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ÖNKorMáNyzAtIHírEK
Önkormányzatunkképviselő-testülete
azelmúltévutolsóülésénmeghatá-
roztaa2011.évrevonatkozó
szemétszállítási-,víz-éscsatorna-,
valamintazétkezésidíjakat.
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JótÉKoNySáGIKoNcErt
2010.december18-ánjótékonysági
koncertvoltfalunktemplomában
GulyásDénestenor,BaráthEmőke
szopránésSomogyiTóthDániel
orgonaművészrészvételével.
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MENEtrENdEK
Azelmúltévdecemberében
változottavasútiésazautóbusz
menetrend.Azújmenetrendek
lapunkhátoldalán
megtalálhatók.
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L

„Jövõképetadniazittélõembereknek,
abagigyerekeknek”

Kedvesbagiak,TiszteltGalgamentipolgárok!
Köszönöm,hogyimmáronnegyedszerkaptammandá-

tumotazÖnöktámogatásávalamagyarparlamentben,illetve,
bárkiélezettküzdelemben,demásodjáraisBagpolgármester-
évé választottak. Igyekeztem, és ezután is azon leszek,hogy
megszolgáljamazÖnökbizalmát.

Nagydolgotsikerültközösenelvégezniazelmúltesztendõ-
ben.Komolysikerkéntkönyvelhetjükelaközségutolsóévti-
zedéneklegnagyobbberuházásánakmegvalósulását,azáltalá-
nosiskolafelújítását,ésannakteljeskörûpénzügyielszámolá-
sánaklezárását.MegépültazM3-asautópályakihajtójáhozaz
akörforgalom,amelynemcsakBagnak,deatérségnekiska-
putnyit,reményeimszerint,ajövõre.2011-benezenakapun
keresztülelindulhatnakazoka fejlesztések,amelyekaGalga
mentiembereknekmunkahelyeketteremthetnek,községünk-
nekpedigbevételeketjelenthetnek.

Sokegyéb,defontosaprómunkátiselvégeztünkebbenaz
esztendõben,amelyeketalapvetõenazmotivált,hogyjövõké-
petadhassunkazittélõembereknek,abagigyerekeknek.Épí-
tettünk játszótereketamûvelõdésiháználésa templomkert-
ben,visszaszereztüka600-ashrsz-úingatlant,közismertnevén
a„sarkikocsmát”,kiszorítvaonnanafaluköznyugalmátéve-
kenátzavarószektát.Kifestettükavédõnõiszolgálatépületré-
szét,ésrészbenfelújítottukazI-esszámúorvosirendelõt.

Korszerûsítettükintézményeinkfûtésrendszerét,a3-asszá-
múúthozvezetõszakaszonkiépítettükaközvilágítást,bizton-
ságosabbátéveaközségbõlvalóki-ésbejutást.Azújkormány
támogatásávalelindultittakörforgalmicsomópontmegépíté-
sénekmûszakielõkészítése,tervezése.Sikereresrétesfesztivált
rendeztünk közösen a 60. születésnapját ünneplõMuharay
NépiEgyüttessel,jókapcsolatotalakítottunkkiazegyházzal,
KarácsondiMihályplébánosúrral.Ennekeredményekéntaz
atyaamûvelõdésiházbancelebráltmisét,mipedigatemplom-

ban,immáronharmadikalkalommalrendezhettünkkoncertet
azadventjegyében,amelynekbevételétatemplomfelújítására
ajánlottukfel.Báraköznyugalmatsikerültazelmúltesztendõ-
benfenntartanunk,ésnemkerültünkSajóbábonyésmástele-
püléseksorsára,aközbiztonságunktovábbrasemelfogadható,
mindannak ellenére, hogy az önkormányzat lehetõségeinek
kereteinbelül,mindarendõrséggel,mindazegyébhatóságok-
kaleztigyekezettfolyamatosanjavítani.

Mibagiakjóeséllyelnézhetünka2011-esévre,mondom
eztannaktudatában,hogyazelmúltévekbenmindetmegtet-
tünk,amirelehetõségünknyílt,hogynálunkisbeköszönthes-
sena XXI.század.Azelõttünkállóesztendõsemígérkezik
könnyebbnek, mint az elõzõ volt, a fejlesztésekhez igénybe
vetthiteltörlesztéseiselindul,miközbenabevételeinksajná-
latosanegyrecsökkennek.Hitelnélkülviszontnemtudtunk
volna önrészt biztosítani az iskola felújítására benyújtott
pályázatsorán,ésnemvalósulhatottvolnamegavilágítás-és
fûtéskorszerûsítés sem. A pénzügyi racionalizáció jegyében
kezdeményeztem,hogyfüggetlenpénzügyi szakértõvilágítsa
átazönkormányzatésintézményeinekpénzügyitevékenysé-
gét,ésszükségszerinttegyükmegazokatatakarékosságilépé-
seket,hogyazönkormányzatkiegyensúlyozottabbangazdál-
kodhasson.Énúgygondolom,hogyazelõttünkállóesztendõ,
bárnehézlesz,deafelemelkedésévekelllegyen,ésÖnökkel
közösena2011-esesztendõabagiaknakésakörnyezetünkben
élõembereknekújjövõképetteremthet.

Mindezekmegvalósításáhozkívánokmindannyiuknakjó-
akaratot,megértéstésszeretet,boldogújésztendõterõbenés
egészségben,békétavilágonélõmindenmagyarembernek!

Tóth Gábor polgármester,
térségünkországgyûlésiképviselõje
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az önkormányzat hírei+

Elzárásazillegálisfakivágásért
2010.december17-én11.50órakorBagkülterületénigazol-
tatták a településen szolgálatot teljesítõ járõrök azt ahárom
férfit,akikavállukonfrissenkivágottfátvittek.Azigazoltatás
soránmegállapítástnyert,hogyo.J.30éves,J.M.45évesés
K.J.30évesbagilakosokafátillegálisanvágtákkiaközelitölgy-
erdõbõl.Aháromférfiellentulajdonelleniszabálysértésmiatt
indulteljárás.AGödöllõirendõrkapitánysággyorsítotteljárás
keretébenkezdeményezteazügy lezárását,melynekeredmé-
nyeként2010.december20-ánaGödöllõiVárosiBíróságjog-
erõs 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,150ezerforintpénz-
bírságotés12hójármûvezetéstõleltiltásszankcióthalmazati
büntetésülszabottkiaGödöllõirendõrkapitányságIgazgatás-
rendészetiosztályaegybagiférfirészére,akiellentöbbsza-
bálysértésifeljelentésisérvénybenvolt,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
hívtamegazilletékességiterületenmûködõ25kisebbségiön-
kormányzatvezetõjét.

A rendõrkapitány úr sajnálatát fejezte ki, hogy a
meghívott25kisebbségiönkormányzatközülcsupándány,
Vácegres, Veresegyház, Isaszeg, Valkó cigány Kisebbségi
Önkormányzatai,valamintKerepesrõlaNémetésaSzlovák
képviseltettemagát.

Arendõrkapitányúrhangsúlyozta,hogyamunkaértekezlet
akezdeteannakahosszútávú,korrekt,egymástsegítõegyütt-
mûködésnek,amelyetkikívánalakítaniakisebbségiönkormány-
zatokvezetõivel,tisztségviselõivel.

Acélaz,hogyatelepülésekenfelmerülõkonfliktusokmi-
nél hatékonyabban,megnyugtatómódon  kerüljenekmeg-
oldásra.

A jelenlévõkmegegyeztek abban, hogy amegvalósításon
közösen kell munkálkodni. Minden önkormányzati vezetõ
feltárja, hogy a településénmilyen problémák vannak ame-
lyekbena rendõrség tud segíteni,megoldást találni.Minden
olyanlépéstmegteszarendõrség,amelyrea jogszabály lehe-
tõségetbiztosít.

Arendõrkapitánytájékoztatástadotta2011.elsõfélévé-
benzajlósorosEUelnökségkapcsánvárhatómegsokszorozó-
dott feladatokról, a várható fokozott rendõri jelenlétrõl.El-
mondta,nemengedhetõmeg,hogybármifélejogsértésmegza-
varjaakiemeltrendezvényt,ezértaszervezéskoramegelõzés-
reisfókuszálnak.Mindenészlelttörvénysértéstrendõriintéz-
kedésfogkövetni.

rendőrségi hírekp

BagNagyközségÖnkormányzatánakképviselő-
testülete2010.december22-énés27-éntestületi
ülésttartott,aholakövetkezőhatározatokszülettek.

Szemétszállítás
BagNagyközségÖnkormányzatánakképviselő-testületeaKa-
posváriVárosgazdálkodásizártkörűenMűködőrészvénytár-
saságot bízta meg Bag Nagyközség területén a kommunális
hulladékszállításávalkapcsolatosteendőkkel,ésfelhatalmazza
apolgármestertaszerződésaláírására.

Szemételszállításidíj
2011-től változtak a szemétszállítás díjai. Bag Nagyközság
képviselő-testületeazalábbiakszerinthatároztamegaszemét-
szállításravonatkozódíjtételeke,amelyek2011.január1-jétől
érvényesek.

Vízdíj
BagNagyközségÖnkormányzatKépviselő-testülete2011.ja-
nuár1-jétőlatelepülésterületénazalábbivízhasználatidíjakat
határozzameg:

Lakossági, közületi, intézményi és konténerhasználati díjtételek
Ürítési díjtételek

megnevezés 2011.01.01.- 2011. 04. 30. között

Egy kuka ürítési díja (120 l) 308 Ft+ÁFA/ürítés
Egy kuka ürítési díja (120 l) 16064 Ft+ÁFA/év
Egy kuka ürítési díja (60 l) 245 Ft+ ÁFA/ürítés
Egy kuka ürítési díja (60 l) 12730 Ft+ ÁFA/év
Egy zsák ürítési díja 360 Ft+ ÁFA/db

Vízdíj fajtája

Lakossági vízfogyasztás díja

Közületi vízfogyasztás díja

2011. évi vízdíj

6 m3/2 hó mennyiség= 219 Ft/m3

6 m3/2 hó mennyiség felett = 273 Ft/m3

349 Ft/m3

Csatornadíj
BagNagyközségÖnkormányzatánakképviselő-testülete2011.
január1-jétőltőlatelepülésterületénazalábbicsatornadíjakat
állapítjameg.

Lakossági csatornadíj 208 Ft/m3

Közületi csatornadíj 279 Ft/m3

Szippantott szennyvíz ürítési díja 515 Ft/m3

Óvodai étkezés 356 Ft + 25% ÁFA = 445 Ft
Napközis étkezés 496 Ft + 25% ÁFA = 620 Ft
Iskolai ebéd 356 Ft + 25% ÁFA = 445 Ft
Felnőtt étkezés 564 Ft + 25% ÁFA = 705 Ft

Étkezésidíjak
BagNagyközségÖnkormányzatánakképviselő-testülete2011.
január1-jétőltőlakövetkezőkszerintállapítottamegatelepü-
lésenérvényesétkezésidíjakat.
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A tábornok úr hangsúlyozta, hogy partner szintû együtt-
mûködésben kéri a kisebbségi önkormányzatok vezetõinek
támogatását.Egy-egytelepülésen,adottszituációbankialakuló
feszültségeseténakonfliktushelyzetmegoldásában,ameggyõ-
zéserejekizárólagahelyi,egyazonkisebbségheztartozókkezé-
benvan.

Hosszútávú,korrektegyüttmûködést szeretne,amely– ter-
mészetesen– nemmentesítsenkitajogkövetõmagatartástanúsí-
tásától. „Mindenki egyenlõ, ne várjanak tõlem jogszabályba
ütközõt!”– mondta.

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS
Az orFK-országos Balesetmegelõzési Bizottság a t-Mobile
Webshoptámogatásávalaközépfokúoktatásiintézményekben
tanulódiákokrészéreközlekedésbiztonságirövidfilmpályáza-
tothirdet

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

Választható témák:
l gyalogosés/vagykerékpárosközlekedésáltalánosszabályai,

(különöstekintettelaláthatóságra);
l sebességtúllépéskockázata;
l ittasvagybódultállapotbantörténõjármûvezetésveszélyei;
l passzívbiztonságieszközök(biztonságiöv,gyermekbiztonsá-

girendszer,bukósisak)használata;
l mobiltelefonhasználatajármûvezetésközben

a pályázat tartalmi és formai köVetelményei:
l Egypályázómaximum2filmmelindulhat.
l Avideófelvételbármilyenerrealkalmastechnikaieszközzel

készülhet(videokamera,fényképezõgép,mobiltelefon).
l Afilmhosszamaximum1perc,méretemaximum50MB,

formátumaavi,mpeg,wmvlehet.
l A pályamunkákat egy regisztrációt követõen (név, életkor,

lakcím, iskola) az orFK-országos Balesetmegelõzési
Bizottság által üzemeltetettwww.kreszvaltozas.hu honlapra
kellfeltölteni.

l A pályázatra jelentkezni kizárólag saját készítésû filmekkel
lehet,amelyekszerzõijogávalapályázórendelkezik.

l A szerzõ – a pályázaton történõ részvétellel – hozzájárul
ahhoz,hogymunkájátazorFK-országosBalesetmegelõzési
Bizottságésat-MobileWebshoptérítésmentesenfelhasznál-
japropagandaésoktatásicélból.

nyeremények:
l 1.díj:Nokiac3mobiltelefon
l 2.díj:t-MobileVairytouchIImobiltelefon
l 3.díj:SamsungE1170mobiltelefon

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

ApályAMUNKáKFEltÖltÉSIHAtárIdEJE:
2011.JANUár31.

értékelés:
Awww.kreszvaltozas.huhonlaplátogatóitóllegtöbbszavaza-

totkapottelsõ30pályamûkerülazorFK-oBBszakmaizsûrije
elé,akiezekutánválasztjakianyertesalkotásokat.Adíjakát-
adására 2011. február hónapban arendõrségi IgazgatásiKöz-
pont épületében kerül sor, amelynek pontos idõpontjáról a
késõbbieksoránértesítjükanyertespályázókat.

továbbiinformációérdekébenlátogassonelawww.baleset-
megelozes.euhonlapra.

ORFK-Országos Balesetmegelõzési Bizottság

FELVÉTELITÁJÉKOZTATÓ
A2011.ÉVBENINdUlórENdÕrSzAKKÉpzÉSrÕl
ABelügyminisztérium,valamintazországosrendõr-fõkapitány-
ságrendészeti szakközépiskoláiérettségireépülõ,nappali tago-
zatosszakképzéstindítanakazországosképzésijegyzékbensze-
replõrendõrszakképesítésmegszerzésére.Aziskolaivégzettséga
rendõrségnéltiszthelyettesi,zászlósibeosztásbetöltésérejogosít.

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
felvételidöntésreaziskolaiszakmaimûveltségitesztésapályaal-
kalmasságivizsgálatokeredményealapjánkerülsor.

Arészletesfelvételitájékoztatótésajelentkezésilapot(jelen-
tkezési egységcsomagot) az országos rendõr- fõkapitányság
(www.police.hu),arendészetiszakközépiskolák,valamintame-
gyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok honlapjáról lehet letöl-
teni. A felvételi eljárásról és a követelményekrõl a rendészeti
szakközépiskoláktanulmányiosztályaiadnakfelvilágosítást.

Arendõrihivatástválasztóérdeklõdõkjelentkezésétvárjáka
rendészetiszakközépiskolák!
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2010.december18-ánestefél
hétkor jótékonysági koncert-
tel várta falunk lakosait ön-
kormányzatunk, aholGulyás
Dénes tenor, Baráth Emőke
szopránésSomogyiTóthDá-
niel orgonaművész adventi
operaestjéthallgathattameg
aközönség.

Gu lyás Dé nes aszebbnélszebb,
szívet,testet,lelketmelengető

operaáriákésorgonajátékokközött
a istenről,azenéről,aművészetről
olvastafeltöbbekközöttlevtolsz-
toj, Márai Sándor szebbnél szebb
gondolatait.

Aki megtisztelte jelenlétével az
immár harmadik alkalommal meg-
rendezésre kerülő karácsonyi kon-
certet a templomban, azt hiszem
most sem bántameg,mert feltölte-
kezhetett az ünnep nyitányaként a
zenemegnyugtató szárnyainkeresz-
tül. A koncert bevételét a templom
felújítására ajánlotta fel az önkor-
mányzat. a hangversenyről hangfel-
vétel készült, amit a jelenlévőkcd
formájábanmegisrendelhettek.

-kr- 

„Azösztönökirányítottaföldilétből
azeneemelhetikiazembert”

a ze né ről: tolsz toj nak iga za volt, a ze ne a leg na gyobb ke rí tő, a leg ve sze del me sebb
csá bí tó. Az ér te lem szű köl ni kezd, mi kor ze nét hall. A ze ne ér te lem el le nes. Nem meg -
ér te ni akar, mint az ér te lem, ha nem szét árad ni, fel dúl ni, le fegy ve rez ni, el csá bí ta ni, meg -
érin ti ben nünk a tit ko sat és fáj dal ma sat, fel tár ja azt, amit oly gon do san rej tet tünk ma -
gunk elől, min den esz köz zel fe gyel mez tünk – olyan, mint a ta va szi vad víz, fel dúl ja az ér -
te lem ál tal ag gá lyo san par cel lá zott, meg mű velt és meg mun kált, sza bá lyo zott és fe gyel -
me zett te rü le te ket. Aho vá a ze ne ki árad, ott az ér te lem tör vé nyei nem ér vé nye sek töb -
bé. A gyö nyö rű ség ben, me lyet a ze ne ad, a ha lál vágy ké jes meg sem mi sü lé sé nek be teg
ér zé sei hul lá moz nak. A ze ne tá ma dás. Az em ber, aki éle tét a meg is me rés re, a fe gye -
lem re és a va ló ság ra tet te föl, vé de kez zen a ze ne el len, fog ja be fü lét. Ze ne nél kül sok -
kal sze gé nyebb az élet. De em be ribb, ke mé nyebb, szo mo rúbb és ér tel me sebb.

Márai Sán dor

KA rÁ cSo NyI jÓ té KoNy SÁ gI KoN cErt A tEmp Lom bAN
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2010.december17-énhívtafalunklakosaitBag
NagyközségÖnkormányzatakarácsonyiünnepsé-
gre a művelődési házba. Zsúfolásig megtelt a
terem, sokanvoltak,akikúgy éreztékaz év leg-
szebbünnepétkisebbközösségükkelközösenisjó
megünnepelni.

AzestétKarácsondi Mihály falunkplébánosánakmeleg
szavai nyitották meg. Szavai nyomán megelevenedett

bennünkakarácsony,mintazörömünnepe,Jézusszületésé-
neköröme,ahogyanlegismertebbkatolikusénekishangoz-
tatja:Felnagyörömre,maszületett.Istenelküldteegyszülött
fiát,hogyazembereknekörömetszerezzen,kifejezzeirántuk
valószeretetét,ígyakarácsonyaszeretetünnepeisegyben.
KarácsondiMihálykiemelte,hogyazöröm,aszeretetaz,ami
maleginkábbhiányzikazemberekéletéből,ezértfelkellszí-
tani,hogymegmaradjon.Karácsonymindenévbenszeretet-
ről,örömrőlszól, ilyenkorazemberekszívébenkigyullada
szeretetlángja,ésjólenne,haazévmindennapjánkarácsony
lenne,alángnemaludnaki,ésazemberekegészévbensze-
retettelfordulnánakegymáshoz.

Aszeretetnemvalamihatalmasdolog,aprópicigesztu-
sokban is megnyilatkozhat. Karácsondi Mihály atya ennek
megvilágításáraegyrövidkistörténetetmeséltel.Egyfiúaz
iskolábankarácsonykorkapottháromszalagot.Atanárnőazt
mondta adják oda ezt a három szalagot annak a három
embernek,akitalegjobbanszeretnek,tisztelnek.Afiúasza-
lagok közül egyet a szüleinek adott, a másik kettőt pedig
annakazembernekadta,akianyárimunkájasoránafőnöke

volt,ésúgyéreztesokatsegítettneki.Aztmondtaneki,hogy
azegyikszalagotadjaodaannak,akitőalegjobbanszeret.A
főnökehazament,benyitiottafiaszobájábaésnekiadtaasza-
lagot. Ekkor a fia sírvamondta édesapjának: ápám én azt
gondoltam,hogyvégzekmagammal,mertúgyéreztemnem
törődszvelem.demostmártudom,hogyeznemígyvan.

BeszédezárásakéntMisiatyahangsúlyozta,hogynagyon
fontos,hogytiszteljük,megbecsüljükamásikembert, segít-
sünk másoknak. Végül azt kívánta, hogy mindenki éreze a
szeretetünnepétaszívébenésazévmindennapjánünnepel-
jeakarácsonyt.

EztkövetőenBaczoniné Felszeghy Katalin kétcsodálatos
karácsonyiversetolvasottfel.Aversekheztörténetiskapcso-
lódott. A verseket egy aszódi egyedül élő, nyugdíjas néni,
Kaszás Andrásné írta.BaczoninéFelszeghyKatalinkarácsony
előttruhákatvittátazaszódiöregekotthonába,ésamígátad-
taacsomagot,ésvárt,hogykipakoljákmegláttaverseketaz
asztalon.Megkérdeztekiírtaőket,ésanéniéppottvolt.Kaszás
Andrásné elmondta neki, hogyminden vágya az volt, hogy
versei sok emberhez eljussanak, hogy sokaknakörömet sze-
rezzenek.Az ő karácsonyi álma teljesült, a jelenlévőkpedig
kislángkéntvihettékhazaszívükbenagyönyörűgondolatokat.

A falukarácsony zárásaként Katona Éva rendezésében
HanschristianAndersen legszebb karácsonyi történetét, A
kisgyufaáruslánycíműelőadást láthattaaközönség.Immár
második alkalommal láthattunk nagy szabású produkciót a
tavalymegalakultFaforgácsSzíntársulatelőadásábanésKa-
tonaÉvarendezésében,smostissajnálhatjaaz,akinemlátta
emeghatóelőadást.Énmagamvégigsírtam.

-kr-
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„Felnagyörömre,maszületett”

FaluKarácsony

misi atya
baczoniné 
Felszeghy Katalin

Közös éneklés az előadás végénPillanatképek a kis gyufaáruslány című előadásból
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Fe hér Já nos (felsőkép)1974ótaa
bagiAranyJánosáltalánosIskola

pedagógusa. Munkáját az eltelt 36 év
alatt mindig nagy odaadással végezte.
Nehéz sorsú, rossz szociális körülmé-
nyekközöttélő,enyhénértelmifogya-
tékostanítványaivalmainapignagysze-
retettelfoglalkozik.Nincsolyanproblé-
ma,amelyrenetalálnamegoldást,mert
annyi időt, energiát szán rá, hogy az
meghozzaeredményét.

törekszikarra,hogytanítványaisike-
resen elvégezzék az általános iskolát és továbbtanuljanak.
Hosszúévekótaőazintézménygyermek-ésifjúságvédelmife-
lelőse,agyógypedagógiaimunkaközösségvezetője.pedagógiai,
módszertani tudásával hasznos segítője az iskolavezetésnek.
Munkájasoránnemcsakaziskolaéletében,hanemafaluközé-
letében is vállalt szerepet: hosszú évekig dolgozott az önkor-
mányzatszociálisbizottságábankülsőstagként.Azt,hogyköz-
tiszteletnekörvenda faluban,mi sembizonyítja jobban,mint
hogy2004-benmegkaptaa„BAGFAlUÉrt”elnevezésűhelyi
kitüntetést,majd1987-ben„vezetőpedagógus”címetiskapott.

Mi,aziskoladolgozóiszívbőlgratulálunkneki!
Nagyonmozgalmasidőszakottudhatunkmagunkmögött,hi-

szenazadventiidőszakrengetegprogrammalvártaatanulókat.

Mindenhétfőreggelmeggyújtottunkegygyertyát,mely-
hezmindigmásosztályadtaazünnepiműsort.Voltversmon-
dás,éneklés,gitárészongoraelőadás.

délután mézeskalácsot sütöttünk, üstököst hajtogat-
tunk, de készültek üdvözlőlapok is. Köszönjük a szülők,
nagyszülőkáldozatosmunkáját,mellyelsegítettekminket
éstanulóinkat!

Azutolsónapdélelőttjeakarácsonyiforgataghangulatá-
ban telt.Agyerekek ilyenkor többféleajándékotkészítenek
szeretteiknek.

Köszönjük,hogyaziskolabüfése– Kovácsné An gyal Zsu -
zsa – segítségünkrevoltamézeskalácskisütésében,éshogya
papírboltból–Hollóné Tóth Ka ta lin tól – kaptunkajándékba
papírt,melyetmécseskészítéshezhasználhattunkfel.

délután, azünnepiműsor keretében élvezhettünkkará-
csonyidalokataz iskolagitárzenekaránakelőadásábanSi ma
Ist ván vezetésével.

láttunkbetlehemijátékot(4.aLé vai Andrásné);drama-
tikusjátékot„KicsiJézusjátéka”címmelaz(5.aAl bert Már -
ton),decemberes”címűösszeállítástaz(1.aKatonáné Ko -
vács Eri ka); acsodálatos gyógyulás című jelenetet a (3.a
Volterné Jamrik Éva)ésversesösszeállítástOr bán Ot tó ver-
seibőlKerekesztendőcímmel (Gya log Éva).Köszönjüka
segítőkmunkáját;különköszönetFo dor Évá nak asegítsé-
géértésAcsádi Pet rá nak,akiakonferansziénemtúlhálás
feladatátvállalta.

Meglepetésvoltapedagógusokbólállóénekkarelőadása.
Aműsor zárásaként acsillagszemű juhász címűmesét

adtaelőatündérvölgybábszínházBegidsán Me lin dairányí-
tásával.

Szásziné Győ ri Éva 

PestMegyeÖnkormányzatade-
cember3-ántartottahagyomá-
nyos megyenapi ünnepségét a
Megyeházadísztermében.Ebből
azalkalombólkitüntetéseketés
díjakatvehettekátazévfolya-
mánamegyéértkimagaslómun-
kátvégzettszemélyek,illetveszer-
vezetek. Nagy büszkeségünkre,
kollégánkFehérJánosgyógype-
dagógus Arany János Pedagó-
giaiDíjbanrészesült.

Ünnepieseményekiskolánkban
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Azegyesület2010-benaPortörő-díjat
egyénikategóriábanLászlóZoltánnak,

azaz lászló zoli bácsinak ítélte oda.
László Zoltán, zoli bácsi 1929. október 17-én született

diósgyőrben.
Hengerészédesapjaésaháztartástvezetőédesanyja4gyer-

meketneveltfel.
Anyolcosztálytdiósgyőrbenvégezteel.Eztkövetőendol-

gozottbolgárkertészetben,majdaháborúsévekbenrésztvettle-
ventekiképzésen,szállítottfegyvertökrösszekéren.

Épületésműbútor-asztalosszakmátszerzett.Nyugdíjazásáiga
MáValkalmazottjavolt,mozdonyvezetőkéntdolgozott.

1947-benletttagjaaVasasNépiEgyüttesnek,majd1951.ok-
tóberébenaSzotKözpontiEgyüttesfőfoglalkozásútáncosalett.

1953februárjábanabudapestiésbagiegyüttesegyüttlépett
színpadra.Ittkezdődöttkapcsolataabagiakkal.Barátaivaltöbb-
ször látogattakBagra,amibennagyszerepükvoltacsinosbagi
táncoslányoknak.

1954. május 25-én tartották a lagzit a bagi lánnyal Varga
Margittal. 1955-benAngyal Sándor bácsi és Balázs Józsi bácsi
felkérésénekelegettéveátvetteabagitánccsoportvezetését.

1973-bananépiegyüttesújjászervezéséneklelkesösztönzője.
Azegyüttestagjakéntmegszámlálhatatlanbagi,belföldiéskülföl-
di szereplés részese volt. Sok-sok kedves emlékkel, történettel
gazdagodottőmagais,ésgazdagítottaacsoportot.Feleségével,
gyermekeivel,menyévelunokájávalegyütttáncoltazegyüttesben,
amígegészsége,vagyisinkábbbetegségeengedte.

táncolniugyanmárnemtáncol,delelkesrésztvevőjeabagi
MuharayNépiEgyüttesvalamennyirendezvényének.

APortörő-díjatcsoportoskategóriában
TóthMihálynakéscsaládjának
ítélteazegyesületelnöksége.családjának tagjai: felesége,Tóth
Mihályné, született Sápi Julianna, fiaTóth Tibor, leánya Péter
Lászlóné, született Tóth Julianna, unokái (Juliska lánya gyer-
mekei)Péter Tibor,Péter András ésPéter Zsuzsa Blanka.

tóthMihály ősi bagi családból származik, Bagon született
1935.október10-én,nemrégünnepelte75.születésnapját.

Bagonvégezteelanyolcosztályt,majdgéplakatosszakmát
szerzett.1955-benkötöttházasságotaszinténbagiSápiJulian-
nával,akivelmaisboldogházasságbanélnek.Akatonaságután
rövidesenmegszülettekgyermekeik,Juliannaéstibor.

1967-benhazahívtákaközségvbtitkárának.
1975-től1993évinyugdíjbavonulásáigBagkörnyékéndol-

gozott.
1974-ben Bagó Józseffel – a művelődési ház akkori veze-

tőjével – 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,tanulmányokatírtszülő-
falujárólBagról.

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 évesenmegtanulta a fortélyokat, nagynénje

felügyeletemellettmegkezdteafehérszoknyákvasalását,majd
ráncolását,éseztmindamainapigszívesencsinálja.Népviseleti
ruhákatvarr,népművészetibabákatkészít.

AMuharayNépiEgyüttesbaginépviseletének90%-átő
készítette.

Másnépiegyütteseknekisvarrbagiruhákat.
1950-benazegyüttesalapítótagjavolt.
Aktívtáncoskénttöbb,mint35évettöltöttelazegyüttesben,

éshál’Istennekamaigálaműsoregyikfőszereplője.Meghatározó
személyiségevolta60évesjubíleumiévfordulókeretébenmeg-
rendezettbagirétesfesztiválsikerének.

Nagyon büszke arra, hogy – bárhol szerepeltek is az or-
szágban,felléptekkülföldön–szülőfalujaBaghírnevétgyarapí-
tották.A szülők büszkék arra, hogy gyermekeik is az együttes
táncosailettek.

Juliskaleányuk1968-1992-igtáncolt,majdamikorgyerme-
keinekfelnevelésemárlehetővétette2006-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.
Azunokákközül a legnagyobb fiú,pétertibor1987-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.

portÖrő-díJ2010
Azideiévben2010.decemberébenadtákátaMuharayElemérNépiEgyüttesgálaműsorán

aHorváthMihályemlékérealapítottPortörő-díjat.Mintismeretesadíjategyéni,illetvecsoportos
kategóriábanítéliodaabagiMuharayNépművészetiEgyesületelnökségeanépművészet

ápolásaterénvégzettkiemelkedőmunkátvégzőknek.
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há zi or vos ok ren de lé si ide je
Dr. ba la to ni Gyön Gyi hétfõ,kedd,csüt.:8-12-ig,szerda:14-18-ig,péntek:8-11-ig

(péntekencsakpároshétenrendel)

Dr. Per jési GyörGy hétfõ,szerda:8-12-ig,kedd,csütörtök:12-16-ig,

péntek:8-11-ig(péntekencsakpáratlanhétenrendel)

nap pa li, éj sza kai és hét vé gi ügye let
AhétvégiügyeletmellettanappaliéséjszakaiügyeletetisaTuraiKözpontiÜgyelet

látjael.

Köznapokon16órátólmásnapreggel8óráig,hétvégénpéntekdélután14órától

hétfõreggel8óráighívható,illetvekereshetõfel.cí me: tura, Pe tő fi tér 2. 
te lefon.: 104 

a fog or vos 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

orvosi ügyeletek9olvasónk írta

HA mÁr Itt vA gyoK

Fo gadd sze re tet tel

Ro han nak a na pok.

Fut nak a per cek.

A ho mok órán pe reg nek 

a ho mok sze mek.

Be csülj meg min den per cet.

Em ber az élet ben egy szer

szü le tik.

A ró zsa két szer is nyí lik.

Úgy élj, hogy légy te is 

bol dog

Egé szen a sí rig.

Bá lint Piroska
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15. Kistarcsa-csömör
16. gödöllő
17. gödöllő (fokozott ellenőrzés)
18. gödöllő
19. Kistarcsa-Kerepes
20. pécel-Isaszeg
21. gödöllő
22. Kistarcsa –Kerepes
23. gödöllő
24. Isaszeg-pécel
25. gödöllő
26. gödöllő (fokozott ellenőrzés)
27. pécel-Isaszeg
28. gödöllő
29. Kerepes-Kistarcsa
30. gödöllő

traFFiPaX előrejelzés
2011. január hó

GödöllőkiemelkedőszerepetkapottaamagyarEuelnökségideje
alatt,ezértazelkövetkezőfélévbengyakoriaklesznekaforgalom-
korlátozásokavárosban.Errőladunkmoströvidtájékoztatást.

2011elsőfélévébenlezárjákazAdyEndresétányaSzabadságtértőlaHonvédutcáig–
asétányfelsőszakaszaazúgynevezett„szervizút”kivételével–aközútiforgalomelől.

Ezen a lezárt szakaszon lévő két – a Szabadság tértől mintegy 50 méterre,
valamintaMartinovicsIgnácutcától20méterrelévő– buszmegállótszinténlezár-
ják,abuszközlekedéstterelőútvonalon,aHonvédéstessedikSámuelutcairányá-
baterelik.Atömegközlekedéstigénybevevőkanagyobbforgalmútöbbibuszmegál-
lóbanzavartalanuligénybevehetikahelyiéshelyközijáratokat.

ABKVHÉVközlekedését a közutak zárása alapvetőennemérinti, indokolt
esetbencsakminimálisidőszakratervezünkesetikorlátozást.

Megállási tilalom lép hatályba a Szabadság úton atessedik Sámuel utcától a
MunkácsyMihályutcánállévőHÉVátjáróig,ahonnanaszabálytalanulmegállójár-
műveketarendőrségelszállítatja.továbbimegállásitilalomleszaMartinovicsIgnác
utcábanakirályikastélyoldalánazAdyEndresétánytólalovardautcáig.

Egyébutakoncsakidőszakosanrendelelarendőrségmegállásitilalmat.
AgyalogosokaSzabadságtérirányábólazAdyEndresétánylezártterületemel-

lett, a park felőli oldalon közlekedhetnek, a lezárás azAlsópark sétányait a volt
testőrlaktanyavonalábanaparkfelőlioldalon(állomásútirányában)nemérinti.A
zeneiskolagyalogosanaparkirányábólmegközelíthetőlesz.

Gödöllővárosterületénfokozottellenőrzéskerülbevezetésre,aszemélyiésgép-
járműokmányokattartsákmaguknál.

ApestMegyeirendőr-főkapitányságazeurópaiuniósrendezvényekhelyszíné-
nekforgalomtechnikairendszerénekkialakításánálegyikfőcéljavolt,hogyalakos-
ságközlekedésétminélkisebbérdeksérelemmelalakítsaki.

Gödöllői Rendőr-Főkapitányság

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

Új időpontban 

a zeneovi!

GödöllőamagyarEUelnökség
diplomáciaiközpontja

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

Tisztelt Hölgyem, Uram!

Pauló Pál

ingatlanközvetítő és értékbecslő

Telefon: 06-20-961-0064 

e-mail: galgaingatlanok@gmail.com



közlekedik hatvan aszód Bag gödöllő Bp. keleti pu.

naponta 3.07 3.24 3.27 3.39 4.20
naponta 3.35 3.53 3.56 4.08 4.50
munkanap 4.06 4.23 4.26 4.38 5.20
naponta 4.35 4.52 4.55 5.07 5.50
munkanap 4.57 5.14 5.17 5.29 6.10
naponta 5.22 5.39 5.42 5.54 6.35
munkanap 5.41 5.58 6.01 6.13 6.55
naponta 6.00 6.18 6.21 6.33 7.15
munkanap 6.21 6.38 6.41 6.53 7.35
munkanap 6.41 6.58 7.01 7.13 7.55
naponta 7.11 7.28 7.31 7.43 8.25
naponta 8.11 8.28 8.31 8.43 9.25
naponta 9.11 9.28 9.31 9.43 10.25
naponta 10.11 10.28 10.31 10.43 11.25
naponta 11.11 11.28 11.31 11.43 12.25
naponta 12.11 12.28 12.31 12.43 13.25
naponta 13.11 13.28 13.31 13.43 14.25
naponta 14.11 14.28 14.31 14.43 15.25
naponta 15.11 15.28 15.31 15.43 16.25
naponta 16.11 16.28 16.31 16.43 17.25
naponta 17.11 17.28 17.31 17.43 18.25
naponta 18.11 18.28 18.31 18.43 19.25
naponta 19.11 19.28 19.31 19.43 20.25
naponta 20.11 20.28 20.31 20.43 21.25
naponta 21.11 21.28 21.31 21.43 22.25
naponta 22.11 22.28 22.31 22.43 23.25

vasúti menetrend

közlekedik Bp. keleti pu. gödöllő Bag aszód hatvan

naponta 4.35 5.14 5.26 5.29 5.47
munkanap 5.05 5.44 6.56 6.59 6.17
naponta 5.35 6.14 6.26 6.29 6.47
munkanap 6.05 6.44 6.56 7.59 7.15
naponta 6.35 7.14 7.26 7.29 7.47
naponta 7.35 8.14 8.26 8.29 8.47
naponta 8.35 9.14 9.26 9.29 9.47
naponta 9.35 10.14 10.26 10.29 10.47
naponta 10.35 11.14 11.26 11.29 11.47
naponta 11.35 12.14 12.26 12.29 12.47
naponta 12.35 13.14 13.26 13.29 13.47
naponta 13.35 14.14 14.26 14.29 14.47
naponta 14.35 15.14 15.26 15.29 15.47
naponta 15.35 16.14 16.26 16.29 16.47
naponta 16.35 17.14 17.26 17.29 17.47
naponta 17.35 18.14 18.26 18.29 18.47
munkanap 18.05 18.44 18.56 18.59 19.15
naponta 18.35 19.14 19.26 19.29 19.47
munkanap 19.05 19.44 19.56 19.59 20.15
naponta 19.35 20.14 20.26 20.29 20.47
naponta 20.35 21.14 21.26 21.29 21.47
naponta 21.35 22.14 22.26 22.29 22.47
naponta 22.35 23.14 23.26 23.29 23.47
naponta 23.50 0.28 0.40 0.43 1.00



munkanapokon
(hétfőtől–péntekig)

8

14

12

42

25

41

19

24

24

28

51

szabadnap
(szombat)

munkaszüneti nap
(vasárnap)

menetidő
(perc)

autóBuszjáratok indulnak
Bag, községháza megállóhelyről indul:

Budapest, stadion autóBusz állomásról indul:

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

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

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

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

héVízGyörK – GalGahéVíz, – tura, rákóczi út
5.35,6.07, i6.35, 6.37, T6.37, T6.40, i6.59, T6.59,
7.45, 7.48, 8.44, 10.00, 10.25, 11,35, 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, 10.00,11.35,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

baGra
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, i15.20, i15.45, i16.10,
i16.35,i17.00,i17.30, i18.00,i18.45,19.30,20.30,
21.50

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

8.25,11.19,13.25,
17.14

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

7.37,17.00

7.37,9.07,11.36,
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

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

17.22

4.28,5.14,6.48,
8.25,9.18,11.19,
13.25,17.14,18.23,
20.18

5.14, 8.25, 11.19,
12.37, 13.25,17.14

9.39, 14.42

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

8.00,17.00

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

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

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

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


