl. forgalom elõl elzárt területen történõ sebesség-ellenõrzés).
Bevezeti a mopedautó és a quad fogalmát.
Quad: a külön jogszabályban
- L6e jármûkategóriába sorolt könnyû
négykerekû segédmotoros kerékpár vagy
- L7e jármûkategóriába sorolt négykerekû motorkerékpár, amely nyitott utasterû,
kormánymûve nem áttételes és a motorkerékpárok esetében szokásos kezelõszervekkel van felszerelve.
Mopedautó: a külön jogszabályban L6e
jármûkategóriába sorolt könnyû négykerekû
segédmotoros kerékpár, amely zárt utasterû,
több személy szállítására kialakított, kormánykerékkel és a gépkocsikban szokásos
kezelõszervekkel van felszerelve.
A fenti fejezetek nem adnak teljes körû
felvilágosítást, csak a lényegesebb módosításokról tájékoztatnak. A teljes jogszabály, azaz az 1/1975 (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (KRESZ) elérhetõ
a www.magyarorszag.hu vagy a www.timautosiskola.hu oldalon.
Általános- és középiskolák, magánszemélyek és cégek részére is szívesen tartunk
részletes tájékoztató elõadást a T.I.M. Autósiskola tantermeiben, illetve kihelyezett ismeretfelújító képzéssel is szívesen állunk rendelkezésre.
Színvonalas oktatással a biztonságos és
kulturált közlekedésért!
Dóra Tamás
Iskolavezetõ
T.I.M. Autósiskola kft
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BAG ÖNKORMÁNYZATA 2009. DECEMBER
20-ÁN TARTOTTA KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGÉT

Az ünnepség nyitányaként Tóth Gábor, a Bagi Nyugdíjas
Egyesület tagja, saját versét adta elõ Betlehemi éjszakán
címmel, majd az általános iskola elsõ osztályosai Betlehemi úton
címû elõadása következett. A kisgyermekek rövid dramatizált játék keretében mutatták be a csillag, a felhõ, az angyal és pásztorok útját Betlehembe, Jézus születésének helyére. A mûsorszámot
Katonáné Kovács Erika tanította be. Õket a Rozmaring vegyes
kórus követte, akik karácsonyi dalokat énekeltek, majd a zeneiskolások felemelõ koncertje következett. Szonda Fanni zongorajátékával, Szonda Gabriella és Baranyi Zsanett fuvolajátékával
és Baranyi Réka hegedûjátékával örvendeztette meg a közönséget. A zenét próza követte, Baczoniné Felszeghy Katalin Zelma

Fotó: K.R.

FALUKARÁCSONY

Lagerlöf Krisztus-legendák címû kötetének egyik megindító karácsonyi történetét olvasta fel, majd a Cantiamo kórus gyönyörû
karácsonyi dalokat énekelt Nagy Emese vezetésével. Az ünnepség zárásaként közösen énekeltük el a Mennybõl az angyalt.
-kr-

Angyaloknak hangolva
ISKOLAI KARÁCSONY A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Miután széthúzódott a mûvelõdési
ház bordó függönye, a színpadon
sok-sok gitáros és furulyás kisgyermek
állt, ült, és Sima István tanár bácsi vezetésével karácsonyi dalokat adtak elõ. Ezek
után Sándor Orsolya A hiú hóember címû
mesét mondta el, majd az elsõ osztályosok
Betlehemi úton címû dramatizált játéka

következett. Baranyi Richárd Szabó Lõrinc: Lóci verset ír címû versét szavalta el,
majd egy lendületes elõadás következett: a negyedikesek Kocsis Ildikó
vezetésével Angyaloknak hangolva címmel angol verses zeneszámot adtak elõ. A mûsor
Ady Endre Karácsony címû

versével és a nyolcadikosok karácsonyi
dalcsokrával folytatódott, majd egy igazi
meglepetéssel zárult. Begidsán Ottó és
Begidsánné Gyõri Melinda A szegény
ember, a medve és a róka címû magyar
népmesét bábozta el, a zenei aláfestést,
Faragó Csaba, Nagy Emese és Kajári
Anikó szolgáltatta. A bábozás igazi meglepetés és igazi élmény volt a gyerekek számára, köszönjük a Tündérlak Bábszínháznak, akik az óvodában is
több alkalommal elõadták
magas színvonalú, szórakoztató mûsorszámukat a gyermekek örömére.
-kr-

Fotó: Könczöl Rita, Benkó Tibor

Minden évben karácsony elõtt, a téli szünet utolsó napján összegyûlnek általános iskolás diákjaink a mûvelõdési házban, hogy együtt ünnepeljék meg a szeretet ünnepét, együtt készülõdjenek karácsonyra.
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Állatok barátja, megmentõje
– Kérem, beszéljen valamit a gyermekkoráról, iskoláiról, családjáról.
– 1941. november 3-án születtem a
Mátraalján, egy gyönyörû településen,
Gyöngyöstarjánon. Szüleim gazdálkodók voltak, akiknek volt szõlõjük és
szántójuk is. Dolgos, szorgalmas emberek voltak, végtelenül becsületesek,
akik minket, gyerekeket is erre neveltek. Hárman voltunk gyerekek, én voltam a legkisebb. A nõvérem ott maradt
a szüleim mellett gazdálkodni, a bátyám
pedig agrármérnök lett. Az általános iskolát Gyöngyöstarjánban, a középiskolát Gyöngyösön végeztem a Vak Botytyán Általános Gimnáziumban. 1960ban érettségiztem jeles eredménnyel.
– Már akkor állatorvosnak készült
a doktor úr?
– Nem. Az érettségiig francia-orosz
nyelvtanár szerettem volna lenni. A bátyám az érettségim idejében végzett Gödöllõn az Agrártudományi Egyetemen,
és váltig biztatott, hogy ne nyelvtanár legyek, hanem állatorvos, hiszen kisfiú
korom óta nagyon szerettem az állatokat, meg talán állatorvosra nagyobb
szüksége is van az országnak. Így azután
az állatorvosi egyetemre jelentkeztem
Budapestre. Sajnos az elsõ évben nem
vettek fel, ezért 1 évig a téeszben dolgoztam. 1962-ben aztán felvettek az
Állatorvostudományi Egyetemre, ahol
1968-ban kaptam diplomát. Azonnal
Bujákra kerültem 3 hónapra gyakornoknak, majd 1968. június 1-jével Heves
megyében, Füzesabonyban járási szakállatorvosi kinevezést kaptam. A feladatom a szarvasmarha állomány gümõkór
mentesítése volt a füzesabonyi járás
nagyüzemeiben. Munkakezdésem során
igen sok kollegával nagyon jó kapcsolatba kerültem, és sok tapasztalatot vettem
át tõlük. Abonyban albérletben laktam
mint legényember. Két évig voltam itt,
majd 1970-ben az egerbocsi állategész-

Fotó: Könczöl Rita

BESZÉLGETÉS DR NÉMETH MIHÁLLYAL, FALUNK KITÛNÕ ÁLLATORVOSÁVAL

ségügyi körzetbe kerültem, miután az
volt már a kezdetektõl a vágyam, hogy
önálló állatorvos lehessek. Itt már szolgálati lakást is kaptam, és rövidesen aszszonyt is hoztam a házhoz. Kriston Teodórát vettem el, aki az egri kórházban
volt adminisztrátor. Képzelje, az esküvõnk az egri bazilikában volt 1971. okt.
23-án! Bizony, voltak olyan ismerõsök,
akik nem mertek eljönni a templomba.
Aztán sorba születtek a gyerekeink, elõször Teodóra, majd Szabolcs.

“

ÖRÖMÖMET LELEM A MUNKÁMBAN, SZÉP PÁLYÁNAK
TEKINTEM AZ ENYÉMET, HISZEN A BETEG ÁLLATOK GYÓGYÍTÁSA, A BETEGSÉGEIK MEGELÕZÉSE SOK ÖRÖMMEL JÁR. (...)
MINDEN ÁLLATOT SZERETEK, NAGYON JÓ ÉRZÉS MEGMENTENI ÕKET, AZÉRT SEMMI FÁRADSÁG SEM DRÁGA...

Aztán milyen az élet?! Végül Teodóra lett francia-orosz szakos tanár. Neki
van egy másfél éves kislánya. Szabolcs
fiam szõlészettel, borászattal foglalkozik a volt családi földön. Nagyon jól
éreztük magunkat Egerbocson, itt 6 település állatorvosi feladatait láttam el.
Szép bükki környezetben, jó palóc emberekkel éltünk együtt. A gyerekek taníttatása érdekében mégis Budapestre
kellett költöznünk. A XVII. kerületben
építettünk a saját kezeinkkel egy családi
házat. Én akkor a Kiskunsági Állami
Gazdaságban (Apajpuszta székhellyel)
helyezkedtem el, amelyben több állatfaj
volt igen nagy létszámban, és amelynek
ellátását 6-7 állatorvos végezte. Én lettem az állatorvosok vezetõje. A csoport
irányítása mellett egy 1000 férõhelyes
tehenészeti telep állatorvosi ellátását is
végeztem. Az állami gazdaságunkban
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színvonalas állatorvosi munkát lehetett
végezni, a gazdaság vezetõi minden támogatást megadtak. Ezért jelentõs eredményeket is értünk el a fejõstehenek
zsírmáj betegségének kezelésében, az állomány leukózis mentesítésében, a borjú veszteségek csökkentésében. Az utóbbit 15%-ról 3%-ra sikerült csökkenteni,
melynek eredményeként a gazdaság saját állománya pótlása mellett Jugoszláviába exportálhattunk vemhes üszõket,
illetve más állami gazdaságokba is szállíthattunk. Ezért 1988-ban miniszteri
kitüntetést is kaptam. Ám 1988-ban az
állami gazdaságban kialakult vezetõi
válság miatt én célszerûnek láttam váltani, ezért a párkányi határállomásra
mentem. Itt a határon áthaladó élõállat
és élelmiszer ellenõrzése volt a feladatom. 1990-ben ez igen nagy forgalmat
jelentett, mitán az akkori NDK szarvasmarha - és sertésállományát Párkányon
keresztül értékesítette részben Jugoszlávia, részben Törökország felé.
1990-ben meghirdették a megüresedett aszódi körzet pályázatát, amelyet
én nyertem el. 1991. február 1-jétõl
kaptam meg az aszódi körzetben az állatorvosi teendõk végzésére a kinevezésemet. Akkor még jelentõs haszonállat
állomány volt a területen, mely mára
már igencsak összezsugorodott. 2002
júliusában a megyei igazgató megkérdezte tõlem, hogy a hatósági vagy a magán állatorvosi tevékenységet kívánome teljesíteni, mert a kettõt együtt már
nem lehet tovább végezni. Én a magán
állatorvosi tevékenységet választottam,
így 2002. augusztus 1-jétõl nyugdíjba
kerültem az állami státuszból. Szerettem volna akkor megvenni egy területet
Bagon a Vasút utcában, hogy ott rendelõt és állatorvosi patikát nyithassak, saj-
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azért semmi fáradság sem drága. Képzelje, tavaly augusztus 20-án az aszódi képviselõ-testület „Aszód város szolgálatáért“ kitüntetésben részesített, és a laudációban hivatkoztak a környezõ településeken végzett munkámra is.
– A napi rengeteg munkája mellett
van-e ideje továbbképezni magát?
– Természetesen erre mindig kell
idõt szakítani. 1988-ban a szarvasmarha
egészségügyi szakállatorvosi másoddiplomát is megszereztem. A Kamara elõírása szerint 300 pontot kell összeszedni a továbbképzések során 3 év alatt, én
mindig szívesen veszek részt mindenfajta továbbképzésen, hogy haladni tudjak
a tudomány fejlõdésével. Azonkívül
rendszeresen olvasok szaklapokat is.
– Mondjon valamit a további terveirõl, céljairól.
– Amíg a fizikai és a szellemi erõm
engedi, szeretném még a legjobb tudásom szerint tovább végezni a munkámat.

nos az akkori képviselõ-testület ezt nem
szavazta meg, így bérlem a mostani kis
rendelõt a Vasút utcában, ahol azóta is
egyéni vállalkozóként dolgozom.
– Engem mindig meghat az a szeretet és gondoskodás, ahogy a beteg és
egészséges állatokkal foglalkozik a doktor úr, hiszen ezt volt alkalmam számtalanszor tapasztalni, amikor a kutyánkhoz ki kellett hívnunk. Látszik, hogy nagyon szereti az állatokat. Van-e olyan
állatfaj, akikhez jobban kötõdik?
– A Bagi Hírlap és a magam nevé– Igen, örömömet lelem a munkám- ben kívánok a továbbiakhoz jó egészséban, szép pályának tekintem az enyé- get, töretlen jókedvet, erõt és kitartást!
met, hiszen a beteg állatok gyógyítása, a
betegségeik megelõzése sok örömmel
Baczoniné Felszeghy Katalin
jár. Legjobban az állatorvosi szülészetet kedvelem
a nagyobb állatoknál, a
Karácsony éjjel, ha behunyod a szemed,
lovaknál, teheneknél.
érezd, hogy csendesen átölel a szeretet.
Képzelje el, a Kiskunsági
Soha ne érjen véget az álom, kívánom, hogy
Állami Gazdaságban egybékében és boldogságban teljen a karácsony!
egy évben ezernél is több
borjú született, bizony itt
sokszor be kellett avatVirradjon rátok szép nap, köszöntsön rátok jó év,
kozni a borjú vagy az
kedves hajlékotokba költözzön a jólét!
anya érdekében. TulajA lelketekbe boldogság, a szívetekbe béke,
donképpen minden állatot szeretek, nagyon jó
ezt kívánom nektek az egész új évre!
érzés megmenteni õket,

ORVOSI ÜGYELETEK
HÁZIORVOSOK RENDELÉSI IDEJE
DR. BALATONI GYÖNGYI hétfõ, kedd, csüt.: 8-12-ig, szerda: 14-18-ig,
péntek: 8-11-ig (pénteken csak páros héten rendel)
DR. PERJÉSI GYÖRGYhétfõ, szerda: 8-12-ig, kedd, csütörtök: 12-16-ig,
péntek: 8-11-ig (pénteken csak páratlan héten rendel)
NAPPALI, ÉJSZAKAI ÉS HÉTVÉGI ÜGYELET
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a Turai Központi
Ügyelet látja el. Köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén
péntek délután 14 órától hétfõ reggel 8 óráig hívható, illetve kereshetõ fel.
Címe: Tura, Petõfi tér 2. Telefon.: 104
A FOGORVOS RENDELÉSI IDEJE
DR. SZABÓ MELÁNIA Bag, Hõsök tere 1. telefon: 28/409-670
Rendelés ideje: hétfõ, szerda, péntek: 14.00-19.00, kedd, csüt.: 8.00-13.00

ÁLLATORVOSI ÜGYELETI SZOLGÁLAT
január 16–17.: DR. DOBOS LÁSZLÓ Tura, Thököly u. 35.,
telefon: 06-20/925-3824
január 23–24.: DR. MÁRTON JÁNOS Galgamácsa, Kiskút u. 62.,
telefon: 06-20/956-6529
január 30–31.: DR. HUDÁK PÉTER Gödöllõ, Százszorszép u. 58.
telefon: 06-70/213-1961
február 6-7.: DR. SZÕKE ZSOLT Kartal, Felszabadulás u. 197.,
telefon: 06-20/956-6529
február 13-14.: DR. DÓKA JÓZSEF Vácszentlászló, Kossuth u. 3.,
telefon: 06-30/270-6872
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FOLKBAZÁR
A MUHARAY ELEMÉR NÉPI EGYÜTTES 2009. ÉVI GÁLAMÛSORA

December utolsó hétvégéjén tartotta szokásos évi gálamûsorát a bagi Muharay Elemér Népi Együttes
a bagi Dózsa György Mûvelõdési Házban, amely már kezdés elõtt egy órával megtelt a táncosok,
fellépõk rokonaival, hozzátartozóival és szép számú érdeklõdõvel.
A gála bagi lakodalmas koreográfiával kezdõdött, egy
templomi jelenet is megelevenedett a színpadon, az aszszonyszentelés ízlésesen koreografálva. Új mennyasszonyt és võlegényt is avatott az együttes, hiszen e szerepek idõrõl idõre ifjabbakra szállnak. Ezúttal Péter Zsuzsa Blanka és Balatoni László táncolták e szerepeket.
A nyitó szám után, amikor is az együttes legifjabb és legidõsebb tagjai is táncoltak a színpadon, ifj. Rónai Lajos az
együttes mûvészeti vezetõje köszöntötte a megjelenteket, majd
dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony a bagi önkormányzat nevében köszöntötte az együttest. Elmondta, hogy
úgy érzi, a gálamûsorok alkalmával a jelenlévõk évrõl évre részesei lehetnek egy varázslatnak, melyet a lábak dobbanása,
szoknyák reppenése idéz elõ. Kiemelte azt is, hogy a nézõk
szívükben érzik, hogy mind e mögött sok-sok munka van, éppen ezért köszöni az együttes tagjainak, szülõknek, rokonoknak, hogy minden évben alkalom nyílik a varázslatra, amely
egyúttal egy elmúlt év leltára is.
Ezek után a mûsor konferálója lépett a függöny elé, aki igazi vásári hangulatot teremtett, hatalmas korsarából, akár a zsákba macskát húzatta ki a következõ mûsorszámokat. Az óvodás,
kisiskolás korú gyerekek következtek, akik Egyszer egy idõben

címmel adták elõ régi népi játékokból, tánclépésekbõl álló mûsorszámukat, amelyet Rónainé Gyetvan Anita koreografált, tanított be és kísérte énekszóval. Majd sorra következtek a mûsorszámok, a nagyérdemû láthatott zempléni, bodrogközi, boncidai, dél-alföldi táncokat és a felsõsök „Tyukodi“ produkcióját.
A táncos mûsorszámokat megszakítva került sor a Portörõ-díj
átadására. Ritecz György a Muharay Elemér Népmûvészeti Egyesület vezetõje lépett a színpadra, majd végignézett a színpadot
övezõ falon és felhívta a közönség figyelmét, hogy ott három
fénykép lóg: Muharay Elemér, Horváth Mihály Portörõ és Marton György fényképe. Mindhárman szorosan kapcsolódnak az
együtteshez. Muharay Elemér javaslatára alakult meg a néptánccsoport Bagon, Horváth Mihály korai, tragikus haláláig fáradhatatlan táncosa volt az együttesnek, Marton György pedig Bag táncai és táncélete címmel szerkesztett kötetet falunk táncairól, táncosairól. E munkájában hûséges segítõje volt felesége, Borbély Jolán, aki betegsége miatt sajnos nem tudott jelen lenni a gálán. Pedig a Portörõ-díj kuratóriuma neki ítélte a Portörõ-díjat egyéni
kategóriában. A díjat Ritecz György ifj. Rónai Lajosnak és Péter
Tibornak adta át, kérve õket, hogy gondoskodjanak arról, hogy
az elismerés eljusson Borbély Jolánhoz. A Portörõ-díjat csoportos
kategóriában pedig a Fix-Stimm zenekar kapta, az együttes állan-
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dó kísérõi. Az együttes 20 éve zenél együtt, a Galga
menti zenei hangzás hagyományhû megszólaltatójaként tartják számon õket. Rónai Lajos vette át a
díjat, és köszönetképpen eljátszottak három nótát,
amely Horváth Mihály Portörõ kedvenc nótái közé tartozott. (A Portörõ-díj egyébként Tóth László
grafikusmûvész által készített díszoklevélbõl és
100 000 Ft pénzjutalomból áll.)
Ritecz György
A mûsor második felének szokatlan, ám érdekes produkciója volt a „Varázsital“ címû, Balatoni László és ifj.
Rónai Lajos sok-sok humorral fûszerezett kiváló szóló kettõse.
Hasonlóan újszerû koreográfia volt a „Dél-alföldi két jó barát
mulatozása“ címû tánc, amely két fiatalember táncával kezdõdött, miközben a táncosok állóképszerûen álltak, majd kezdtek
táncolni és fejezték be ismét varázsütésre, állóképszerûen.
A gála zárószáma ismételten bagi tánc volt, ahol az együttes
apraja-nagyja színpadra lépett, a közönség vastapsa újra táncra
perdítette õket, ráadásként.
A mûsor végén ismét Ritecz György lépett a színpadra, és zárszavai után átadta az egyesület kitüntetõ elismerését Repei Dávidnak, aki tíz éve, Balatoni Lászlónak és Péter Andrásnak, akik 15
éve, ifj. Rónai Lajosnak és Benkó Évának, akik 25 éve tagjai az
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együttesnek. Ezek után az együttes is
elismerte az idei év Közép-magyarországi Regionális Gyermek szólótáncverseny díjazottjait. E versenyen az
együttes tagjai több díjban is részesültek. Horváth Noémi és Kékesi Éva
Aranykeszkenõ-díjat, Szarka Sára küDr. Balatoni Gyöngyi löndíjat, Bogdán András és Kapuvári
Dávid Aranypaszomány-díjat hozott
haza. A szép eredményt az egyesület is megköszönte, díjazta.
Végül Ritecz György Rónainé Gyetvan Anitának és ifj. Rónai
Lajosnak köszönte meg, hogy az együttes tagjait felkészítették a
mai eseményre, hogy egész évben állhatatos munkával járulnak
hozzá az együttes hírnevének öregbítéséhez.
A gála zárásaként dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester
asszony és Mondok Ervin a Bagi Nagyközség Önkormányzat
Pénzügyi Bizottságának vezetõje köszöntötte az együttest hatalmas virágkosárral, pezsgõvel.
Az együttes jövõre 60 éves lesz, a jövõ év tehát a jubileum jegyében telik. Sok sikert, erõt, egészséget kívánunk a további eredményes munkához!
Könczöl Rita

Fotó: Könczöl Rita, Benkó Tibor
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HIRDETÉS

Szeretettel várunk
minden kedves vásárlót!
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2010-ben

VASÚTI MENETREND
KÖZLEKEDIK

HATVAN

ASZÓD

munkanap
naponta
munkanap
naponta
munkanap
naponta
munkanap
naponta
munkanap
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta

3.07
3.37
4.07
4.37
4.57
5.17
5.37
5.57
6.37
7.07
8.07
9.07
10.07
11.07
12.07
13.07
14.07
15.07
16.07
17.07
18.07
19.07
20.07
21.07
22.07

3.25
3.55
4.25
4.55
5.15
5.35
5.55
6.15
6.55
7.25
8.25
9.25
10.25
11.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
18.25
19.25
20.25
21.25
22.25

KÖZLEKEDIK
naponta
munkanap
naponta
munkanap
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
munkanap
naponta
munkanap
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta

BP. KELETI PU.
4.38
5.08
5.38
6.08
6.38
7.38
8.38
9.38
10.38
11.38
12.38
13.38
14.38
15.38
16.38
17.38
18.08
18.38
19.08
19.38
20.38
21.38
22.38
23.48

GÖDÖLLÕ
5.18
5.48
6.18
6.48
7.18
8.18
9.18
10.18
11.18
12.18
13.18
14.18
15.18
16.18
17.18
18.18
18.48
19.18
19.48
20.18
21.18
22.18
23.18
0.28

BAG
3.28
3.58
4.28
4.58
5.18
5.38
5.58
6.18
6.58
7.28
8.28
9.28
10.28
11.28
12.28
13.28
14.28
15.28
16.28
17.28
18.28
19.28
20.28
21.28
22.28

BAG
5.30
6.00
6.30
7.00
7.30
8.30
9.30
10.30
11.30
12.30
13.30
14.30
15.30
16.30
17.30
18.30
19.00
19.30
20.00
20.30
21.30
22.30
23.30
0.40

GÖDÖLLÕ
3.40
4.10
4.40
5.10
5.30
5.50
6.10
6.30
7.10
7.40
8.40
9.40
10.40
11.40
12.40
13.40
14.40
15.40
16.40
17.40
18.40
19.40
20.40
21.40
22.40

ASZÓD
5.33
6.03
6.33
7.03
7.33
8.33
9.33
10.33
11.33
12.33
13.33
14.33
15.33
16.33
17.33
18.33
19.03
19.33
20.03
20.33
21.33
22.33
23.33
0.43

BP. KELETI PU.
4.22
4.52
5.22
5.52
6.12
6.32
6.52
7.12
7.52
8.22
9.22
10.22
11.22
12.22
13.22
14.22
15.22
16.22
17.22
18.22
19.22
20.22
21.22
22.22
23.22

HATVAN
5.52
6.22
6.52
7.22
7.52
8.52
9.52
10.52
11.52
12.52
13.52
14.52
15.52
16.52
17.52
18.52
19.22
19.52
20.22
20.52
21.52
22.52
23.52
1.02
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2010-ben

AUTÓBUSZJÁRATOK INDULNAK
BAG, KÖZSÉGHÁZA MEGÁLLÓHELYRÕL INDUL:
Munkanapokon
(hétfõtõl–péntekig)
ASZÓDRA, Kossuth L. 2.
i7.09, 7.09, i8.04, T 8.14, 13.45, i14.55, 17.30
ASZÓD, végállomásra
i7.09, 7.09, i8.04, 13.45, 17.30
ASZÓDRA, vá, bej. út
i7.09, 7.09, i8.04, T 8.14, 13.45, i14.55, 17.30

Szabadnap
(szombat)

Munkaszüneti nap
(vasárnap)

Menetidõ
(perc)
8

17.24

14
12

BUDAPEST, Stadion autóbusz pályaudvarra
3.53, 4.28, 5.03, 5.42, i5.57, T6.02, i6.12, 6.22,
6.27, i6.37, 6.47, i7.02, i 7.10, T7.12, 7.37, 8.47,
10.28, 11.28, 13.02, 14.32, i15.32, 16.03, T17.07,
i17.32, 18.03, 18.43, 20.23

4.28, 5.14, 6.48,
8.25, 9.18, 11.19,
13.25, 17.04, 18.23,
20.18

4.28, 5.28, 6.48,
8.25, 9.18, 11.19,
13.25, 17.04, 18.23

42

GÖDÕLLÕ, autóbusz állomásra
4.47, 5.42, 6.22, 6.47, i 7.10, T7.12, T8.14, i8.15,
8.57, 9.49, 11.28, 13.02, 15.25, 17.02, 19.23, 21.18

5.14, 8.25, 11.19,
12.39, 13.25, 17.04

8.25, 11.19, 13.25,
17.04

25

HATVAN, autóbusz állomásra
i6.35, T6.40, 10.25, 14.55

9.39, 14.42

HÉVÍZGYÖRK, posta
5.35, 6.07, i6.35, 6.37, T6.37, T6.40, i6.59, T6.59,
7.45, 7.48, 8.47, 10.00, 10.25, 11,38, i12.45, 13.18,
i13.22, T13.22, 13.55, i14.18, 14.46, 14.48, 14.55,
15.18, i15.23, 15.25, i15.38, T15.58, i16.08, 16.13,
i16.33, T16.38, 16.50, i16.58, 17.12, T17.18, i17.23,
i17.48, T17.58, i18.18, T18.38, i18.48, 18.57,
T19.27, i19.32, 20.12, 20.17, 21.17, 22.50
TURA, Zsámboki u., autóbusz forduló
5.35, i6.59, 10.00, 11.38, i13.22, 15.25
TURA, hatvani útelágazás
5.35, i6.35, T6.40, i6.59, 7.45, 8.47, 10.00, 10.25,
11.38, 13.18, i14.18, 14.46, 14.48, 14.55, 15.18,
i15.38, T15.58, i16.08, 16.13, i16.33, T16.38, 16.50,
i16.58, T17.18, i17.23, i17.48, T17.58, i18.18, T18.38,
i18.48, 18.57, T19.27, i19.32, 20.12, 20.17, 21.17,
22.50
TURA, végállomásra
5.35, 6.07, 6.37, T6.37, i6.59, T6.59, 7.45, 7.48,
8.47, 10.00, 11.38, i12.45, 13.18, i13.22, T13.22,
13.55, i14.18, 14.46, 14.48, 15.18, i15.23, i15.38,
T15.58, i16.08, 16.13, i16.33, T16.38, 16.50, i16.58,
17.12, T17.18, i17.23, i17.48, T17.58, i18.18, T18.38,
i18.48, 18.57, T19.27, i19.32, 20.12, 20.17, 21.17

43

8.00, 9.07, 9.39,
11.36, 14.02, 14.42,
15.31, 17.00, 18.31,
19.32, 20.32, 22.50

7.42, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00
18.31, 19.32, 20.32

6

8.00, 17.00

7.42, 17.00

26

8.00, 9.07, 9.39,
11.36, 14.02, 14.42,
15.31, 17.00, 18.31,
19.32, 20.32, 22.50

7.42, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00,
18.31, 19.32, 20.32

26

8.00, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00
18.31, 19.32, 20.32

7.42, 9.07, 11.36,
14.02, 15.31, 17.00,
18.31, 19.32, 20.32

30

BUDAPEST, STADION AUTÓBUSZ ÁLLOMÁSRÓL INDUL:
BAGRA, községháza
5.25, 5.55, 7.00, 8.00, 8.45, 10.30, 12.30, i13.30, 13.40,
14.00, 14.30, i14.50, 15.05, T15.10, i15.20, i15.45,
T15.50, i16.10, T16.30, i16.35, i17.00, T17.10, i17.30,
T17.50, i18.00, T18.40, i18.45, 19.30, 20.30, 21.50

JELMAGYARÁZAT:

7.00, 8.25, 10.35,
13.20, 14.30, 16.00,
17.30, 18.50, 19.50,
21.50

7.00, 8.25, 10.35,
13.20, 14.30, 16.00,
17.30, 18.50, 19.50

51

i: iskolai elõadási napokon, T: tanszünetben munkanapokon

