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Önkormányzati hírek
Bag nagyközség önkormány za tá nak
képviselő-testülete 2011. év utolsó
testületi ülésén egyebek közt meg -
szavazta a jövő évi díjtételeket. 

/ 2.�oldal

Közmeghallgatás
Bag nagyközség önkormány za ta
2011. december 15-én közmeg hall -
gatást tartott, ahol a fő téma a köz -
biztonság és falunk anyagi hely -
zete volt. / 3-4.�oldal

Muharay gálaműsor
Új keretek közt, de a régi lendülettel
és népszerűséggel rendezték meg
a Muharay Elemér népi Együttes
2011. évi gálaműsorát a művelődési
házban.                             /6-7.�oldal

Is�mét�el�jött�a�szám�adás�és�a�szám�ve�tés�ide�je.�Egy�újabb�ne�héz
esz�ten�dőn�va�gyunk�túl,�és�az�előt�tünk�ál�ló�2012.�év�sem�lát�szik
könnyebb�nek,�mint�az�elő�ző�esz�ten�dők�vol�tak.

Az el múlt esz ten dő ben sok kis si kert tud ha tunk ma gun ké -
nak, a leg ki sebb és egy ben leg na gyobb si ke rünk nek köny -

vel het jük el, hogy tal pon va gyunk, és min den in téz mény mű kö dik,
nin cse nek ki fi ze tet len köz üze mi szám lá ink.

kü lö nö sen an nak fé nyé ben igaz ez, hogy az elő ző, 2010-es év -
hez ké pest, a rom ló gaz da sá gi kö rül mé nyek mi att, 50 mil lió fo rint -
tal ke ve sebb nor ma tív tá mo ga tást kap tunk. A köt vény ki bo csá tá -
sunk tör lesz té sé ből  pont ez az összeg hi á nyoz na. A köz ség tu laj -
do ná ban ál ló in gat la nok, épí té si tel kek, la ká sok, föld te rü le tek te -
her men te sek és for ga lom ké pe sek. Ezek nek az össz ér té ke mint -
egy 200 mil lió fo rint, a hi va ta los ér ték becs lés sze rint. 

Az év köz ben ké szí tett pénz ügyi át vi lá gí tás meg döb ben tő hely -
ze tet ál la pí tott meg. 

A köz pon ti nor ma tí va 200.000 Ft/gye rek. Ehe lyett Bagon 670.000
Ft-ot köl töt tünk át lag ban az ovis gye re ke ink re, ahol rá adá sul, saj nos
a gye re kek több mint 50%-a hal mo zot tan hát rá nyos ki sebb sé gi. Az
éven kén ti túl köl te ke zés össze ge itt mint egy 18–20 mil lió fo rint, ami
sú lyo san ter hel te és ter he li a köz ség költ ség ve tés ét. 

A hi va ta lunk ban dip lo más, nem szak irá nyú vég zett sé gű mun -
ka társ, meg kö ze lí tő leg há rom mil lió fo rin tos bér rel, érett sé gi zett
mun ka he lyet töl tött be, ezért itt is éven ként két mil li ó val köl töt tünk
töb bet a szük sé ges nél; és le het ne még so rol ni az el múlt évek pa -
zar ló gaz dál ko dá sá nak ered mé nye it. Ed dig le he tett, in nen től kezd -
ve meg kell ta nul ni gaz dál kod ni!

A hi va tal dol go zó i val, il let ve a köz hasz nú ak kal az el múlt esz -
ten dő ben több, mint tíz mil lió fo rin tot meg spó rol va, rend be tet tük
az ön kor mány zat épü le té nek köz pon ti fű té sét, el vé gez tük az épü -
let hő szi ge te lé si mun ká la ta i nak jó ré szét. ki cse rél tük az épü let
pénz ügyi szár nyá nak év ti ze de ken ke resz tül pe né sze dő és el ha nya -
golt li nó le um bur ko la tát, a köz hasz nú ak kal ki fes tet tük az iro dá kat,
ez zel nor má lis kö rül mé nye ket te remt ve mun ka tár sa im ré szé re.

Elő ké szí tet tük a ra va ta lo zó pá lyá za tát, és az er re nyert pénz zel
8.264.730.-Ft-al, il let ve az al pol gár mes ter asszony ál tal fel aján lott

tisz te let díj jal, ami mint egy két mil lió fo rint tal egé szí ti ki a meg lé vő
ke re tet, 2012-ben fel újít hat juk a köz ség ra va ta lo zó ját.

Az EU elő írá sok nak meg fe le lő en pá lyáz tunk és nyer tünk a mű -
ve lő dé si ház és a sport egye sü let aka dály men te sí té sé re több mint
29 935 996 Ft-ot, ami ből – re mé nye ink sze rint – 2012 év ben eze ket
a fel újí tá so kat, át ala kí tá so kat is el tud juk vé gez ni.

szín vo na las mű vé szi mun ka fo lyik a szép  múl tú és amúgy jobb
sors ra ér de mes mű ve lő dé si há zunk ban. A Muharay, az ama tőr
szín ját szó cso port, a nyug dí ja sa ink és a kü lön bö ző ci vil szer ve ze tek,
szent meg győ ző dé sem, hogy a Galga mente kul tu rá lis köz pont já vá
emel ték az el múlt év ti ze dek ben Bagot. Hogy ezek a ha gyo má nyok
to vább él hes se nek, el in du lunk egy újabb 200-270 mil lió fo rin tos pá -
lyá za ton, ami ből sze ret nék az épü let te te jét és a nyí lás zá ró it ki cse -
rél ni, hi szen már 20 esz ten dőt túl szol gál tak a ki hor dá si ide jü kön. 

A 3-as fő köz le ke dé si út Domony–Bag–Aszó di cso mó pont já ra a
kör for ga lom ter vei el ké szül tek, de 2012-ben, a pénz ügyi vál ság
okoz ta ta ka ré kos sá gi in téz ke dé sek mi att, vár ha tó an ez az ál la mi
be ru há zás nem tud el in dul ni, csak a kö vet ke ző év ben.

El in dult mint egy 200 mil lió fo rin tos ál la mi tá mo ga tás sal a tér -
ség leg na gyobb ipa ri park já nak köz mű fej lesz té se, és bár tel je sen
le fa gyott gaz da sá gi kör nye zet ben, de már lát sza nak a bagi lo gisz -
ti kai köz pont kon túr jai. je len leg hol land be fek te tők kel foly nak tár -
gya lá sok, egy kö zép-eu ró pai lép té kű fej lesz tés tár gyá ban.

El in dult a bagi temp lom fel újí tá sá nak pá lyá za ta is, és re mény
van ar ra, hogy 2012-ben meg szé pül jön köz sé günk lel ki há za.

nem lesz egy sze rű a 2012-es év sem, de ne künk Galga menti
em be rek nek, nem ke vés bé a bagiaknak, min den re mé nyünk meg
van ar ra, hogy ha csak va la mi egé szen eget ve rő nagy baj nem tör -
té nik a vi lág ban, nemcsak hogy tal pon ma rad junk, de el is in dul -
junk egy biz ta tóbb jö vő fe lé.

kí vá nom min den baginak, a Galga mentén és a vi lá gon bár hol
élő min den egyes ma gyar nak, hogy ke res sük kö zö sen mind azt,
ami össze köt ben nün ket, és se gít sük egy mást a kö zös bol do gu lás
fe lé 2012-ben! Eh hez ad jon a jó is ten erőt, egész sé get mind nyá -
junk nak, és egy ben kí vá nok min den ki nek bol dog új esz ten dő!

tóth Gá bor
pol gár mes ter

Ked�ves�bagiaK,�tisz�telt�galga�menti�Pol�gá�roK!

Újévi köszöntő
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az�ÖNkormáNyzat�hírEI

bag�Nagy�köz�ség�Ön�kor�mány�za�tá�nak�a�2011-es�év�ben�utol�só
kép�vi�se�lő-tes�tü�le�ti� ülé�sé�re� de�cem�ber� 15-én� ke�rült� sor� a
pol�gár�mes�te�ri�hi�va�tal�ta�nács�ter�mé�ben,�ahol�a�jö�vő�évi�díj�té�-
tel�el�fo�ga�dá�sá�ra�is�sor�ke�rült�egye�bek�kö�zött.

Víz hasz ná la ti 
és csa tor na dí jak 2012. ja nu ár 1-jé től

a�víz-�és�csa�tor�na�díj�faj�tá�ja Víz�hasz�ná�la�ti�díj�2012-ben
la kos sá gi 6m3/2 hó men  nyi sé gig: 225 Ft/m3

víz fo gyasz tás dí ja 6m3/2 hó men  nyi sé gig fe lett: 280 Ft/m3

kö zü le ti víz fo gyasz tás dí ja 358 Ft/m3

la kos sá gi csa tor na díj 214 Ft/m3

kö zü le ti csa tor na díj 286 Ft/m3

szip pan tott szenny víz ürí té si dí ja 528 Ft/m3

Tor na csar nok bér le ti dí jai 2012. ja nu ár 1-jé től

bér�le�ti�dí�jak�2012-ben
te rem bér let 6200 Ft/óra
uszo da bér le ti dí ja 7000 Ft/óra
10 al kal mas bér let 6000 Ft
di ák bér let bagi gye re kek nek 14 éves ko rig 2500 Ft
na pi di ák jegy 14 éves ko rig 300 Ft
na pi jegy fel nőt tek nek 750 Ft

Te me tő ren de let
Mint ar ról már ko ráb ban be szá mol tunk, az el kö vet ke zen dő
idő szak ban le he tő ség lesz fa lunk ban ar ra, hogy az el hunyt
hoz zá tar to zó kat ur na fal ban, il let ve krip tá ban he lyez zük örök
nyu ga lom ra. 

El ső ütem ben az ez zel meg bí zott vál lal ko zó egy da rab,
két ol da las (egy más nak hát tal for dí tott), ös  sze sen 40 ur na he -
lyet tar tal ma zó ur na fa lat ké szí tett el, a meg lé vő ra va ta lo zó val
szem be ni üres te rü le ten, a ré gi sí rok előtt, az út ten ge lyé re
me rő le ge sen. A vál lal ko zó sa ját pén zén épí tet te meg az ur na -
fa lat, cse ré be az el ső tíz év ben ő ér té ke sít he ti a nyug he lye ket.
Ez után az ur na fal ér té ke sí té sé ből szár ma zó be vé te lek az ön -
kor mány za tot il le tik. 

Ur na fül ke meg vál tá si ára 10 év re: 4200 Ft
A 4-es, csa lá di ur na fül ke meg vál tá si ára 10 év re: 16 800 Ft
A 6-os csa lá di ur na fül ke meg vál tá si ára 10 év re: 25 200 Ft

Amen  nyi ben az ur nás te met ke zés iránt nagy lesz az ér dek lő -
dés, ak kor to váb bi ur na fa lak fog nak épül ni.

A vál lal ko zó egy 4 sze mé lyes be mu ta tó krip tát is épít ta -
vas  szal a je len le gi el ső hul la dék tá ro ló nál lé vő, az út bal ol da -
lán ta lál ha tó üres te rü let re, az út mel lé. Amen  nyi ben a krip -
ták ra igény mu tat ko zik, ak kor ezen a te rü le ten még to váb bi 4
négy sze mé lyes krip ta épül ne. A sze mét tá ro lót át he lyez nék a
meg szün te ten dő gyer mek sí rok kö ze lé be. A gyer mek sí rok he -
lyén to váb bi 25-30 krip ta he lyet le het még ér té ke sí te ni. A krip -
ták ese té ben a meg vál tá si dí jat az igény lő az ön kor mány zat -
nak fi ze ti be, a krip ta meg épí té sét pe dig a vál lal ko zó tól ren -
de li meg. 

A krip ta kb. 15 cm vas tag fa lú, föld be sül  lyesz tett, vas be -
ton do boz, amely be egy más fö lött, két sor ban le het el he lyez -
ni a ko por só kat, és ame lyek te te jén ha son ló sír kő ala kít ha tó

ki, mint a nor mál sí ro kon. A mé re tei el tér nek a nor mál sí ro -
ké tól. A 4 sze mé lyes:  2,30x2,30 m  és 1,95 m mély, a 2 sze -
mé lyes  1,40x2,30 m és 1,95 m mély.

krip ták a te me tő ben csak és ki zá ró lag a ki je lölt krip tás te -
met ke zé si hely re, a meg adott mé re tek kel le het ne épí te ni. A
krip tá kat (amen  nyi ben nem a már en ge dé lye zett tí pus terv
alap ján ké szül nek) min den eset ben en ge dé lyez tet ni kell a te -
me tő gond nok kal, il let ve a mű sza ki elő adó val. 

A krip ták meg vál tá sa 60, 80, il let ve 100 év re tör tén ne. 

a�krip�ták�meg�vál�tá�si�árai:
a�krip�ta�tí�pu�sa 60�év�re 80�év�re 100�év�re
4 sze mé lyes krip ta 66 000 Ft 88 000 Ft 110 000 Ft
2 sze mé lyes krip ta 40 000 Ft 53 400 Ft 66 700 Ft

A te me tő gond nok je lez te, hogy töb ben viacolorral, jár da la pok -
kal kö rül rak ják a sír he lye ket, így meg nö ve li azok mé re tét, il let -
ve sok szor aka dá lyoz zák a szom szé dos sír hely meg kö ze lí té sét.
Bag nagy köz ség ön kor mány za tá nak kép vi se lő-tes tü le te,
mi u tán a fen ti e ket el fo gad ta, úgy ha tá ro zott, hogy nem en ge dé -
lye zi a sír he lyek viacolorral, jár da la pok kal va ló kö rül ra ká sát. 

Óvo dai kony ha mű köd te tői szer ző dé sé nek 
meg hos  szab bí tá sa
kép vi se lő-tes tü le tünk 4 igen, 1 nem sza va zat tal 1 tar tóz ko dás
mel lett el fo gad ta, hogy az óvo dai kony há ban mű kö dő gyer -
mek ét kez te tést, il let ve a köz ét kez te tést el lá tó EvER-FOOD
kft-vel kö tött szer ző sét ön kor mány za tunk meg hos  szab bít sa.
Mi vel az óvo dai kony ha mű köd te té sé re a 2012-ben köz be -
szer zé si el já rást kell ki ír ni, a szer ző dés a köz be szer zé si el já -
rás be fe je zé sé ig, de leg ké sőbb 2012. de cem ber 31-ig szól.

Lét szám le épí tés a pol gár mes te ri hi va tal nál
kép vi se lő-tes tü le tünk 4 igen sza va zat tal 2 tar tóz ko dás mel -
lett meg sza vaz ta, hogy egy főt bo csás sa nak el a pol gár mes -
te ri hi va tal dol go zói ál lo má nyá ból ta ka ré kos ság in téz ke dés -
ként. A szó ban for gó dol go zó ugyan is fel ső fo kú vég zett ség gel
ren del ke zik, ám mun ka kör ének el lá tá sá hoz csak kö zép fo kú
vég zett ség re van szük ség, így ér te lemsze rű en fi ze té se is ma -
ga sabb. A fel men tés sel já ró költ sé gek (2 hó nap fel mon dá si
idő, 8 hó nap fel men tés, majd vég ki elé gí tés) 50 szá za lé kát az
ön kor mány zat a Bel ügy mi nisz té ri um tól vis  sza pá lyáz hat ja.  

Is ko la tej
kép vi se lő-tes tü letünk ha tá ro za tá val tá mo gat ta, hogy to vább -
ra is foly ta tód jon is ko lánk ban az is ko la tej ak ció. A te jet az
Eger tej biz to sít ja, a prog ram anya gi hát te rét pe dig EU-s tá -
mo ga tás ból fe de zik. 

Dr. Ba la to ni Gyön gyi al pol gár mes ter as  szony 
fel aján lá sa
ön kor mány za tunk, mint is me re tes, pá lyá za ti úton több mint 8
mil lió fo rin tot nyert a Leader Egye sü let től a bagi ra va ta loz fel -
újí tá sá ra. Az ön kor mány zat nak kö zel 2 mil lió fo rint ön részt
kell biz to sí ta ni.  dr. Ba la to ni Gyön gyi fel aján lot ta tisz te let dí ját
er re a cél ra. kö szön jük ne ki. 

-kr-
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2011.� de�cem�ber� 15-én�bag�Nagy�köz�-
ség� Ön�kor�mány�za�ta� köz�meg�hall�ga�-
tást�tar�tott�a�Dó�zsa�György�mű�ve�lő�dé�-
si�ház�ban.�

Az ös  sze gyűl te ket tóth Gá bor pol gár -
mes ter kö szön töt te. El ső ként be mu tat -
ta a je len lé vő ket, a kép vi se lő-tes tü let
tag ja it, Gódor Fe ren cet az Aszó di
Rend őr őrs pa rancs no kát és dr. Gyuga
pál be fek te tőt, majd rö vi den ös  sze fog -
lal ta a 2011-es év ese mé nye it, ered -
mé nye it. El ső ként a gaz da sá gi hely ze -
tet is mer tet te. 

Anya gi ne héz sé gek
E sze rint 2007-ben az ön kor mány zat 330
mil lió fo rint ér ték ben köt vényt bo csá tott
ki 149 fo rin tos sváj ci frank ala pon. A sváj -
ci frank mai ár fo lya ma kö zel 250 fo rint,
így az adós ság ál lo mány saj nos nö ve ke -
dett. Ez a hely zet az or szág több ön kor -
mány za tát és sok-sok ma gán sze mély ét
is na gyon ne héz hely zet be hoz ott. 

Az ön kor mány zat in gat la nai te her -
men te sek, in téz mé nyei mű köd nek,
szám la tar to zá sok nin cse nek, az az Bag
köz ség mű kö dő ké pe sen lép az új esz ten -
dő be. A ne héz anya gi hely ze tet kön  nyí -
tet te, hogy var ga And rás kép vi se lő tisz -
te let dí ját a pol gár őr ség nek, il let ve a Bagi
tC'96-nak  aján lot ta fel, Deme And rás a
szent And rás ala pít vány nak aján lott fel
je len tős ös  sze get, Dr. Ba la to ni Gyön gyi
pe dig 2012. évi tisz te let dí ját aján lot ta fel,
hogy az ön kor mány zat fe dez ni tud ja a ra -
va ta lo zó fel újí tá sá nak rá eső ön ré szét.
tóth Gá bor mind eze kért kö szö ne tét fe -
jez te ki, és hoz zá tet te, hogy ő ma ga is fi -
ze té sé nek tíz szá za lé kát aján lot ta fel a
ci vil szer ve ze tek tá mo ga tá sá ra, így
86 ezer fo rint ju tott a pol gár őr ség nek
100-100 ezer fo rint pe dig a szink ron
nyug dí jas Egye sü let nek, il let ve a sport -
klub nak. pol gár mes te rünk meg kö szön -
te a pol gár mes te ri hi va tal dol go zó i nak
egész éves mun ká ját, és Fe hér vik tor nak
il let ve Be ne dek Mik lós nak azt, hogy gon -
doz zák köz sé günk hon lap ját. 

Inf rast ruk tú ra -fej lesz té sek
tóth Gá bor polgármester úr el mond ta,
hogy meg kez dő dött a te me tő ben a ra va -
ta lo zó fel újí tá sa, ta vas  szal vár ha tó an
be fe je ződ nek a mun kák. A te me tő ben
je len leg is fo lyik az ur nás, il let ve krip tás
te met ke zé si he lyek ki ala kí tá sa, fo lya -

ma to san iga zod va a bagi la kos ság igé -
nye i hez. Meg kez dő dött a kis tér sé gi
gon do zá si köz pont át épí té se, re mél he -
tő leg kul tu rál tabb vi szo nyok kö zött
tud nak a csa lád gon do zók dol goz ni a
jö vő esz ten dő ben. A Bag–Aszód–Do -
mony ke resz te ző dé sé ben ki ala kí tan dó
kör for ga lom épí té sét vi szont  a kor -
mány zat for rás hi ány ra hi vat koz va
2013-ra ha lasz tot ta. 

A sajóvölgye ta ka rék szö vet ke zet ré -
gi-új ügy fél iro dát nyi tott az üz let ház ban.
itt 24 órá ban mű kö dő AtM, az az pénz -
fel vé tel re al kal mas au to ma ta is mű kö -
dik, il let ve le he tő ség nyí lik a bank fi ók -
ban csekk be fi ze tés re is, ez zel már nem
kell fel tét le nül a pos tá ra men ni. 

A ii. szá mú or vo si ren de lő ben prak ti -
zá ló fi a tal dok tor nő saj nos el megy, je len -
leg csak he lyet te sít, az ön kor mány zat fo -
lya ma to san ke re si fa lunk új há zi or vo sát. 

2012
Dr. Gyuga pál jó vol tá ból ta vas  szal re -
mél he tő leg el ké szül az is ko lá ban a fü -
ves fo ci pá lya ko vács ist ván se gít sé gé -
vel. Az óvo da kör nyé kén meg kez di az
ön kor mány zat A pi li si park er dő zRt.-
vel együtt mű köd ve az öreg fák ki vá gá -
sát, újak te le pí té sét. 

vár ha tó a bagi vas út ál lo más meg -
úju lá sa, ami a Bag-Budapest tá vol ság
je len tős rö vi dü lés ét hoz za majd, per sze
csak idő ben. 

2012-ben el ké szül a mű ve lő dé si ház
és a sport klub épü le té nek aka dály men -
te sí té se is, és új ra  fes tik a fa lu ban ki ala -
kí tott fek vő rend őrö ket. A fes té ket már
meg vá sá rol ta az ön kor mány zat, csak a
tavaszi jó idő ket vár ják e mun ka el vég -
zé sé hez. 

A mű ve lő dé si ház te tő szer ke ze te
saj nos na gyon rossz ál la pot ban van, a
te tőt fe dő hul lám pa la élet tar ta ma 30 év,
és már 50 éve nem nyúl tak hoz zá. Az ön -
kor mány zat re mé nyei sze rint pá lyá za ti
úton a te tő cse re, nyí lás zá ró cse re és
egyéb fel újí tá si mun kák is el vé gez he tő -
ek lesz nek a kultúrban a jö vő év ben. 

Kö szö net nyil vá ní tás ok
tóth Gá bor pol gár mes ter kö szö net nyil -
vá ní tás ok kal zár ta szám adá sát, meg kö -
szön te De li jó zsef nek a vil lany sze re lé si
mun kák ban va ló ön zet len köz re mű kö dé -
sét és a fa lu ün ne pi dísz ki vi lá gí tá sá nak
be in dí tá sát, sze re lé sét, a HaBag kft.-nek
az is ko la kar ban tar tá sá ban vég zett mun -
ká ját, és ko vács ist ván nak a csa tor na -
tisz tí tás ban vég zett köz re mű kö dé sét.

La kos sá gi kér dé sek
több la kos is fel vet te, hogy mi ó ta nem kí -
sé ri a ro ma gye re ke ket is ko lá ba és vis  sza
sen ki sem, a há zak ol da lát ös  sze fir kál ják,
vé gig csön ge tik  a há za kat, sőt ab la ko kat
is tör nek be, tönk rete szik a vi rág ágyá so -
kat. sza bó sándorné kér te az ön kor -
mány za tot, hogy amen  nyi ben le het sé ges,
a gye re kek mel lé ad ja nak to vább ra is kí -
sé rőt. A ké rés hez szásziné Győ ri éva ál -
ta lá nos is ko lánk igaz ga tó ja is csat la ko -
zott, va la mint el mond ta, hogy is ko la gyű -
lé sen el mond ták a gye re kek nek, hogy
ren det len vi sel ke dé sük kel nagy kárt
okoz nak, de ha az is ko la nem kap ja meg
azok nak a gye re kek nek a ne vét, akik ab -
la kot tör tek be, ház fa lat fir kál tak ös  sze,
ak kor saj nos csak en  nyit tud ten ni.

tóth Gá bor vá la szá ban el mond ta,
hogy je len leg ke re sik a meg ol dást, mert
az ed di gi kí sé rő köz mun kás volt, de ez a

Köz�meg�hall�ga�tás�bagon

FEjLEsztésEk, nEHézséGEk, közBiztOnsÁG
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munkakör je len leg nem sze re pel a köz -
mun ka prog ram ban. saj nos ne héz er re
a fel adat ra em bert ta lál ni, mert olyan
sze mély re len ne szük ség, aki elvállalja
ezt a munkát, és még a gyerekek is hall-
gatnak rá. 

Anya gi gon dok
Gyóni já nos a köz ség hi tel ál lo má nyá -
nak tör lesz té se után ér dek lő dött. Ar ra
kér de zett rá, hogy a 470-500 mil lió fo -
rin tos hi tel tör lesz té sét ho gyan kép ze li
el az ön kor mány zat.

tóth Gá bor vá la szá ban el mond ta,
hogy 2011-ben pon to san 50 mil lió fo rint -

tal ke ve sebb pénzt ka pott az ön kor mány -
zat az ál lam tól, ami pe dig elég lett vol na
a hi tel évi törlesztőrészletre. je len leg az
ön kor mány zat rulirozós hi tel szer ző dés -
sel és szi go rú ta ka ré kos sá gi in téz ke dé -
sek kel kí ván ja or vo sol ni a prob lé mát.

tóth Gá bor el mond ta, hogy 2012-től
meg szű nik a se gély, csak tá mo ga tást ad
az ál lam, azt is va la mi ért cse ré be.

Köz biz ton ság
örök té ma min den köz meg hall ga tá son
a ro ma-ma gyar együtt élés gond ja. nem
volt ez más ként idén sem. Leszák
Lászlóné azt a prob lé mát ve tet te fel,

hogy sok olyan bűn el kö ve tő ről tud, aki
még gyer mek (13 éves vagy an nál fi a ta -
labb), ám az ál ta la el kö ve tett lo pá sok -
nak nem ő az irá nyí tó ja, ér tel mi szer ző -
je, ha nem az alig idő sebb, ám még is fel -
nőtt ko rú gyám ja. Azt kér dez te a fel szó -
la ló, hogy az ön kor mány zat nem kér -
het né-e a gyám ság fe lül vizs gá la tát.
Beke Andrea jegy ző vá la szá ban el -
mond ta, hogy saj nos az ön kor mány zat -
nak er re nincs ha tás kö re, ki je lölt gyám
csak bí ró sá gi úton vál toz tat ha tó meg. 

több fel szó la ló is azon a vé le mé nyen
volt, hogy fa lunk ban na gyon rossz a
köz biz ton sá gi hely zet. Gódor Fe renc az
Aszó di Rend őr őrs pa rancs no ka el -
mond ta, hogy fo lya ma tos a fa lu ban a
rend őri je len lét, és a sta tisz ti kák sze rint
csök kent a bűn cse lek mé nyek szá ma,
nyá ron volt olyan idő szak, ami kor min -
den kö rö zött bagi sze mély elő ze tes le -
tar tóz ta tás ban volt. je len pil la nat ban 3
bagi la kost kö röz nek.

tóth Gá bor hoz zá tet te, hogy saj nos
több rend őrt nem tud a fa lu ba hoz ni,
több al ka lom mal és most is je len van a
fa lu ban a ké szen lé ti rend őr ség. saj nos
az em be rek nek ma guk nak is ten ni ük
kell ér té ke ik meg vé dé sé ért, hi szen nem
áll hat rend őr min den ház előtt.        -kr-

tóth� Gá�bor or�szág�gyű�lé�si� kép�vi�se�lő,� fa�lunk� pol�gár�-
mes�ter,�mint�a�ma�gyar�or�szág�gyű�lés�hon�vé�del�mi�bi�-
zott�sá�gá�nak�tag�ja�is�részt�ve�vő�je�volt�an�nak��a�delegá-
ciónak,� amely� hende� Csa�ba� hon�vé�del�mi� mi�nisz�ter
irányításával�látogatást�tett�az�af�ga�nisz�tán�ban�szol�gá�-
ló�ma�gyar�ka�to�nai�ala�ku�la�tok�nál.

A de le gá ció négy hely őr ség ben és a hét bá zi son nyolc
pa rancs no ki je len tést hall ga tott meg, és hat ál lo mány -
gyű lést tar tott. A prog ram so rán tá jé ko zód ott ka to ná ink
biz ton sá gi hely ze té ről és fel ada ta i ról, va la mint meg be -
szé lést foly ta tott a nA tO af ga nisz tá ni ki kép zé si mis  szi ó -
já nak (ntM-A) pa rancs no ká val, az észa ki Re gi o ná lis pa -
rancs nok ság parancsnokhelyettesével és ma gyar törzs -
fő nö ké vel, va la mint Baghlan tar to mány kor mány zó já val.

Az ntM-A pa rancs no ká val foly ta tott meg be szé lé sen
ki de rült, a ka to nák fel ké szült sé gét és te vé keny sé gét jól
is me rő ame ri kai tá bor nok nak rend kí vül jó a vé le mé nye
a ma gyar ka to nák pro fes  szi o ná lis fel adat-vég re haj tá sá -
ról és el hi va tott sá gá ról, amit ké sőbb a pa rancs no ki je -
len té sek is meg erő sí tet tek. Az ál lo mány gyű lé se ken a
mi nisz ter úr a delegáció nevében is jó kí ván sá ga it fe jez -
te ki az ál lo mány tag ja i nak, tá jé koz tat ta őket a mi nisz té -
ri um ál tal el vég zett fel ada tok ról és a jö vő be ni ter vek ről,
il let ve vá la szo kat adott az ál lo mányt fog lal koz ta tó kér -
dé sek re.

TÓTh Gá Bor henDe CsA BA Kí sé re Té Ben MeG Lá To GAT TA A MA GyAr
KA To ná KAT Af GA nIsz Tán BAn
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Szil�vesz�ter� éj�sza�ká�ján� nem� szá�mí�tot�tak� el�len�őr�zés�re� sem
az� al�kal�mi� du�da�áru�sok,� sem�az� ital�ki�mé�ré�sek� ke�res�ke�dői,
gon�dol�ván�az�adó�el�len�őrök�ilyen�kor�nem�dol�goz�nak.�té�ved�-
tek.�az�év�utol�só�nap�ján�fel�tárt�mu�lasz�tá�sok�mi�att�ki�sza�bott
bír�ság�ös��sze�ge�meg�ha�lad�ja�az�egy�mil�lió�fo�rin�tot,�egy�eset�-
ben�pe�dig�te�lep�hely�be�zá�rás�ra�is�sor�ke�rült.

A nem ze ti Adó- és vám hi va tal (nAv) kö zép-ma gyar or szá gi
Re gi o ná lis Adó Fő igaz ga tó sá gá nak mun ka tár sai a szil vesz -
te ri éj sza ka for ga ta gá ban es te 8 és haj na li 3 óra
kö zött Bu da pest bel vá ro sá ban több sza bad té ri
hely szí nen foly tat tak el len őr zé se ket az zal
a ta pasz ta lat tal, hogy az ut cai áru sok egy
eset ben sem ad tak nyug tát a vá sár lás
el len ér té ké ről.

volt olyan árus, aki egy ál ta lán nem
tar tott ma gá nál sem nyug ta-, sem
szám la töm böt, így még ha akar ta vol -
na sem tu dott vol na ele get ten ni bi -
zony lat-ki ál lí tá si kö te le zett sé gé nek. Az
egyik ut ca bá lon egy fur gon ból pe re cet,
sört és jö ve dé ki ter mé ke ket kí ná ló ma -
gán sze mélyt kap tak azon az el len őrök,
hogy nyug ta adás el mu lasz tá sá val pró bál ja el -
tit kol ni szil vesz te ri be vé te le it az adó ha tó ság elöl.

A re vi zo rok az el len őr zé sek ide jé re egy bel vá ro si őr -
zött par ko ló ban hagy ták sze mély gép ko csi ju kat, majd azt haj -
nal táj ban ki vált va szin tén hi á ba vár ták a bi zony la tot a par ko -
lá si díj fe jé be. te kin tet tel ar ra, hogy ez az adó zó fél éven be -
lül már má sod szor mu lasz tott el nyug tát ad ni az el len őrök -
nek, a bír ság ki sza bá sán felül a te lep hely ti zen két nap ra tör -
té nő be zá rá sá ról is in téz ke dett az adó ha tó ság.

„le�gek”,�me�lyek�a�Gö�döl�lői�rend�őr�ka�pi�tány�ság�il�le�té�kes�sé�-
gi�te�rü�le�tén�tör�tén�tek�2011-�ben.

w a�leg�je�len�tő�sebb�se�bes�ség�túl�lé�pés:�142 ki lo mé te res se -
bes ség gel köz le ke dett egy jár mű ve ze tő Gö döl lő, sza bad -
ság úton 2011. feb ru ár 05-én 15.56 óra kor a meg en ge dett
50 km/h he lyett.

w a� leg�ma�ga�sabb� vér�ered�mé�nyes� it�tas� jár�mű�ve�ze�tés:
2011. jú li us 17-én 16.20 óra kor Gö döl lő la kott te rü le tén
be lül se géd mo to ros ke rék pár ral köz le ke dett egy fér fi, aki -
nek sú lyos fo kú al ko ho los be fo lyá solt sá gát a vé ré ben ki -
mu ta tott 3,49 g/l vér al ko hol is iga zol ta. 

w a� leg�na�gyobb� ki�sza�bott� bün�te�tés: it tas jár mű ve ze tés
vét ség el kö ve té se mi att gyor sí tott el já rás ke re té ben
700 000.- Ft. pénz bír sá got sza bott ki a bí ró ság egy
péceli fér fi el len.

w a�leg�kü�lö�nö�sebb�fel�je�len�tés: Glo bá lis mé re tű ös  sze es kü -
vés mi att tett fel je len tést egy fér fi, mely ben töb bek kö zött
vi lág hí rű rajz film stú dió ál tal ké szí tett mo zi fil me ket szink -
ro ni zá ló szí né szek is részt vesz nek. Az ös  sze es kü vés ről
úgy szer zett tu do mást, hogy a fo gá sza ti ke ze lé se köz ben
mikrochipet he lyez tek el a fog so rá ban, és azon ke resz tül
hall ja a tit kos ügy nö kök rejt je le zett adá sa it.

w a�leg�több�kö�rö�zés�ha�tá�lya�alatt�ál�ló�el�fo�gott�sze�mély:Egy 23
éves fi a tal fér fi el len négy el fo ga tó pa rancs volt ki ad va, több
rend be li lo pás és ká bí tó szer rel vis  sza élés mi att. A fér fit
2011. már ci us 26-án éj sza ka fog ták el a gö döl lői rend őrök.

w a�leglúzerebb�el�kö�ve�tők: 2011. ja nu ár ele jén há rom fér fi
cso por tos rab lást kö ve tett el. Az el lo pott ék sze re ken és
kész pén zen kí vül ma guk kal vit ték a sér tett sze mé lyes ok -
má nya it is, majd a köz úti el len őr zés so rán té ve dés ből azt

az ira tot is át ad ták a rend őrök nek. Mi vel az ide gen
ok mán  nyal nem tud tak el szá mol ni, a gya nús

kö rül mé nyek mi att jár mű és ru há zat át vizs -
gá lást haj tot tak vég re az in téz ke dő rend -

őrök. Elő ke rült a je len tős men  nyi sé gű
ék szer és kész pénz, me lyek ere de té vel
vég képp nem tud tak el szá mol ni. A sú -
lyos bűn cse lek mény szin te per cek
alatt fel de rí tés re ke rült. 

w a� leg�több� sza�bály�sér�tést� el�kö�ve�tő:
2011. feb ru ár 22-én egy fér fit iga zol tat -

tak a rend őrök, aki úgy vett részt a köz úti
for ga lom ban, hogy a jár mű ok má nya it nem

tar tot ta ma gá nál, ve ze tői en ge dél  lyel nem
ren del ke zett, a gép ko csi a for ga lom ból ki volt

von va, mely nek át írá sát el mu lasz tot ta, to váb bá fe le lős -
ség biz to sí tás sal sem ren del ke zett. Az iga zol ta tás nak nem
akart ele get ten ni, így még a rend őri in téz ke dés sel szem -
be ni en ge det len ség sza bály sér tés ét is meg va ló sí tot ta. te -
kin tet tel ar ra, hogy két éven be lül nem volt sza bály sér té -
si el já rá sa, ezért „csu pán” 80 ezer fo rint pénz bír sá got
szab tak ki a jog sér té se kért. 

w a�leg�bát�rabb�sér�tett:�tura egyik élel mi szer bolt já ba hi tel -
ké rés cél já ból ment be egy 19 éves he lyi fi a tal. Mi vel a tu -
laj do nos nem adott hi telt, a „vá sár ló” egy 25 cm pen ge -
hos  szú sá gú kés sel kí vánt nyo ma té kot ad ni a ké ré sé nek.
köz ben a sér tet tet az zal fe nye get te, hogy le szúr ja, aki
köz ben a pult mö gül az ut cá ra sza ladt és az egyet len aj tót
a ké ses fér fi re zár ta. A ki ér ke ző rend őrök a na pi be vé telt
a je len leg elő ze tes le tar tóz ta tás ban lé vő gya nú sí tott ru há -
za tá ban ta lál ták meg. 

w a�leg�ve�szé�lye�sebb�le�fog�lalt�tár�gyak: 2011. jú li u sá ban egy
köz ség ben fog lalt le a rend őr ség je len tős men  nyi sé gű ii.
vi lág há bo rús ké zi grá ná tot, ak na ve tő grá ná to kat és lég -
fegy ve re ket va la mint kö zel 100 da rab lő szert. A kö zép ko -
rú fér fi el mon dá sa sze rint hob bi ból, gyűj te mény lét re ho -
zá sa cél já ból hal moz ta fel a fegy ver ar ze nált. El le ne lő -
fegy ver rel vis  sza élés bűn tett meg ala po zott gya nú ja mi att
fo lyik az el já rás.

w a�leg�több�bűn�cse�lek�mény el kö ve té sé vel egy 30 éves gö -
döl lői fér fit gya nú sít a rend őr ség, aki az interneten ke -
resz tül kí nált el adás ra olyan, kü lön bö ző tí pu sú és ér té kű
mo bil te le fo no kat, me lyek kel nem ren del ke zett. A vé tel ár
át uta lá sát kö ve tő en a meg vá sá rolt ké szü lé ke ket nem
küld te el. Ed dig kö zel 100 sér tett nek oko zott 3 mil lió fo rint
va gyo ni hát rányt. El le ne csa lás bűn tett mi att van fo lya -
mat ban a nyo mo zás.

Egy mil li ót meg ha la dó bír ság szil vesz ter kor 
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új�kE�rE�tEk�kÖ�zÖtt,�DE�a�ré�GI�lEN�Dü�lEt�tEl�éS�Nép�SzE�rű�SéG
kÖ�zE�pEt�tE�rEN�DEz�ték�mEG�a�muharay�ElEm�ér�Né�pI�EGyüt�tES
2011.�éVI�Gá�la�mű�So�rát�két�al�ka�lom�mal� (DE�CEm�bEr�10-éN
éS�11-éN)�a�baGI�Dó�zSa�GyÖrGy�mű�VE�lő�Dé�SI�ház�baN.�

Idén�9.�al�ka�lom�mal�ren�dez�te�meg�a�muharay�Elem�ér�Né�pi�Együt�-
tes�év�vé�gi�gá�la�mű�so�rát,�mely�ben�be�mu�tat�ták�az�idei�év�ben�vég�-
zett�mun�ká�juk�ered�mé�nyét.�évek�óta�prob�lé�mát�je�len�tett,�hogy�a
gá�la�mű�sor�iránt�ha�tal�mas�az�ér�dek�lő�dés,�ám�a�bagi�mű�ve�lő�dé�si
ház� be�fo�ga�dó�ké�pes�sé�ge� vé�ges.� Ezért� idén� a� muharay� Elem�ér
Nép�mű�vé�sze�ti�Egye�sü�let�el�nök�sé�ge�úgy�dön�tött,�hogy�két�al�ka�-
lom�mal�2011.�de�cem�ber�10-én,�és�11-én�ren�de�zi�meg�a�gá�la�mű�-
sort�egy�sé�ges�1000�fo�rin�tos�hely�árak�kal.�ritecz�Görgy, az�egye�-
sü�let�el�nö�ke�el�mond�ta,�hogy�ki�csit�tar�tot�tak�at�tól,�hogy�jól�dön�-
töt�tek-e�eb�ben�a�kér�dés�ben,�de�mind�két�es�te�meg�telt�a�mű�ve�lő�-
dé�si�ház,�és�most�min�den�ki�ké�nyel�me�sen,�nem�to�long�va�tud�ta�vé�-
gig�néz�ni�a�mű�sort.�Ifj.�ró�nai�la�jos�kö�szön�tő�jé�ben�el�mond�ta,�hogy
ta�valy,�ami�kor�az�együt�tes�60.�szü�le�tés�nap�ját�ün�ne�pel�te,�a�gá�la�-
mű�sor�ban� a� ha�gyo�mány�őr�ző� cso�port� ka�pott� hang�súlyt,� idén

kÖ�zép�poNt�baN��� � � �
muharay�ElEm�ér�Né�pI�EGyüt�tES

2011.�éVI�Gá�la�mű�So�ra
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� � � ���az�If�jú�SáG
vi�szont�az�if�jú�sá�gi�cso�port�kap�na�gyobb�sze�re�pet.�a�mű�sor�má�so�-
dik�ré�szé�ben�ők�vol�tak�a�fő�sze�rep�lők,�me�ré�szen�új,�mo�dern�ko�-
re�og�rá�fi�ák�kal�el�bű�völ�ték�a�kö�zön�sé�get,�akik�egy�ön�te�tű�en�cso�dál�-
koz�tak:�jé,�a�„muharaysok”�ilyet�is�tud�nak!�
a� mű�sor� el�ső� fe�lé�ben� az� ad�ven�ti� ün�nep�kör�höz� kap�cso�ló�dó

nép�szo�kás�ok�ele�ve�ned�tek�meg�a�szín�pa�don.�projektoros�ve�tí�tést,
fel�ve�ze�tést� kö�ve�tő�en� lát�ha�tott� a� kö�zön�ség� szent�csa�lád� já�rást,
bet�le�he�me�zést,� fo�nó�ban� el�töl�tött� es�tét.� a� szü�net� előtt� ritecz
György�át�ad�ta�a�ki�tün�te�tő�el�is�me�ré�se�ket�az�együt�tes�azon�tag�ja�i�-
nak,�akik�10,�15,�25�éve�tag�jai�az�együt�tes�nek�ki�tün�te�tő�el�is�me�-
rést�tar�tal�ma�zó�ok�le�ve�let�ve�he�tett�át:�Gódor�Csil�la és�Sá�pi�Vi�rág,
akik� 10,� Susz�ter� ba�lázs� és� Susz�ter� ka�ta�lin, akik� 15,� va�la�mint
palya�ri�chárd,�aki�25�éve�tag�ja�az�együt�tes�-
nek.�Gra�tu�lá�lunk�ne�kik.�
Ezek�után�sor�ke�rült�az�idei�év�por�tö�rő-

dí�ja�i�nak� át�adá�sá�ra.� az� egye�sü�let� egy�ön�te�tű
dön�té�se� volt,� hogy� egyé�ni� ka�te�gó�ri�á�ban� ifj.
ró�nai�la�jos�kapja�meg�a�dí�jat,�cso�por�tos�ka�te�-
�gó�ri�á�ban�pe�dig�az�együt�tes�„aSSzoNNyaI”:
balázs� jánosné,� fazekas� jánosné,� kovács
an�drás�né,� hajdú� józsefné,� lados� Istvánné,
tóth�jánosné,�tóth�mihályné,�tóth�Sándorné,
akik� az� együt�tes� leg�idő�sebb�je�i�ként� orosz�-
lán�részt�vál�lal�nak�az�együt�tes�mun�ká�já�ban.
Ne�kik�is�gra�tu�lá�lunk.��������������� -�kr�-
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De�cem�ber�ka�rá�csony�előtt�hét�vé�gé�jén�ün�ne�pel�he�tett�kö�zö�-
sen� fa�lunk� la�kos�sá�ga� a�mű�ve�lő�dé�si� ház�ban,� ahol� a� ko�csis
mi�hály ál�tal�fel�aján�lott�gyö�nyö�rű�fe�nyő�már�ün�ne�pi�dísz�ben
várt�min�den�kit.�

A mű sor köz lő ka to na-Dé nes krisz ti na kö szön töt te a meg je -
len te ket, akik el ső ként az Arany já nos is ko la 2.a osz tá lyos ta -
nu ló i nak mű so rát lát hat ták katonáné ko vács Eri ka ta ní tó nő
ren de zé sé ben, majd Ger gely józsefné és Ger gely Lajosné
egy há zi ka rá cso nyi éne ke ket éne kelt. Ezt kö vet te Begindsan
Me lin da elő adá sá ban jó zsef At ti la jól is mert gyö nyö rű ka rá -
cso nyi ver se, a Bet le he mi ki rá lyok és a Muharay Elem ér né pi
Együt tes bet le he me zé se. Bag nagy köz ség ön kor mány za ta

ne vé ben tábik Andrásné ön kor mány za ti kép vi se lő mond ta el
gon do la ta it az ün nep ről. vé gig te kin tett be szé dé ben az ad vent
idő sza kán, meg em lí tet te a szent Er zsé bet na pi idő sek tisz te -
le té re ren de zett sze re tet ven dég sé get, az Egy más fe lé ha lad -
va cím mel a Csa lá dok éve je gyé ben meg ren de zett ad ven ti
dél utánt és a Muharay Elem ér né pi Együt tes gá la mű so rát.
El mond ta, hogy min den egyes ese mény fényt ho zott éle tünk -
be, fa lunk éle té be, hoz zá já rult, hogy lé lek ben va la men  nyi en
fel ké szül ve vár has suk a ka rá csonyt. Be szé dét egy ké rés sel
zár ta: Csil lag hoz zon fényt, sze re tet , bé két, ál dást min den
csa lád ra, az egész vi lág ra! Az ün nep sé get jó kai Mór Me lyi ket
a ki lenc kö zül cí mű da rab já nak elő adá sa zár ta a Fa for gács
szín tár su lat elő adá sá ban, kustra éva ren de zé sé ben. 

Csil lag hoz zon fényt, sze re tet, ál dást!

2012.� ja�nu�ár� 7-én� tar�tot�ta� nyug�dí�jas
egye�sü�le�tünk�utó�szil�vesz�te�ri�bál�ját,�mely�-
re szép�szám�mal�meg�je�lent�a�tag�ság.

A bált el nö künk, Ba lázs já nos nyi tot ta
meg az aláb bi ked ves új évi kö szön tő vel:

kí vá nunk mi hi tet, ked vet,
szép sze rel met, hű tü rel met,
utak nak fényt, cso dát, ál mot,
bé kes sé ges bol dog sá got,
ma gyar szót és ég re ké ket,
em ber ar cú em ber sé get,
ver se ket, célt, igaz sá got,
dal tól de rűs jobb vi lá got,
bok rok mel lé társ nak fá kat,
nap fényt, amely el nem fá rad,
te kin te tet szem be néz ve,
éjt meg nap palt so ha fél ve,
kéz fo gá sos tisz ta csön det,
és mo soly ból mi nél töb bet!

A kö szön tő után Baczoniné Felszeg hy
ka ta lin egyik nyug dí jas és ének ka ros
tár  sunk, tóth Gá bor XXi. szá za di tíz pa -
ran cso la tát és ka rin thy Fri gyes Az én
gye re kem cí mű hu mo reszk jét ol vas ta fel.

tóth sándorné, ju lis ka né ni, Ba sa
pan ka és Gergelyné ter ka né ni nép -
dal ok kal bű völ te el a kö zön sé get. Az -
után a kó rus ból ala kult tánc cso port a
kalinka jól is mert ze né jé re mu tat ta be
orosz nép tán cát, ahol a lá nyok sze re -
pét a fi úk, a fi ú két pe dig a lá nyok ala kí -
tot ták fer ge te ges si ker rel.

A va cso ra előtt és után – fe led ve
min den fáj dal mun kat és fő leg a ko run -
kat – vi dá man rop tuk a tán cot ze ne ka -
runk ki tű nő já té ké ra, majd ör ven dez -
tünk a tom bo lán nyert aján dé ka ink nak.
itt sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni
mind azok nak, akik hoz zá já rul tak a

tom  bo lá hoz: a Hugitalnak, a Fanatix nak,
a pa pír bolt nak, a 100 fo rin tos bolt nak,
Ger gely já nos tész tás nak, tóth zsolt
os tyás nak, a szil ágyi tész ta kft.-nek,
az Ár vács kás Ági nak, palyáné icu ká nak,
Aszó di Már ti nak, ka pu jú li á nak a szép
fest mé nyé ért, ka pu La josnak a ko vá -
csolt vas ro zet tá ért, tót pál ist vánnak a
kan dal ló tisz tí tó kész le té ért és a nyug -
dí jas ta gok ál tal be ho zott aján dék tár -
gya kért.

A tom bo la után pe dig to vább rop tuk
a tán cot és ví gan vol tunk egy más sal.
kö szön jük a ren de ző ség nek a fá rad sá -
gos mun ká ját és a ze ne kar nak a pa zar
já té kot!

Bár az egész évünk és a to váb bi éle -
tünk ilyen öröm ben, sze re tet ben, jó -
kedv ben tel het ne el! 

B.F.k.

a�SzINk�roN�NyuG�Dí�jaS�EGyE�Sü�lE�t�utó�SzIl�VESz�tE�rI�bál�já�ról
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In�kog�ni�tó�ban� el�len�őriz�tek� az� adó�el�len�őrök� egy� újabb� ma�-
gán�kli�ni�kát�a�fő�vá�ros�ban,�és�is�mét�nem�kap�tak�bi�zony�la�tot�a
ke�ze�lés�el�len�ér�té�ké�ről.�a�Nem�ze�ti�adó-�és�Vám�hi�va�tal�(NaV)
mun�ka�tár�sai� foly�tat�ják�a�szol�gál�ta�tó�szek�tor�ko�ráb�ban�ke�-
vés�bé�el�len�őr�zött�ága�za�tai,�pél�dá�ul�a�magánorvosi�pra�xi�sok
és�lu�xus�szol�gál�ta�tók�vizs�gá�la�tát.�

Az adó ha tó ság egyik adó el len őre de rék fá jás ra hi vat koz va je -
lent ke zett be egy bu da pes ti fáj da lom-cent rum ban prak ti zá ló,
szol gál ta tá sát mél tá nyos áron hir de tő or vos hoz. A vizs gá lat
köz ben „pár ja" a ren de lő elő te ré ben vá ra ko zott.

Az öt per ces vi zit köz ben a pá ci ens ként meg je le nő adó el -
len őr elő ször ak kor le pő dött meg, ami kor egy adag fáj da lom -
csil la pí tó in jek ci ót ka pott, és csak ez után kér dez te meg tő le
az or vos, al ler gi ás-e va la mi lyen gyógy szer re. 

A szol gál ta tás 12 ezer fo rint ba ke rült, amit már az idő köz -
ben be hí vott má sik adó el len őr fi ze tett ki. pár perc vá ra ko zás
után a pár el kö szönt, majd – mint Columbo nyo mo zó – az aj -
tó ból vis  sza for dul tak. 

Mi u tán fel fed ték ki lé tü ket, az or vos az zal vé de ke zett, hogy
ő adott vol na nyug tát, de nem volt rá ide je. A nyug ta tömb egy
tás ka mé lyé ről ke rült elő, szem mel lát ha tó an csak rit kán
hasz nál ták, no ha az adó zó he ti több al ka lom mal ren delt, a vá -
ró pe dig ez al ka lom mal is te le volt be te gek kel.

A jog sza bály ér tel mé ben a nyug ta adá si kö te le zett ség el -
mu lasz tá sa mi att akár egy mil lió fo rint bír ság is ki szab ha tó,
és a mu lasz tó utó la gos adó el len őr zés re is szá mít hat.

Vá ra ko zá si idők köz zé té te le se gí ti az adó zó kat
Az ügy fe lek ügy in té zé si le he tő sé ge i ről tör té nő ma ga sabb
szin tű tá jé koz ta tás, to váb bá az adó zók szá má ra leg op ti má li -
sabb ügy in té zé si idő pont ok meg vá lasz tá sa ér de ké ben a
nem ze ti Adó- és vám hi va tal (nAv) kö zép-ma gyar or szá gi Re -
gi o ná lis Adó Fő igaz ga tó sá ga internetes hon lap ján he ten te

köz zé te szi a köz pon ti ügy fél szol gá la ta in ta pasz tal ha tó át la -
gos vá ra ko zá si idő ket.

A szol gál ta tó jel leg erő sí té se és az adó zói kom fort ér zet
nö ve lé se ösz tön zi az adó ha tó sá got ar ra, hogy he ti rend sze -
res ség gel tá jé koz tas sa az adó zó kat a bu da pes ti köz pon ti ügy -
fél szol gá la to kon (az az az észak-bu da pes ti Adó igaz ga tó ság
Xiii. ke rü let petneházy ut ca 6-8., a ke let-bu da pes ti Adó igaz -
ga tó ság Xiv. ke rü let Gvadányi ut ca 69., a Dél-bu da pes ti Adó -
igaz ga tó ság iX. ke rü let vas ka pu ut ca 33-35. és a pest Me gyei
Adó igaz ga tó ság Xiii. ke rü let kresz Gé za ut ca 15. szám alatt
ta lál ha tó fél fo ga dá si he lye in), a köz zé té telt meg elő ző hé ten
mért át la gos vá ra ko zá si idők ről.

Információk
Az in for má ció a www.apeh.hu ol da lon ke resz tül, táb lá zat ba
fog lal va ér he tő el: http://www.apeh.hu/magyar_ oldalak/
regiok/kozepmagyarorszag/helyihirek/ugyfelvarakozas.html.
A táb lá zat na pi – azon be lül órán kén ti – bon tás ban, kü lön bö -
ző szí nek kel je lölt vá ra ko zá si in ter val lu mok meg je le ní té sé vel
se gí ti az ügy fe lek tá jé ko zó dá sát. 

Az adó zók nak cél sze rű azok ban az idő pont ok ban fel ke -
res ni az adó ha tó ság ügy fél szol gá la ta it, ame lyek zöld szín nel
ke rül tek meg je le ní tés re (ezek ügy in té zé si he lyen ként vál toz -
nak), hi szen a meg elő ző he ti ta pasz ta la tok alap ján ezek ben
az idő pont ok ban az át la gos vá ra ko zá si idő nem ha lad ta meg a
ne gyed órát. Ugyan ak kor a pi ros sal meg je lölt idő pont ok he -
lyett (ame lyek szer da 10:00 és 14:00 kö zött jel lem ző ek) ér de -
mes más ügy in té zé si időt vá lasz ta ni, el len ke ző eset ben az
adó zók nak há rom ne gyed órát meg ha la dó vá ra ko zás sal kell
szá mol ni uk.

Az adó ha tó ság bí zik ab ban, hogy új szol gál ta tá sa se gí ti az
adó zó kat az op ti má lis ügy in té zé si idő meg vá lasz tá sá ban, ez -
zel is hoz zá já rul va az adó kö te le zett sé gek meg fe le lő mó don
tör té nő tel je sí té sé hez.                                                        ApEH

FÁj HAt-E A szÁM LA ADÁs 2012-BEn?

hogy 2012 februárjától 
a�szelektív�hulladékszállítás
minden�hónap�első�
SzErDájáN
lesz hétfő helyett. 
Az első szállítás napja: 2012.02.01.

Bag nagyközség önkormányzata

tÁjékOztAtjUk A tisztELt LAkOssÁGOt,
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orVoSI�üGyElEtEk

há�zI�or�VoS�ok�rEN�DE�lé�SI�IDE�jE
Dr. Ba la to ni Gyön gyi (Bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/28-504-215
rendelési idő: Hét fő, kedd, Csü törtök: 8-12 óráig, szer da: 14-18 óráig, 
pén tek: 8-11 óráig. (pénteken csak pá ratlan hé ten)
Dr. Józsa Viktória (Bag, Dózsa György u. 53.) Telefon: +36/28-408-031
rendelési idő: Hétfő: 10-14 óráig, kedd: 12-16 óráig, szerda: 9-13 óráig,
Csütörtök: 12-16 óráig, pén tek: 9-12 óráig, (péntek csak páros héten).

Nap�pa�li,�éj�sza�kai�és�hét�vé�gi�ügye�let
A hétvégi ügyelet mellett a nap pa li és éj sza kai ügye le tet is a turai köz ponti
Ügye let lát ja el. köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén
péntek délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel.
Cí me: Tura, pe tő fi tér 2. Te lefon.: 104 

a�foG�or�VoS�rENDEléSI�IDEjE�
Dr. szabó Melánia (Bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/28-409-670
rendelési idő: Hétfőn, szerdán, pénteken: 14.00-19.00 óráig, kedden,
Csütörtökön: 8.00-13.00 óráig. 

Sport

LABDArúGás – feLnŐTT
felnőtt�tabella�(2012�január�10-én)

heLy  CsApAT M Gy D V LG KG GK p
1. nk kinizsi tL FC 15 11 3 1 50 17 33 36 
2. Alsónémedi sE 15 10 5 0 42 22 20 35 
3. pilisi Lk 15 7 6 2 37 16 21 27 
4. Újlengyel DsE 15 8 2 5 40 34 6 26 
5. verőce sE 15 7 3 5 32 20 12 24 
6. veresegyház vsk 15 6 4 5 24 20 4 22 
7. Gödöllői sk 15 6 4 5 24 25 1 22 
8. bagi�tC�'96 15 6 3 6 27 25 2 21�
9. kisnémedi 15 6 2 7 28 31 3 20 

10. Budakalászi MsE 15 5 4 6 22 30 -8 19 
11. tárnok ksk 15 4 6 5 21 27 -6 18 
12. Hévizgyörk sC 15 4 3 8 27 41 -14 15 
13. Felsőpakony 15 3 6 6 28 26 2 15 
14. örkény sE 15 2 6 7 12 23 -11 12 
15. sülysáp ksk 15 2 3 10 19 37 -18 9 
16. Bugyi sE 15 1 4 10 18 57 -39 7 

m: Mérkőzés, Gy: Győzelem, D: Döntetlen, V:�vereség, lG: Lőtt gól,
kG: kapott gól, Gk: Gólkülönbség, p: pont

állatI�üGyEk

üGyElEtES�állatorVoSok:
Dr. szőke zsolt. kartal, Felszabadulás u. 197. tel.: +36 20 956-6529      
Dr. németh Mihály. Aszód, kossuth Lajos u. 62. tel.: +36 30 275-4718      
Dr. Márton János. Galgamácsa, kiskút u. 3. tel.: +36 30 400-9819

EbrENDéSz,�állatmENtő:
sipos József. 2115 vácszentlászló, Erdő u. 75. tel.: +36 20 203-2359      
e-mail: ebfarm.sipos@gmail.com,  www.ebfarm.eoldal.hu

Eltűnt egy esztendő az élet ködében, 
haladnak az évek, mint vándor az éjben.
Haladnak, szaladnak, s velük együtt én is.
De a határkőnél most megállok mégis.
Megállok csendesen, s felnézek az égre, 
felhők szép, gyors fodrára, hajnali fényre.
Búcsút mondok a vén esztendőnek, 
s utat nyitok a rohanó időnek.

Eredj vén Esztendő, az Úr jöttét várom,
napjaim csak a Megváltómmal járom.
Ahogy te elmúlsz, elmúlik majd minden,
állandó és örök itt a Földön nincsen.
Elszáll az illat és lehull a virág,
napok múlásával változik a világ.
Lehull a falevél, elhordják a szelek,
én is, ki porból lettem, ismét porrá leszek.

Csak egy állandó, csak egy, az ÚRistEn,
Aki van odafenn és Aki van itt lenn.
Akinek drága kegyelme letörli a könnyet,
A meglankadt térdekbe életerőt önthet.
Új életet ad, ha kéred tőle,
a célt másban nem leled, csak Benne.

jézUs kRisztUs az út, igazság, és élet,
Benne a halál is új életre éled.
Ha hiszünk, a sátán tőlünk visszaretten,
feltámadunk egykor 

romolhatatlan testben.
jöjj hát új Esztendő! szívemet kitárom,
ünnepi imával Megváltómat várom.
Földi vándor pályám bármikor ér véget,
feltámadott jézUs, én követlek téged!

Egy küldött

Új�esztendő

óvoda�a�Gyermekekért�alapítvány
kuratóriuma szeretettel vár minden

kedves érdeklődőt a bagi Dózsa György
Művelődési házban

2012. január 28-án 20 órakkor kezdődő 

jótékoNySáGI�bálra
zene:�Galga Express Band
belépő�vacsorával:�3500 Ft/fő

jegyeket�január�26-ig�lehet�igényelni:�
az óvodában: 06-28-504-150, 408-316
Lukács judit: +36 70 313-5330
kajáriné G. Anikó: +36 30 408-0550
tábik Andrásné: +36 20 434-3215
Halász zsuzsanna: +36 20 432-0270.

tombola és meglepetések a helyszínen!
lEGyEN�a�VENDéGüNk!

Meghívó



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 5.40 5.58 6.00 6.13 6.55
naponta 6.00 6.18 6.21 6.32 7.15
munkanap 6.20 6.37 6.40 6.53 7.35
munkanap 6.40 6.57 7.00 7.12 7.55
naponta 7.10 7.27 7.30 7.42 8.25
naponta 8.10 8.27 8.30 8.42 9.25
naponta 9.10 9.27 9.30 9.42 10.25
naponta 10.10 10.27 10.30 10.42 11.25
naponta 11.10 11.27 11.30 11.42 12.25
naponta 12.10 12.27 12.30 12.42 13.25
naponta 13.10 13.27 13.30 13.42 14.25
naponta 14.10 14.27 14.30 14.42 15.25
naponta 15.10 15.27 15.30 15.42 16.25
naponta 16.10 16.27 16.30 16.42 17.25
naponta 17.10 17.27 17.30 17.42 18.25
naponta 18.10 18.27 18.30 18.42 19.25
naponta 19.10 19.27 19.30 19.42 20.25
naponta 20.10 20.27 20.30 20.42 21.25
naponta 21.10 21.27 21.30 21.42 22.25
naponta 22.10 22.27 22.30 22.42 23.25

VaSútI�mENEtrEND�hatVaN–buDapESt

kÖzlEkEDIk bp.�kElEtI�pu. GÖDÖllő baG aSzóD hatVaN
naponta 4.35 5.14 5.25 5.29 5.47
munkanap 5.05 5.44 6.55 6.59 6.17
naponta 5.35 6.14 6.25 6.29 6.47
munkanap 6.05 6.44 6.55 7.59 7.15
naponta 6.35 7.14 7.25 7.29 7.47
naponta 7.35 8.14 8.25 8.29 8.47
naponta 8.35 9.14 9.25 9.29 9.47
naponta 9.35 10.14 10.25 10.29 10.47
naponta 10.35 11.14 11.25 11.29 11.47
naponta 11.35 12.14 12.25 12.29 12.47
naponta 12.35 13.14 13.25 13.29 13.47
naponta 13.35 14.14 14.25 14.29 14.47
naponta 14.35 15.14 15.25 15.29 15.47
naponta 15.35 16.14 16.25 16.29 16.47
naponta 16.35 17.14 17.25 17.29 17.47
naponta 17.35 18.14 18.25 18.29 18.47
munkanap 18.05 18.44 18.55 18.59 19.15
naponta 18.35 19.14 19.25 19.29 19.47
munkanap 19.05 19.44 19.55 19.59 20.15
naponta 19.35 20.14 20.25 20.29 20.47
naponta 20.35 21.14 21.25 21.29 21.47
naponta 21.35 22.14 22.25 22.29 22.47
naponta 22.35 23.14 23.25 23.29 23.47
naponta 23.50 0.28 0.40 0.43 1.02



munkanapokon
(hétfőtől–péntekig)

14

12

42

25

41

19

24

24

28

51

Szabadnap
(szombat)

munkaszüneti�nap
(vasárnap)

menetidő
(perc)

baG,�kÖzSéGháza�mEGállóhElyről�INDul:

aszód,�végállomás
i7.09, 7.09, i8.04, 13.39, i14.49,17.24

aszód,�vá,�bej.�út
i7.09, 7.09, i8.04, t8.14, 13.39, i14.49, 17.24

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, 5.38, 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
6.29, i6.36, 10.25, i13.22, 14.54

hévízgyörk�– Galgahévíz,�– tura,�rákóczi�út
5.35, 6.07, 6.29, t6.36, i6.37, 6.37, 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, 14.54, 15.18, 15.25,
i15.35, 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, 6.29, i6.59, 10.00, 11.35, 15.25

tura,�hatvani�útelágazás
5.35, 6.29, i6.36,  i6.59, 7.45, 8.44, 10.00, 10.25, 11.35,
13.18, i13.22, i14.18, 14.46, 14.48, 14.54, 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
5.35, 6.07, t6.36, 6.37, i6.59, t6.59, 7.45, 7.48, 8.44,
10.00, 11.35, i12.45, 13.18, t13.22, 13.55, t14.18,
14.46, 14.48, 15.18, 15.25, i15.35, 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

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�előadási�napokon,�t:�tanszünetben�munkanapokon

autóbuSzjáratok�INDulNak

buDapESt,�StaDIoN�autóbuSz�állomáSról�INDul:


