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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja
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Önkormányzati hírek

Közmeghallgatás

Muharay gálaműsor

Bag nagyközség önkormányzatának
képviselő-testülete 2011. év utolsó
testületi ülésén egyebek közt megszavazta a jövő évi díjtételeket.
/ 2.oldal

Bag nagyközség önkormányzata
2011. december 15-én közmeghallgatást tartott, ahol a fő téma a közbiztonság és falunk anyagi helyzete volt.
/ 3-4.oldal

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

Újévi köszöntő
KedvesbagiaK,tiszteltgalgamentiPolgároK!
Ismételjöttaszámadásésaszámvetésideje.Egyújabbnehéz
esztendőnvagyunktúl,ésazelőttünkálló2012.évsemlátszik
könnyebbnek,mintazelőzőesztendőkvoltak.
Az elmúlt esztendőben sok kis sikert tudhatunk magunkénak, a legkisebb és egyben legnagyobb sikerünknek könyvelhetjük el, hogy talpon vagyunk, és minden intézmény működik,
nincsenek kifizetetlen közüzemi számláink.
különösen annak fényében igaz ez, hogy az előző, 2010-es évhez képest, a romló gazdasági körülmények miatt, 50 millió forinttal kevesebb normatív támogatást kaptunk. A kötvénykibocsátásunk törlesztéséből pont ez az összeg hiányozna. A község tulajdonában álló ingatlanok, építési telkek, lakások, földterületek tehermentesek és forgalomképesek. Ezeknek az összértéke mintegy 200 millió forint, a hivatalos értékbecslés szerint.
Az év közben készített pénzügyi átvilágítás megdöbbentő helyzetet állapított meg.
A központi normatíva 200.000 Ft/gyerek. Ehelyett Bagon 670.000
Ft-ot költöttünk átlagban az ovis gyerekeinkre, ahol ráadásul, sajnos
a gyerekek több mint 50%-a halmozottan hátrányos kisebbségi. Az
évenkénti túlköltekezés összege itt mintegy 18–20 millió forint, ami
súlyosan terhelte és terheli a község költségvetését.
A hivatalunkban diplomás, nem szakirányú végzettségű munkatárs, megközelítőleg három millió forintos bérrel, érettségizett
munkahelyet töltött be, ezért itt is évenként két millióval költöttünk
többet a szükségesnél; és lehetne még sorolni az elmúlt évek pazarló gazdálkodásának eredményeit. Eddig lehetett, innentől kezdve meg kell tanulni gazdálkodni!
A hivatal dolgozóival, illetve a közhasznúakkal az elmúlt esztendőben több, mint tízmillió forintot megspórolva, rendbe tettük
az önkormányzat épületének központi fűtését, elvégeztük az épület hőszigetelési munkálatainak jó részét. kicseréltük az épület
pénzügyi szárnyának évtizedeken keresztül penészedő és elhanyagolt linóleum burkolatát, a közhasznúakkal kifestettük az irodákat,
ezzel normális körülményeket teremtve munkatársaim részére.
Előkészítettük a ravatalozó pályázatát, és az erre nyert pénzzel
8.264.730.-Ft-al, illetve az alpolgármester asszony által felajánlott

tiszteletdíjjal, ami mintegy kétmillió forinttal egészíti ki a meglévő
keretet, 2012-ben felújíthatjuk a község ravatalozóját.
Az EU előírásoknak megfelelően pályáztunk és nyertünk a művelődési ház és a sportegyesület akadálymentesítésére több mint
29 935 996 Ft-ot, amiből – reményeink szerint – 2012 évben ezeket
a felújításokat, átalakításokat is el tudjuk végezni.
színvonalas művészi munka folyik a szép múltú és amúgy jobb
sorsra érdemes művelődési házunkban. A Muharay, az amatőr
színjátszó csoport, a nyugdíjasaink és a különböző civilszervezetek,
szent meggyőződésem, hogy a Galga mente kulturális központjává
emelték az elmúlt évtizedekben Bagot. Hogy ezek a hagyományok
tovább élhessenek, elindulunk egy újabb 200-270 millió forintos pályázaton, amiből szeretnék az épület tetejét és a nyílászáróit kicserélni, hiszen már 20 esztendőt túlszolgáltak a kihordási idejükön.
A 3-as főközlekedési út Domony–Bag–Aszódi csomópontjára a
körforgalom tervei elkészültek, de 2012-ben, a pénzügyi válság
okozta takarékossági intézkedések miatt, várhatóan ez az állami
beruházás nem tud elindulni, csak a következő évben.
Elindult mintegy 200 millió forintos állami támogatással a térség legnagyobb ipari parkjának közműfejlesztése, és bár teljesen
lefagyott gazdasági környezetben, de már látszanak a bagi logisztikai központ kontúrjai. jelenleg holland befektetőkkel folynak tárgyalások, egy közép-európai léptékű fejlesztés tárgyában.
Elindult a bagi templom felújításának pályázata is, és remény
van arra, hogy 2012-ben megszépüljön községünk lelki háza.
nem lesz egyszerű a 2012-es év sem, de nekünk Galga menti
embereknek, nem kevésbé a bagiaknak, minden reményünk meg
van arra, hogy ha csak valami egészen egetverő nagy baj nem történik a világban, nemcsak hogy talpon maradjunk, de el is induljunk egy biztatóbb jövő felé.
kívánom minden baginak, a Galga mentén és a világon bárhol
élő minden egyes magyarnak, hogy keressük közösen mindazt,
ami összeköt bennünket, és segítsük egymást a közös boldogulás
felé 2012-ben! Ehhez adjon a jó isten erőt, egészséget mindnyájunknak, és egyben kívánok mindenkinek boldog új esztendő!
tóth Gábor
polgármester
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azÖNkormáNyzathírEI
bagNagyközségÖnkormányzatánaka2011-esévbenutolsó
képviselő-testületi ülésére december 15-én került sor a
polgármesterihivataltanácstermében,aholajövőévidíjtételelfogadásáraissorkerültegyebekközött.

Vízhasználati
és csatornadíjak 2012. január 1-jétől
avíz-éscsatornadíjfajtája
Vízhasználatidíj2012-ben
3
3
lakossági
6m /2 hó mennyiségig: 225 Ft/m
3
3
vízfogyasztás díja
6m /2 hó mennyiségig felett: 280 Ft/m
3
közületi vízfogyasztás díja
358 Ft/m
3
lakossági csatornadíj
214 Ft/m
3
közületi csatornadíj
286 Ft/m
3
szippantott szennyvíz ürítési díja
528 Ft/m

Tornacsarnok bérleti díjai 2012. január 1-jétől
bérletidíjak2012-ben
terembérlet
uszoda bérleti díja
10 alkalmas bérlet
diákbérlet bagi gyerekeknek 14 éves korig
napi diákjegy 14 éves korig
napijegy felnőtteknek

6200 Ft/óra
7000 Ft/óra
6000 Ft
2500 Ft
300 Ft
750 Ft

Temetőrendelet
Mint arról már korábban beszámoltunk, az elkövetkezendő
időszakban lehetőség lesz falunkban arra, hogy az elhunyt
hozzátartozókat urnafalban, illetve kriptában helyezzük örök
nyugalomra.
Első ütemben az ezzel megbízott vállalkozó egy darab,
kétoldalas (egymásnak háttal fordított), összesen 40 urnahelyet tartalmazó urnafalat készített el, a meglévő ravatalozóval
szembeni üres területen, a régi sírok előtt, az út tengelyére
merőlegesen. A vállalkozó saját pénzén építette meg az urnafalat, cserébe az első tíz évben ő értékesítheti a nyughelyeket.
Ezután az urnafal értékesítéséből származó bevételek az önkormányzatot illetik.
Urnafülke megváltási ára 10 évre:
A 4-es, családi urnafülke megváltási ára 10 évre:
A 6-os családi urnafülke megváltási ára 10 évre:

4200 Ft
16 800 Ft
25 200 Ft

Amennyiben az urnás temetkezés iránt nagy lesz az érdeklődés, akkor további urnafalak fognak épülni.
A vállalkozó egy 4 személyes bemutató kriptát is épít tavasszal a jelenlegi első hulladéktárolónál lévő, az út bal oldalán található üres területre, az út mellé. Amennyiben a kriptákra igény mutatkozik, akkor ezen a területen még további 4
négyszemélyes kripta épülne. A szeméttárolót áthelyeznék a
megszüntetendő gyermeksírok közelébe. A gyermeksírok helyén további 25-30 kriptahelyet lehet még értékesíteni. A kripták esetében a megváltási díjat az igénylő az önkormányzatnak fizeti be, a kripta megépítését pedig a vállalkozótól rendeli meg.
A kripta kb. 15 cm vastag falú, földbe süllyesztett, vasbeton doboz, amelybe egymás fölött, két sorban lehet elhelyezni a koporsókat, és amelyek tetején hasonló sírkő alakítható

ki, mint a normál sírokon. A méretei eltérnek a normál sírokétól. A 4 személyes: 2,30x2,30 m és 1,95 m mély, a 2 személyes 1,40x2,30 m és 1,95 m mély.
kripták a temetőben csak és kizárólag a kijelölt kriptás temetkezési helyre, a megadott méretekkel lehetne építeni. A
kriptákat (amennyiben nem a már engedélyezett típusterv
alapján készülnek) minden esetben engedélyeztetni kell a temetőgondnokkal, illetve a műszaki előadóval.
A kripták megváltása 60, 80, illetve 100 évre történne.
akriptákmegváltásiárai:
akriptatípusa
60évre
4 személyes kripta
66 000 Ft
2 személyes kripta
40 000 Ft

80évre
88 000 Ft
53 400 Ft

100évre
110 000 Ft
66 700 Ft

A temetőgondnok jelezte, hogy többen viacolorral, járdalapokkal körülrakják a sírhelyeket, így megnöveli azok méretét, illetve sokszor akadályozzák a szomszédos sírhely megközelítését.
Bag nagyközség önkormányzatának képviselő-testülete,
miután a fentieket elfogadta, úgy határozott, hogy nem engedélyezi a sírhelyek viacolorral, járdalapokkal való körülrakását.

Óvodai konyha működtetői szerződésének
meghosszabbítása
képviselő-testületünk 4 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás
mellett elfogadta, hogy az óvodai konyhában működő gyermekétkeztetést, illetve a közétkeztetést ellátó EvER-FOOD
kft-vel kötött szerzősét önkormányzatunk meghosszabbítsa.
Mivel az óvodai konyha működtetésére a 2012-ben közbeszerzési eljárást kell kiírni, a szerződés a közbeszerzési eljárás befejezéséig, de legkésőbb 2012. december 31-ig szól.

Létszámleépítés a polgármesteri hivatalnál
képviselő-testületünk 4 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett megszavazta, hogy egy főt bocsássanak el a polgármesteri hivatal dolgozói állományából takarékosság intézkedésként. A szóban forgó dolgozó ugyanis felsőfokú végzettséggel
rendelkezik, ám munkakörének ellátásához csak középfokú
végzettségre van szükség, így értelemszerűen fizetése is magasabb. A felmentéssel járó költségek (2 hónap felmondási
idő, 8 hónap felmentés, majd végkielégítés) 50 százalékát az
önkormányzat a Belügyminisztériumtól visszapályázhatja.

Iskolatej
képviselő-testületünk határozatával támogatta, hogy továbbra is folytatódjon iskolánkban az iskolatej akció. A tejet az
Eger tej biztosítja, a program anyagi hátterét pedig EU-s támogatásból fedezik.

Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester asszony
felajánlása
önkormányzatunk, mint ismeretes, pályázati úton több mint 8
millió forintot nyert a Leader Egyesülettől a bagi ravataloz felújítására. Az önkormányzatnak közel 2 millió forint önrészt
kell biztosítani. dr. Balatoni Gyöngyi felajánlotta tiszteletdíját
erre a célra. köszönjük neki.
-kr-
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FEjLEsztésEk, nEHézséGEk, közBiztOnsÁG
Közmeghallgatásbagon
2011. december 15-én bag Nagyközség Önkormányzata közmeghallgatásttartottaDózsaGyörgyművelődésiházban.
Az összegyűlteket tóth Gábor polgármester köszöntötte. Elsőként bemutatta a jelenlévőket, a képviselő-testület
tagjait, Gódor Ferencet az Aszódi
Rendőrőrs parancsnokát és dr. Gyuga
pál befektetőt, majd röviden összefoglalta a 2011-es év eseményeit, eredményeit. Elsőként a gazdasági helyzetet ismertette.

Anyagi nehézségek
E szerint 2007-ben az önkormányzat 330
millió forint értékben kötvényt bocsátott
ki 149 forintos svájci frank alapon. A svájci frank mai árfolyama közel 250 forint,
így az adósságállomány sajnos növekedett. Ez a helyzet az ország több önkormányzatát és sok-sok magánszemélyét
is nagyon nehéz helyzetbe hozott.
Az önkormányzat ingatlanai tehermentesek, intézményei működnek,
számlatartozások nincsenek, azaz Bag
község működőképesen lép az új esztendőbe. A nehéz anyagi helyzetet könnyítette, hogy varga András képviselő tiszteletdíját a polgárőrségnek, illetve a Bagi
tC'96-nak ajánlotta fel, Deme András a
szent András alapítványnak ajánlott fel
jelentős összeget, Dr. Balatoni Gyöngyi
pedig 2012. évi tiszteletdíját ajánlotta fel,
hogy az önkormányzat fedezni tudja a ravatalozó felújításának ráeső önrészét.
tóth Gábor mindezekért köszönetét fejezte ki, és hozzátette, hogy ő maga is fizetésének tíz százalékát ajánlotta fel a
civil szervezetek támogatására, így
86 ezer forint jutott a polgárőrségnek
100-100 ezer forint pedig a szinkron
nyugdíjas Egyesületnek, illetve a sportklubnak. polgármesterünk megköszönte a polgármesteri hivatal dolgozóinak
egész éves munkáját, és Fehér viktornak
illetve Benedek Miklósnak azt, hogy gondozzák községünk honlapját.

Infrastruktúra-fejlesztések
tóth Gábor polgármester úr elmondta,
hogy megkezdődött a temetőben a ravatalozó felújítása, tavasszal várhatóan
befejeződnek a munkák. A temetőben
jelenleg is folyik az urnás, illetve kriptás
temetkezési helyek kialakítása, folya-

matosan igazodva a bagi lakosság igényeihez. Megkezdődött a kistérségi
gondozási központ átépítése, remélhetőleg kulturáltabb viszonyok között
tudnak a családgondozók dolgozni a
jövő esztendőben. A Bag–Aszód–Domony kereszteződésében kialakítandó
körforgalom építését viszont a kormányzat forráshiányra hivatkozva
2013-ra halasztotta.
A sajóvölgye takarékszövetkezet régi-új ügyfélirodát nyitott az üzletházban.
itt 24 órában működő AtM, azaz pénzfelvételre alkalmas automata is működik, illetve lehetőség nyílik a bankfiókban csekk befizetésre is, ezzel már nem
kell feltétlenül a postára menni.
A ii. számú orvosi rendelőben praktizáló fiatal doktornő sajnos elmegy, jelenleg csak helyettesít, az önkormányzat folyamatosan keresi falunk új háziorvosát.

2012
Dr. Gyuga pál jóvoltából tavasszal remélhetőleg elkészül az iskolában a füves focipálya kovács istván segítségével. Az óvoda környékén megkezdi az
önkormányzat A pilisi parkerdő zRt.vel együttműködve az öreg fák kivágását, újak telepítését.
várható a bagi vasútállomás megújulása, ami a Bag-Budapest távolság
jelentős rövidülését hozza majd, persze
csak időben.
2012-ben elkészül a művelődési ház
és a sportklub épületének akadálymentesítése is, és újra festik a faluban kialakított fekvőrendőröket. A festéket már
megvásárolta az önkormányzat, csak a
tavaszi jó időket várják e munka elvégzéséhez.

A művelődési ház tetőszerkezete
sajnos nagyon rossz állapotban van, a
tetőt fedő hullámpala élettartama 30 év,
és már 50 éve nem nyúltak hozzá. Az önkormányzat reményei szerint pályázati
úton a tetőcsere, nyílászáró csere és
egyéb felújítási munkák is elvégezhetőek lesznek a kultúrban a jövő évben.

Köszönetnyilvánítások
tóth Gábor polgármester köszönetnyilvánításokkal zárta számadását, megköszönte Deli józsefnek a villanyszerelési
munkákban való önzetlen közreműködését és a falu ünnepi díszkivilágításának
beindítását, szerelését, a HaBag kft.-nek
az iskola karbantartásában végzett munkáját, és kovács istvánnak a csatornatisztításban végzett közreműködését.

Lakossági kérdések
több lakos is felvette, hogy mióta nem kíséri a roma gyerekeket iskolába és vissza
senki sem, a házak oldalát összefirkálják,
végigcsöngetik a házakat, sőt ablakokat
is törnek be, tönkreteszik a virágágyásokat. szabó sándorné kérte az önkormányzatot, hogy amennyiben lehetséges,
a gyerekek mellé adjanak továbbra is kísérőt. A kéréshez szásziné Győri éva általános iskolánk igazgatója is csatlakozott, valamint elmondta, hogy iskolagyűlésen elmondták a gyerekeknek, hogy
rendetlen viselkedésükkel nagy kárt
okoznak, de ha az iskola nem kapja meg
azoknak a gyerekeknek a nevét, akik ablakot törtek be, házfalat firkáltak össze,
akkor sajnos csak ennyit tud tenni.
tóth Gábor válaszában elmondta,
hogy jelenleg keresik a megoldást, mert
az eddigi kísérő közmunkás volt, de ez a
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munkakör jelenleg nem szerepel a közmunka programban. sajnos nehéz erre
a feladatra embert találni, mert olyan
személyre lenne szükség, aki elvállalja
ezt a munkát, és még a gyerekek is hallgatnak rá.

Anyagi gondok
Gyóni jános a község hitelállományának törlesztése után érdeklődött. Arra
kérdezett rá, hogy a 470-500 millió forintos hitel törlesztését hogyan képzeli
el az önkormányzat.
tóth Gábor válaszában elmondta,
hogy 2011-ben pontosan 50 millió forint-

KÖzüGy

tal kevesebb pénzt kapott az önkormányzat az államtól, ami pedig elég lett volna
a hitel évi törlesztőrészletre. jelenleg az
önkormányzat rulirozós hitelszerződéssel és szigorú takarékossági intézkedésekkel kívánja orvosolni a problémát.
tóth Gábor elmondta, hogy 2012-től
megszűnik a segély, csak támogatást ad
az állam, azt is valamiért cserébe.

Közbiztonság
örök téma minden közmeghallgatáson
a roma-magyar együttélés gondja. nem
volt ez másként idén sem. Leszák
Lászlóné azt a problémát vetette fel,

2012 jAnUÁR
hogy sok olyan bűnelkövetőről tud, aki
még gyermek (13 éves vagy annál fiatalabb), ám az általa elkövetett lopásoknak nem ő az irányítója, értelmi szerzője, hanem az alig idősebb, ám mégis felnőtt korú gyámja. Azt kérdezte a felszólaló, hogy az önkormányzat nem kérhetné-e a gyámság felülvizsgálatát.
Beke Andrea jegyző válaszában elmondta, hogy sajnos az önkormányzatnak erre nincs hatásköre, kijelölt gyám
csak bírósági úton változtatható meg.
több felszólaló is azon a véleményen
volt, hogy falunkban nagyon rossz a
közbiztonsági helyzet. Gódor Ferenc az
Aszódi Rendőrőrs parancsnoka elmondta, hogy folyamatos a faluban a
rendőri jelenlét, és a statisztikák szerint
csökkent a bűncselekmények száma,
nyáron volt olyan időszak, amikor minden körözött bagi személy előzetes letartóztatásban volt. jelen pillanatban 3
bagi lakost köröznek.
tóth Gábor hozzátette, hogy sajnos
több rendőrt nem tud a faluba hozni,
több alkalommal és most is jelen van a
faluban a készenléti rendőrség. sajnos
az embereknek maguknak is tenniük
kell értékeik megvédéséért, hiszen nem
-krállhat rendőr minden ház előtt.

TÓTh GáBor henDe CsABA KíséreTéBen MeGLáToGATTA A MAGyAr
KATonáKAT AfGAnIszTánBAn
tóth Gábor országgyűlési képviselő, falunk polgármester, mint a magyar országgyűlés honvédelmi bizottságánaktagjaisrésztvevőjevoltannakadelegációnak, amely hende Csaba honvédelmi miniszter
irányításávallátogatásttettazafganisztánbanszolgálómagyarkatonaialakulatoknál.
A delegáció négy helyőrségben és a hét bázison nyolc
parancsnoki jelentést hallgatott meg, és hat állománygyűlést tartott. A program során tájékozódott katonáink
biztonsági helyzetéről és feladatairól, valamint megbeszélést folytatott a nAtO afganisztáni kiképzési missziójának (ntM-A) parancsnokával, az északi Regionális parancsnokság parancsnokhelyettesével és magyar törzsfőnökével, valamint Baghlan tartomány kormányzójával.
Az ntM-A parancsnokával folytatott megbeszélésen
kiderült, a katonák felkészültségét és tevékenységét jól
ismerő amerikai tábornoknak rendkívül jó a véleménye
a magyar katonák professzionális feladat-végrehajtásáról és elhivatottságáról, amit később a parancsnoki jelentések is megerősítettek. Az állománygyűléseken a
miniszter úr a delegáció nevében is jókívánságait fejezte ki az állomány tagjainak, tájékoztatta őket a minisztérium által elvégzett feladatokról és a jövőbeni tervekről,
illetve válaszokat adott az állományt foglalkoztató kérdésekre.
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Egymilliót meghaladó bírság szilveszterkor
Szilveszter éjszakáján nem számítottak ellenőrzésre sem
az alkalmi dudaárusok, sem az italkimérések kereskedői,
gondolvánazadóellenőrökilyenkornemdolgoznak.tévedtek.azévutolsónapjánfeltártmulasztásokmiattkiszabott
bírságösszegemeghaladjaazegymillióforintot,egyesetbenpedigtelephelybezárásraissorkerült.

w

alegtöbbkörözéshatályaalattállóelfogottszemély: Egy 23
éves fiatal férfi ellen négy elfogatóparancs volt kiadva, több
rendbeli lopás és kábítószerrel visszaélés miatt. A férfit
2011. március 26-án éjszaka fogták el a gödöllői rendőrök.

w

aleglúzerebbelkövetők: 2011. január elején három férfi
csoportos rablást követett el. Az ellopott ékszereken és
készpénzen kívül magukkal vitték a sértett személyes okmányait is, majd a közúti ellenőrzés során tévedésből azt
az iratot is átadták a rendőröknek. Mivel az idegen
okmánnyal nem tudtak elszámolni, a gyanús
körülmények miatt jármű és ruházat átvizsgálást hajtottak végre az intézkedő rendőrök. Előkerült a jelentős mennyiségű
ékszer és készpénz, melyek eredetével
végképp nem tudtak elszámolni. A súlyos bűncselekmény szinte percek
alatt felderítésre került.

A nemzeti Adó- és vámhivatal (nAv) közép-magyarországi
Regionális Adó Főigazgatóságának munkatársai a szilveszteri éjszaka forgatagában este 8 és hajnali 3 óra
között Budapest belvárosában több szabadtéri
helyszínen folytattak ellenőrzéseket azzal
a tapasztalattal, hogy az utcai árusok egy
esetben sem adtak nyugtát a vásárlás
ellenértékéről.
volt olyan árus, aki egyáltalán nem
tartott magánál sem nyugta-, sem
számlatömböt, így még ha akarta volna sem tudott volna eleget tenni bizonylat-kiállítási kötelezettségének. Az
egyik utcabálon egy furgonból perecet,
sört és jövedéki termékeket kínáló magánszemélyt kaptak azon az ellenőrök,
hogy nyugtaadás elmulasztásával próbálja eltitkolni szilveszteri bevételeit az adóhatóság elöl.
A revizorok az ellenőrzések idejére egy belvárosi őrzött parkolóban hagyták személygépkocsijukat, majd azt hajnaltájban kiváltva szintén hiába várták a bizonylatot a parkolási díj fejébe. tekintettel arra, hogy ez az adózó fél éven belül már másodszor mulasztott el nyugtát adni az ellenőröknek, a bírság kiszabásán felül a telephely tizenkét napra történő bezárásáról is intézkedett az adóhatóság.

w a legtöbb szabálysértést elkövető:
2011. február 22-én egy férfit igazoltattak a rendőrök, aki úgy vett részt a közúti
forgalomban, hogy a jármű okmányait nem
tartotta magánál, vezetői engedéllyel nem
rendelkezett, a gépkocsi a forgalomból ki volt
vonva, melynek átírását elmulasztotta, továbbá felelősségbiztosítással sem rendelkezett. Az igazoltatásnak nem
akart eleget tenni, így még a rendőri intézkedéssel szembeni engedetlenség szabálysértését is megvalósította. tekintettel arra, hogy két éven belül nem volt szabálysértési eljárása, ezért „csupán” 80 ezer forint pénzbírságot
szabtak ki a jogsértésekért.
w

alegbátrabbsértett:tura egyik élelmiszerboltjába hitelkérés céljából ment be egy 19 éves helyi fiatal. Mivel a tulajdonos nem adott hitelt, a „vásárló” egy 25 cm pengehosszúságú késsel kívánt nyomatékot adni a kérésének.
közben a sértettet azzal fenyegette, hogy leszúrja, aki
közben a pult mögül az utcára szaladt és az egyetlen ajtót
a késes férfire zárta. A kiérkező rendőrök a napi bevételt
a jelenleg előzetes letartóztatásban lévő gyanúsított ruházatában találták meg.

w

alegveszélyesebblefoglalttárgyak: 2011. júliusában egy
községben foglalt le a rendőrség jelentős mennyiségű ii.
világháborús kézigránátot, aknavető gránátokat és légfegyvereket valamint közel 100 darab lőszert. A középkorú férfi elmondása szerint hobbiból, gyűjtemény létrehozása céljából halmozta fel a fegyverarzenált. Ellene lőfegyverrel visszaélés bűntett megalapozott gyanúja miatt
folyik az eljárás.

w

alegtöbbbűncselekmény elkövetésével egy 30 éves gödöllői férfit gyanúsít a rendőrség, aki az interneten keresztül kínált eladásra olyan, különböző típusú és értékű
mobiltelefonokat, melyekkel nem rendelkezett. A vételár
átutalását követően a megvásárolt készülékeket nem
küldte el. Eddig közel 100 sértettnek okozott 3 millió forint
vagyoni hátrányt. Ellene csalás bűntett miatt van folyamatban a nyomozás.

„legek”,melyekaGödöllőirendőrkapitányságilletékességiterületéntörténtek2011-ben.
w

alegjelentősebbsebességtúllépés:142 kilométeres sebességgel közlekedett egy járművezető Gödöllő, szabadság úton 2011. február 05-én 15.56 órakor a megengedett
50 km/h helyett.

w

a legmagasabb véreredményes ittas járművezetés:
2011. július 17-én 16.20 órakor Gödöllő lakott területén
belül segédmotoros kerékpárral közlekedett egy férfi, akinek súlyos fokú alkoholos befolyásoltságát a vérében kimutatott 3,49 g/l véralkohol is igazolta.

w

a legnagyobb kiszabott büntetés: ittas járművezetés
vétség elkövetése miatt gyorsított eljárás keretében
700 000.- Ft. pénzbírságot szabott ki a bíróság egy
péceli férfi ellen.

w

alegkülönösebbfeljelentés: Globális méretű összeesküvés miatt tett feljelentést egy férfi, melyben többek között
világhírű rajzfilmstúdió által készített mozifilmeket szinkronizáló színészek is részt vesznek. Az összeesküvésről
úgy szerzett tudomást, hogy a fogászati kezelése közben
mikrochipet helyeztek el a fogsorában, és azon keresztül
hallja a titkos ügynökök rejtjelezett adásait.
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kÖzéppoNtbaN
muharayElEmérNépIEGyüttES

2011.éVIGálaműSora
újkErEtEkkÖzÖtt,DEaréGIlENDülEttEléSNépSzErűSéG
kÖzEpEttErENDEztékmEGamuharayElEmérNépIEGyüttES
2011. éVI GálaműSorát két alkalommal (DECEmbEr 10-éN
éS11-éN)abaGIDózSaGyÖrGyműVElőDéSIházbaN.

Idén9.alkalommalrendeztemegamuharayElemérNépiEgyüttesévvégigálaműsorát,melybenbemutattákazideiévbenvégzettmunkájukeredményét.évekótaproblémátjelentett,hogya
gálaműsoriránthatalmasazérdeklődés,ámabagiművelődési
ház befogadóképessége véges. Ezért idén a muharay Elemér
NépművészetiEgyesületelnökségeúgydöntött,hogykétalkalommal2011.december10-én,és11-énrendezimegagálaműsortegységes1000forintoshelyárakkal. riteczGörgy, azegyesületelnökeelmondta,hogykicsittartottakattól,hogyjóldöntöttek-eebbenakérdésben,demindkétestemegteltaművelődésiház,ésmostmindenkikényelmesen,nemtolongvatudtavégignézniaműsort.Ifj.rónailajosköszöntőjébenelmondta,hogy
tavaly,amikorazegyüttes60.születésnapjátünnepelte,agálaműsorban a hagyományőrző csoport kapott hangsúlyt, idén
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azIfj úS áG
viszontazifjúságicsoportkapnagyobbszerepet.aműsormásodikrészébenőkvoltakafőszereplők,merészenúj,modernkoreográfiákkalelbűvöltékaközönséget,akikegyöntetűencsodálkoztak:jé,a„muharaysok”ilyetistudnak!
a műsor első felében az adventi ünnepkörhöz kapcsolódó
népszokásokelevenedtekmegaszínpadon.projektorosvetítést,
felvezetést követően láthatott a közönség szentcsalád járást,
betlehemezést, fonóban eltöltött estét. a szünet előtt ritecz
Györgyátadtaakitüntetőelismeréseketazegyüttesazontagjainak,akik10,15,25évetagjaiazegyüttesnekkitüntetőelismerésttartalmazóokleveletvehetettát:GódorCsilla ésSápiVirág,
akik 10, Suszter balázs és Suszter katalin, akik 15, valamint
palyarichárd, aki25évetagjaazegyüttesnek.Gratulálunknekik.
Ezekutánsorkerültazideiévportörődíjainak átadására. az egyesület egyöntetű
döntése volt, hogy egyéni kategóriában ifj.
rónailajoskapjamegadíjat,csoportoskategóriábanpedigazegyüttes„aSSzoNNyaI”:
balázs jánosné, fazekas jánosné, kovács
andrásné, hajdú józsefné, lados Istvánné,
tóthjánosné,tóthmihályné,tóthSándorné,
akik az együttes legidősebbjeiként oroszlánrésztvállalnakazegyüttesmunkájában.
Nekikisgratulálunk.
-kr-
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Csillag hozzon fényt, szeretet, áldást!
Decemberkarácsonyelőtthétvégéjénünnepelhetettközösen falunk lakossága a művelődési házban, ahol a kocsis
mihály általfelajánlottgyönyörűfenyőmárünnepidíszben
vártmindenkit.
A műsorközlő katona-Dénes krisztina köszöntötte a megjelenteket, akik elsőként az Arany jános iskola 2.a osztályos tanulóinak műsorát láthatták katonáné kovács Erika tanítónő
rendezésében, majd Gergely józsefné és Gergely Lajosné
egyházi karácsonyi énekeket énekelt. Ezt követte Begindsan
Melinda előadásában józsef Attila jól ismert gyönyörű karácsonyi verse, a Betlehemi királyok és a Muharay Elemér népi
Együttes betlehemezése. Bag nagyközség önkormányzata

nevében tábik Andrásné önkormányzati képviselő mondta el
gondolatait az ünnepről. végigtekintett beszédében az advent
időszakán, megemlítette a szent Erzsébet napi idősek tiszteletére rendezett szeretetvendégséget, az Egymás felé haladva címmel a Családok éve jegyében megrendezett adventi
délutánt és a Muharay Elemér népi Együttes gálaműsorát.
Elmondta, hogy minden egyes esemény fényt hozott életünkbe, falunk életébe, hozzájárult, hogy lélekben valamennyien
felkészülve várhassuk a karácsonyt. Beszédét egy kéréssel
zárta: Csillag hozzon fényt, szeretet , békét, áldást minden
családra, az egész világra! Az ünnepséget jókai Mór Melyiket
a kilenc közül című darabjának előadása zárta a Faforgács
színtársulat előadásában, kustra éva rendezésében.

aSzINkroNNyuGDíjaSEGyESülEtutóSzIlVESztErIbáljáról
2012. január 7-én tartotta nyugdíjas
egyesületünkutószilveszteribálját,melyre szépszámmalmegjelentatagság.
A bált elnökünk, Balázs jános nyitotta
meg az alábbi kedves újévi köszöntővel:
kívánunk mi hitet, kedvet,
szép szerelmet, hű türelmet,
utaknak fényt, csodát, álmot,
békességes boldogságot,
magyar szót és égre kéket,
emberarcú emberséget,
verseket, célt, igazságot,
daltól derűs jobb világot,
bokrok mellé társnak fákat,
napfényt, amely el nem fárad,
tekintetet szembe nézve,
éjt meg nappalt soha félve,
kézfogásos tiszta csöndet,
és mosolyból minél többet!

A köszöntő után Baczoniné Felszeghy
katalin egyik nyugdíjas és énekkaros
társunk, tóth Gábor XXi. századi tízparancsolatát és karinthy Frigyes Az én
gyerekem című humoreszkjét olvasta fel.
tóth sándorné, juliska néni, Basa
panka és Gergelyné terka néni népdalokkal bűvölte el a közönséget. Azután a kórusból alakult tánccsoport a
kalinka jól ismert zenéjére mutatta be
orosz néptáncát, ahol a lányok szerepét a fiúk, a fiúkét pedig a lányok alakították fergeteges sikerrel.
A vacsora előtt és után – feledve
minden fájdalmunkat és főleg a korunkat – vidáman roptuk a táncot zenekarunk kitűnő játékéra, majd örvendeztünk a tombolán nyert ajándékainknak.
itt szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik hozzájárultak a

tombolához: a Hugitalnak, a Fanatixnak,
a papírboltnak, a 100 forintos boltnak,
Gergely jános tésztásnak, tóth zsolt
ostyásnak, a szilágyi tészta kft.-nek,
az Árvácskás Áginak, palyáné icukának,
Aszódi Mártinak, kapu júliának a szép
festményéért, kapu Lajosnak a kovácsoltvas rozettáért, tót pál istvánnak a
kandallótisztító készletéért és a nyugdíjas tagok által behozott ajándéktárgyakért.
A tombola után pedig tovább roptuk
a táncot és vígan voltunk egymással.
köszönjük a rendezőségnek a fáradságos munkáját és a zenekarnak a pazar
játékot!
Bár az egész évünk és a további életünk ilyen örömben, szeretetben, jókedvben telhetne el!
B.F.k.
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FÁjHAt-E A szÁMLAADÁs 2012-BEn?
Inkognitóban ellenőriztek az adóellenőrök egy újabb magánklinikátafővárosban,ésismétnemkaptakbizonylatota
kezelésellenértékéről.aNemzetiadó-ésVámhivatal(NaV)
munkatársai folytatják a szolgáltató szektor korábban kevésbéellenőrzöttágazatai,példáulamagánorvosipraxisok
ésluxusszolgáltatókvizsgálatát.
Az adóhatóság egyik adóellenőre derékfájásra hivatkozva jelentkezett be egy budapesti fájdalom-centrumban praktizáló,
szolgáltatását méltányos áron hirdető orvoshoz. A vizsgálat
közben „párja" a rendelő előterében várakozott.
Az öt perces vizit közben a páciensként megjelenő adóellenőr először akkor lepődött meg, amikor egy adag fájdalomcsillapító injekciót kapott, és csak ezután kérdezte meg tőle
az orvos, allergiás-e valamilyen gyógyszerre.
A szolgáltatás 12 ezer forintba került, amit már az időközben behívott másik adóellenőr fizetett ki. pár perc várakozás
után a pár elköszönt, majd – mint Columbo nyomozó – az ajtóból visszafordultak.
Miután felfedték kilétüket, az orvos azzal védekezett, hogy
ő adott volna nyugtát, de nem volt rá ideje. A nyugtatömb egy
táska mélyéről került elő, szemmel láthatóan csak ritkán
használták, noha az adózó heti több alkalommal rendelt, a váró pedig ez alkalommal is tele volt betegekkel.
A jogszabály értelmében a nyugtaadási kötelezettség elmulasztása miatt akár egymillió forint bírság is kiszabható,
és a mulasztó utólagos adóellenőrzésre is számíthat.

Várakozási idők közzététele segíti az adózókat
Az ügyfelek ügyintézési lehetőségeiről történő magasabb
szintű tájékoztatás, továbbá az adózók számára legoptimálisabb ügyintézési időpontok megválasztása érdekében a
nemzeti Adó- és vámhivatal (nAv) közép-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága internetes honlapján hetente

közzéteszi a központi ügyfélszolgálatain tapasztalható átlagos várakozási időket.
A szolgáltató jelleg erősítése és az adózói komfortérzet
növelése ösztönzi az adóhatóságot arra, hogy heti rendszerességgel tájékoztassa az adózókat a budapesti központi ügyfélszolgálatokon (azaz az észak-budapesti Adóigazgatóság
Xiii. kerület petneházy utca 6-8., a kelet-budapesti Adóigazgatóság Xiv. kerület Gvadányi utca 69., a Dél-budapesti Adóigazgatóság iX. kerület vaskapu utca 33-35. és a pest Megyei
Adóigazgatóság Xiii. kerület kresz Géza utca 15. szám alatt
található félfogadási helyein), a közzétételt megelőző héten
mért átlagos várakozási időkről.

Információk
Az információ a www.apeh.hu oldalon keresztül, táblázatba
foglalva érhető el: http://www.apeh.hu/magyar_ oldalak/
regiok/kozepmagyarorszag/helyihirek/ugyfelvarakozas.html.
A táblázat napi – azon belül óránkénti – bontásban, különböző színekkel jelölt várakozási intervallumok megjelenítésével
segíti az ügyfelek tájékozódását.
Az adózóknak célszerű azokban az időpontokban felkeresni az adóhatóság ügyfélszolgálatait, amelyek zöld színnel
kerültek megjelenítésre (ezek ügyintézési helyenként változnak), hiszen a megelőző heti tapasztalatok alapján ezekben
az időpontokban az átlagos várakozási idő nem haladta meg a
negyed órát. Ugyanakkor a pirossal megjelölt időpontok helyett (amelyek szerda 10:00 és 14:00 között jellemzőek) érdemes más ügyintézési időt választani, ellenkező esetben az
adózóknak háromnegyed órát meghaladó várakozással kell
számolniuk.
Az adóhatóság bízik abban, hogy új szolgáltatása segíti az
adózókat az optimális ügyintézési idő megválasztásában, ezzel is hozzájárulva az adókötelezettségek megfelelő módon
ApEH
történő teljesítéséhez.

tÁjékOztAtjUk A tisztELt LAkOssÁGOt,
hogy 2012 februárjától
aszelektívhulladékszállítás
mindenhónapelső
SzErDájáN
lesz hétfő helyett.
Az első szállítás napja: 2012.02.01.

Bag nagyközség önkormányzata
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BAGi HíRLAp

2012 jAnUÁR

szoLGáLTATÓ
Sport

Újesztendő
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

Meghívó
óvodaaGyermekekértalapítvány
kuratóriuma szeretettel vár minden
kedves érdeklődőt a bagi Dózsa György
Művelődési házban
2012. január 28-án 20 órakkor kezdődő

jótékoNySáGIbálra
zene:Galga Express Band
belépővacsorával:3500 Ft/fő
jegyeketjanuár26-iglehetigényelni:
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!
lEGyENaVENDéGüNk!

LABDArúGás – feLnŐTT
felnőtttabella(2012január10-én)
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m: Mérkőzés, Gy: Győzelem, D: Döntetlen, V:vereség, lG: Lőtt gól,
kG: kapott gól, Gk: Gólkülönbség, p: pont

orVoSIüGyElEtEk

házIorVoSokrENDEléSIIDEjE
Dr. Balatoni Gyöngyi (Bag, Hősök tere 1.) Telefon: +36/28-504-215
rendelési idő: Hétfő, kedd, Csütörtök: 8-12 óráig, szerda: 14-18 óráig,
péntek: 8-11 óráig. (pénteken csak páratlan héten)
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, péntek: 9-12 óráig, (péntek csak páros héten).
Nappali,éjszakaiéshétvégiügyelet
A hétvégi ügyelet mellett a nappali és éjszakai ügyeletet is a turai központi
Ügyelet látja el. köznapokon 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén
péntek délután 14 órától hétfő reggel 8 óráig hívható, illetve kereshető fel.
Címe: Tura, petőfi tér 2. Telefon.: 104
afoGorVoSrENDEléSIIDEjE
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.

állatIüGyEk

üGyElEtESállatorVoSok:
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
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