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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

a tartalomból

Aszód Járás Hivatala

2013. január 2-án Aszód Város
Polgármesteri Hivatalának földszinti
helyiségeiben megkezdte működését
Aszód Járás Hivatala.
/ 2. oldal

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

Újévi köszöntő
Kedves Bagiak! Tisztelt Galga menti Polgárok!

Az átlagosnál is nehezebb esztendőn vagyunk túl. Egy nemzetközi pénzügyi nyomás alatt lévő, az utóbbi 20 évben
Szét-Tocsikolt ország, csőd szélére juttatott, kifosztott, önkormányzati rendszerét kellett konszolidálni, talpraállítani
és átalakítani 2012-ben.
Miközben fél Európa gazdasági csődben van,
Görögországot, Spanyolországot, Írországot
közös pénzekből tartják talpon, eközben nekünk
magyaroknak mindenféle újabb, súlyosabb feltételeket találnak ki, hogy gazdaságilag megpróbáljanak ellehetetleníteni bennünket.
Az év végére is kaptunk „ajándékot” a nemzetközi pénzoligarcháktól, Ron Verber személyében,
aki nem is olyan régen még 22 millió román Magyarországra jövetelével riogatott! Ron Werber ide,
IMF oda, 2012-ben nem kis munkával és a magyar emberek
többségének kitartásával, alapjaiban átalakítottuk az ország
önkormányzati rendszerét, és talpon maradtunk.
20 év után 2013-ban egy átalakított közigazgatási rendszerrel, pénzügyileg stabilizált országgal tudunk indulni.
Nekünk, Galga menti embereknek, így a bagiaknak is új,
nagy lehetőség nyílt meg azzal, hogy a következő évtizedre
úgy fordultunk, hogy nem Pest megye Szabolcsa és Gödöllő
hátsóudvara vagyunk, hanem az Aszódi Járás polgáraiként
intézhetjük dolgainkat.
Sokan próbáltak keresztbe tenni a „saját” járásunk megalakításának, de az utolsó pillanatban – Orbán Viktor miniszterelnök úr döntése alapján – mégiscsak a Galga menti emberek oldalára dőlt el a már szinte kilátástalan politikai harc.
Ezzel a sikerrel az itt élő emberek jövője felértékelődik,
hiszen egy önálló járás, közigazgatás, alapjaiban már értékében emeli az iskolarendszertől az egészségügyön át, akár az
ingatlanaink értékét is.
Nekünk, bagiaknak különös sikeresnek ígérkezik a
2013-as év. Mint ahogyan erről a „FÉLIDŐBEN” című
fényképekkel illusztrált önkormányzati kiadványban beszámoltunk községünk lakóinak.

Rendbe tettük a ravatalozót, akadálymentesítettük a
sportpálya épületét. A művelődési ház akadálymentesítésével
elindítottuk községünk egyik legnagyobb épületének felújítását. A polgármesteri hivatal fűtés korszerűsítésére sikeresen pályáztunk. Dr. Pintér Sándor miniszter úr támogatását
egyedüliként elnyerve, Pest megyében egydülállóként, 100 KW-os aprítékoskazán és a hozzá tartozó komplex technológia került telepítésre.
Ezzel a minta projekttel további 6 fő közmunkás kapott 6 hónapra 100%-os állami finanszírozással munkalehetőséget.
A most rendszerbe állt kazán és aprítékoló eszközökkel a 150 Ft-os gázt 30 Ft-ra tudjuk kiváltani, miközben a következő esztendőkben a község
közterületeinek kitakarítása közben megteremtjük
magunknak az újra termelődő energiát.
Jelenleg a bagi polgármesteri hivatalnak nincs fűtési gázszámlája.
A jelenlegi pénzügy konszolidációnak köszönhetően
2013-ban a művelődési házba is kívánunk telepíteni egy
ugyanilyen kazánt és a hozzá kapcsolódó kiegészítőket, hogy
az eddigi 3-3,5 millió forintos gázszámláját felére, harmadára tudjuk csökkenteni.
A babona szerint a 13-as szám nem igazán szerencsés, mi,
Galga menti, bagi emberek mégis úgy gondolom, optimistán
tekinthetünk a 2013-as esztendőre.
Adósságcsapdából kiszabadulva, részben már modernizált energetikai rendszerrel rendelkező középületekkel, a
község köznyugalmának megtartásával az éppen aktuális világvégét túlélve tekinthetünk 2013-ra.
Kívánok minden baginak, Galga menti embernek és
nem utolsó sorban a világon élő minden MAGYAR
EMBERNEK jó egészséget, családjukkal, szeretteikkel
közös boldog új évet
Tóth Gábor
polgármester
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Az önkorMányzAt Hírei
2012. november 29-én tartotta bag nagyközség önkormányzatánakképviselő-testületeatavalyiévutolsórendes
testületiülését.

Költségvetési rendelet módosítása

A képviselő-testület a Pénzügyi-Ellenőrzési, Gazdasági, Vagyongazdálkodási és Településfejlesztési Bizottságának javaslatára egyhangúlag elfogadta a költségvetési rendelet módosítását 717 560 000 Ft kiadási, illetve 717 560 000 Ft bevételi főösszegekkel. A módosítást 2012. január 1-je és szeptember 30.
között pótelőirányzatként biztosított normatívák indokolták.

Harmadik negyedévi pénzügyi tájékoztató

A 2012-es év III. negyedévének pénzügyi zárása szeptember
30-án megtörtént. Az eredeti előirányzat 671 754 000 Ft
bevételt és 671 754 000 Ft kiadást határozott meg. Ezt félévkor és most is módosítani kellett központi normatívák érkezése miatt, így jelenleg a kiadási főösszeg 717 560 000 Ft,
a bevételi főösszeg pedig 717 560 000 Ft.

Költségvetési koncepció

Törvényi előírás, hogy az önkormányzatok év vége előtt fogadják el költségvetési koncepciójukat, ám megnehezíti a
tervezést, hogy a központi költségvetés még nem született
meg ekkor, illetve az, hogy 2013. január 1-jétől a járási rendszer bevezetésével az önkormányzati feladatellátás és finanszírozási rendszer alapjaiban megváltozik. Az így megszületett koncepció kimondja a takarékosság és hatékonyság érvényesítését a gazdálkodásban. A polgármesteri hivatal munkatársai közül 4 dolgozó átkerül a járáshoz, így csökken a hivatal személyi és járulékkiadása. Az általános iskola fenntartása állami feladatkör lesz, bár az önkormányzat az iskola
működtetéséről is lemondott, még nem tudni, hogy azt átveszi-e az állam, így nem tudni, hogy ezzel kapcsolatban lesz-e
az önkormányzatnak feladata, költsége. Jelentősen megkönnyíti az önkormányzat dolgát a hitelállomány állami átvállalása. Az önkormányzat bevételeit az infláció mértékével
emelni kívánja. Kiadásként tervezni kell a régóta halogatott
tűzoltósági ellenőrzést, át kell gondolni, hogy a Rétesfesztivál

milyen formában kerüljön megrendezésre. Az önkormányzat
továbbra is részt kíván venni a közmunka programban. A
költségvetési koncepciót 5 igen szavazattal, Varga András
képviselő tartózkodása mellett fogadta el a képviselő-testület.

67 évesen elhunyt Dr. Perjési György

2012. év végén elhunyt Dr. Perjési György, aki 40 évig (19712011-ig) volt Bag Nagyközség háziorvosa. Halálakor már
nem élt Bagon. A család részéről az önkormányzat semmilyen
tájékoztatást nem kapott. A temetés időpontjáról a helyi egyháztól értesültünk. Előbbiek okán hivatalosan nem tudtunk
és nem kívántunk a búcsú szertartáson részt venni, bár a Képviselő-testület döntése értelmében ennek ellenére Dr. Perjési
Györgyöt az önkormányzat saját halottjának tekinti, számára
díszsírhelyet biztosított és temetésének költségeit állta. -kr-

Pályázataművelődésiház
büféjénekműködetésére
– 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 önkormányzat elképzelése a működtetéssel kapcsolatban a következő:
a büfét kizárólag kávéház vagy internet kávézó formájában kell működtetni,
továbbá tevékenységének kapcsolódnia kell a kultúrház profiljához. A bérlőnek lehetősége van bálok, találkozók, munkahelyi rendezvények, tréningek szervezésére, a művelődési ház udvarát is igénybe veheti. lakodalmak
alkalmával a büféhasználat egyedi szerződés tárgyát képezi.
– 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 pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 31.

Dr. Szebenyei Zsolt, az Aszódi Járási Hivatal vezetője
Dr. Szebenyei Zsolt 1965-ben született Budapesten. 1991ben az Államigazgatási Főiskolán igazgatásszervezőéként
diplomázott, majd 2000-ben a Szegedi Tudományegyetemen jogászként doktorált. 1992-től először a Közép-Dunavölgyi Környezetvédelmi Főfelügyelőségnél, majd 1994től a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztériumban volt hatósági ügyintéző. 2000-től az Egressy és Halmi
Ügyvédi Irodában ügyvédjelöltként dolgozott, majd 2004től a péceli polgármesteri hivatalban volt irodavezető és

jogtanácsos. 2006-tól ügyvédként dolgozott, majd 2007ben az APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságához került, ahol jogtanácsosként tevékenykedett. 2009től a Gödöllői Körzeti Földhivatal vezetője lett, 2011-től
pedig a NAV Észak-budapesti Adóigazgatóságánál dolgozott hatósági ügyintézőként mostani kinevezéséig. Házas,
két gyermek édesapja. Az aszódi járáshoz tartozó települések: Aszód, Bag, Domony, Galgahévíz, Galgamácsa,
Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Verseg.

tIsztelt baGI lakosok!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2013. január 2-án 7:30 órakor
Aszód Város Polgármesteri Hivatalának földszinti helyiségeiben megkezdi működését az Aszódi Járási Hivatal.
Félfogadási rendje az Aszódi Polgármesteri Hivatal félfogadásához igazodik.
Beke Andrea, jegyző
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A SZŐLŐDOMB MEGTISZTÍTÁSA
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!
Beke Andrea, jegyző
E-mail: jegyzo@bagfalu.hu

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

kérJük, engedJe be A kéMénySePrőt!
akötelezőkéményseprő-ipariközszolgáltatás körébe tartozó feladatokat a
magyar kémény kft. alkalmazottjai
látják el. a dolgozóink névre szóló
megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyalrendelkeznek.

Kéményseprőinknek az alábbi
feladatokat kell elvégezniük
•

•

•

•

•

a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprőjárda, tető-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.) meglétének és állapotának szemrevételezéssel történő vizsgálata.
az előző tisztítás, ellenőrzés és műszaki
felülvizsgálat során megállapított és a tulajdonos tudomására hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetve a hiba, a szabálytalanság jellegétől függő kéményseprőszerszámmal történő vizsgálata.
a kémények és tartozékaik rendeltetésszerű és biztonságos használatában bekövetkezett hibák, szabálytalanságok
szemrevételezéssel, illetőleg szükség
szerint kéményseprőszerszámmal történő megállapítása
az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat
teljes hossza mentén kéményseprőszerszámmal.
gáz-tüzelőberendezés égéstermék elvezetésére szolgáló kéményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén
műszer segítségével.

Kéménytisztítás esetén
•

•

a kéményjárat teljes hosszban történő
tisztítása, a kémény típusának és anyagának megfelelően.
bekötőnyílás, koromzsák, füstcsatorna,
továbbá mellékcsatornás gyűjtőkémény

mellékcsatornájának a megfelelő kéményseprő-szerszámmal történő tisztítása, valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék stb.)
eltávolítása és edénybe helyezése
• ha az égésterméket hagyományos kéményseprő tisztítóeszközzel nem lehet
eltávolítani, akkor kéményégetés végzésére van szükség, kiégető berendezéssel. Nem terjed ki a kötelező közszolgáltatás:
• olyan tüzelőberendezés égetésének elvezetésére szolgáló kéményre, ami nem lakásban vagy nem helységben van – kerti
sütőkemence, épületen kívüli tűzhely,
szabad térben elhelyezett kazán.
• arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek bekötőnyílásait és
tisztítónyílásait befalazták, vagy nem éghető anyaggal tömören, illetve egyéb,
nem oldható szerelési technológiával
(kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás
helyén jól látható módon megjelölték
• a levegő bevezető elemek karbantartásásásra, tisztítására.
• a tüzelőberendezések karbantartására,
tisztítására
• a tüzelőberendezést a kéménnyel
összekötő füstcső karbantartására, tisztítására.
A kéményszerkezet egyszerűsége miatt
ne becsülje le a veszélyt, ne feledje, a kémény állaga romlik leggyorsabban egy épületen belül. Az Ön családja, valamint az otthona biztonsága megéri ezt a törődést.
Bármilyen kötelező kéményseprő-ipari
közszolgáltatással kapcsolatos kérdésük
lenne az alábbi elérhetőségeinket keressenek meg bennünket:
Magyar Kémény Kft.
2100, Gödöllő Remsey Krt. 12
Telefon:06-1-766-5850/233-as mellék

FelHívás
tiSztelt ügyfeleink!
A Polgármesteri Hivatal félfogadása
2013. január 14-től a következőképpen alakul.
Félfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:

13-18-ig
nincs
8-12-ig
13-16-ig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12-ig.

az ügyfélszolgálat (Nagykörös utca
felől) természetesen továbbra is
egész nap, a hét minden napján áll
az ügyfelek rendelkezésére.
tóth Gábor félfogadási ideje:
minden csütörtökön 9-12-ig
beke andrea jegyző:
minden csütörtökön 8-12-ig.
Amint Tisztelt ügyfeleink látják, heti
egy alkalommal hosszabbított félfogadást tartunk, hogy azok a polgárok, akik délután 16. óra után
tudják intézni ügyeiket, azt hétfői
napon meg tudják tenni.
A hivatal a félfogadáson kívüli
időszakban zárva van, ezért kérjük
az ügyfeleket szíveskedjenek betartani a félfogadási rendet.
Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy előreláthatólag január
végétől járási ügysegéd fog a hivatalban működni, akinek a feladat
lesz a járáshoz beadandó anyagok
helyi átvétele. Pontos időpontról a
későbbiekben tájékoztatom a lakosságot.
Beke Andrea
jegyző
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iSkolAi Hírek
w Bár a december hónapot viszonylag rövidnek gondoljuk
– hiszen 22-én már nem mentünk iskolába a téli szünet
miatt –, mégis nagyon sok programunk volt. Szinte egymást érték a rendezvények.
w Két szombaton is dolgoztunk: 1-jén tanítottunk, az SNI
„tagozatunkon” pedig – helyiek bevonásával – etnikai

w 14-én délután a Palánta Gyermekmentő Misszió munkatársai a Betlehemi csillagról tartottak bábelőadást,
mellyel megadták a kezdő hangulatát az előttünk álló ünnepeknek. (Köszönjük az illetékesnek a szervezést!)
w 21-én karácsonyi ünnepélyre vonultunk át tanítványainkkal a Dózsa György Művelődési Házba. Itt került sor
az adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtására, melyre a nyolcadikosok készültek ünnepi műsorral. A
3.a-sok télapós jelenettel emlékeztek meg december 6áról, majd a 2.b-sek és a hatodikosok angyalkás betlehemi játéka már a karácsonyt, Jézus születésének várását
idézte. A műsor hangulatát csak fokozta Sándor Orsolya
és Dallos Dominika németül elmondott verse, valamint
az iskola furulyásainak, gitárosainak játéka. Az ünnepi
műsort közös éneklés zárta.

nap keretében a roma kultúra értékeivel (zene, tánc, ételek) ismerkedtek meg a gyerekek. 15-én karácsonyi forgatag keretében kézműves foglalkozásokat tartottunk.

w A hétfő reggelek az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtásával, a felsős évfolyamok műsorával kezdődtek.
Mire az utolsó gyertya is meggyulladt, valamennyien ünnepi hangulatba kerültünk.

w A szabadidő is az ünnepek jegyében telt, délutánonként
Mikulás „buli”-kat, adventi készülődéseket és zsibvásárt
is tartottunk. A délutáni ajándékkészítésben a szülők,
nagyszülők is a segítségünkre voltak. Köszönjük Nekik!
w 6-án iskolánkban járt a Télapó (köszönjük neki, hogy
idén se felejtett el minket!).
w 12-én Bagon volt Horváth Krisztina, tankerületi igazgató asszony, hogy az iskola átadásáról szóló megállapodás
részleteit átbeszélje jegyző asszonnyal. A megbeszélésen
természetesen mi is jelen voltunk, hiszen minden –
iskolát érintő – dologról tudnunk kell ahhoz, hogy az eddig megszokott színvonalat továbbra is biztosítani tudjuk. /2013. január 1-jétől a szakmai munkáért, annak bérezéséért az állam, míg az épület működtetéséért (víz, villany, fűtés) az önkormányzat lesz a felelős./

w Aznap este a falu karácsonyi ünnepségén Balázs János
képviselő úr kérésére ismét szerepeltünk: a délelőtti
karácsonyi jelenetet adtuk elő; melyre a gyerekeket
Gigorné Pórlaki Judit tanító néni készítette fel. Sima
István tanár úr vezetésével pedig az iskola furulyásai és
gitárosai mutatkoztak be. A munkában Horváthné
Maczkó Katalin volt a segítségükre.
w A tavalyihoz hasonlóan idén (decemberben) is volt egy lakossági bejelentésünk, miszerint iskolánk néhány tanulója (szerencsére csak 1-2 van, aki nem ért a szép szóból)
megrugdostak egy kaput, annak berendezésében mintegy
15 ezer forintos kárt okozva. Iskolagyűlés után igen gyorsan kiderült a tettesek kiléte. Az volt a minimum, hogy elvittük a gyerekeket a sértettekhez bocsánatot kérni. Iskolánk tanulói egyre inkább megértik, hogy iskolán kívül is
az iskolát képviselik. Cselekedeteikért vállalniuk kell a
felelősséget. Az intézmény jó híre pedig közös felelősségünk. Remélem, a jövőben ilyen vagy hasonló cselekmény nem fog előfordulni.
w Bár a felsorolásból kimaradt, talán senkinek sem kell bizonygatnom, hogy a mindennapos nevelés mellett legfontosabb feladatunk a tanítás/tanulás. Mivel január 11-én
véget ér az első félév, a félévi jegyek lezárása/átnézése is
megtörtént, természetesen meghagyva a javítás lehetőségét
a szünet utáni 1 hétre is. Ez talán a nyolcadikosok számára
a legfontosabb, hiszen a második félév első legkomolyabb feladata az ő beiskolázásuk.
Eredményes, mozgalmas (fél) évet tudhatunk magunk
mögött. Kívánom, hogy a következő is legalább ilyen sikeres
legyen, és segítőink ne hagyjanak el minket soha! Köszönöm
mindenkinek a támogatását, munkáját!
2013-ban(is)mindenkinekjóegészségetkívánok:
Szásziné Győri Éva
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iskolaihírek

előző lapszámunkban a nyomda ördöge miatt a betűk
összecsúsztakebbenazírásban,ezértmostújraközöljük.
November 9-én Aszódon 36 diák részvételével rendezték
meg a Petőfi szavalóversenyt. Alsó tagozatunkat Katona Janka
(2. b), a felsőt Székely Bernadett (7. a) képviselte. Legnagyobb örömünkre mindkét tanulónk első lett!...
A szavalóversenyre Aszód, Acsa, Bag, Domony, Galgamácsa,
Heréd, Héhalom, Hévízgyörk, Iklad, Kartal, Tura, Váchartyán általános iskoláiból érkeztek versmondók. A mieink
mindenkit maguk mögé utasítottak. Iskolánkba sok tehetsége
gyermek jár, szeretném, ha az olvasók megismernék legalább
azt a két „nem mindennapi” gyermeket, akik a fődíjakat és az
ezzel járó dicsőséget elhozták Bagnak, nekünk.
Katona Janka (2.b): Kedvencem a vers és a
mese. Szeretek közönség előtt verset vagy
mesét mondani. Az első vers, amire szívesen
emlékezem az Alma, alma, piros alma odafenn a fán… Ahogy mondom, elképzelem
és abból, ahogy figyelnek, látom, hogy ők is
el tudják képzelni, hogy miről mesélek. Már
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elsőben elkezdődött ez nálam, amikor Jutka néni megtanította nekünk a betűket. Annyira
megszerettem az olvasást, hogy nem is bírom
abbahagyni. Főképp magyar népmeséket olvasok. Mi otthon
is mesélünk: én a húgomnak, az anyukám meg nekem.
Székely Bernadett (7.a): 1999-ben születtem. Kiskoromban Törökbálinton éltünk, de
az első osztályt már Bagon kezdtem. Rokonaink élnek itt, a házunkat is az ő segítségükkel építettük. Szeretek iskolába járni, nincs is
kedvenc tantárgyam, mindent szeretek. Kiskoromtól szavalok, az elő versre nem emlékszem, de a kedvencem Petőfinek a Székelyekhez írt verse.
(Tavaly különdíjas lett a körzeti versenyen. szerk.) Nagyon
szeretek olvasni, most is két könyvet olvasok egyszerre: Sue
Townsend-től az Adrien Mole titkos naplóját és a Leiner Laura Szent Johanna gimi c. könyvét. Hogy mikor melyiket, az
attól függ, hogy milyen hangulatban vagyok. Ha izgalomra
vágyom, akkor az elsőt, ha érzelmes dolgokról szeretnék olvasni, akkor a másodikat választom.
Köszönjük szépen lányok, csak így tovább!

BETLEHEMI CSILLAG
a Palánta gyermekmisszió igazán megható
karácsonyi történetet bábozott el a napközis
gyermekeknek az iskolában 2012. december
14-énazévlegmeghittebbünnepérekészülve.
A kerettörténet szerint egy kislány nagyon szomorú, mert az iskolában nem hittek neki.
Anyukája egy bibliai történetet mesél el neki,
hogy megvigasztalja, mely szerint Szűz Máriának sem hitt senki, hogy szűzen fogant és Isten
gyermekét hordja a szíve alatt. Ám idővel a
mély hit és Isten segítségével a dolgok jóra fordulnak. Az édesanyát felváltó nagymama pedig Jézus születésének csodálatos történetét
meséli el unokájának, mely bábok segítségével
meg is elevenedett a gyermekek előtt.
Minden részt vevő gyermek CD-t és foglalkoztató füzetet kapott ajándékba, a pedagógusok pedig még egy hasznos könyvet is.
-kr-
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OBRI, A LEGENDA
2012. decemberében sobri. a legenda címmel táncszính áz i bem ut at óv al várt a köz öns ég ét a bagi
muharayelemérnépiegyüttesabagidózsagyörgy
művelődésiházba.

Rónai Lajos, az együttes művészeti vezetőjének köszöntése után Ritecz György, a Muharay Elemér Népművészeti
Egyesület elnöke elmondta, hogy az együttes nemrégiben
ismételtem kiváló minősítést szerzett a népi együttesek országos megmérettetésén. Az erre való felkészülés miatt az együttes decemberben szokásos
gálaműsora későbbi időpontra tolódik. Ám nem szerették volna, ha a
december bemutató nélkül telne el, így a tavalyi gálán nagy sikerrel bemutatott táncszínházi esttel örvendeztetik meg a közönséget.
Sobri Jóska Vas megyei rettegett útonálló volt, aki később legendás
dunántúli betyárként vált közismertté. Az ő szerelmi életéből merített a
darab modern és hagyományos néptánc elemeket is magába építve. Üde
színfolt volt ez a két estés előadás falunk kulturális életében, a táncosok
igazán kitettek magukért, láthatólag élvezték, hogy a hagyományos néptánc mellett modernebb vizekre is kievezhettek. Köszönjük nekik!
kr.

bÖlcsőtől a sírIG

Megújult a hagyományőrző kiállítás
A Bölcsőtől a sírig c. hagyományőrző kiállítás a művelődési házban
tekinthető meg. Balázs Jánosné, Kovács Andrásné, Tóth Sándorné,
Lados Istvánné, Tóth Istvánné, Tóth Mihályné és Antal István áldozatos munkájának köszönhetően a kiállított tárgyak felfrissültek,
a szoba tiszta lett, így a kiállított népviseleti darabok, régi használati tárgyak ismét régi fényükben várják a falubeliek és messziről,
közelről érkező érdeklődőket. A kiállítást 2012. december 8-án a
Muharay Elemér Népi Együttes Sobri, a legenda c. előadásával
egyidőben tekintette meg a Tajvani Köztársaság nagykövetségének
osztályvezetője és családja is. A Sobri táncelőadás lenyűgözte a tajvani vendégeket, azt mondták: egy igazi, professzionális produkcióban és egy felejthetetlen élményben volt részük.
kr.
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GÁlAMűSoR
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.

Fotók: Benkó Tibor, Könczöl Rita
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KARÁCSONy ÉDES ÜNNEPÉN
december 21-én délután várta önkormányzatunk falunk
mindenlakosátaművelődésiházba,hogyaközelgőkarácsonyi ünnepek nyitányaként kis közösségünk együtt is
megemlékezzenazévlegszebbünnepéről.

Fotók: Könczöl Rita

A jelenlévőket a Galga Expressz zenekar vidám karácsonyi
dallamokkal fogadta, majd Baczoniné Felszeghy Katalin Móra
László Karácsony édes ünnepén című versét szavalta el. Őt
követte Karácsondi Mihály atya, falunk plébánosa, aki a
„Vígasságos, hangos nagy örömünk támad” kezdetű szép karácsonyi éneket választotta beszéde vezérfonalául. Hangsúlyozta, hogy ilyenkor valóban hangos, nagy öröm kell, hogy
eltöltse az emberek szívét, mert, ahogy az ének folytatása is
mondja: „Megszületett Jézus a beteg világnak”.
A világ sajnos beteg, tele van lelki bajokkal, de mégis örvendezni kell, hiszen megszületett az „orvos” minden baj orvoslója, aki képes mindenkit meggyógyítani. Nekünk, embereknek csak egyet kell tenni: kitárni a szívünket Jézus felé, a
szeretet forrása felé, amely minden szeretet táplál, majd mi-

után befogadtuk őt az életünkbe, megtapasztalhatjuk, hogy
a szeretet minden bajt legyőz. Óvodásaink meghitten idézték
fel a karácsonyi népszokások közül a pásztorjátékot, majd iskolásaink következtek. Gigorné Pórlaki Judit tanítónő második osztályosai, valamint Horváthné Maczkó Katalin és
Gódorné Szilágyi Magdolna hatodik osztályosai közösen adtak elő egy karácsony ünnepe ihlette színdarabot. Gazda
Boglárka a Három fenyő című mesét mondta el, majd az iskola gitárosai, furulyásai következtek Sima István tanár úr
vezetésével. Ők karácsonyi énekek játszottak. A Szinkron
Nyugdíjas Egyesület vegyes kara pedig karácsonyi éneket
énekelt, a Muharay Elemér Népi Együttes pedig a szentcsalád járás és a betlehemezést bagi hagyományait elevenített
meg a színpadon. Zárszóként Balázs János, az önkormányzat
Oktatási-, Kulturális- és Sportbizottságának elnöke megköszönte minden szereplőnek a részvételt, azt, hogy bárkit megkeresett valamennyien, szívesen, első szóra vállalták a szereplést, hogy idén is tudjon falunk lakossága együtt ünnepelni.
-kr-
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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

Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen
Körülöttem forrong minden! Vitázó politikusok, választásra
készülnek, jót akarnak, dicsérik magukat és szidják egymást.
Kapzsi bankárok által felhergelt, fölösleges üveggyöngyök után
futkosó, kapkodó emberek kiabálnak, vagy értetlenül, tanácstalanul néznek maguk elé.
És itt vannak a naponta megfagyó hajléktalanok, a harcot a
hitelek súlya alatt feladó vállalkozók, a munkanélküliek, az
olcsó termékeket reklámozó médiák, és sorolhatnám tovább, de
minek, hisz mindezt hihetetlen nagy példányszámban megteszi
a sajtó, sok-sok csatornán önti a televízió, a megannyi honlap.
Ülök és látom, hogy jön Krisztus Király, közeledik csendesen,
méltósággal, hozzám, hozzánk, mint hajdan Jeruzsálem falai
felé. Megáll, és hosszan néz. Testemben hatalmas félelem remeg.
Csak le ne borulj sírva előttünk, Istenünk!
Mindenkinek igaza van! Nem mehet ez így tovább! Tudom
az eszemmel, hogy túl sok már a hazugság, a léha képmutatás.
Magam is érzem, hogy jó lenne betörni néhány ablakot, szétverni az álnokok között.
Türelmetlenek vagyunk. Egy értelmetlen, nagyon hosszúra
nyúlt diktatúrából jövünk. Naivan, tisztán indultunk 89-ben,
egymás kezét fogtuk, és a sárba borulva több nyelven is együtt
imádkoztunk, boldogan kacagtunk. Akkor értettük, most miért
nem értjük egymás nyelvét, vágyát, álmait?
Forrong a világ! Tudom, hogy mindenki jót akar. Jót magának, minél több jót! Mint a gyermekek, veszekszünk ócska
babarongyokon, és észre sem vesszük, lassan szabadul el körülöttünk a pokol. Nem igaz, hogy ez a világ csak sírásból és vérből tisztulhat meg, léphet tovább! Hogy lehetünk ilyen vakok?
uram, te hányszor próbáltál összegyűjteni bennünket, mint
kotló a csibéit? Jó szóval biztatsz, adtad a szeretet parancsát, és
megmosod könnyeiddel lábainkat. Mindent jóságosan nekünk
adtál, élhetnénk csendesen paradicsomi békességben. Jól felta-

risznyáztál, mindenünk megvan. A föld csodás termékenysége
szaporít nap mint nap kenyeret nekünk, és van annyi agyag, kő,
hogy építhetünk mindenkinek házat, tanyát, otthont ezen a földön. Van annyi vasérc, réz, mangán, hogy egy-egy autó is jutna
a családjainknak. Jut könyv, jó film, tiszta bor és csók, szerelem
mindenkinek. Nem sajnálod tőlünk a boldogságot.
És juthat gyermekáldás, vagy vér a vérünkből, vagy mint
Józsefnek a te szent akaratodból. Testvérem lásd, van kit szerethetsz, kit otthonodba fogadhatsz, kivel törődhetsz, kibe beléálmodhatod álmodat. És ültethetsz virágot, platánt, diót, és megéred, hisz jó orvosaid vigyáznak rád, hogy fád nagyra nőjön, és
árnyékával enyhet adjon családodnak. Tudósaink, mérnökeink
mennyi kérdésre kerestek, találtak választ az évezredek alatt?
Lassan, de biztosan hajtjuk uralmunk alá a Földet, ahogyan te
kérted, Istenünk a teremtés hajnalán, még a bűnbeesés előtt.
Élhetnénk békés testvéri szeretetben, tudhatnánk, hogy a
részigazságoknál fontosabb az élet.
A gonosz kacag. ugyanazzal a süket dumával jön, ígér minden kőből kenyeret, fogyassz, habzsolj! Ha kell, ha nem, legyen!
És ha leborulsz előtte, mindent csak neked ígér, az egész bevásárlóközpontot, repülőt, jachtot – de minek? És felvisz csodás
templomok ormára, sztár leszel, dobd le magad, fürödj a csodáló emberek tekintetében, hatalmad lesz felettük. uralkodj, miért
vállalnád a szeretet szolgálatát?
Fogyasztás, birtoklás, hatalom. Habzsolva kacagsz, és
szétmarcangolod világunkat. Azt hiszed, hogy győztél, pedig
rabszolga vagy. Rosszabb, testvéred farkasa, szép tiszta világunk
elpusztítója.
Itt állsz, uram a XXI. századi Jeruzsálem falai előtt, előttünk.
Szemedben könnycsepp, és nekem nincsenek érveim. Mégis arra kérlek, hogy ne bűneinket nézd, hanem jósággal jöjj közénk.
Szeretettel: Böjte Csaba testvér
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„lEGEK ”, MElyEK A GÖDÖllői RENDőRKAPiTÁNySÁG illETéKESSéGi
TERÜlETéN TÖRTéNTEK 2012-BEN
w A legjelentősebb sebességtúllépés: 118 kilométeres sebességgel közlekedett lakott területen belül egy járművezető
Gödöllőn a Szabadság úton 2012. január 30-án 13.31
órakor a megengedett 50 km/h helyett. A gyorshajtó személy 200.000.- Ft. pénzbüntetést kapott.
w A legmagasabb véreredményes ittas járművezetés: 2012.
augusztus 14-én Tura lakott területén belül közlekedett
egy férfi személygépkocsijával, amikor áttért a menetirány szerinti bal oldali forgalmi sávba. Az ott szabályosan
közlekedő járművezető, hogy az ütközést elkerülje, autóját jobbra kormányozta és az út menti villanyoszlopnak ütközött. A szabálytalan gépkocsivezető vérében
3,53 g/l ezrelék, igen súlyos fokú alkoholos befolyásoltság került megállapításra.
w A legnagyobb kiszabott büntetés: A legittasabb járművezetési vétség elkövetése miatt gyorsított eljárás keretében
625 000.- Ft. pénzbírságot, valamint két év gépjárművezetéstől eltiltást szabott ki a bíróság egy ittas férfire.
w A leggyorsabb elfogás: 2012.02.07-én 14 óra 00 perc
körüli időben Kistarcsa járőrszolgálatának mobiltelefonjára egy biztonsági szolgálattól bejelentés érkezett, hogy
Kistarcsán az egyik pénzintézetben fegyveres rablás történt. Az adatgyűjtés során megállapítást nyert, hogy egy
férfi fejébe húzott sapkával, kezében fegyvernek látszó
tárggyal az alkalmazottakat pénz átadására szólította fel.
A részére átadott készpénzzel a helyszínről gyalogosan
menekült el. A kapott személyleírás alapján 14 óra 15
perckor Kistarcsán a töltőállomáson elfogásra került
P.T.39 éves helyi lakos, akinél a rabolt pénz hiánytalanul
megkerült. A bűncselekmény elkövetése és a gyanúsított
elfogása között negyedóra telt el.
w A leglúzerebb elkövető: 2012. május 10-én éjszaka ismeretlen személy betört Gödöllő egyik műszaki üzletébe. A
csendes riasztást követően a járőrök a helyszínre érkez-

w

w

w

w

tek és elfogták B.T. 39 éves gödöllői férfit, aki az értékek
válogatása közben beszorult az egyik rácsba. A veszélyeztetett érték: 250.000.- Ft. A rongálással 300.000.- Ft.
kár keletkezett.
A legtöbb rendbeli bűncselekmény: interneten keresztül
otthon végezhető munkát kínált egy hölgy. A munkavégzés külföldi üdülési katalógusok csomagolása lett volna.
Az ország egész területéről eddig közel 600 sértett jelentkezett, akiktől 800–1. 800.- Ft. közötti összegeket kért el
a gyanúsított a szervezési költségekre. A munkavégzés
természetesen meghiúsult.
A legtöbb hétvégi ház feltörés: Egy 18 éves gödöllői fiatalember 3 hónap alatt 30 esetben tört be hétvégi házakba, vagy a családi házakhoz tartozó melléképületbe. A
férfi kizárólag színesfémet lopott el, majd ezeket értékesítette. A gödöllői rendőrök az elfogását megelőzően fokozottan ellenőrizték Gödöllő és Isaszeg külterületeit,
amely a sikeres elfogáshoz vezetett.
A legügyetlenebb kerékpáros: 2012. 02. 26-án délután állampolgári bejelentés érkezett, mely szerint Gödöllőn, az
autópálya felüljáró alatti, egy férfi fekszik az árok szélén.
A helyszínen megállapítást nyert, hogy a férfi kerékpárját
tolva gyalogosan közlekedett, amikor a kerékpárhoz
kötött kutya az úttest jobb szélén lévő árokba ugrott, és a
férfit valamint a kerékpárt is az árokba rántotta. A férfi
ittas állapota miatt az árokból egyedül kijönni nem
tudott. A rendőrök orvosi ellátásáról gondoskodtak.
A legamatőrebb jogsértő: V. A. 58 éves gödöllői férfi
saját házában kialakított kávézóban kívánta engedély
nélkül árusítani a pirotechnikai eszközöket. A helyi
körzeti megbízottak ellenőrzésük során lefoglaltak 765 db
rakétát, petárdát és egyéb pirotechnikai eszközt. A férfi
ellen szabálysértési eljárás indul.
Lukácsi Zuzsanna

házioRvosok Rendelési ideje

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

ügyeletes állatoRvosok

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

életének 67. évében,
súlyos betegség következtében elhunyt

Dr. Perjési György,
aki 40 éven át volt falunk háziorvosa.
Bag Nagyközség Önkormányzata saját
halottjának tekinti.

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
segélykérő szám: 107, 112
aszódi rendőrőrs: 28/400-012
aszódi járőrök:
20/516-5940
bagi körzeti megb.: 20/289-1764
bagi Polgárőrség: 30/62-10-210
30/51-56-945

Vasúti menetrend
KözleKediK

hatVan

aszód

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

3.08
3.38
4.08
4.35
4.58
5.23
5.43
6.00
6.23
6.43
7.13
8.13
9.13
10.13
11.13
12.13
13.13
14.13
15.13
16.13
17.13
18.13
19.13
20.13
21.13
22.13

3.24
3.54
4.24
4.52
5.14
5.39
5.59
6.18
6.39
6.59
7.29
8.29
9.29
10.29
11.29
12.29
13.29
14.29
15.29
16.29
17.29
18.29
19.29
20.29
21.29
22.29

KözleKediK
naponta
munkanap
naponta
munkanap
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta
munkanap
naponta
munkanap
naponta
naponta
naponta
naponta
naponta

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

gödöllõ
5.12
5.42
6.12
6.42
7.12
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
18.42
19.12
19.42
20.12
21.12
22.12
23.12
0.27

Bag
3.27
3.57
4.27
4.55
5.17
5.42
6.02
6.21
6.42
7.02
7.32
8.32
9.32
10.32
11.32
12.32
13.32
14.32
15.32
16.32
17.32
18.32
19.32
20.32
21.32
22.32

Bag
5.23
5.53
6.23
6.53
7.23
8.23
9.23
10.23
11.23
12.23
13.23
14.23
15.23
16.23
17.23
18.23
18.53
19.23
19.53
20.23
21.23
22.23
23.23
0.38

gödöllõ
3.39
4.09
4.39
5.07
5.29
5.54
6.14
6.33
6.54
7.14
7.44
8.44
9.44
10.44
11.44
12.44
13.44
14.44
15.44
16.44
17.44
18.44
19.44
20.44
21.44
22.44

aszód
5.26
5.56
6.26
6.56
7.26
8.26
9.26
10.26
11.26
12.26
13.26
14.26
15.26
16.26
17.26
18.26
18.56
19.26
19.56
20.26
21.26
22.26
23.26
0.41

BP. Keleti Pu.
4.20
4.50
5.20
5.50
6.10
6.35
6.55
7.15
7.35
7.55
8.25
9.25
10.25
11.25
12.25
13.25
14.25
15.25
16.25
17.25
18.25
19.25
20.25
21.25
22.25
23.25

hatVan
5.44
6.14
6.44
7.14
7.44
8.44
9.44
10.44
11.44
12.44
13.44
14.44
15.44
16.44
17.44
18.44
19.14
19.44
20.19
20.44
21.44
22.44
23.44
0.59

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

autóBuszjáratoK indulnaK
Bag, Pogármesteri hiVatal megállóhelyrõl indul:
munkanapokon
(hétfőtől–péntekig)

szabadnap
(szombat)

munkaszüneti nap
(vasárnap)

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.

9
15

17.22

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.

4.28, 5.14, 6.48,
8.23, 9.18, 11.23,
13.23, 16.17, 18.21,
20.21

4.28,
8.23,
13.23,

5.14, 6.48,
9.18, 11.23,
16.17, 18.21.

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

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

5.14,
13.23,

8.23, 11.23,
16.17.

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.

menetidő
(perc)

9.39,

8.00, 11.35.

24

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

52

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, 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.

8.00, 9.11, 11.35,
14.13, 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.

17

22
28

33

BudaPest, stadion autóBusz állomásról indul Bagra:
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.

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

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

jelmagyarázat
i: iskolai elõadási napokon, t: tanszünetben munkanapokon
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