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ÖNKorMáNyzAtIHírEK

JótÉKoNySáGIKoNcErt

MENEtrENdEK

Önkormányzatunkképviselő-testülete
azelmúltévutolsóülésénmeghatároztaa2011.évrevonatkozó
szemétszállítási-,víz-éscsatorna-,
valamintazétkezésidíjakat.

2010.december18-ánjótékonysági
koncertvoltfalunktemplomában
GulyásDénestenor,BaráthEmőke
szopránésSomogyiTóthDániel
orgonaművészrészvételével.

Azelmúltévdecemberében
változottavasútiésazautóbusz
menetrend.Azújmenetrendek
lapunkhátoldalán
megtalálhatók.

2.oldal

4.oldal

7.oldal

„Jövõképetadniazittélõembereknek,
abagigyerekeknek”
Kedvesbagiak,TiszteltGalgamentipolgárok!
Köszönöm,hogyimmáronnegyedszerkaptammandátumotazÖnöktámogatásávalamagyarparlamentben,illetve,
bárkiélezettküzdelemben,demásodjáraisBagpolgármesterévé választottak. Igyekeztem, és ezután is azon leszek, hogy
megszolgáljamazÖnökbizalmát.
Nagydolgotsikerültközösenelvégezniazelmúltesztendõben.Komolysikerkéntkönyvelhetjükelaközségutolsóévtizedéneklegnagyobbberuházásánakmegvalósulását,azáltalánosiskolafelújítását,ésannakteljeskörûpénzügyielszámolásánaklezárását.MegépültazM3-asautópályakihajtójáhozaz
akörforgalom,amelynemcsakBagnak,deatérségnekiskaputnyit,reményeimszerint,ajövõre.2011-benezenakapun
keresztül elindulhatnak azok a fejlesztések, amelyek a Galga
mentiembereknekmunkahelyeketteremthetnek,községünknekpedigbevételeketjelenthetnek.
Sokegyéb,defontosaprómunkátiselvégeztünkebbenaz
esztendõben,amelyeketalapvetõenazmotivált,hogyjövõképetadhassunkazittélõembereknek,abagigyerekeknek.Építettünkjátszótereketamûvelõdésiháználésatemplomkertben,visszaszereztüka600-ashrsz-úingatlant,közismertnevén
a„sarkikocsmát”,kiszorítvaonnanafaluköznyugalmátévekenátzavarószektát.Kifestettükavédõnõiszolgálatépületrészét,ésrészbenfelújítottukazI-esszámúorvosirendelõt.
Korszerûsítettükintézményeinkfûtésrendszerét,a3-asszámúúthozvezetõszakaszonkiépítettükaközvilágítást,biztonságosabbátéveaközségbõlvalóki-ésbejutást.Azújkormány
támogatásávalelindultittakörforgalmicsomópontmegépítésénekmûszakielõkészítése,tervezése.Sikereresrétesfesztivált
rendeztünk közösen a 60. születésnapját ünneplõ Muharay
NépiEgyüttessel,jókapcsolatotalakítottunkkiazegyházzal,
KarácsondiMihályplébánosúrral.Ennekeredményekéntaz
atyaamûvelõdésiházbancelebráltmisét,mipedigatemplom-

ban,immáronharmadikalkalommalrendezhettünkkoncertet
azadventjegyében,amelynekbevételétatemplomfelújítására
ajánlottukfel.Báraköznyugalmatsikerültazelmúltesztendõbenfenntartanunk,ésnemkerültünkSajóbábonyésmástelepüléseksorsára,aközbiztonságunktovábbrasemelfogadható,
mindannak ellenére, hogy az önkormányzat lehetõségeinek
kereteinbelül,mindarendõrséggel,mindazegyébhatóságokkaleztigyekezettfolyamatosanjavítani.
Mibagiakjóeséllyelnézhetünka2011-esévre,mondom
eztannaktudatában,hogyazelmúltévekbenmindetmegtettünk,amirelehetõségünknyílt,hogynálunkisbeköszönthessenaXXI.század.Azelõttünkállóesztendõsemígérkezik
könnyebbnek, mint az elõzõ volt, a fejlesztésekhez igénybe
vetthiteltörlesztéseiselindul,miközbenabevételeinksajnálatosanegyrecsökkennek.Hitelnélkülviszontnemtudtunk
volna önrészt biztosítani az iskola felújítására benyújtott
pályázatsorán,ésnemvalósulhatottvolnamegavilágítás-és
fûtéskorszerûsítés sem. A pénzügyi racionalizáció jegyében
kezdeményeztem, hogy független pénzügyi szakértõ világítsa
átazönkormányzatésintézményeinekpénzügyitevékenységét,ésszükségszerinttegyükmegazokatatakarékosságilépéseket, hogy az önkormányzat kiegyensúlyozottabban gazdálkodhasson.Énúgygondolom,hogyazelõttünkállóesztendõ,
bárnehézlesz,deafelemelkedésévekelllegyen,ésÖnökkel
közösena2011-esesztendõabagiaknakésakörnyezetünkben
élõembereknekújjövõképetteremthet.
Mindezekmegvalósításáhozkívánokmindannyiuknakjóakaratot,megértéstésszeretet,boldogújésztendõterõbenés
egészségben,békétavilágonélõmindenmagyarembernek!
Tóth Gábor polgármester,
térségünkországgyûlésiképviselõje
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az önkormányzat hírei

p rendőrségi hírek

BagNagyközségÖnkormányzatánakképviselőtestülete2010.december22-énés27-éntestületi
ülésttartott,aholakövetkezőhatározatokszülettek.
Szemétszállítás

BagNagyközségÖnkormányzatánakképviselő-testületeaKaposváriVárosgazdálkodásizártkörűenMűködőrészvénytársaságot bízta meg Bag Nagyközség területén a kommunális
hulladékszállításávalkapcsolatosteendőkkel,ésfelhatalmazza
apolgármestertaszerződésaláírására.

Szemételszállításidíj

2011-től változtak a szemétszállítás díjai. Bag Nagyközság
képviselő-testületeazalábbiakszerinthatároztamegaszemétszállításravonatkozódíjtételeke,amelyek2011.január1-jétől
érvényesek.
Lakossági, közületi, intézményi és konténerhasználati díjtételek
Ürítési díjtételek
megnevezés
2011.01.01.- 2011. 04. 30. között
Egy kuka ürítési díja (120 l)
Egy kuka ürítési díja (120 l)
Egy kuka ürítési díja (60 l)
Egy kuka ürítési díja (60 l)
Egy zsák ürítési díja

308 Ft+ÁFA/ürítés
16064 Ft+ÁFA/év
245 Ft+ ÁFA/ürítés
12730 Ft+ ÁFA/év
360 Ft+ ÁFA/db

Vízdíj
BagNagyközségÖnkormányzatKépviselő-testülete2011.január1-jétőlatelepülésterületénazalábbivízhasználatidíjakat
határozzameg:
Vízdíj fajtája

2011. évi vízdíj

Lakossági vízfogyasztás díja 6 m3/2 hó mennyiség= 219 Ft/m3
6 m3/2 hó mennyiség felett = 273 Ft/m3
Közületi vízfogyasztás díja 349 Ft/m3

Csatornadíj
BagNagyközségÖnkormányzatánakképviselő-testülete2011.
január1-jétőltőlatelepülésterületénazalábbicsatornadíjakat
állapítjameg.
208 Ft/m3
279 Ft/m3
515 Ft/m3

Lakossági csatornadíj
Közületi csatornadíj
Szippantott szennyvíz ürítési díja

Étkezésidíjak
BagNagyközségÖnkormányzatánakképviselő-testülete2011.
január1-jétőltőlakövetkezőkszerintállapítottamegatelepülésenérvényesétkezésidíjakat.
Óvodai étkezés
Napközis étkezés
Iskolai ebéd
Felnőtt étkezés

2011.JANUár

356 Ft
496 Ft
356 Ft
564 Ft

+ 25% ÁFA = 445 Ft
+ 25% ÁFA = 620 Ft
+ 25% ÁFA = 445 Ft
+ 25% ÁFA = 705 Ft

Elzárásazillegálisfakivágásért
2010.december17-én11.50órakorBagkülterületénigazoltatták a településen szolgálatot teljesítõ járõrök azt a három
férfit,akikavállukonfrissenkivágottfátvittek.Azigazoltatás
soránmegállapítástnyert,hogyo.J.30éves,J.M.45évesés
K.J.30évesbagilakosokafátillegálisanvágtákkiaközelitölgyerdõbõl.Aháromférfiellentulajdonelleniszabálysértésmiatt
indulteljárás.AGödöllõirendõrkapitánysággyorsítotteljárás
keretében kezdeményezte az ügy lezárását, melynek eredményeként2010.december20-ánaGödöllõiVárosiBíróságjogerõs végzésében a szabálysértõkre 3-3 nap elzárás büntetést
szabottki.

„Legek”2010-benaGödöllõi
Rendõrkapitányságilletékességiterületén
l Alegjelentõsebbsebességtúllépés:Amegengedett50km/h

helyett126km/hsebességgelközlekedettmotorkerékpárjával
egy férfi 2010. május 29-én 15.45 órakor Gödöllõ lakott
területénbelülaSzabadságúton.
l Alegmagasabbszabálysértésibírságot,150ezerforintpénzbírságotés12hójármûvezetéstõleltiltásszankcióthalmazati
büntetésülszabottkiaGödöllõirendõrkapitányságIgazgatásrendészetiosztályaegybagiférfirészére,akiellentöbbszabálysértésifeljelentésisérvénybenvolt,mivelnemálltmega
rendõri karjelzésre, engedély nélkül vezetett gépjármûvet,
illetveellenõrzéskornemvoltnálaajármûforgalmiengedélye.
l A legtöbb bûncselekmény elkövetésével egy rétségi férfit
gyanúsítottmegarendõrség.Összesen128rendbelivagyoni
hátrány okozó szerzõi joghoz kapcsolódó jogok megsértése
vétségelkövetésével.
l A Gödöllõi rendõrkaptányság vezetõje, Bozsó zoltán r.
dandártábornok 2010. december 13-án munkaértekezletre
hívtamegazilletékességiterületenmûködõ25kisebbségiönkormányzatvezetõjét.
A rendõrkapitány úr sajnálatát fejezte ki, hogy a
meghívott25kisebbségiönkormányzatközülcsupándány,
Vácegres, Veresegyház, Isaszeg, Valkó cigány Kisebbségi
Önkormányzatai,valamintKerepesrõlaNémetésaSzlovák
képviseltettemagát.
Arendõrkapitányúrhangsúlyozta,hogyamunkaértekezlet
akezdeteannakahosszútávú,korrekt,egymástsegítõegyüttmûködésnek,amelyetkikívánalakítaniakisebbségiönkormányzatokvezetõivel,tisztségviselõivel.
Acélaz,hogyatelepülésekenfelmerülõkonfliktusokminél hatékonyabban, megnyugtató módon  kerüljenek megoldásra.
A jelenlévõk megegyeztek abban, hogy a megvalósításon
közösen kell munkálkodni. Minden önkormányzati vezetõ
feltárja, hogy a településén milyen problémák vannak amelyekben a rendõrség tud segíteni, megoldást találni. Minden
olyanlépéstmegteszarendõrség,amelyreajogszabálylehetõségetbiztosít.
Arendõrkapitánytájékoztatástadotta2011.elsõfélévébenzajlósorosEUelnökségkapcsánvárhatómegsokszorozódott feladatokról, a várható fokozott rendõri jelenlétrõl. Elmondta,nemengedhetõmeg,hogybármifélejogsértésmegzavarjaakiemeltrendezvényt,ezértaszervezéskoramegelõzésreisfókuszálnak.Mindenészlelttörvénysértéstrendõriintézkedésfogkövetni.
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A tábornok úr hangsúlyozta, hogy partner szintû együttmûködésben kéri a kisebbségi önkormányzatok vezetõinek
támogatását.Egy-egytelepülésen,adottszituációbankialakuló
feszültségeseténakonfliktushelyzetmegoldásában,ameggyõzéserejekizárólagahelyi,egyazonkisebbségheztartozókkezébenvan.
Hosszútávú, korrekt együttmûködést szeretne, amely – természetesen– nemmentesítsenkitajogkövetõmagatartástanúsításától. „Mindenki egyenlõ, ne várjanak tõlem jogszabályba
ütközõt!”– mondta.

értékelés:
Awww.kreszvaltozas.huhonlaplátogatóitóllegtöbbszavazatotkapottelsõ30pályamûkerülazorFK-oBBszakmaizsûrije
elé,akiezekutánválasztjakianyertesalkotásokat.Adíjakátadására 2011. február hónapban a rendõrségi Igazgatási Központ épületében kerül sor, amelynek pontos idõpontjáról a
késõbbieksoránértesítjükanyertespályázókat.
továbbiinformációérdekébenlátogassonelawww.balesetmegelozes.euhonlapra.
ORFK-Országos Balesetmegelõzési Bizottság

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS

FELVÉTELITÁJÉKOZTATÓ

Az orFK-országos Balesetmegelõzési Bizottság a t-Mobile
Webshoptámogatásávalaközépfokúoktatásiintézményekben
tanulódiákokrészéreközlekedésbiztonságirövidfilmpályázatothirdet

A2011.ÉVBENINdUlórENdÕrSzAKKÉpzÉSrÕl
ABelügyminisztérium,valamintazországosrendõr-fõkapitányság rendészeti szakközépiskolái érettségire épülõ, nappali tagozatosszakképzéstindítanakazországosképzésijegyzékbenszereplõrendõrszakképesítésmegszerzésére.Aziskolaivégzettséga
rendõrségnéltiszthelyettesi,zászlósibeosztásbetöltésérejogosít.

„KRESZCOOL-TÚRA”címmel.
Az alkotóktól olyan tudatformáló és kreatív pályamûveket
várunk, amelyek alkalmasak arra, hogy felhívják a közlekedõk
figyelmétaKrESz-szabályokbetartására,ésezáltalabiztonságosabbközlekedésre.

l
l
l
l
l

l
l
l
l

l
l

l
l
l

Választható témák:
gyalogos és/vagy kerékpáros közlekedés általános szabályai,
(különöstekintettelaláthatóságra);
sebességtúllépéskockázata;
ittasvagybódultállapotbantörténõjármûvezetésveszélyei;
passzívbiztonságieszközök(biztonságiöv,gyermekbiztonságirendszer,bukósisak)használata;
mobiltelefonhasználatajármûvezetésközben
a pályázat tartalmi és formai köVetelményei:
Egypályázómaximum2filmmelindulhat.
Avideófelvételbármilyenerrealkalmastechnikaieszközzel
készülhet(videokamera,fényképezõgép,mobiltelefon).
Afilmhosszamaximum1perc,méretemaximum50MB,
formátumaavi,mpeg,wmvlehet.
A pályamunkákat egy regisztrációt követõen (név, életkor,
lakcím, iskola) az orFK-országos Balesetmegelõzési
Bizottság által üzemeltetett www.kreszvaltozas.hu honlapra
kellfeltölteni.
A pályázatra jelentkezni kizárólag saját készítésû filmekkel
lehet,amelyekszerzõijogávalapályázórendelkezik.
A szerzõ – a pályázaton történõ részvétellel – hozzájárul
ahhoz,hogymunkájátazorFK-országosBalesetmegelõzési
Bizottságésat-MobileWebshoptérítésmentesenfelhasználjapropagandaésoktatásicélból.
nyeremények:
1.díj:Nokiac3mobiltelefon
2.díj:t-MobileVairytouchIImobiltelefon
3.díj:SamsungE1170mobiltelefon

toVábbi díjak:
10 db 3000 ft-os domino feltöltõkártya.
Különdíjak:1dbKenwoodfülhallgató,orFK-oBBajándékcsomag
ApályAMUNKáKFEltÖltÉSIHAtárIdEJE:
2011.JANUár31.

jelentkezni a következõ szakközépiskolákba lehet:

Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
2094Nagykovácsi,Nagykovácsiút3.
telefon:06-1-391-3545
Honlap:www.arszki.hu
Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
9900Körmend,Alkotmányút5.
telefon:06-94/592-650,94/592-657
Honlap:www.rendeszkepzo-kormend.hu
Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
3526Miskolc,Szentpéterikapu78.
telefon:06-46/412-060/50-12mellék
Honlap:www.mrszki.hu
Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
6728Szeged,Bajaiút14.
telefon:06-62/559-577
Honlap:www.szrszki.hu
A 2011. szeptember 1-jén induló képzés jelentkezési
határideje:2011.február15.
Ajelentkezésfeltételeiközöttszerepeltöbbekközötta18-33
éves életkor, a magyar állampolgárság, az állandó belföldi
lakóhely,abüntetlenelõéletésahivatásosszolgálatvállalása.A
felvételidöntésreaziskolaiszakmaimûveltségitesztésapályaalkalmasságivizsgálatokeredményealapjánkerülsor.
Arészletesfelvételitájékoztatótésajelentkezésilapot(jelentkezési egységcsomagot) az országos rendõr- fõkapitányság
(www.police.hu),arendészetiszakközépiskolák,valamintamegyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok honlapjáról lehet letölteni. A felvételi eljárásról és a követelményekrõl a rendészeti
szakközépiskoláktanulmányiosztályaiadnakfelvilágosítást.
Arendõrihivatástválasztóérdeklõdõkjelentkezésétvárjáka
rendészetiszakközépiskolák!
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„Azösztönökirányítottaföldilétből
azeneemelhetikiazembert”
KA rÁ cSo NyI jÓ té KoNy SÁ gI KoN cErt A tEmp Lom bAN
2010.december18-ánestefél
hétkor jótékonysági koncerttel várta falunk lakosait önkormányzatunk, ahol Gulyás
Dénes tenor, Baráth Emőke
szopránésSomogyiTóthDániel orgonaművész adventi
operaestjéthallgathattameg
aközönség.
Gulyás Dénes aszebbnélszebb,
szívet,testet,lelketmelengető
operaáriákésorgonajátékokközött
aistenről,azenéről,aművészetről
olvastafeltöbbekközöttlevtolsztoj, Márai Sándor szebbnél szebb
gondolatait.
Aki megtisztelte jelenlétével az
immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő karácsonyi koncertet a templomban, azt hiszem
most sem bánta meg, mert feltöltekezhetett az ünnep nyitányaként a
zene megnyugtató szárnyain keresztül. A koncert bevételét a templom
felújítására ajánlotta fel az önkormányzat. a hangversenyről hangfelvétel készült, amit a jelenlévők cd
formájábanmegisrendelhettek.
-kr-

a zenéről: tolsztojnak igaza volt, a zene a legnagyobb kerítő, a legveszedelmesebb
csábító. Az értelem szűkölni kezd, mikor zenét hall. A zene értelemellenes. Nem megérteni akar, mint az értelem, hanem szétáradni, feldúlni, lefegyverezni, elcsábítani, megérinti bennünk a titkosat és fájdalmasat, feltárja azt, amit oly gondosan rejtettünk magunk elől, minden eszközzel fegyelmeztünk – olyan, mint a tavaszi vadvíz, feldúlja az értelem által aggályosan parcellázott, megművelt és megmunkált, szabályozott és fegyelmezett területeket. Ahová a zene kiárad, ott az értelem törvényei nem érvényesek többé. A gyönyörűségben, melyet a zene ad, a halálvágy kéjes megsemmisülésének beteg
érzései hullámoznak. A zene támadás. Az ember, aki életét a megismerésre, a fegyelemre és a valóságra tette föl, védekezzen a zene ellen, fogja be fülét. Zene nélkül sokkal szegényebb az élet. De emberibb, keményebb, szomorúbb és értelmesebb.
Márai Sándor
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FaluKarácsony

misi atya
Közös éneklés az előadás végén

Fotó: Könczöl rita

Pillanatképek a kis gyufaáruslány című előadásból

baczoniné
Felszeghy Katalin

„Felnagyörömre,maszületett”
2010.december17-énhívtafalunklakosaitBag
NagyközségÖnkormányzatakarácsonyiünnepségre a művelődési házba. Zsúfolásig megtelt a
terem, sokan voltak, akik úgy érezték az év legszebbünnepétkisebbközösségükkelközösenisjó
megünnepelni.
AzestétKarácsondi Mihály falunkplébánosánakmeleg
szavai nyitották meg. Szavai nyomán megelevenedett
bennünkakarácsony,mintazörömünnepe,Jézusszületéséneköröme,ahogyanlegismertebbkatolikusénekishangoztatja:Felnagyörömre,maszületett.Istenelküldteegyszülött
fiát,hogyazembereknekörömetszerezzen,kifejezzeirántuk
valószeretetét,ígyakarácsonyaszeretetünnepeisegyben.
KarácsondiMihálykiemelte,hogyazöröm,aszeretetaz,ami
maleginkábbhiányzikazemberekéletéből,ezértfelkellszítani,hogymegmaradjon.Karácsonymindenévbenszeretetről,örömrőlszól,ilyenkorazemberekszívébenkigyullada
szeretetlángja,ésjólenne,haazévmindennapjánkarácsony
lenne,alángnemaludnaki,ésazemberekegészévbenszeretettelfordulnánakegymáshoz.
Aszeretetnemvalamihatalmasdolog,aprópicigesztusokban is megnyilatkozhat. Karácsondi Mihály atya ennek
megvilágításáraegyrövidkistörténetetmeséltel.Egyfiúaz
iskolábankarácsonykorkapottháromszalagot.Atanárnőazt
mondta adják oda ezt a három szalagot annak a három
embernek,akitalegjobbanszeretnek,tisztelnek.Afiúaszalagok közül egyet a szüleinek adott, a másik kettőt pedig
annakazembernekadta,akianyárimunkájasoránafőnöke

volt,ésúgyéreztesokatsegítettneki.Aztmondtaneki,hogy
azegyikszalagotadjaodaannak,akitőalegjobbanszeret.A
főnökehazament,benyitiottafiaszobájábaésnekiadtaaszalagot. Ekkor a fia sírva mondta édesapjának: ápám én azt
gondoltam,hogyvégzekmagammal,mertúgyéreztemnem
törődszvelem.demostmártudom,hogyeznemígyvan.
BeszédezárásakéntMisiatyahangsúlyozta,hogynagyon
fontos, hogy tiszteljük, megbecsüljük a másik embert, segítsünk másoknak. Végül azt kívánta, hogy mindenki éreze a
szeretetünnepétaszívébenésazévmindennapjánünnepeljeakarácsonyt.
Ezt követően Baczoniné Felszeghy Katalin két csodálatos
karácsonyiversetolvasottfel.Aversekheztörténetiskapcsolódott. A verseket egy aszódi egyedül élő, nyugdíjas néni,
Kaszás Andrásné írta.BaczoninéFelszeghyKatalinkarácsony
előttruhákatvittátazaszódiöregekotthonába,ésamígátadtaacsomagot,ésvárt,hogykipakoljákmegláttaverseketaz
asztalon.Megkérdeztekiírtaőket,ésanéniéppottvolt.Kaszás
Andrásné elmondta neki, hogy minden vágya az volt, hogy
versei sok emberhez eljussanak, hogy sokaknak örömet szerezzenek. Az ő karácsonyi álma teljesült, a jelenlévők pedig
kislángkéntvihettékhazaszívükbenagyönyörűgondolatokat.
A falukarácsony zárásaként Katona Éva rendezésében
Hans christian Andersen legszebb karácsonyi történetét, A
kisgyufaáruslánycíműelőadástláthattaaközönség.Immár
második alkalommal láthattunk nagy szabású produkciót a
tavaly megalakult Faforgács Színtársulat előadásában és KatonaÉvarendezésében,smostissajnálhatjaaz,akinemlátta
emeghatóelőadást.Énmagamvégigsírtam.
-kr-
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Ünnepieseményekiskolánkban
PestMegyeÖnkormányzatadecember3-ántartottahagyományos megyenapi ünnepségét a
Megyeházadísztermében.Ebből
azalkalombólkitüntetéseketés
díjakatvehettekátazévfolyamánamegyéértkimagaslómunkátvégzettszemélyek,illetveszervezetek. Nagy büszkeségünkre,
kollégánkFehérJánosgyógypedagógus Arany János PedagógiaiDíjbanrészesült.
Fehér János (felsőkép)1974ótaa
bagiAranyJánosáltalánosIskola
pedagógusa. Munkáját az eltelt 36 év
alatt mindig nagy odaadással végezte.
Nehéz sorsú, rossz szociális körülményekközöttélő,enyhénértelmifogyatékostanítványaivalmainapignagyszeretettelfoglalkozik.Nincsolyanprobléma,amelyrenetalálnamegoldást,mert
annyi időt, energiát szán rá, hogy az
meghozzaeredményét.
törekszikarra,hogytanítványaisikeresen elvégezzék az általános iskolát és továbbtanuljanak.
Hosszúévekótaőazintézménygyermek-ésifjúságvédelmifelelőse,agyógypedagógiaimunkaközösségvezetője.pedagógiai,
módszertani tudásával hasznos segítője az iskolavezetésnek.
Munkájasoránnemcsakaziskolaéletében,hanemafaluközéletében is vállalt szerepet: hosszú évekig dolgozott az önkormányzatszociálisbizottságábankülsőstagként.Azt,hogyköztiszteletnek örvend a faluban, mi sem bizonyítja jobban, mint
hogy2004-benmegkaptaa„BAGFAlUÉrt”elnevezésűhelyi
kitüntetést,majd1987-ben„vezetőpedagógus”címetiskapott.
Mi,aziskoladolgozóiszívbőlgratulálunkneki!
Nagyonmozgalmasidőszakottudhatunkmagunkmögött,hiszenazadventiidőszakrengetegprogrammalvártaatanulókat.

Mindenhétfőreggelmeggyújtottunkegygyertyát,melyhezmindigmásosztályadtaazünnepiműsort.Voltversmondás,éneklés,gitárészongoraelőadás.
délután mézeskalácsot sütöttünk, üstököst hajtogattunk, de készültek üdvözlőlapok is. Köszönjük a szülők,
nagyszülőkáldozatosmunkáját,mellyelsegítettekminket
éstanulóinkat!
Azutolsónapdélelőttjeakarácsonyiforgataghangulatában telt. A gyerekek ilyenkor többféle ajándékot készítenek
szeretteiknek.
Köszönjük,hogyaziskolabüfése– Kovácsné Angyal Zsuzsa – segítségünkrevoltamézeskalácskisütésében,éshogya
papírboltból–Hollóné Tóth Katalintól – kaptunkajándékba
papírt,melyetmécseskészítéshezhasználhattunkfel.
délután, az ünnepi műsor keretében élvezhettünk karácsonyidalokataziskolagitárzenekaránakelőadásábanSima
István vezetésével.
láttunkbetlehemijátékot(4.aLévai Andrásné);dramatikusjátékot„KicsiJézusjátéka”címmelaz(5.aAlbert Már ton),decemberes”címűösszeállítástaz(1.aKatonáné Kovács Erika); a csodálatos gyógyulás című jelenetet a (3.a
Volterné Jamrik Éva)ésversesösszeállítástOrbán Ottó verseiből Kerek esztendő címmel (Gyalog Éva). Köszönjük a
segítőkmunkáját;különköszönetFodor Évának asegítségéértésAcsádi Petrának,akiakonferansziénemtúlhálás
feladatátvállalta.
Meglepetésvoltapedagógusokbólállóénekkarelőadása.
A műsor zárásaként a csillagszemű juhász című mesét
adtaelőatündérvölgybábszínházBegidsán Melindairányításával.
Szásziné Győri Éva
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portÖrő-díJ2010
Azideiévben2010.decemberébenadtákátaMuharayElemérNépiEgyüttesgálaműsorán
aHorváthMihályemlékérealapítottPortörő-díjat.Mintismeretesadíjategyéni,illetvecsoportos
kategóriábanítéliodaabagiMuharayNépművészetiEgyesületelnökségeanépművészet
ápolásaterénvégzettkiemelkedőmunkátvégzőknek.
Azegyesület2010-benaPortörő-díjat
egyénikategóriábanLászlóZoltánnak,
azaz lászló zoli bácsinak ítélte oda.
László Zoltán, zoli bácsi 1929. október 17-én született
diósgyőrben.
Hengerészédesapjaésaháztartástvezetőédesanyja4gyermeketneveltfel.
Anyolcosztálytdiósgyőrbenvégezteel.Eztkövetőendolgozottbolgárkertészetben,majdaháborúsévekbenrésztvettleventekiképzésen,szállítottfegyvertökrösszekéren.
Épületésműbútor-asztalosszakmátszerzett.Nyugdíjazásáiga
MáValkalmazottjavolt,mozdonyvezetőkéntdolgozott.
1947-benletttagjaaVasasNépiEgyüttesnek,majd1951.októberébenaSzotKözpontiEgyüttesfőfoglalkozásútáncosalett.
1953februárjábanabudapestiésbagiegyüttesegyüttlépett
színpadra.Ittkezdődöttkapcsolataabagiakkal.BarátaivaltöbbszörlátogattakBagra,amibennagyszerepükvoltacsinosbagi
táncoslányoknak.
1954. május 25-én tartották a lagzit a bagi lánnyal Varga
Margittal. 1955-ben Angyal Sándor bácsi és Balázs Józsi bácsi
felkérésénekelegettéveátvetteabagitánccsoportvezetését.
1973-bananépiegyüttesújjászervezéséneklelkesösztönzője.
Azegyüttestagjakéntmegszámlálhatatlanbagi,belföldiéskülföldi szereplés részese volt. Sok-sok kedves emlékkel, történettel
gazdagodottőmagais,ésgazdagítottaacsoportot.Feleségével,
gyermekeivel,menyévelunokájávalegyütttáncoltazegyüttesben,
amígegészsége,vagyisinkábbbetegségeengedte.
táncolniugyanmárnemtáncol,delelkesrésztvevőjeabagi
MuharayNépiEgyüttesvalamennyirendezvényének.

APortörő-díjatcsoportoskategóriában
TóthMihálynakéscsaládjának
ítélte az egyesület elnöksége. családjának tagjai: felesége, Tóth
Mihályné, született Sápi Julianna, fia Tóth Tibor, leánya Péter
Lászlóné, született Tóth Julianna, unokái (Juliska lánya gyermekei)Péter Tibor,Péter András ésPéter Zsuzsa Blanka.
tóth Mihály ősi bagi családból származik, Bagon született
1935.október10-én,nemrégünnepelte75.születésnapját.
Bagonvégezteelanyolcosztályt,majdgéplakatosszakmát
szerzett.1955-benkötöttházasságotaszinténbagiSápiJuliannával,akivelmaisboldogházasságbanélnek.Akatonaságután
rövidesenmegszülettekgyermekeik,Juliannaéstibor.
1967-benhazahívtákaközségvbtitkárának.
1975-től1993évinyugdíjbavonulásáigBagkörnyékéndolgozott.
1974-ben Bagó Józseffel – a művelődési ház akkori vezetőjével – összehívták a régi táncosokat és 1975. január 27-én
Berkes Eszter tánctanár vezetésével megtartották az első
összevonttáncpróbát.Azegyüttesaktívtáncosavolt.Javaslatára
vettefelazegyüttes– régipatronálója–MuharayElemérnevét.
Azegyüttestársadalmivezetőjelett,majdkésőbbisővoltaz,
aki szükség esetén összefogta a csoportot, ha épp nem volt
vezetője.

EgypályázatraírtamegelőszörabagiHagyományőrzőNépi
Együttestörténetétakezdetektőlfogva1985-ig.
Azóta is folyamatosan rögzíti az eseményeket, írja az
együttestörténetét,gazdagképanyaggalisillusztrálva.
Sokmásbagitémátisfeldolgozott,tanulmányokatírtszülőfalujárólBagról.
1971-től írja folyamatosan családjának eseményeit, faluja
mindennapjainaktörténéseit.
Évekig az egyesület elnökeként is szervezte, segítette az
együttesmunkáját.
Maisazegyüttesegyiklegfőbbsegítője,támogatója.
tóthMihálynéJuliskanéni:
Szinténősibagicsaládbanszületett,ígyahelyinépiviseletet,
annakszeretetétörökölteacsaládtól,rokonaitól.
Márpicilánykorábanbabákatkészített,babaruhákatvarrt.
Később, 10-12 évesen megtanulta a fortélyokat, nagynénje
felügyeletemellettmegkezdteafehérszoknyákvasalását,majd
ráncolását,éseztmindamainapigszívesencsinálja.Népviseleti
ruhákatvarr,népművészetibabákatkészít.
A Muharay Népi Együttes bagi népviseletének 90 % -át ő
készítette.
Másnépiegyütteseknekisvarrbagiruhákat.
1950-benazegyüttesalapítótagjavolt.
Aktívtáncoskénttöbb,mint35évettöltöttelazegyüttesben,
éshál’Istennekamaigálaműsoregyikfőszereplője.Meghatározó
személyiségevolta60évesjubíleumiévfordulókeretébenmegrendezettbagirétesfesztiválsikerének.
Nagyon büszke arra, hogy – bárhol szerepeltek is az országban,felléptekkülföldön–szülőfalujaBaghírnevétgyarapították. A szülők büszkék arra, hogy gyermekeik is az együttes
táncosailettek.
Juliskaleányuk1968-1992-igtáncolt,majdamikorgyermekeinekfelnevelésemárlehetővétette2006-tólismétvisszatértaz
együttesbe,maisaktívtáncos.
tiborfiuk1968-ban,5évesenmégkicsivoltatánchoz,ezért
„verset”mondottatáncoskislányokműsoraelőtt:
„Galgamenti a mi falunk, melynek neve Bag,
Onnét jött e dalos táncos csapat.
Igaz a táncuk dunántúli, de ruhájuk pirosbagi:
régi-régi népviselet, miben táncol a kis sereg,
lábuk nem fárad el soha, velük táncol a jövő táncosa.”
tiborfelnővehosszúévekenátazegyüttesszólótáncosavolt.
Az unokák közül a legnagyobb fiú, péter tibor 1987-től –
többmint20éve–táncosunk.Jelenlegőazegyesülettitkára,az
általaírtpályázatokhozzákalegtöbbtámogatástazegyüttesnek.
AkisebbikfiúpéterAndrás1994-tőltáncol.Néhányegyüttes
tag emlékszik még arra, hogy Andris néhány fellépésen az
„Egymás mellett” című koreográfiában „karonülő” babaként
(kb.1évesen)márszerepeltédesanyjával.
AlegkisebbunokapéterzsuzsaBanka1997-tőltáncosunk,
jelenlegazegyütteslakodalmasműsorábanőamenyasszony,új
asszony.

8BAGIHírlAp

olvasónk írta

HA mÁr Itt vAgyoK
Fogadd szeretettel
Rohannak a napok.
Futnak a percek.
A homokórán peregnek
a homokszemek.
Becsülj meg minden percet.
Ember az életben egyszer
születik.
A rózsa kétszer is nyílik.
Úgy élj, hogy légy te is
boldog
Egészen a sírig.
Bálint Piroska

szolgáltató

2011JANUár

9 orvosi ügyeletek
háziorvosok rendelési ideje
Dr. balatoni GyönGyi hétfõ,kedd,csüt.:8-12-ig,szerda:14-18-ig,péntek:8-11-ig
(péntekencsakpároshétenrendel)
Dr. Perjési GyörGy hétfõ,szerda:8-12-ig,kedd,csütörtök:12-16-ig,
péntek:8-11-ig(péntekencsakpáratlanhétenrendel)
nappali, éjszakai és hét végi ügyelet
AhétvégiügyeletmellettanappaliéséjszakaiügyeletetisaTuraiKözpontiÜgyelet
látjael.
Köznapokon16órátólmásnapreggel8óráig,hétvégénpéntekdélután14órától
hétfõreggel8óráighívható,illetvekereshetõfel.címe: tura, Petőfi tér 2.
telefon.: 104
a fogorvos rendelési ideje
Dr. szabó melánia Bag,Hõsöktere1.telefon:28/409-670hétfõ,szerda,péntek:
14.00-19.00,kedd,csütörtök:8.00-13.00
állatorvosi ügyeleti szolgálat

w január15-16.:Dr. szőKe zsolt Kartal,Felszabadulásu.197.,telefon:06-20/956-6529
w január22-23.:Dr. németh mihály Aszód,KossuthLajosu.62.telefon.:06-30/275-4718
w január29–30.:Dr. huDáK Péter Gödöllõ,Százszorszépu.58.telefon.:06-70/213-1961
w február5-6.:Dr. DóKa józseF Vácszentlászló,Kossuthu.3.,telefon:06-30/270-6872
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ezmegaz

traFFiPaX előrejelzés
2011. január hó
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kistarcsa-csömör
gödöllő
gödöllő (fokozott ellenőrzés)
gödöllő
Kistarcsa-Kerepes
pécel-Isaszeg
gödöllő
Kistarcsa –Kerepes
gödöllő
Isaszeg-pécel
gödöllő
gödöllő (fokozott ellenőrzés)
pécel-Isaszeg
gödöllő
Kerepes-Kistarcsa
gödöllő

Új időpontban

a zeneovi!
2011. január 11-től megváltozik
a zeneovi időpontja.
Ettől az időponttól

KEDDENKÉNT
lesznek a foglalkozások
a megszokott helyen (általános
iskola) és időben (16 óra).
Nagy Emese

2011JANUár

GödöllőamagyarEUelnökség
diplomáciaiközpontja
GödöllőkiemelkedőszerepetkapottaamagyarEuelnökségideje
alatt,ezértazelkövetkezőfélévbengyakoriaklesznekaforgalomkorlátozásokavárosban.Errőladunkmoströvidtájékoztatást.
2011elsőfélévébenlezárjákazAdyEndresétányaSzabadságtértőlaHonvédutcáig–
asétányfelsőszakaszaazúgynevezett„szervizút”kivételével–aközútiforgalomelől.
Ezen a lezárt szakaszon lévő két – a Szabadság tértől mintegy 50 méterre,
valamintaMartinovicsIgnácutcától20méterrelévő– buszmegállótszinténlezárják,abuszközlekedéstterelőútvonalon,aHonvédéstessedikSámuelutcairányábaterelik.Atömegközlekedéstigénybevevőkanagyobbforgalmútöbbibuszmegállóbanzavartalanuligénybevehetikahelyiéshelyközijáratokat.
A BKV HÉV közlekedését a közutak zárása alapvetően nem érinti, indokolt
esetbencsakminimálisidőszakratervezünkesetikorlátozást.
Megállási tilalom lép hatályba a Szabadság úton a tessedik Sámuel utcától a
MunkácsyMihályutcánállévőHÉVátjáróig,ahonnanaszabálytalanulmegállójárműveketarendőrségelszállítatja.továbbimegállásitilalomleszaMartinovicsIgnác
utcábanakirályikastélyoldalánazAdyEndresétánytólalovardautcáig.
Egyébutakoncsakidőszakosanrendelelarendőrségmegállásitilalmat.
AgyalogosokaSzabadságtérirányábólazAdyEndresétánylezártterületemellett, a park felőli oldalon közlekedhetnek, a lezárás az Alsópark sétányait a volt
testőrlaktanyavonalábanaparkfelőlioldalon(állomásútirányában)nemérinti.A
zeneiskolagyalogosanaparkirányábólmegközelíthetőlesz.
Gödöllővárosterületénfokozottellenőrzéskerülbevezetésre,aszemélyiésgépjárműokmányokattartsákmaguknál.
ApestMegyeirendőr-főkapitányságazeurópaiuniósrendezvényekhelyszínénekforgalomtechnikairendszerénekkialakításánálegyikfőcéljavolt,hogyalakosságközlekedésétminélkisebbérdeksérelemmelalakítsaki.
Gödöllői Rendőr-Főkapitányság

Tisztelt Hölgyem, Uram!
A GALGA mentén ELADÓ ingatlana van?
Nem tudja, mit tegyen, hogyan adhatná el?
Keressen bizalommal, sEGíTEK ÖNNEK!

Pauló Pál
ingatlanközvetítő és értékbecslő
Telefon: 06-20-961-0064
e-mail: galgaingatlanok@gmail.com

vasúti menetrend
közlekedik

hatvan

aszód

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

3.07
3.35
4.06
4.35
4.57
5.22
5.41
6.00
6.21
6.41
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11

3.24
3.53
4.23
4.52
5.14
5.39
5.58
6.18
6.38
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

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.
4.35
5.05
5.35
6.05
6.35
7.35
8.35
9.35
10.35
11.35
12.35
13.35
14.35
15.35
16.35
17.35
18.05
18.35
19.05
19.35
20.35
21.35
22.35
23.50

gödöllő
5.14
5.44
6.14
6.44
7.14
8.14
9.14
10.14
11.14
12.14
13.14
14.14
15.14
16.14
17.14
18.14
18.44
19.14
19.44
20.14
21.14
22.14
23.14
0.28

Bag
3.27
3.56
4.26
4.55
5.17
5.42
6.01
6.21
6.41
7.01
7.31
8.31
9.31
10.31
11.31
12.31
13.31
14.31
15.31
16.31
17.31
18.31
19.31
20.31
21.31
22.31

Bag
5.26
6.56
6.26
6.56
7.26
8.26
9.26
10.26
11.26
12.26
13.26
14.26
15.26
16.26
17.26
18.26
18.56
19.26
19.56
20.26
21.26
22.26
23.26
0.40

gödöllő
3.39
4.08
4.38
5.07
5.29
5.54
6.13
6.33
6.53
7.13
7.43
8.43
9.43
10.43
11.43
12.43
13.43
14.43
15.43
16.43
17.43
18.43
19.43
20.43
21.43
22.43

aszód
5.29
6.59
6.29
7.59
7.29
8.29
9.29
10.29
11.29
12.29
13.29
14.29
15.29
16.29
17.29
18.29
18.59
19.29
19.59
20.29
21.29
22.29
23.29
0.43

Bp. keleti pu.
4.20
4.50
5.20
5.50
6.10
6.35
6.55
7.15
7.35
7.55
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
23.25

hatvan
5.47
6.17
6.47
7.15
7.47
8.47
9.47
10.47
11.47
12.47
13.47
14.47
15.47
16.47
17.47
18.47
19.15
19.47
20.15
20.47
21.47
22.47
23.47
1.00

autóBuszjáratok indulnak
Bag, községháza megállóhelyről indul:
munkanapokon
(hétfőtől–péntekig)
aszóD, Kossuth l. 2.
i7.09,7.09,8.04,T8.14,13.41,i14.51,17.26
aszóD, végállomás
i7.09,7.09,8.04,13.45,17.30
aszóD, vá, bej. út
i7.09,7.09,i8.04,T8.14,13.41,i14.51,17.26

szabadnap
(szombat)
17.22

8

12

GöDőllő, autóbusz állomás
4.47,5.42,6.22,6.47,i7.07, i7.10,T7.12,i8.11, T8.14, 5.14,8.25,11.19,
8.57, 9.49, 11.28,13.02,15.25, 17.02, 19.23, 21.18 12.37, 13.25,17.14

4.28,5.13,6.48,
8.25,9.18,11.19,
13.25,17.14,18.23

42

8.25,11.19,13.25,
17.14

25

9.39, 14.42

héVízGyörK – GalGahéVíz, – tura, rákóczi út
5.35,6.07,i6.35, 6.37,T6.37, T6.40, i6.59, T6.59, 8.00,9.07,9.39,
7.45, 7.48, 8.44, 10.00, 10.25, 11,35, i12.45, 11.36,14.02,14.42,
13.18,i13.22, T13.22, 13.55, i14.18, 14.46,14.48, 15.31,17.00,18.31,
14.55,15.18,i15.23, 15.25, i15.38,T15.58,i16.08, 19.32,20.32,22.50
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, 10.00,11.35,i13.22, 15.25
tura, hatvani útelágazás
5.35,i6.35, i6.35, T6.40, i6.59, 7.45, 8.44,10.00,
10.25, 11.35,13.18,i13.22, i14.18,14.46,14.48,
14.55,15.18,15.25, 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, végállomás
i6.59, T6.59, 7.45, 7.48, 8.44, 10.00, 11.35,
i12.45, 13.18, i13.22, T13.22, 13.55, i14.18,
14.46, 14.48, 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

menetidő
(perc)

14

buDaPest, stadion autóbusz pályaudvar
3.53, 4.28, 5.03, 5.42, i5.57, T6.02, i6.12, 6.22, 4.28,5.14,6.48,
6.27, i6.37, 6.47, i7.02, T7.10, T7.12, 7.37, 8.47, 8.25,9.18,11.19,
10.28, 11.28, 13.02, 14.32, i15.32, 16.13, T17.07, 13.25,17.14,18.23,
20.18
i17.32,18.13,18.53,20.23

hatVan, autóbusz állomás
i6.35, i6.35, T6.40, 10.25, 14.55

munkaszüneti nap
(vasárnap)

41
7.37,9.07,11.36,
14.02,15.31,17.00
18.31,19.32,20.32

19

8.00,17.00

7.37,17.00

24

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

7.37,9.07,11.36,
14.02,15.31,17.00,
18.31,19.32,20.32

24

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

7.37,9.07,11.36,
14.02,15.31,17.00,
18.31,19.32,20.32

28

Budapest, stadion autóBusz állomásról indul:
baGra
5.25,5.55,7.00,8.00,8.45,10.30,12.30,i13.30,13.40, 7.00,8.25,10.35,
14.00, 14.30, i14.50, 15.05, i15.20, i15.45, i16.10, 13.20,14.30,16.00,
i16.35,i17.00,i17.30, i18.00,i18.45,19.30,20.30, 17.30,18.50,19.50,
21.50
21.50

6.55,8.25,10.35,
13.20,14.30,16.00,
17.30,18.50,19.50

jelmagyarázat/ i: iskolai elõadási napokon, t: tanszünetben munkanapokon
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