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helyiségeiben megkezdte működését
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Sobri, a legenda
Hagyományteremtő táncszínházi
bemutatóval lepte meg közönségét 
a Muharay Elemér Népi Együttes 
a bagi művelődési házban.        

/ 6. oldal

Menetrendek
A hagyományokhoz híven idén is 
megjelentetjük a MÁV és a Volánbusz
járatainak menetrendjét Bag–Budapest,
illetve Hatvan irányába. 

/ 11–12. oldal

Ked ves Bagiak! Tisz telt Galga menti Pol gá rok!
Az át la gos nál is ne he zebb esz ten dőn va gyunk túl. Egy nem -
zet kö zi pénz ügyi nyo más alatt lé vő, az utób bi 20 év ben
Szét-Tocsikolt or szág, csőd szé lé re jut ta tott, ki fosz tott, ön -
kor mány za ti rend sze rét kel lett kon szo li dál ni, talpraállítani
és át ala kí ta ni 2012-ben.

Mi köz ben fél Eu ró pa gaz da sá gi csőd ben van,
Gö rög or szágot, Spa nyol or szágot, Ír or szágot
kö zös pén zek ből tart ják tal pon, eköz ben ne künk
ma gya rok nak min denféle újabb, sú lyo sabb fel té -
te le ket ta lál nak ki, hogy gaz da sá gi lag meg pró bál -
ja nak el le he tet le ní te ni ben nün ket.

Az év vé gé re is kap tunk „aján dé kot” a nem zet -
kö zi pénzoligarcháktól, Ron Verber sze mé lyé ben,
aki nem is olyan ré gen még 22 mil lió ro mán Ma -
gya ror szág ra jö ve te lé vel ri o ga tott! Ron Werber ide,
IMF oda, 2012-ben nem kis mun ká val és a ma gyar em be rek
több sé gé nek ki tar tá sá val, alap ja i ban át ala kí tot tuk az or szág
ön kor mány za ti rend sze rét, és tal pon ma rad tunk.

20 év után 2013-ban egy át ala kí tott köz igaz ga tá si rend -
szer rel, pénz ügyi leg sta bi li zált or szág gal tu dunk in dul ni.

Ne künk, Galga menti em be rek nek, így a bagiaknak is új,
nagy le he tő ség nyílt meg az zal, hogy a kö vet ke ző év ti zed re
úgy for dul tunk, hogy nem Pest me gye Sza bol csa és Gö döl lő
hát só ud va ra va gyunk, ha nem az Aszó di Já rás pol gá ra i ként
in téz het jük dol ga in kat.

So kan pró bál tak ke reszt be ten ni a „sa ját” já rá sunk meg -
ala kí tá sá nak, de az utol só pil la nat ban – Or bán Vik tor mi nisz -
ter el nök úr dön té se alap ján – még is csak a Galga menti em be -
rek ol da lá ra dőlt el a már szin te ki lá tás ta lan po li ti kai harc.

Ez zel a si ker rel az itt élő em be rek jö vő je fel ér té ke lő dik,
hi szen egy önál ló já rás, köz igaz ga tás, alap ja i ban már ér té ké -
ben eme li az is ko la rend szer től az egész ség ügy ön át, akár az
in gat la na ink ér té két is.

Ne künk, bagiaknak kü lö nös si ke res nek ígér ke zik a
2013-as év. Min t a ho gyan erről a „FÉL IDŐ BEN” cí mű
fény ké pek kel il luszt rált ön kor mány za ti ki ad vány ban be szá -
mol tunk köz sé günk la kó i nak.

Rend be  tet tük a ra va ta lo zót, aka dály men te sí tet tük a
sport pá lya épü le tét. A mű ve lő dé si ház aka dály men te sí té sé vel
el in dí tot tuk  köz sé günk egyik leg na gyobb épü le té nek fel -
újí tá sát. A pol gár mes te ri hi va tal fű tés kor sze rű sí té sé re si ke -
re sen pá lyáz tunk. Dr. Pin tér Sán dor mi nisz ter úr tá mo ga tá sát

egye dü li ként el nyer ve, Pest me gyé ben egydülál-
lóként, 100 KW-os aprítékoskazán és a hoz zá  tar -
to zó komp lex tech no ló gia ke rült te le pí tés re.

Ez zel a min ta pro jekt tel to váb bi 6 fő köz mun -
kás ka pott 6 hó nap ra 100%-os ál la mi fi nan szí ro -
zás sal mun ka le he tő sé get.

A most rend szer be állt ka zán és aprítékoló esz -
kö zök kel a 150 Ft-os gázt 30 Ft-ra tud juk ki vál ta -
ni, mi köz ben a kö vet ke ző esz ten dők ben a köz ség
köz te rü le te i nek ki ta ka rí tá sa köz ben meg te remt jük
ma gunk nak az új ra ter me lő dő ener gi át.

Je len leg a bagi pol gár mes te ri hi va tal nak nincs fű té si gáz -
szám lá ja.

A je len le gi pénz ügy kon szo li dá ci ó nak kö szön he tő en
2013-ban a mű ve lő dé si ház ba is kí vá nunk te le pí te ni egy
ugyanilyen ka zánt és a hoz zá kap cso ló dó ki egé szí tő ket, hogy
az ed di gi 3-3,5 mil lió fo rin tos gáz szám lá ját fe lé re, har ma dá -
ra tud juk csök ken te ni.

A ba bo na sze rint a 13-as szám nem iga zán sze ren csés, mi,
Galga menti, bagi em be rek még is úgy gon do lom, op ti mis tán
te kint he tünk a 2013-as esz ten dő re.

Adós ság csap dá ból ki sza ba dul va, rész ben már mo der ni -
zált ener ge ti kai rend szer rel ren del ke ző köz épü le tek kel, a
köz ség köz nyu gal má nak meg tar tá sával az ép pen ak tu á lis vi -
lág vé gét túl él ve te kint he tünk 2013-ra. 

Kí vá nok min den baginak, Galga menti em ber nek és
nem utol só sor ban a vi lá gon élő min den MA GYAR 
EM BER NEK jó egész sé get, csa lád juk kal, sze ret te ik kel
kö zös bol dog új évet

Tóth Gá bor
pol gár mes ter

Újévi köszöntő
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Dr. Szebenyei Zsolt 1965-ben szü le tett Bu da pes ten. 1991-
ben az Ál lam igaz ga tá si Fő is ko lán igaz ga tás szer ve ző é ként
dip lo má zott, majd 2000-ben a Sze ge di Tu do mány egye te -
men jo gász ként dok to rált. 1992-től elő ször a Kö zép-Du na-
völ gyi Kör nye zet vé del mi Fő fel ügye lő ség nél, majd 1994-
től a Kör nye zet vé del mi és Te rü let fej lesz té si Mi nisz té ri um -
ban volt ha tó sá gi ügy in té ző. 2000-től az Egressy és Hal mi
Ügy vé di Iro dá ban ügy véd je lölt ként dol go zott, majd 2004-
től a péceli pol gár mes te ri hi va tal ban volt iro da ve ze tő és

jog ta ná csos. 2006-tól ügy véd ként dol go zott, majd 2007-
ben az APEH Kö zép-ma gyar or szá gi Re gi o ná lis Igaz ga tó sá -
gá hoz ke rült, ahol jog ta ná csos ként te vé keny ke dett. 2009-
től a Gö döl lői Kör ze ti Föld hi va tal ve ze tő je lett, 2011-től
pe dig a NAV Észak-bu da pes ti Adó igaz ga tó sá gá nál dol go -
zott ha tó sá gi ügy in té ző ként mos ta ni ki ne ve zé sé ig. Há zas,
két gyer mek édes ap ja. Az aszó di já rás hoz tar to zó te le pü lé -
sek: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa,
Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg.

Dr. Szebenyei Zsolt, az Aszó di Já rá si Hi va tal ve ze tő je

2012.� no�vem�ber� 29-én� tar�tot�ta� bag� nagy�köz�ség� ön�kor�-
mány�za�tá�nak�kép�vi�se�lő-tes�tü�le�te�a�ta�va�lyi�év�utol�só�ren�des
tes�tü�le�ti�ülé�sét.�

Költ ség ve té si ren de let mó do sí tá sa
A kép vi se lő-tes tü let a Pénzügyi-Ellenőrzési, Gaz da sá gi, Va -
gyon gaz dál ko dá si és Te le pü lés fej lesz té si Bi zott sá gá nak ja vas la -
tá ra egy han gú lag el fo gad ta a költ ség ve té si ren de let mó do sí tá -
sát 717 560 000 Ft ki adá si, il let ve 717 560 000 Ft be vé te li fő -
össze gek kel. A mó do sí tást 2012. ja nu ár 1-je és szep tem ber 30.
kö zött pót elő i rány zat ként biz to sí tott nor ma tí vák in do kol ták.

Har ma dik ne gyed évi pénz ügyi tá jé koz ta tó
A 2012-es év III. ne gyed év ének pénz ügyi zá rá sa szep tem ber
30-án meg tör tént. Az  ere de ti elő i rány zat 671 754 000 Ft
be vé telt és 671 754 000 Ft ki adást ha tá ro zott meg. Ezt fél -
év kor és most is mó do sí ta ni kel lett köz pon ti nor ma tí vák ér -
ke zé se mi att, így je len leg a ki adá si fő összeg 717 560 000 Ft,
a be vé te li fő összeg pe dig  717 560 000 Ft.

Költ ség ve té si kon cep ció
Tör vé nyi elő írás, hogy az ön kor mány zat ok év vé ge előtt fo -
gad ják el költ ség ve té si kon cep ci ó ju kat, ám meg ne he zí ti a
ter ve zést, hogy a köz pon ti költ ség ve tés még nem szü le tett
meg ek kor, il let ve az, hogy 2013. ja nu ár 1-jé től a já rá si rend -
szer be ve ze té sé vel az ön kor mány za ti fel adat el lá tás és fi nan -
szí ro zá si rend szer alap ja i ban meg vál to zik. Az így meg szü le -
tett kon cep ció ki mond ja a ta ka ré kos ság és ha té kony ság ér -
vé nye sí té sét a gaz dál ko dás ban. A pol gár mes te ri hi va tal mun -
ka tár sai kö zül 4 dol go zó át ke rül a já rás hoz, így csök ken a hi -
va tal sze mé lyi és já ru lék ki adá sa. Az ál ta lá nos is ko la fenn tar -
tá sa ál la mi fel adat kör lesz, bár az ön kor mány zat az is ko la
mű köd te té sé ről is le mon dott, még nem tud ni, hogy azt át ve -
szi-e az ál lam, így nem tud ni, hogy ez zel kap cso lat ban lesz-e
az ön kor mány zat nak fel ada ta, költ sé ge. Je len tő sen meg -
könnyí ti az ön kor mány zat dol gát a hi tel ál lo mány ál la mi át -
vál la lá sa. Az ön kor mány zat be vé te le it az inf lá ció mér té ké vel
emel ni kí ván ja. Ki adás ként ter vez ni kell a rég óta ha lo ga tott
tűz ol tó sá gi el len őr zést, át kell gon dol ni, hogy a Rétesfesztivál

mi lyen for má ban ke rül jön meg ren de zés re. Az ön kor mány zat
to vább ra is részt kí ván ven ni  a köz mun ka prog ram ban. A
költ ség ve té si kon cep ci ót 5 igen sza va zat tal, Var ga And rás
kép vi se lő tar tóz ko dá sa mel lett fo gad ta el a kép vi se lő-tes tü let.    

67 éve sen el hunyt Dr. Perjési György
2012. év vé gén el hunyt Dr. Perjési György, aki 40 évig (1971-
2011-ig) volt Bag Nagy köz ség há zi or vo sa. Ha lá la kor már
nem élt Bagon. A csa lád ré szé ről az ön kor mány zat sem mi lyen
tá jé koz ta tást nem kapott. A te me tés idő pont já ról a he lyi egy -
ház tól ér te sül tünk. Előb bi ek okán  hi va ta lo san nem tud tunk
és nem kí ván tunk a bú csú szer tar tá son részt ven ni, bár a Kép -
vi se lő-tes tü let dön té se ér tel mé ben en nek el le né re Dr. Perjési
Györ gyöt az ön kor mány zat sa ját ha lott já nak te kin ti, szá má ra
dísz sír he lyet biz to sí tott és te me té sé nek költ sé ge it áll ta.   -kr-

tIsz telt baGI la ko sok!
Öröm mel tá jé koz ta tom Önö ket, hogy 2013. ja nu ár 2-án 7:30 óra kor 

Aszód Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak föld szin ti he lyi sé ge i ben meg kez di mű kö dé sét az Aszó di Já rá si Hi va tal. 
Fél fo ga dá si rend je az Aszó di Pol gár mes te ri Hi va tal fél fo ga dá sá hoz iga zo dik.

Beke And rea, jegyző

Az önkorMányzAt Hírei

– Bag Nagyközség Önkormányzata pályázatot ír ki a 2191 Bag, Petőfi tér 1/a.
(129 hrsz.) alatt lévő Dózsa György művelődési Ház büféjének és 
a hozzá tartozó helyiségek üzemeltetésére.

– A helyiségek bérleti díját 70 000 Ft / hó összegben állapítja meg.

– Feltételként szabja, hogy a bérlőnek a víz- és villany almérőket be kell
szereltetnie; a fűtést díját a fogyasztott köbméternek megfelelően kell
kiegyenlítenie az egyéb közüzemi számlákkal együtt.

– az ön kor mány zat el kép ze lé se a mű köd te tés sel kap cso lat ban a kö vet ke ző: 
a bü fét ki zá ró lag ká vé ház vagy internet ká vé zó for má já ban kell mű köd tet ni,
to váb bá te vé keny sé gé nek kap cso lód nia kell a kul túr ház pro fil já hoz. A bér lő -
nek le he tő sé ge van bá lok, ta lál ko zók, mun ka he lyi ren dez vé nyek, tré nin -
gek szer ve zé sé re, a mű ve lő dé si ház ud va rát is igény be ve he ti. la ko dal mak
al kal má val a bü fé hasz ná lat egye di szer ző dés tár gyát ké pe zi. 

– Részletes programot és elképzelést várunk a jelentkezőtől.

– A bérlemény előzetes megtekintéséhez kérjük keresse a művelődési ház
gondnokát. antal István: +36-20-40-177-11

– a pá lyá zat be nyúj tá sá nak ha tár ide je: 2013. ja nu ár 31.

Pá�lyá�zat�a�mű�ve�lő�dé�si�ház�
bü�fé�jé�nek�mű�kö�de�té�sé�re
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a�kö�te�le�ző�ké�mény�sep�rő-ipa�ri�köz�szol�-
gál�ta�tás� kö�ré�be� tar�to�zó� fel�ada�to�kat� a
ma�gyar� ké�mény� kft.� al�kal�ma�zott�jai
lát�ják� el.� a� dol�go�zó�ink� név�re� szó�ló
meg�bí�zó�le�vél�lel� és� fény�ké�pes� iga�zol�-
vánnyal�ren�del�kez�nek.

Kéményseprőinknek az aláb bi 
fel ada to kat kell elvégezniük
• a biz ton sá gos mun ka vég zés he lyi fel -

tét ele i nek (ké mény sep rő jár da, te tő-ki -
bú vó ab lak, lét ra, hág csó stb.) meg -
létének és ál la po tá nak szem re vé te le -
zés sel tör té nő vizs gá la ta.

• az elő ző tisz tí tás, el len őr zés és mű sza ki
fe lül vizs gá lat so rán meg ál la pí tott és a tu -
laj do nos tu do má sá ra ho zott hi bák, sza -
bály ta lan sá gok meg szün te té sé nek szem -
re vé te le zés sel, il let ve a hi ba, a sza bály ta -
lan ság jel le gé től füg gő ké mény sep rő -
szer szám mal tör té nő vizs gá la ta.

• a ké mé nyek és tar to zé ka ik ren del te tés -
sze rű és biz ton sá gos hasz ná la tá ban be -
kö vet ke zett hi bák, sza bály ta lan sá gok
szem re vé te le zés sel, il le tő leg szük ség
sze rint ké mény sep rő szer szám mal tör -
té nő meg ál la pí tá sa

• az át jár ha tó ság vizs gá la ta a ké mény já rat
tel jes hossza men tén ké mény sep rő szer -
szám mal.

• gáz-tü ze lő be ren de zés égés ter mék el ve -
ze té sé re szol gá ló ké mé nyek nél a ke let -
ke zett égés ter mék ma ra dék ta lan el tá -
vo zá sá nak vizs gá la ta, szük ség ese tén
mű szer se gít sé gé vel.

Ké mény tisz tí tás ese tén
• a ké mény já rat tel jes hossz ban tör té nő

tisz tí tá sa, a ké mény tí pu sá nak és anya gá -
nak meg fe le lő en.

• be kö tő nyí lás, ko rom zsák, füst csa tor na,
to váb bá mel lék csa tor nás gyűj tő ké mény

mel lék csa tor ná já nak a meg fe le lő ké -
mény sep rő- szer  szám mal tör té nő tisz tí -
tá sa, va la mint a ke let ke zett szi lárd hul la -
dék (ko rom, per nye, fal tör me lék stb.)
el tá vo lí tá sa és edény be he lye zé se

• ha az égés ter mé ket ha gyo má nyos ké -
mény sep rő tisz tí tó esz köz zel nem le het
el tá vo lí ta ni, ak kor ké mény ége tés vég -
zé sé re van szük ség, ki ége tő be ren de -
zés sel. Nem ter jed ki a kö te le ző köz -
szol gál ta tás:

• olyan tü ze lő be ren de zés ége té sé nek el ve -
ze té sé re szol gá ló ké mény re, ami nem la -
kás ban vagy nem hely ség ben van – ker ti
sü tő ke men ce, épü le ten kí vü li tűz hely,
sza bad tér ben el he lye zett ka zán.

• ar ra a ké mény re, amely hasz ná la ton kí -
vül áll, és amely nek be kö tő nyí lá sa it és
tisz tí tó nyí lá sa it be fa laz ták, vagy nem ég -
he tő anyag gal tö mö ren, il let ve egyéb,
nem old ha tó sze re lé si tech no ló gi á val
(kö tés sel) le zár ták, és a ké mény tisz tí tás
he lyén jól lát ha tó mó don meg je löl ték

• a le ve gő be ve ze tő ele mek kar ban tar tás -
ásás ra, tisz tí tá sá ra.

• a tü ze lő be ren de zé sek kar ban tar tás ára,
tisz tí tá sá ra

• a tü ze lő be ren de zést a ké ménnyel
össze kö tő füst cső kar ban tar tás ára, tisz -
tí tá sá ra.
A ké mény szer ke zet egy sze rű sé ge mi att

ne be csül je le a ve szélyt, ne fe led je, a ké -
mény ál la ga rom lik leg gyor sab ban egy épü -
le ten be lül. Az Ön csa lád ja, va la mint az ott -
ho na biz ton sá ga meg éri ezt a tö rő dést.

Bár mi lyen kö te le ző ké mény sep rő-ipa ri
köz szol gál ta tás sal kap cso la tos kér dé sük
len ne az aláb bi el ér he tő sé ge in ket ke res se -
nek meg ben nün ket:

Ma gyar Ké mény Kft. 
2100, Gö döl lő Remsey Krt. 12

Telefon:06-1-766-5850/233-as mel lék

kér Jük, en ged Je be A ké Mény SeP rőt!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy bag Nagyközség Önkormányzata a temető feletti szőlődomb
elhagyott telkeinek elszáradt fáktól, bokroktól való megtisztítását tervezi a tavasz folyamán.

Önkormányzatunk ezzel egyrészt a száraz időszakban igen gyakran előforduló tűzeseteket kívánja megelőzni,
melyek többször fenyegették már leégéssel a közeli nyaralókat, lakóingatlanokat; másrészt az általunk

vásárolt apríték kazánok tüzelőanyaggal való ellátását kívánjuk megoldani.

Kérjük azokat a tulajdonosokat, akik nem járulnak hozzá, hogy önkormányzatunk elvégezze ezt a tisztító
munkát (ami amúgy az ő feladatuk lenne), jelezzék községünk jegyzőjének, vagy műszaki előadójának!

A SZŐLŐDOMB MEGTISZTÍTÁSA

Beke Andrea, jegyző
E-mail: jegyzo@bagfalu.hu

Benedek Miklós, műszaki előadó
Telefon: +36-30-667-25-40,  E-mail: muszaki@bagfalu.hu

tiSz telt ügy fe le ink!
A Pol gár mes te ri  Hi va tal fél fo ga dá sa
2013. ja nu ár 14-től  a kö vet ke ző -
kép pen ala kul.

Fél fo ga dás:
Hét fő: 13-18-ig
Kedd: nincs
Szer da: 8-12-ig

13-16-ig
Csü tör tök: nincs
Pén tek: 8-12-ig.

az ügy fél szol gá lat (Nagy kö rös ut ca
fel ől) ter mé sze te sen to vább ra is
egész nap, a hét min den nap ján áll
az ügy fe lek ren del ke zé sé re.

tóth Gá bor fél fo ga dá si ide je: 
min den csü tör tö kön 9-12-ig

beke and rea jegy ző: 
min den csü tör tö kön 8-12-ig.

Amint Tisz telt ügy fe le ink lát ják, he ti
egy al ka lom mal hosszab bí tott fél -
fo ga dást tar tunk, hogy azok a pol -
gá rok, akik dél után 16. óra után
tud ják in téz ni ügye i ket, azt hét fői
na pon meg tud ják ten ni.

A hi va tal a fél fo ga dá son kí vü li
idő szak ban zár va van, ezért kér jük
az ügy fe le ket szí ves ked je nek be -
tar ta ni a fél fo ga dá si ren det.

Tá jé koz tat juk to váb bá a la kos -
sá got, hogy elő re lát ha tó lag ja nu ár
vé gé től já rá si ügy se géd fog a hi va -
tal ban mű köd ni, aki nek a fel adat
lesz a já rás hoz be adan dó anya gok
he lyi át vé te le. Pon tos idő pont ról a
ké sőb bi ek ben tá jé koz ta tom a la kos -
sá got.

Beke And rea

jegy ző

FelHívás
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iSkolAi Hírek

w Bár a de cem ber hó na pot vi szony lag rö vid nek gon dol juk
– hi szen 22-én már nem men tünk is ko lá ba a té li szü net
mi att –, még is na gyon sok prog ra munk volt. Szin te egy -
mást ér ték a ren dez vé nyek. 

w Két szom ba ton is dol goz tunk: 1-jén ta ní tot tunk, az SNI
„ta go za tun kon” pe dig – helyiek be vo ná sá val – et ni kai

nap ke re té ben a ro ma kul tú ra ér té ke i vel (ze ne, tánc, éte -
lek) is mer ked tek meg a gye re kek. 15-én ka rá cso nyi for -
ga tag ke re té ben kéz mű ves fog lal ko zá so kat tar tot tunk. 

w A hét fő reg ge lek az ad ven ti ko szo rú gyer tyá i nak meg -
gyúj tá sá val, a fel sős év fo lyam ok mű so rá val kez dőd tek.
Mi re az utol só gyer tya is meg gyul ladt, va la mennyi en ün -
ne pi han gu lat ba ke rül tünk.

w A sza bad idő is az ün ne pek je gyé ben telt, dél utá non ként
Mi ku lás „bu li”-kat, ad ven ti ké szü lő dé se ket és zsib vá sárt
is tar tot tunk. A dél utá ni aján dék ké szí tés ben a szü lők,
nagy szü lők is a se gít sé günk re vol tak. Kö szön jük Ne kik!

w 6-án is ko lánk ban járt a Tél apó (kö szön jük ne ki, hogy
idén se fe lej tett el min ket!).

w 12-én Bagon volt Hor váth Krisz ti na, tan ke rü le ti igaz ga -
tó asszony, hogy az is ko la át adá sá ról szó ló meg ál la po dás
rész le te it át be szél je jegy ző asszonnyal. A meg be szé lé sen
ter mé sze te sen mi is je len vol tunk, hi szen min den –
iskolát érintő – do log ról tud nunk kell ah hoz, hogy az ed -
dig meg szo kott szín vo na lat to vább ra is biz to sí ta ni tud -
juk. /2013. ja nu ár 1-jétől a szak mai mun ká ért, an nak bé -
re zé sé ért az ál lam, míg az épü let mű köd te té sé ért (víz, vil -
lany, fű tés) az ön kor mány zat lesz a felelős./ 

w 14-én dél után a Pa lán ta Gyer mek men tő Misszió mun ka -
tár sai a Bet le he mi csil lag ról tar tot tak báb elő adást,
mellyel meg ad ták a kez dő han gu la tát az előt tünk ál ló ün -
ne pek nek. (Kö szön jük az illetékesnek a szer ve zést!)

w 21-én ka rá cso nyi ün ne pély re vo nul tunk át ta nít vá nya -
ink kal a Dó zsa György Mű ve lő dé si Ház ba. Itt ke rült sor
az ad ven ti ko szo rú ne gye dik gyer tyá já nak meg gyúj tá sá -
ra, mely re a nyol ca di ko sok ké szül tek ün ne pi mű sor ral. A
3.a-sok tél após je le net tel em lé kez tek meg de cem ber 6-
áról, majd a 2.b-sek és a ha to di ko sok an gyal kás bet le he -
mi já té ka már a ka rá csonyt, Jé zus szü le té sé nek vá rá sát
idéz te. A mű sor han gu la tát csak fo koz ta Sán dor Or so lya
és Dallos Do mi ni ka né me tül el mon dott ver se, va la mint
az is ko la fu ru lyá sa i nak, gi tá ro sa i nak já té ka. Az ün ne pi
mű sort kö zös ének lés zár ta.

w Az nap es te a fa lu  ka rá cso nyi ünnepségén Ba lázs Já nos
kép vi se lő úr ké ré sé re is mét sze re pel tünk: a dél előt ti
ka rá cso nyi je le ne tet ad tuk elő; mely re a gye re ke ket
Gigorné Pór la ki Ju dit ta ní tó né ni ké szí tet te fel. Si ma
Ist ván ta nár úr ve ze té sé vel pe dig az is ko la fu ru lyá sai és
gi tá ro sai mu tat koz tak be. A mun ká ban Horváthné
Maczkó Ka ta lin volt a se gít sé gük re.

w A ta va lyi hoz ha son ló an idén (de cem ber ben) is volt egy la -
kos sá gi be je len té sünk, mi sze rint is ko lánk né hány ta nu ló -
ja (sze ren csé re csak 1-2 van, aki nem ért a szép szó ból)
meg rug dos tak egy ka put, an nak be ren de zé sé ben mint egy
15 ezer fo rin tos kárt okoz va. Is ko la gyű lés után igen gyor -
san ki de rült a tet te sek ki lé te. Az volt a mi ni mum, hogy el -
vit tük a gye re ke ket a sér tet tek hez bo csá na tot kér ni. Is ko -
lánk ta nu lói egy re in kább meg ér tik, hogy is ko lán kí vül is
az is ko lát kép vi se lik. Cse le ke de te i kért vál lal ni uk kell a
fe le lős sé get. Az in téz mény jó hí re pe dig kö zös fe le lős sé -
günk. Re mé lem, a jö vő ben ilyen vagy ha son ló cse lek -
mény nem fog elő for dul ni. 

w Bár a fel so ro lás ból ki ma radt, ta lán sen ki nek sem kell bi -
zony gat nom, hogy a min den na pos ne ve lés mel lett leg -
fon to sabb fel ada tunk a ta ní tás/ta nu lás. Mi vel ja nu ár 11-én
vé get ér az el ső fél év, a fél évi je gyek le zá rá sa/át né zé se is
meg tör tént, ter mé sze te sen meg hagy va a ja ví tás le he tő sé gét
a szü net utá ni 1 hét re is. Ez ta lán a nyol ca di ko sok szá má ra
a leg fon to sabb, hi szen a má so dik fél év el ső leg ko mo -
lyabb fel ada ta az ő be is ko lá zá suk.

Ered mé nyes, moz gal mas (fél) évet tud ha tunk ma gunk
mö gött. Kí vá nom, hogy a kö vet ke ző is leg alább ilyen si ke res
le gyen, és se gí tő ink ne hagy ja nak el min ket so ha! Kö szö nöm
min den ki nek a tá mo ga tá sát, mun ká ját! 
2013-ban�(is)�min�den�ki�nek�jó�egész�sé�get�kí�vá�nok:�

Szásziné Győ ri Éva



2013 JANuÁR BAGI HÍRLAP  5iskolai�hírek

előző� lapszámunkban� a� nyomda� ördöge� miatt� a� betűk
összecsúsztak�ebben�az�írásban,�ezért�most�újra�közöljük.�

No vem ber 9-én Aszó don 36 di ák rész vé te lé vel ren dez ték
meg a Pe tő fi sza va ló ver senyt. Al só ta go za tun kat Ka to na Jan ka
(2. b), a fel sőt Szé kely Ber na dett (7. a) kép vi sel te. Leg na -
gyobb örö münk re mind két ta nu lónk el ső lett!...

A sza va ló ver seny re Aszód, Acsa, Bag, Domony, Galg amá csa,
He réd, Héhalom, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vác har -
tyán ál ta lá nos is ko lá i ból ér kez tek vers mon dók. A mi e ink
min den kit ma guk mö gé uta sí tot tak. Is ko lánk ba sok te het sé ge
gyer mek jár, sze ret ném, ha az ol va sók meg is mer nék leg alább
azt a két „nem min den na pi” gyer me ket, akik a fő dí ja kat és az
ez zel já ró di cső sé get el hoz ták Bagnak, ne künk. 

Ka to na Jan ka (2.b): Ked ven cem a vers és a
me se. Sze re tek kö zön ség előtt ver set vagy
me sét mon da ni. Az el ső vers, ami re szí ve sen
em lé ke zem az Al ma, al ma, pi ros al ma oda -
fenn a fán… Ahogy mon dom, el kép ze lem
és ab ból, ahogy fi gyel nek, lá tom, hogy ők is
el tud ják kép zel ni, hogy mi ről me sé lek. Már

el ső ben el kez dő dött ez ná lam, ami kor Jut ka né -
ni meg ta ní tot ta ne künk a be tű ket. Annyi ra
meg sze ret tem az ol va sást, hogy nem is bí rom
ab ba hagy ni. Fő képp ma gyar nép me sé ket ol va sok. Mi ott hon
is me sé lünk: én a hú gom nak, az anyu kám meg ne kem. 

Szé kely Ber na dett (7.a): 1999-ben szü let -
tem. Kis ko rom ban Tö rök bá lin ton él tünk, de
az el ső osz tályt már Bagon kezd tem. Ro ko -
na ink él nek itt, a há zun kat is az ő se gít sé gük -
kel épí tet tük. Sze re tek is ko lá ba jár ni, nincs is
ked venc tan tár gyam, min dent sze re tek. Kis -
ko rom tól sza va lok, az elő vers re nem em lék -

szem, de a ked ven cem Pe tő fi nek a Szé ke lyek hez írt ver se.
(Ta valy kü lön dí jas lett a kör ze ti ver se nyen. szerk.) Na gyon
sze re tek ol vas ni, most is két köny vet ol va sok egy szer re: Sue
Townsend-től az Adrien Mole tit kos nap ló ját és a Leiner La -
u ra Szent Jo han na gimi c. köny vét. Hogy mi kor me lyi ket, az
at tól függ, hogy mi lyen han gu lat ban va gyok. Ha iz ga lom ra
vá gyom, ak kor az el sőt, ha ér zel mes dol gok ról sze ret nék ol -
vas ni, ak kor a má so di kat vá lasz tom. 

Kö szön jük szé pen lá nyok, csak így to vább!

a� Pa�lán�ta� gyer�mek�misszió� iga�zán� meg�ha�tó
ka�rá�cso�nyi� tör�té�ne�tet� bá�bo�zott� el� a�nap�kö�zis
gyer�me�kek�nek� az� is�ko�lá�ban� 2012.� de�cem�ber
14-én�az�év�leg�meg�hit�tebb�ün�ne�pé�re�ké�szül�ve.

A ke ret tör té net sze rint egy kis lány na gyon szo -
mo rú, mert az is ko lá ban nem hit tek ne ki.
Anyu ká ja egy bib li ai tör té ne tet me sél el ne ki,
hogy meg vi gasz tal ja, mely sze rint Szűz Má ri á -
nak sem hitt sen ki, hogy szű zen fo gant és Is ten
gyer me két hord ja a szí ve alatt. Ám idő vel a
mély hit és Is ten se gít sé gé vel a dol gok jó ra for -
dul nak. Az édes anyát fel vál tó nagy ma ma pe -
dig Jé zus szü le té sé nek cso dá la tos tör té ne tét
me sé li el uno ká já nak, mely bá bok se gít sé gé vel
meg is ele ve ne dett a gyer me kek előtt.

Min den részt ve vő gyer mek CD-t és fog lal -
koz ta tó fü ze tet ka pott aján dék ba, a pe da gó gu -
sok pe dig még egy hasz nos köny vet is. -kr-

BET LE HE MI CSIL LAG
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2012.� de�cem�be�ré�ben� sobri.� a� le�gen�da� cím�mel� tánc�-
szín�há�zi� be�mu�ta�tó�val� vár�ta� kö�zön�sé�gét� a� bagi
muharay�elem�ér�né�pi�együt�tes�a�bagi�dó�zsa�györgy
mű�ve�lő�dé�si�ház�ba.

Ró nai La jos, az együt tes mű vé sze ti ve ze tő jé nek kö szön -
té se után Ritecz György, a Muharay Elem ér Nép mű vé sze ti

Egye sü let el nö ke el mond ta, hogy az együt tes nem ré gi ben
is mé tel tem ki vá ló mi nő sí tést szer zett a né pi együt te sek or szá gos meg mé -
ret te té sén. Az er re va ló fel ké szü lés mi att az együt tes de cem ber ben szo ká sos
gá la mű so ra ké sőb bi idő pont ra to ló dik. Ám nem sze ret ték vol na, ha a
de cem ber be mu ta tó nél kül tel ne el, így a ta va lyi gá lán nagy si ker rel be mu -
ta tott tánc szín há zi est tel ör ven dez te tik meg a kö zön sé get. 

Sobri Jós ka Vas me gyei ret te gett úton ál ló volt, aki ké sőbb le gen dás
du nán tú li be tyár ként vált köz is mert té. Az ő sze rel mi éle té ből me rí tett a
da rab mo dern és ha gyo má nyos nép tánc ele me ket is ma gá ba épít ve. Üde
szín folt volt ez a két es tés elő adás fa lunk kul tu rá lis éle té ben, a tán co sok
iga zán ki tet tek ma gu kért, lát ha tó lag él vez ték, hogy a ha gyo má nyos nép -
tánc mel lett mo der nebb vi zek re is ki evez het tek. Kö szön jük ne kik!        kr.

A Böl cső től a sí rig c. ha gyo mány őr ző ki ál lí tás a mű ve lő dé si ház ban
te kint he tő meg. Ba lázs Jánosné, Ko vács Andrásné, Tóth Sándorné,
Lados Istvánné, Tóth Istvánné, Tóth Mihályné és An tal Ist ván ál -
do za tos mun ká já nak kö szön he tő en a ki ál lí tott tár gyak fel fris sül tek,
a szo ba tisz ta lett, így a ki ál lí tott nép vi se le ti da ra bok, ré gi hasz ná -
la ti tár gyak is mét ré gi fé nyük ben vár ják a fa lu be li ek és messzi ről,
kö zel ről ér ke ző ér dek lő dő ket. A ki ál lí tást 2012. de cem ber 8-án a
Muharay Elem ér Né pi Együt tes Sobri, a le gen da c. elő adá sá val
egyidőben tekintette meg a Taj va ni Köz tár sa ság nagy kö vet ség ének
osz tály ve ze tő je és csa lád ja is. A Sobri táncelőadás le nyű gözte a taj-
vani vendégeket, azt mondták: egy igazi, professzionális produk-
cióban és egy felejthetetlen élményben volt részük.                  kr.

OBRI, A LE GEN DAS

bÖl cső től a sí rIG

Meg újult a ha gyo mány őr ző ki ál lí tás
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2013. február 2-án, 3-án,
17 órai kezdettel minden kedves 
érdeklődőt szeretettel vár 
a Muharay Elemér Népi Együttes
gálaműsorára a bagi Dózsa György
Művelődési Házba.
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KA RÁ CSONy ÉDES ÜN NE PÉN
de�cem�ber� 21-én� dél�után� vár�ta� ön�kor�mány�za�tunk� fa�lunk
min�den�la�ko�sát�a�mű�ve�lő�dé�si�ház�ba,�hogy�a�kö�zel�gő�ka�rá�-
cso�nyi� ün�ne�pek� nyi�tá�nya�ként� kis� kö�zös�sé�günk� együtt� is
meg�em�lé�kez�zen�az�év�leg�szebb�ün�ne�pé�ről.

A je len lé vő ket a Galga Exp ressz ze ne kar vi dám ka rá cso nyi
dal la mok kal fo gad ta, majd Baczoniné Felszeghy Ka ta lin Mó ra
Lász ló Ka rá csony édes ün ne pén cí mű ver sét sza val ta el. Őt
kö vet te Karácsondi Mi hály atya, fa lunk plé bá no sa, aki a
„Vígasságos, han gos nagy örö münk tá mad” kez de tű szép ka -
rá cso nyi éne ket vá lasz tot ta be szé de ve zér fo na lá ul. Hang sú -
lyoz ta, hogy ilyen kor va ló ban han gos, nagy öröm kell, hogy
el tölt se az em be rek szí vét, mert, ahogy az ének foly ta tá sa is
mond ja: „Meg szü le tett Jé zus a be teg vi lág nak”. 

A vi lág saj nos be teg, te le van lel ki ba jok kal, de még is ör -
ven dez ni kell, hi szen meg szü le tett az „or vos” min den baj or -
vos ló ja, aki ké pes min den kit meg gyó gyí ta ni. Ne künk, em be -
rek nek csak egyet kell ten ni: ki tár ni a szí vün ket Jé zus fe lé, a
sze re tet for rá sa fe lé, amely min den sze re tet táp lál, majd mi -

u tán be fo gad tuk őt az éle tünk be, meg ta pasz tal hat juk, hogy
a sze re tet min den bajt le győz. Óvo dá sa ink meg hit ten idéz ték
fel a ka rá cso nyi nép szo kás ok kö zül a pász tor já té kot, majd is -
ko lá sa ink kö vet kez tek. Gigorné Pór la ki Ju dit ta ní tó nő má so -
dik osz tá lyo sai, va la mint Horváthné Maczkó Ka ta lin és
Gódorné Szil ágyi Mag dol na ha to dik osz tá lyo sai kö zö sen ad -
tak elő egy ka rá csony ün ne pe ih let te szín da ra bot. Gaz da
Bog lár ka a Há rom fe nyő cí mű me sét mond ta el, majd az is -
ko la gi tá ro sai, fu ru lyá sai kö vet kez tek Si ma Ist ván ta nár úr
ve ze té sé vel. Ők ka rá cso nyi éne kek ját szot tak. A Szink ron
Nyug dí jas Egye sü let ve gyes ka ra pe dig ka rá cso nyi éne ket
éne kelt, a Muharay Elem ér Né pi Együt tes pe dig a szent csa -
lád já rás és a bet le he me zést bagi ha gyo má nya it ele ve ní tett
meg a szín pa don. Zár szó ként Ba lázs Já nos, az ön kor mány zat
Ok ta tá si-, Kul tu rá lis- és Sport bi zott sá gá nak el nö ke meg kö -
szön te min den sze rep lő nek a rész vé telt, azt, hogy bár kit meg -
ke re sett va la mennyi en, szí ve sen, el ső szó ra vál lal ták a sze rep -
lést, hogy idén is tud jon fa lunk la kos sá ga együtt ün ne pel ni. 

-kr-
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Kö rü löt tem for rong min den! Vi tá zó po li ti ku sok, vá lasz tás ra
ké szül nek, jót akar nak, di csé rik ma gu kat és szid ják egy mást.
Kap zsi ban ká rok ál tal fel her gelt, fö lös le ges üveg gyön gyök után
fut ko só, kap ko dó em be rek ki a bál nak, vagy ér tet le nül, ta nács ta -
la nul néz nek ma guk elé. 

És itt van nak a na pon ta meg fa gyó haj lék ta la nok, a har cot a
hi te lek sú lya alatt fel adó vál lal ko zók, a mun ka nél kü li ek, az
ol csó ter mé ke ket rek lá mo zó mé di ák, és so rol hat nám to vább, de
mi nek, hisz mind ezt hi he tet len nagy pél dány szám ban meg te szi
a saj tó, sok-sok csa tor nán ön ti a te le ví zió, a meg annyi hon lap.

Ülök és lá tom, hogy jön Krisz tus Ki rály, kö ze le dik csen de sen,
mél tó ság gal, hoz zám, hoz zánk, mint haj dan Je ru zsá lem fa lai
fe lé. Meg áll, és hosszan néz. Tes tem ben ha tal mas fé le lem re meg.
Csak le ne bo rulj sír va előt tünk, Is te nünk!

Min den ki nek iga za van! Nem me het ez így to vább! Tu dom
az eszem mel, hogy túl sok már a ha zug ság, a lé ha kép mu ta tás.
Ma gam is ér zem, hogy jó len ne be tör ni né hány ab la kot, szét -
ver ni az ál no kok kö zött.

Tü rel met le nek va gyunk. Egy ér tel met len, na gyon hosszú ra
nyúlt dik ta tú rá ból jö vünk. Na i van, tisz tán in dul tunk 89-ben,
egy más ke zét fog tuk, és a sár ba bo rul va több nyel ven is együtt
imád koz tunk, bol do gan ka cag tunk. Ak kor ér tet tük, most mi ért
nem ért jük egy más nyel vét, vá gyát, ál ma it?

For rong a vi lág! Tu dom, hogy min den ki jót akar. Jót ma gá -
nak, mi nél több jót! Mint a gyer me kek, ve szek szünk ócs ka
ba ba ron gyo kon, és ész re sem vesszük, las san sza ba dul el kö rü -
löt tünk a po kol. Nem igaz, hogy ez a vi lág csak sí rás ból és vér -
ből tisz tul hat meg, lép het to vább! Hogy le he tünk ilyen va kok?

uram, te hány szor pró bál tál össze gyűj te ni ben nün ket, mint
kot ló a csi bé it? Jó szó val biz tatsz, ad tad a sze re tet pa ran csát, és
meg mo sod könnye id del lá ba in kat. Min dent jó sá go san ne künk
ad tál, él het nénk csen de sen pa ra di cso mi bé kes ség ben. Jól fel ta -

risz nyáz tál, min de nünk meg van. A föld cso dás ter mé keny sé ge
sza po rít nap mint nap ke nye ret ne künk, és van annyi agyag, kő,
hogy épít he tünk min den ki nek há zat, ta nyát, ott hont ezen a föl -
dön. Van annyi vas érc, réz, man gán, hogy egy-egy au tó is jut na
a csa lád ja ink nak. Jut könyv, jó film, tisz ta bor és csók, sze re lem
min den ki nek. Nem saj ná lod tő lünk a bol dog sá got.

És jut hat gyer mek ál dás, vagy vér a vé rünk ből, vagy mint
Jó zsef nek a te szent aka ra tod ból. Test vé rem lásd, van kit sze ret -
hetsz, kit ott ho nod ba fo gad hatsz, ki vel tö rőd hetsz, ki be be lé ál -
mod ha tod ál mo dat. És ül tet hetsz vi rá got, pla tánt, di ót, és meg -
éred, hisz jó or vo sa id vi gyáz nak rád, hogy fád nagy ra nő jön, és
ár nyé ká val eny het ad jon csa lá dod nak. Tu dó sa ink, mér nö ke ink
mennyi kér dés re ke res tek, ta lál tak vá laszt az év ez re dek alatt?
Las san, de biz to san hajt juk ural munk alá a Föl det, aho gyan te
kér ted, Is te nünk a te rem tés haj na lán, még a bűn beesés előtt.
Él het nénk bé kés test vé ri sze re tet ben, tud hat nánk, hogy a
rész igaz sá gok nál fon to sabb az élet.

A go nosz ka cag. ugyan az zal a sü ket du má val jön, ígér min -
den kő ből ke nye ret, fo gyassz, hab zsolj! Ha kell, ha nem, le gyen!
És ha le bo rulsz előt te, min dent csak ne ked ígér, az egész be vá -
sár ló köz pon tot, re pü lőt, jach tot – de mi nek? És fel visz cso dás
temp lo mok or má ra, sztár le szel, dobd le ma gad, fü rödj a cso dá -
ló em be rek te kin te té ben, ha tal mad lesz fe let tük. ural kodj, mi ért
vál lal nád a sze re tet szol gá la tát?

Fo gyasz tás, bir tok lás, ha ta lom. Hab zsol va ka cagsz, és
szét mar can go lod vi lá gun kat. Azt hi szed, hogy győz tél, pe dig
rab szol ga vagy. Rosszabb, test vé red far ka sa, szép tisz ta vi lá gunk
el pusz tí tó ja.

Itt állsz, uram a XXI. szá za di Je ru zsá lem fa lai előtt, előt tünk.
Sze med ben könny csepp, és ne kem nin cse nek ér ve im. Még is ar -
ra kér lek, hogy ne bű ne in ket nézd, ha nem jó ság gal jöjj kö zénk.   

Sze re tet tel: Böjte Csa ba test vér

Ülök és lá tom, hogy jön Krisz tus Ki rály, kö ze le dik csen de sen

kÖszÖNet az ajáNDékozókNak!
Köszönetet szeretnénk mondani mindenkinek, aki karácsonyi ajándékot (játékokat, ruhaneműt) ajánlott fel a Bagon élő gyermekek
számára! Nagyon köszönjük a csomagokat egyházi és magánszemélyeknek is egyaránt. Aszódról is több, mint 100 cipősdobozt
kaptunk, így nagyon sok kisgyermek örülhetett a meglepetésnek, amit a karácsonyfa alatt talált. Településünkön nagyon sok
a szociálisan és anyagilag nehéz helyzetben élő család. Ezeknek a gyermekeknek az önök felajánlása nélkül, nem jutott volna
ajándék. KÖSZÖNJÜK! Kissné Zsuzsa, családgondozó
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házioRvosok Rendelési ideje 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: bfarm.sipos@gmail.com,
www.ebfarm.eoldal.hu

I. számú rendelő:

Hősök tere 1. 
Dr. Balatoni Gyöngyi
Tel.: +36/28-504-215
Rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 8–12
szerda: 14–16
csütörtök: 8–12
péntek (páratlan héten): 8–11

II. számú  rendelő: 

Dózsa Gy. u. 53. 
Dr. Cséke ibolya 
Tel.: +36/28-408-031, 06-70/559-48-58
Rendel:
hétfő: 8–12
kedd: 12–18
szerda: 8–12
csütörtök: 12–16
péntek (páros héten): 8–11

se gély ké rő szám: 107, 112 
aszódi rendőrőrs: 28/400-012
aszó di jár őrök: 20/516-5940
bagi kör ze ti meg b.: 20/289-1764
bagi Polgárőrség: 30/62-10-210

30/51-56-945

w A leg je len tő sebb se bes ség túl lé pés: 118 ki lo mé te res se bes -
ség gel köz le ke dett la kott te rü le ten be lül egy jár mű ve ze tő
Gö döl lőn a Sza bad ság úton 2012. ja nu ár 30-án 13.31
óra kor a meg en ge dett 50 km/h he lyett. A gyors haj tó sze -
mély 200.000.- Ft. pénz bün te tést ka pott.

w A leg ma ga sabb vér ered mé nyes it tas jár mű ve ze tés: 2012.
au gusz tus 14-én Tura la kott te rü le tén be lül köz le ke dett
egy fér fi sze mély gép ko csi já val, ami kor át tért a me net -
irány sze rin ti bal ol da li for gal mi sáv ba. Az ott sza bá lyo san
köz le ke dő jár mű ve ze tő, hogy az üt kö zést el ke rül je, au -
tó ját jobb ra kor má nyoz ta és az út men ti vil lany osz lop -
nak üt kö zött. A sza bály ta lan gép ko csi ve ze tő vé ré ben
3,53 g/l ez re lék, igen sú lyos fo kú al ko ho los be fo lyá solt -
ság ke rült meg ál la pí tás ra. 

w A leg na gyobb ki sza bott bün te tés: A leg it ta sabb jár mű ve -
ze tési vét ség el kö ve té se mi att gyor sí tott el já rás ke re té ben
625 000.- Ft. pénz bír sá got, va la mint két év gép jár mű ve -
ze tés től el til tást sza bott ki a bí ró ság egy it tas fér fi re.

w A leg gyor sabb el fo gás: 2012.02.07-én 14 óra 00 perc
kö rü li idő ben Kistarcsa jár őr szol gá latának mo bil te le fon -
já ra egy biz ton sá gi szol gá lat tól be je len tés ér ke zett, hogy
Kistarcsán az egyik pénz in té zet ben fegy ve res rab lás tör -
tént. Az adat gyűj tés so rán meg ál la pí tást nyert, hogy egy
fér fi fe jé be hú zott sap ká val, ke zé ben fegy ver nek lát szó
tárggyal az al kal ma zot ta kat pénz át adá sá ra szó lí tot ta fel.
A ré szé re át adott kész pénz zel a hely szín ről gya lo go san
menekült el. A ka pott sze mély le írás alap ján 14 óra 15
perc kor Kistarcsán a töl tő ál lo má son el fo gás ra ke rült
P.T.39 éves he lyi la kos, aki nél a ra bolt pénz hi ány ta la nul
meg ke rült. A bűn cse lek mény el kö ve té se és a gya nú sí tott
el fo gá sa kö zött ne gyed óra telt el. 

w A leglúzerebb el kö ve tő: 2012. má jus 10-én éj sza ka is me -
ret len sze mély be tört Gö döl lő egyik mű sza ki üz le té be. A
csen des ri asz tást kö ve tő en a jár őrök a hely szín re ér kez -

tek és el fog ták B.T. 39 éves gö döl lői fér fit, aki az ér té kek
vá lo ga tá sa köz ben be szo rult az egyik rács ba. A ve szé lyez -
te tett ér ték: 250.000.- Ft. A ron gá lás sal 300.000.- Ft.
kár ke let ke zett. 

w A leg több rend be li bűn cse lek mény: interneten ke resz tül
ott hon vé gez he tő mun kát kí nált egy hölgy. A mun ka vég -
zés kül föl di üdü lé si ka ta ló gusok cso ma go lása lett vol na.
Az or szág egész te rü le té ről ed dig kö zel 600 sér tett je lent -
ke zett, akik től 800–1. 800.- Ft. kö zöt ti össze ge ket kért el
a gya nú sí tott a szer ve zé si költ sé gek re. A mun ka vég zés
ter mé sze te sen meg hi ú sult. 

w A leg több hét vé gi ház fel tö rés: Egy 18 éves gö döl lői fi a -
tal em ber 3 hó nap alatt 30 eset ben tört be hét vé gi há zak -
ba, vagy a csa lá di há zak hoz tar to zó mel lék épü let be. A
fér fi ki zá ró lag szí nes fé met lo pott el, majd eze ket ér té ke -
sí tet te. A gö döl lői rend őrök az el fo gá sát meg elő ző en fo -
ko zot tan el len őriz ték Gö döl lő és Isaszeg kül te rü le te it,
amely a si ke res el fo gás hoz ve ze tett. 

w A leg ügyet le nebb ke rék pá ros: 2012. 02. 26-án dél után ál -
lam pol gá ri be je len tés ér ke zett, mely sze rint Gö döl lőn, az
au tó pá lya fe lül já ró alat ti, egy fér fi fek szik az árok szé lén.
A hely szí nen meg ál la pí tást nyert, hogy a fér fi ke rék pár ját
tol va gya lo go san köz le ke dett, ami kor a ke rék pár hoz
kö tött ku tya az út test jobb szé lén lé vő árok ba ug rott, és a
fér fit va la mint a ke rék párt is az árok ba rán tot ta. A fér fi
it tas ál la po ta mi att az árok ból egye dül ki jön ni nem
tu dott. A rend őrök or vo si el lá tá sá ról gon dos kod tak.  

w A leg ama tő rebb jog sér tő: V. A. 58 éves gö döl lői fér fi
sa ját há zá ban ki ala kí tott ká vé zó ban kí ván ta en ge dély
nél kül áru sí ta ni a pi ro tech ni kai esz kö zö ket. A he lyi
kör ze ti meg bí zot tak el len őr zé sük so rán le fog lal tak 765 db
ra ké tát, pe tár dát és egyéb pi ro tech ni kai esz közt. A fér fi
el len sza bály sér té si el já rás in dul. 

Lukácsi Zuzsanna

„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 2012-BEN

életének 67. évében, 
súlyos betegség következtében elhunyt 

Dr. Perjési György, 
aki 40 éven át volt falunk háziorvosa. 

Bag Nagyközség Önkormányzata saját 
halottjának tekinti.



KözleKediK hatVan aszód Bag gödöllõ BP. Keleti Pu.

naponta 3.08 3.24 3.27 3.39 4.20

naponta 3.38 3.54 3.57 4.09 4.50

munkanap 4.08 4.24 4.27 4.39 5.20

naponta 4.35 4.52 4.55 5.07 5.50

munkanap 4.58 5.14 5.17 5.29 6.10

naponta 5.23 5.39 5.42 5.54 6.35

munkanap 5.43 5.59 6.02 6.14 6.55

naponta 6.00 6.18 6.21 6.33 7.15

munkanap 6.23 6.39 6.42 6.54 7.35

munkanap 6.43 6.59 7.02 7.14 7.55

naponta 7.13 7.29 7.32 7.44 8.25

naponta 8.13 8.29 8.32 8.44 9.25

naponta 9.13 9.29 9.32 9.44 10.25

naponta 10.13 10.29 10.32 10.44 11.25

naponta 11.13 11.29 11.32 11.44 12.25

naponta 12.13 12.29 12.32 12.44 13.25

naponta 13.13 13.29 13.32 13.44 14.25

naponta 14.13 14.29 14.32 14.44 15.25

naponta 15.13 15.29 15.32 15.44 16.25

naponta 16.13 16.29 16.32 16.44 17.25

naponta 17.13 17.29 17.32 17.44 18.25

naponta 18.13 18.29 18.32 18.44 19.25

naponta 19.13 19.29 19.32 19.44 20.25

naponta 20.13 20.29 20.32 20.44 21.25

naponta 21.13 21.29 21.32 21.44 22.25

naponta 22.13 22.29 22.32 22.44 23.25

KözleKediK BP. Keleti Pu. gödöllõ Bag aszód hatVan

naponta 4.35 5.12 5.23 5.26 5.44

munkanap 5.05 5.42 5.53 5.56 6.14

naponta 5.35 6.12 6.23 6.26 6.44

munkanap 6.05 6.42 6.53 6.56 7.14

naponta 6.35 7.12 7.23 7.26 7.44

naponta 7.35 8.12 8.23 8.26 8.44

naponta 8.35 9.12 9.23 9.26 9.44

naponta 9.35 10.12 10.23 10.26 10.44

naponta 10.35 11.12 11.23 11.26 11.44

naponta 11.35 12.12 12.23 12.26 12.44

naponta 12.35 13.12 13.23 13.26 13.44

naponta 13.35 14.12 14.23 14.26 14.44

naponta 14.35 15.12 15.23 15.26 15.44

naponta 15.35 16.12 16.23 16.26 16.44

naponta 16.35 17.12 17.23 17.26 17.44

naponta 17.35 18.12 18.23 18.26 18.44

munkanap 18.05 18.42 18.53 18.56 19.14

naponta 18.35 19.12 19.23 19.26 19.44

munkanap 19.05 19.42 19.53 19.56 20.19

naponta 19.35 20.12 20.23 20.26 20.44

naponta 20.35 21.12 21.23 21.26 21.44

naponta 21.35 22.12 22.23 22.26 22.44

naponta 22.35 23.12 23.23 23.26 23.44

naponta 23.50 0.27 0.38 0.41 0.59

Vasúti menetrend

A budapesti egyesített bérlet (BKSZ), Budapest közigazgatási határáig (Rákoscsaba), valamennyi fent közölt vonaton érvényes. 



munkanapokon
(hétfőtől–péntekig)

9

15

52

24

39

17

22

28

33

52

szabadnap
(szombat)

munkaszüneti nap
(vasárnap)

menetidő
(perc)

Bag, Pogármesteri hiVatal megállóhelyrõl indul:

BudaPest, stadion autóBusz állomásról indul Bagra:

aszóD, vá. felé
i7.09, 7.09, i8.04, 13.39, i14.56, 17.24.

aszóD, vá, bej. felé
i7.09, 7.09, i8.04, T8.14, 13.39, i14.56, 17.24.

buDaPest, stadion autóbusz pályaudvar felé
3.53, 4.28, 4.58, 5.47, 6.02, i6.17, 6.22, 6.32, i6.37,
6.47, 7.02, i7.15, T7.17, 7.32, 8.47, 10.28, 11.23,
12.59, 14.17, i15.17, 16.17, 17.17, 18.17, 18.52,
20.21.

GÖDőllő, autóbusz állomás felé
4.48, 5.38, 6.22, 6.47, i7.07, i7.15, T7.17, i8.09, T8.14,
8.53, 9.48, 11.23, 12.59, 15.23, 16.58, 19.23, 21.18

HatvaN, autóbusz állomás felé
6.29, i6.36,  10.21, i13.21, 14.54

HévízGyÖrk–GalGaHévíz–tura, Rákóczi út

5.35, 6.06, 6.29, 6.31, T6.36, i6.36, i6.54, T6.54,
7.43, 7.44, 8.43, 10.02, 10.21, 11,35, i12.44, 13.13,
T13.21, i13.21, 13.54, i14.13, 14.43, 14.49, 14.54,
15.13, 15.21, i15.28, i15.34, 15.58, 16.04, 16.28,
16.47, 16.58, 17.12, 17.13, 17.43, 18.13, i18.43,
18.57, 19.13, 20.12, 20.13, 21.13, 22.49.

tura, zsámboki u., autóbusz forduló felé
5.35, 6.29, i6.54, 10.02, 11.35, 15.21.

tura, hatvani útelágazás felé
5.35, 6.29, i6.36, i6.54, 7.44, 8.43, 10.02, 10.21,
11.35, 13.13, i13.21, i14.13, 14.43, 14.49, 14.54,
15.13, 15.21, i15.28, 15.58, 16.04, 16.28, 16.47,
16.58, 17.12, 17.18, 17.43, 18.13, i18.43, 18.57,
18.13, 20.12, 20.13, 21.13, 22.49.

tura, végállomás felé
5.35, 6.06, 6.31, T6.36, i6.54, T6.54, 7.43, 7.44,
8.43, 10.02, 11.35, i12.44, 13.13, T13.21, 13.54,
i14.13, 14.43, 14.49, 15.13, 15.21, i15.28, i15.34,
15.58, 16.04, 16.28, 16.47, 16.58, 17.12, 17.13,
17.43, 18.13, i18.43, 18.57, 19.13, 20.12, 20.13,
21.13, 22.49.

baG, polgármesteri hivatal felé
5.25, 5.50, 7.00, 8.00, 8.45, 10.35, 12.30, i13.30,
14.05, 14.00, 14.30, i14.45, 15.00, 15.15, 15.45,
16.15, 16.30, 17.00, 17.30, i18.00, 18.30, 19.30,
20.30, 21.50.

4.28, 5.14, 6.48, 
8.23, 9.18, 11.23, 

13.23, 16.17, 18.21.

5.14, 8.23, 11.23,
13.23, 16.17.

8.00, 9.11, 11.35,
14.13, 15.30, 16.45,
18.30, 19.13, 20.13.

8.00, 11.35.

8.00, 9.11, 11.35,
14.13, 15.30, 16.45,
18.30, 19.13, 20.13.

8.00, 9.11, 11.35,
14.13, 15.30, 16.45,
18.30, 19.13, 20.13.

7.00, 8.30, 10.35,
13.30, 14.30, 15.45,
17.30.

17.22

4.28, 5.14, 6.48, 
8.23, 9.18, 11.23, 

13.23, 16.17, 18.21, 
20.21

5.14, 8.23, 11.23,
12.39, 13.23, 16.17.

9.39, 14.41

8.00, 9.11, 9.39,
11.35, 14.13, 14.41,
15.30, 16.45, 18.30, 
19.13, 20.13, 22.49

8.00, 11.35.

8.00, 9.11, 9.39,
11.35, 14.13, 14.41,
15.30, 16.45, 18.30,
19.13, 20.13, 22.49.

8.00, 9.11, 11.35,
14.13, 15.30, 16.45,
18.30, 19.13, 20.13
22.49.

7.00, 8.30, 10.35,
13.30, 14.30, 15.45,
17.30.

jelmagyarázat
i: iskolai elõadási napokon, t: tanszünetben munkanapokon

autóBuszjáratoK indulnaK


