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2013. december végén Bag
Nagyközség Önkormányzata rendkívüli
ülést tartott, ahol rendezték
a kommunális hulladék nyitott kérdését.
/ 3. oldal
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Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

20 éves a Bagi Hírlap!

Ebből az alkalomból kerestük fel
az alapító főszerkesztőt,
Giczi Rudolfot, hogy a kezdetekről
beszélgessünk...
/ 6–8. oldal

menetrendek

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

ÉVTIZEDES VESZÉLYFORRÁS SZŰNIK MEG
BiztonságosaBBá válik
a 3-as út Bagi főúti
csomópontja

Tóth Gábor országgyűlési képviselő, Bag polgármestere, Dr. Wölner Pál Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infrastruktúráért
felelős államtitkár, Vécsey László országgyűlési képviselő, Obreczán Ferenc országgyűlési képviselő

2014. január 7-én tartott sajtótájékoztatón az illetékesek elmondták, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előteremti a
3. sz. főút és a 3105. j. út Pest megyei Bag nagyközséghez közeli
csomópontjának körforgalommá alakításához szükséges forrást.
A beruházással nagy mértékben javulhat a közlekedés biztonsága a legrosszabb baleseti mutatókkal rendelkező szakaszon.

A bagi csomópontban az elmúlt öt év súlyozott mutatói szerint
Magyarország első- és másodrendű főútjain ez a leginkább balesetveszélyes lakott területen kívüli útszakasz. A Gödöllő felől
érkező járművek a 60-as tábla ellenére nagy sebességgel érkeznek Aszód felé. Aszód felől a csomópontba nagy sebességgel
érkező gépjárművek sok esetben a Csintoványi parkolójából
kihalytó autókat veszélyeztetik. Az M3-as autópálya lehajtó
megépülése nagyban megnövelte az autóforgalmat, valamint
jelentősen megnövekedett a Pest felé ingázók száma is. A kivilágítatlan kereszteződésben így az ütközések, gázolások fokozott
kockázatával kell számolniuk a közlekedőknek. A gyalogos
mozgások, különösen korlátozott látási viszonyok esetén, igen

balesetveszélyesek az átkelőhely nélküli autóbuszmegálló környezetében. Az új körforgalom a sebesség csökkentésére kényszeríti a járműveket. A biztonság további növelésére gyalogátkelőhelyeket jelölnek ki, átépítik a buszmegállót és közvilágítást
létesítenek. A kivitelezési közbeszerzés legkésőbb ez év tavaszán
megkezdődhet. A munkálatok a területszerzések, kisajátítások
eredményes lezárása után azonnal megindulhatnak. Tóth Gábor
polgármester úr megköszönte a jelenlévő polgármestereknek,
hogy nem adták föl, kitartottak az ügy mellett, és ostromolták
az államtitkár urat, még tüntetést is szerveztek. Az államtitkár
úrnak pedig megköszönte, hogy állta, tűrte az ostromot, és sikerült megteremteni az anyagi hátteret, mely egy normális körforgalom építésének többszöröse a helyi domborzati viszonyok
miatt. Tóth Gábor elmondta, hogy Bag az építkezésben vállalt
kötelességeit részben már teljesítette, hiszen a megfelelő közvilágítást kialakítatta, az építkezés kezdetekor pedig a 10 millió
forintost önrészt biztosítja. Bag Nagyközség Önkormányzata
minden anyagi és eszmei segítséget magad a beruházás sikeréhez, a körforgalom gyors megvalósulásához.
szt.
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Kedves Bagiak, tisztelt Galga menti Polgárok!

Első szavam a köszöneté! Köszönöm a 16 év bizalmat, amit Önöktől kaptam (és általam a polgári
oldal) mint egyéni országgyűlési képviselő. A magyar Parlamentben legjobb tudásom és képességeim szerint igyekeztem a magyar és a Galga menti
emberek érdekeit képviselni.
Az elmúlt 16 évre visszatekintve a teljesség igénye
nélkül elmondhatom, hogy 1998-ban – kezdő képviselőként – szembesülnöm kellett a galgamácsai veszélyes hulladéklerakó körül kirobbant problémákkal. A
legfőbb ügyész úrnál kezdeményezett vizsgálattal három év alatt
sikerült konszolidálni és megszüntetni a problémát.
Vezettem sikeres parlamenti vizsgáló bizottságot: „A védett madarak pusztítását vizsgáló albizottságot”. A vizsgálat
végeztével 11 ember került a törvény elé és került viszonylagos nyugvópontra a probléma is.
16 éve vagyok a Lengyel-Magyar Parlament képviselőcsoportjai között működő baráti tagozat tagja. Négy évig alelnöke, jelen ciklusban az elnöke vagyok a magyar tagozatnak. Hét éve kezdeményeztük hét képviselőtársammal a két
nemzet közötti Barátság Napjának létrehozását, amit felváltva a két országban minden év márciusában tartunk meg. Ezt
a kezdeményezést mindkét parlament ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag támogatta.
1998-ban a siófoki FIDESZ Magyar Polgári Szövetség
Farkció ülésén kezdeményeztem a KÖZMUNKA bevezetését Magyarországon, hogy a gyárbezárások, munkahelyek
megszűnése után ne a semmibe essenek ki az emberek, hogy
legyen egy kapaszkodójuk a munka világába, illetve segítsünk ezáltal az önkormányzatoknak is.
Orbán Viktor miniszterelnök úr Őri Csaba akkori családügyi államtitkárt bízta meg, hogy a kezdeményezésemet
közösen illesszük a törvényhozás munkájába, ami azóta is
sikeresen működik.
1998–2000 között a Széchenyi Terv keretében közel 50
bérlakást sikerült kezdeményezésemre építeni Aszód, Dány,
Kartal, Domony településeken.
2000-ben sikeresen tudtam Tura várossá nyilvánítási kérelmét támogatni dr. Kontráth Károly államtitkár úr segítségével, bár a városi cím alapjai is hiányoztak még akkor. Azóta
folyamatosan fejlődik a második Galga menti kisváros, bár a
TERMÁL programot csak részben sikerült elindítanunk.
Aszód a mindennapjaink ügyintézéséhez létfontosságú
szolgáltatást kapott személyes közbenjárásommal, mint a
közjegyzői iroda létrehozása (előtte Gödöllőn kellett napokat
ülnünk a sorunkra várva), járási székhellyé válhatott, s hogy az
SZTK a hatvani kórházba integrálva megmaradhatott, az sem
volt kis feladat. A járási cím megszerzéséért külön köszönet
illeti Obreczán Ferenc és Vécsey László képviselő társaimat.
Sajnálatos tragédia – egy gyermek halála – indította el
Aszódon a Hatvan, illetve Kartal felé vezető dombnál lévő
útkereszteződésben kialakított körforgalom építését, mellyel
párhuzamosan az Aszódi Javítóintézet felé eső útszakasz
támfalát és kerítését is sikerült megépíttetni.
A helyi dolgaink közepette bővítettünk, újítottunk fel
óvodákat Kartalon, Turán, iskolát többek között Bagon.

Készültek községeinkben szennyvízcsatorna hálózatok, újítottunk fel templomokat Galgamácsán,
Bagon, Hévízgyörkön és a Galga mente több településén. Eközben a nagypolitikában sem voltak
üres hétköznapok, hiszen a szocialista kormány
idején a traktorosok Budapestre történő felvonulását követően sikeresen blokkoltam egy olyan
eseményt, melyben Obreczán Ferenc a MAGOSZ
főtitkárán keresztül egy TV ostromot vízionáló
országos méretű káoszt sikerült megelőznöm,
mikor is traktorosainkat erőszakkal akarták egy éjszaka
eltávolítani Budapestről.
Nem volt egyszerű a független rendőrszakszervezet által
a Parlament elé önvédelmi fegyvereik viselésével tervezett
demonstráció kezelése sem. Amit, ha nem sikerül gyorsan és
hatékonyan blokkolni és az illetékes hatóságok munkatársaival, ki tudja mivé alakulhatott volna ez az esemény.
Búcsúzásként a nagypolitikától 2012. februárjában a
Fidesz Parlamenti Frakciójának egri ülésén – a lakossági szemétszállításban eluralkodó „maffia” módszerekre tekintettel – kezdeményeztem a szemétszállítási árak befagyasztását
és az ilyen cégek elszámoltatását, átvilágítását.
Orbán Viktor miniszterelnök úr akkor és ott kezdeményezésemre utalva a szemétszállításra vonatkozólag további
áremelési tilalmat, moratóriumot rendelt el, utasítva az illetékes kormányzati szerveket indítványom támogatására.
2012 tavaszán a hozzám eljutott dokumentumok, adatok
alapján interpellációt készültem benyújtani a villany-, illetve
a lakossági gáz árainak kialakítása kapcsán kialakult csalás
sorozat és átverés megállítására. Javasoltam a szolgáltató
cégek 5 évre történő visszamenőleges elszámoltatását, megállítandó a további áremelést, valamint azt, hogy szólítsák fel
visszafizetetésre azon cégeket, akik átverték az országot,
meglopták az embereket. Fizessék vissza a jogtalanul fizettetett villany-, illetve gázszámlák összegét.
Kezdeményezésemet a Miniszterelnöki Hivatal közel egy
év alatt dolgozta fel, és bár interpelláció nem lett belőle, de
a mai REZSICSÖKKENTÉS ennek köszönhető, és lett
belőle kormány-, illetve Fidesz-program.
A mindennapok szintjén is volt bőven tennivaló, hacsak
a kis dolgoknak látszó, de mégis sokaknak fontos soron kívüli nyugdíjemelésre, rokkant-gépkocsi vásárlásra és az
állampolgárok mindennapi problémáinak és ügyes-bajos
dolgainak intézésére gondolunk. A Galga mentén végigsöprő árvizek is igen sok gondot okoztak az elmúlt évtizedben,
melynek kapcsán, ha nem is teljes körűen, de részlegesen
sikerült a Galga-patak medrét kitisztítani.
A sokunk életét megkeserítő közlekedési problémát, az
Aszód-Bag-Domony útkereszteződés körforgalommá való átépítését eddig több korábbi kormánynál sem sikerült elérnünk.
Dr. Wölner Pál államtitkár úrral az elmúlt napokban történt
személyes egyeztetésre hivatkozva örömmel jelenthetem
Önöknek, hogy 2014-ben indul a körforgalom megépítése.
Sikeres és izgalmas 2013-as esztendőn vagyunk túl. A babona szerint a 13-as szám balszerencsét hoz. A mi esetünkben
ritka, rég nem látott szerencsés évet élhettünk meg. Ezen
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esztendő kiemelkedően sikeres volt az önkormányzataink
számára, megszabadultak ugyanis az elmúlt évtizedes
adósságaiktól, amelyek a rendszerváltás utáni kaotikus
közállapotok okán nehezedtek rájuk.
2014. évre minden magyar ember és önkormányzat bizakodással tekinthet, hiszen az ország talpon maradt és európai szinten is sikeresen alakította gazdaságát, sokaknak
példát mutatva ezzel. Mi, bagiak is sikerrel zártuk a 2013-as
évet több mint 6 millió forintot oszthattunk a községünk
civilszervezeteinknek, egyházának, ami példa nélküli az elmúlt évtizedben. Bagon a jövőben sikerre kell vinnünk az
évek óta magánbefektetésből és állami támogatásból épülő
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ipari park fejlesztését és a – már második körön is túljutó –
művelődési ház felújítási programját.
Eddigi sikeres közös munkáinkra alapozva joggal gondolom, hogy bátran tekinthetünk a következő esztendőre, ahol
három választást is sikerre kell vinnünk, (országgyűlési,
Európai UNIÓS, önkormányzati) hogy a jövőképünk, a
nemzeti megmaradásunk is biztosítva legyen.
Kívánok a világon bárhol élő magyaroknak a galga menti
és és a bagi embereknek a 2014. évhez jó egészséget,
békességet, sikereket és kérem rájuk Isten áldását.
BOLDOG ÚJ ÉVET!!!
Tóth Gábor

A Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2013. december
12-én rendkívüli képviselő-testületi ülést tartott Bag Nagyközség önkormányzata. Jelen voltak Tóth Gábor polgármester, Antal István Lászlóné, Balázs János, Tábik Andrásné,
Varga András képviselők, valamint Beke Andrea jegyző.
tóth Gábor polgármester úr nyitotta meg az ülést, és
megállapította, hogy dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester
és dr. Dénes Tamás képviselő hiányzik, de a testületi ülés
határozatképes. A testület tagjait egyhangúlag elfogadták a
napirendi pontokat.

Mány és Térsége Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő
csatlakozási szándékát. Végül 5 igen szavazattal úgy határozott, hogy Bag Nagyközség Önkormányzata csatlakozik a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társasághoz, 100.000 Ft azaz egyszázezer forint vagyoni hozzájárulással. A szemétszállítás díja így a következőképpen alakul
2014. január 1-jétől: a 120 literes tároló tartalmát 23760
Ft/év, a 60 literes tároló tartalmát pedig 15840 Ft/év díj
ellenében szállítják el.

Beke Andrea jegyző asszony tájékoztatta a testületet arról,
hogy 2014. január 1-jétől a Hulladékgazdálkodásról szóló
törvény értelmében a kommunális hulladék szállítással csak
olyan cég foglalkozhat, amely 51 százalékban önkormányzati
vagy állami tulajdonú, illetve rendelkezik a szükséges
minősítéssel. Ezen a feltételeknek községünk jelenlegi hulladékszállítója, a Müll-Transport Kft. sajnos nem tud megfelelni, önkormányzatunk pedig nem kíván céget alapítani.
Emiatt év végével az önkormányzat Müll-Transport Kft.-vel
kötött hulladékszállítási szolgáltatási szerződését fel kell
bontani. A korábbi képviselő-testületi ülésen az önkormányzat kifejezte szándékát, hogy csatlakozik a Mány és
Térsége Hulladékgazdálkodási Társuláshoz. A mányi polgármesterrel történt többszörös egyeztetés során kiderült,
hogy a társulás a bicskei önkormányzat által megvásárolt
hulladékgazdálkodási társuláshoz fog csatlakozni. Emiatt az
önkormányzat korábbi határozatát a csatlakozásról vissza
kell vonni, hiszen a bicskei társulás feltételeit nem ismeri az
önkormányzat. Hatvan város önkormányzatával történt tárgyalások során kialakult egy megállapodás, amelyet a
Hatvan és Térsége Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
írásban is megerősített. Ennek lényege, hogy 2014. január
1-jétől a 10 százalékos rezsicsökkentésnek megfelelő áron
tudja biztosítani a hulladékszállítást községünkben. E társasággal kell tehát szerződést kötnie az önkormányzatnak,
hogy 2014. január 1-jétől biztosítani tudja a szemétszállítás
zökkenőmentességét. Ahhoz, hogy Bag Nagyközség Önkormányzata teljes jogú társasági tagja legyen a fenti társaságnak
100.000 forint vagyoni hozzájárulást kell biztosítson a társulási megállapodáshoz. A képviselő-testület 5 igen szavazattal úgy határozott, hogy 2013. december 31-vel felbontja a
MÜLL-Transporter Kft-vel a kommunális hulladékszállítási
szerződését, majd szintén 5 igen szavazattal visszavonta a

Beke Andrea jegyző asszony tájékoztatta a testületet, hogy a
szociális törvény módosításai 2014. január 1-jétől lépnek életbe. Ennek tükrében elkészült az önkormányzat helyi egységes
szerkezetű rendelete, ennek elfogadását kérte a testülettől.
Tábik Andrásné képviselő javasolta, hogy a rendelettervezet 3. fejezet a 3.) pontjánál önkormányzati segély összegét 5 000 forintban állapítsák meg, Antal Istvánné pedig azt,
hogy vegye ki az önkormányzat a kamatmentes kölcsön
lehetőségét a tervezetből. A polgármester úr megköszönte a
hozzászólásokat, és felkérte a testületet, hogy az önkormányzati segély lehetséges összege 3000-5000 forint legyen
a rendeletben. Ezután a testület tagjai az egységes szociális rendeletet egyhangúlag elfogadták. A rendelet teljes szövege a Bagi
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Hulladékgazdálkodási szolgáltatás 2014

Szociális rendelet

Költségvetési rendelet módosítása

2013. január 1. és szeptember 30. között pótelőirányzatként
biztosított normatívák miatt az 1/2013. (II.28.) számú költségvetési rendelet 1. paragrafusában megállapított kiadási
főösszeget 7 491 000 forinttal, a bevételi főösszeget pedig 7
491 000 forinttal a képviselő- testület egyhangúlag megemelte, így a módosított kiadási főösszeget 468 721 000
forintban, bevételi főösszegét pedig 468 721 000 forintban
állapította meg.

A polgármesteri hivatal köztisztviselői elé
támasztott követelményrendszer 2014. évre

Beke Andrea jegyző asszony a témával kapcsolatban
elmondta, hogy 2014 év választási év lesz, ezért a követelményrendszerbe be kellett építeni az ehhez kapcsolódó feladatokat. A szavazás során a képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta a polgármesteri hivatal köztisztviselők elé 2014.
évre támasztott követelményrendszerét.
kr.
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Ünnepi készülődés az óvodában
a baGI IGlIce NapKÖZIotthoNoS óVoda híreI

Az adventi időszak első vasárnapja előtt, november 29-én pénteken, gyújtottuk meg az óvoda folyosóján elhelyezett adventi
koszorún az első gyertyát. Csengőszó hívta a gyermekeket a közös éneklésre, gyertyagyújtásra. Együtt énekelt az óvoda minden gyermeke és dolgozója. Ezt követően minden pénteken hasonlóan történt a közös gyertyagyújtás a negyedik hét végéig.

Minden csoport egyforma játékot kapott a MATTEL
játékforgalmazó cég felajánlásával. Mindennek megvalósulását Kustra Tamás segítette.

A Mikulás várása mindig nagy izgalomban tartja a gyermekeket.
A készülődés során gyermekeknek az óvónők mesejátékot
játszottak december 5-én, csütörtökön. A mese a hóemberről
szólt, aki új szívet kapott. A gyermekek nagy örömmel fogadták az előadást. Délelőttönként minden kisgyermek lázasan
készült az ábrázoló tevékenység eszközeinek felhasználásával
a Mikulás érkezésére. Többen rajzot készítettek számára, voltak,
akik a rénszarvasokat festették meg, voltak, akik Mikulást
festettek, hajtogattak, rajzoltak. Mikulás napján nagy volt az
öröm a nagyobb gyermekek között, a kisebbek érdeklődve nézegették a piros palástos, nagyszakállú Mikulást. Ajándékának
nagyon örültek kicsik és nagyok egyaránt. Az óvónők megismertették a gyermekeket Szent Miklós legendájával.

A következő héten az óvónők irányításával a gyermekek
a karácsonyra készülődtek. Betlehemes játékot, pásztorjátékot tanultak, díszeket késztettek. Megismerkedtek a betlehemi történettel is. December 16-án óvodánkba megérkezett a
karácsonyfa. Ezen a napon az óvónők pásztorjátéka tette még
meghittebbé az ünneplést. Minden csoport más-más napon
tartotta meg karácsonyi ünnepélyét, ugyanaznap este, pedig
a szülőknek is bemutatták a pásztorjátékot a gyermekek,
utána közösen énekeltek karácsonyi dalokat a szülőkkel. Volt
olyan csoport, ahol a szülők közös zenéléssel, bábozással
ajándékozták meg a gyermekeket, akik saját készítésű mézes
süteményekkel kínálták meg a vendégeket. Az ünnepély végén a szülőkkel közösen játszottak a gyerekek.

A fenyőfát Kocsis Mihály ajánlotta fel intézményünknek.
Saját kertjéből ásta ki gyökeresen, majd nagy cserépbe ültette. Szeretnénk elültetni az óvoda kertjében az ünnepek
után. Mindkét felajánló segítségét köszönjük szépen.
December 20-án a Méhecskés csoport tagjai vettek részt
a falukarácsonyi ünnepélyen. Karácsonyi dalokat, verseket
adtak elő. Az adventi időszak ebben az évben is igen gazdag
volt eseményekben, ünnepekben, tevékenységekben. A nevelés során törekedtünk az ünnepekre hangolni a gyerekeket,
és az ünnepek jelentőségére felhívni a figyelmüket.
Kovács Istvánné óvodavezető

Nagy örömünkre, az óvoda a Gyermekekért alapítvány 60
db modern gyermekfektetőt vásárolt az óvodások részére.
Jövő évtől már ezen a kényelmes, könnyen tisztán tartható
ágyakon pihennek délutánonként a gyermekek. Ezúton köszönjük az alapítvány segítségét.
Az óvoda SZIMBA pályázaton nyert 20 db ágy vásárlásához forrást. Így összesen 80 db új fektetővel gyarapodik
óvodánk.
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Decemberi híreink

w Iskolánk decemberben is ugyanolyan lelkesedéssel várta a
karácsonyt, mint minden évben. December 2-án meggyújtottuk az első adventi gyertyát, amelyet a felső tagozatosok
különböző karácsonyváró műsora kísért. A hónap minden
hétfőjén az első órában adták elő az évfolyamonkénti műsort, ezzel nálunk is megkezdődött az adventi időszak. Az
advent alatt az alsó tagozatosaink se tétlenkedtek, hiszen
minden délután különböző karácsonyi foglalkozásokon
vettek részt, így például ajándékdobozt, szaloncukrot vagy
karácsonyi sütemény készítettek.
w Az adventi teendők mellett más események is színesítették iskolánk életét. December 4-én a 2.a osztályosok
Volterné Jamrik Éva kíséretével részt vettek egy a Marczibányi téri művelődési központ által rendezett dráma
foglalkozáson amin a Gubanc című előadás részleteinek
alakulásába szólhattak bele.
w December 6-án hozzánk is megérkezett a Mikulás. Iskolásaink osztálykeretek között ünnepelték meg a piros ruhás jótevő érkezését. Idén is Tószegi Lajos járt nálunk
Köszönjük neki. Voltak olyan osztályaink is, akik a testvér
osztályaikat lepték meg maguk készítette ajándékokkal.
w December 7-én, szombaton is mindenki tüsténkedett iskolánkban. Ezen a munkanapon a pedagógiai program
szerint a gyerekek ajándékkészítő napon vehettek részt.
w December 13-án bábelőadással lepték meg napköziseinket.
w December 20-án megrendeztük karácsonyi ünnepségünket a bagi Dózsa György Művelődési Házban, ahol gitárosaink, furulyásaink és a 2. a osztály közreműködésével
a Szetye Potya Péter című előadást nézhettük meg. Délután Sima István tanár úr vezetésével iskolásaink részt
vettek a falukarácsonyon is, diákönkormányzatunk pedig a karácsonyi vásáron mézeskalács házikókkal kápráztatta el a falu lakóit.

Elsők lettünk a siroki versenyen!

December hónapban kaptuk meg az eredményeket a siroki
7 fordulós versenyről, amit október 7-től november 27-ig

a SZINKroN NyuGdíJaS eGyeSület ÉletÉbŐl

2014. január 4-én tartotta meg nyugdíjas
egyesületünk az utószilveszteri mulatságát, melyen közel 120-an voltunk jelen a
meghívott vendégekkel együtt.

Balázs János köszöntötte a megjelenteket, boldog új évet és hozzá jó egészséget kívánva mindenkinek.
Ezután rövid műsor következett,
melynek során Basa Panka kápráztatta
csodálatos dalaival a hallgatóságot, majd
Baczoniné Felszeghy Katalin olvasott fel
humoros írásokat. A műsor után áldást
mondott a mulatság résztvevőire.
A kitűnő vacsorát a Tóth Ferenc által
vezetett Szellőtanya szolgáltatta, majd
pezsgőt bontva köszöntöttük az új évet
és egymást.

tartottak. A verseny közép és általános iskolások
között zajlott. Diákjaink ebben az időszakban
minden héten egy kérdéssort kaptak a siroki vár
környezetével, földrajzával, történelmével és látnivalóival
kapcsolatban. Iskolánkból a 8. b osztály Szekeresné Fercsik
Anna osztályfőnök segítségével középiskolás tanulókat is
megelőzve első helyezést ért el, minek jutalma egy 3 napos
osztálykirándulás a siroki vár- campingben ingyenes ellátással.
Gratulálunk Nekik!
Továbbá ne felejtsük el különdíjasainkat, akik szintén nagyon ügyesen teljesítették az akadályokat, az 5.a osztály Sima
István osztályfőnök és a 7.b osztály Horváthné Maczkó Katalin
osztályfőnök segítségével különdíjban részesült, aminek a
jutalma szintén egy 3 napos osztálykirándulás 20%-os kedvezménnyel.

A papírgyűjtés eredménye

Az október hónap első felében megrendezésre kerülő papírgyűjtésnek is megérkezett az eredménye:
A kistérségi iskolák közül a mi intézményünk gyűjtötte a
legtöbb papírt nevezetesen 5640kg-ot (18,4 kg/fő), ezzel az
Aszódi kistérség iskolái közül elsők lettünk. A gyűjtésből
befolyt pénzösszeget a Bonifác Alapítványnak utalták át,
amiből az osztályok is (50%) részesültek.

Kompetencia képzés

Fontos információ még, hogy december 7-én településünkön is elkezdődött a téli közfoglalkoztatottak alapkompetencia képzése, melyet iskolánk tanárai és Kustra Hajnalka
tartanak. A résztvevők száma 29 fő. 24 bagi és 5 hévízgyörki tanulónk van. A képzés helyszíne a Dózsa György Művelődési Ház.

FiGyElEM: Január 18-án lesz a központi írásbelik megírása a választott középiskolákban!
Köszönöm Antal Dorottya Anna segítségét a cikk
megírásában.
Szásziné Győri Éva

A talpalávalót a Galga Expressz
Band húzta, mi pedig táncra perdülve
hazudtoltuk meg idősödő mivoltunkat.
Sokan örülhettek a tombolán nyert
értékes ajándékoknak is. A mulatság fél
kettő után ért véget.
Szeretnénk megköszönni az alant felsoroltaknak a nagyvonalú támogatást:
Tuti ostya, Fanatix Bt., Hugi italdiszkont, 100 forintos bolt, íródeák papírbolt, Géczi Bt. zöldséges, Bag Polgármesteri Hivatal, Mácsai Bernadett fodrász, virágos Ági, szásziné Győri Éva
igazgatónő, „zsüllen” és kapu lajos, Piros Bagért Egyesület, kerék Húsbolt,
Halász Andrea kozmetikus, Mobili
Mánia bútorbolt. Köszönjük továbbá
mindazon nyugdíjas egyesületi tagunk-

nak azt, hogy ajándékaikkal ők is hozzájárultak a tombola sikeréhez, és azt is,
hogy áldozatkész munkájukkal zökkenőmentessé tették a többiek étellel és
itallal való ellátását.
B.F.K.

ÁldÁs Az úJ EsztENdőrE
Kívánok én HITET, KEDVET,
Szép SZERELMET,
Hű TÜRELMET,
Utadhoz FÉNYT, CSODÁT, ÁLMOT,
Békességes BOLDOGSÁGOT!
Magyar SZÓT
És égre KÉKET!
Emberarcú EMBERSÉGET!
Munkát, CÉLT, IGAZSÁGOT!
Dalból derűs JOBB VILÁGOT!
Kézfogásos TISZTA CSÖNDET
És mosolyból minél többet!
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INtERJú GIcZI RudolF AlApÍtó FőSZERkESZtőVEl

1994 februárjában jelent meg a Bagi Hírlap első száma, így
idén ünnepli a lap a 20. születésnapját. Ebből az alkalomból
kerestem fel az alapító főszerkesztőt, Giczi rudolfot, hogy a
kezdetekről beszélgessünk.

Fotó: szt.

– Hogyan született az újsággal kapcsolatos ötlet?
– Giczi rudolf: 1993-ban egy ünnepség alkalmával merült
fel, hogy Bag egy közel 4000 lakosú község és nincsen újságja.
A plébánia régebben megjelentetett egy Déli Harangszó nevű
kiadványt, de az nem sok lapszámot ért meg. Szóval felmerült,
hogy jó lenne, ha az önkormányzat kiadna egy helyi lapot. A
beszélgetés során elmondtam, hogy a Telefongyár (ahol korábban harminc évig dolgoztam), intézményi lapjának munkahelyi tudósítója voltam, rendszeresen írtam cikkeket a Műhely
hangja rovatba, egy ideig pedig a szerkesztőbizottságban is
tevékenykedtem. Az akkori polgármester, Jamrik László így
megbízott azzal, hogy készítsek el egy mutatványszámot.
– Hogy alakult ki a lap arculata?
– G. r.: Először a polgármester úrral és Fodor Mihály
iskolaigazgatóval bejártuk a környéket és tájékozódtunk,
hogy milyen helyi lapok készülnek mifelénk. Aztán megterveztem a fejlécet a bagi címerrel, a szőlős sormintával, ami
jellegzetes bagi motívum. Éppen akkor volt Bag „600 éves”,
így a fejlécére felkerült az 1394-es évszám is, amely a község
történeti forrásokban való legkorábbi említésére utal.
Azután elmentem a minisztériumba, hogy beadjam a lapalapítási kérelmet. Mikor az engedély megérkezett, elkészülhetett a lap első száma. (A címlap az előző oldalon)
– Mi befolyásolta a névválasztást?
– G. r.: A névadást rám bízták. Nem szerettem volna, ha
Harsona, vagy Hírmondó lett volna a neve. A Bagi Hírlapot
tartottam a legegyszerűbbnek, mert az újság bagi és híreket
közöl. Egyszerű, rövid és megjegyezhető.
– Ki tördelte és hol nyomtatták a lapot?
– G. r.: Az első lapszámot Jandura István tördelte, ő
segítette a munkánkat majd egy éven keresztül. Ő keresett
nyomdát, az első lapszámokat az akkor még valkói ROLA
Nyomda készítette. 1000 darabot rendeltünk a nyomdánál
az első lapszámból, de az túl optimista volt, utána 350
példány körül állt be a lap példányszáma, az ára 20 forint
volt egészen 2007-ig. Olcsó volt, 20 forint nem volt pénz
érte, de nem akartuk ingyen adni, mert úgy gondoltuk, hogy
az értéktelenségét jelezné.

1995-ben az akkori jegyző, Várnai Ildikó kezdeményezte,
hogy olcsóbb lenne az előállítás, ha lapot fénymásolással
sokszorosítanánk. A tördelést férje vállalta térítés nélkül.
Először a hivatal dolgozói végezték ezt, de aztán a munka
ezen része is rám maradt, úgyhogy én készítettem a lapot 13
éven át. Az újságot az élelmiszer boltokon keresztül terjesztettük. Ezúttal is köszönöm a hajdani segítők ezirányú
törődését. A nyomdai előállításnál jobb volt a fénymásolás,
mert állandóan izgulni kellett, hogy készen lesz-e a lap
határidőre. Persze a fénymásolással is voltak gondok, mert
sokszor elromlott a gép. Egy alkalommal a szerelőt még a
síeléséről is hazahívtam, hogy tudjam tartani a határidőt.
2000-ben Fehér Viktor vette át a lap tördelését, tőle Szabados Tamás majd Dócza Imréné folytatta ezt a munkát.
– Kik segítették a szerkesztői munkáját?
– G. r.: Hogy mi kerül be egy-egy lapszámba, azt mindig
egy háromtagú szerkesztőbizottság döntötte el. Az első
szerkesztőbizottság tagjai Fodor Mihály, Nagy Tiborné és
jómagam voltunk, majd a folyamatos cserélődések mellett
részt vett a szerkesztésben Balázs András, Tóth Mihály,
Tóthné Bartók Erzsébet, Baginé Oláh Ildikó, Sándorné Varga
Szilvia és Könczöl Rita. A lap szerkesztéséért, készítéséért,
terjesztéséért, mint közhasznú munkás kaptam fizetést, valószínűleg költségkímélési megfontolásból.
– Mi volt a lap célkitűzése? Milyen témákra fókuszált,
milyen rovatai voltak?
– G. r.: Hogy miért csináljunk újságot? Egyrészt azért,
hogy a közérdekű információk eljussanak az emberekhez,
másrészt maga a lap az adott település, jelen esetben Bag történetét is elmeséli. Végiglapozva az elmúlt 20 év lapszámait
megtudni, mi történt Bag településsel, és mi foglalkoztatta
egy-egy évben a falu közéletét. Olyan, mint egy krónika,
megtalálható benne a bagi egyesületek, a civil szféra tevékenységei, történései, a művelődési ház programjai, a
sportélet. Emellett fontosnak tartottam az ismeretterjesztést,
a felhívások közlését, a szórakoztatást: viccek és aforizmák
közreadását. A hitélettel kapcsolatos cikk írására nem volt
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könnyű írót találni. Egy ideig Balázs János, a
Római Katolikus Egyháztanács akkori elnöke
vállalta ezt, majd 2004 februárjától, nagy
örömömre Szabados Tamás gondozta, írta a
„Mindennapi Kenyerünk” c. rovatunkat.
Mégis a legproblémásabb rovat a Fórum
volt. Szerettem volna, ha sok olvasói kérdés kerül a lapba, amiket megválaszoltam volna. Még
egy nagy dobozt is csináltam, hogy oda bedobhassák az olvasók kérdéseiket, az egyik lapszámba pedig megjelentettem egy oldalt: Ez az Ön
oldala címmel. Szóba néha megkerestek egy-egy problémával, de nagyon kevés olvasói levél érkezett. Ezért
inkább azt csináltam, hogy jártamban-keltemben figyeltem,
füleltem. Ha úgy éreztem, olyan témáról hallok, ami
közérdeklődésre tart számot, akkor a polgármestertől,
jegyzőtől igyekeztem ezekre a kérdésekre választ kapni.
– Kedves rovata volt a Csak úgy füstölgök magamban
című is.
– G. r.: Igen. Borzasztóan zavarnak a helyesírási hibák,
nyelvi helytelenségek. Ha ilyesmit tapasztaltam, akkor ebben a rovatban adtam hangot neki. Úgy gondolom, az az
olvasó félretájékoztatása, ha nem pontos helyesírással,
nyelvileg ponttalanul írunk le valamit, mert az olvasó így
azt feltételezi, hogy a helytelen írásmód a helyes.
– Az iskola, a könyvtár, az óvoda megrongálódott
könyveit átkötötte. Honnan a könyvkötés szeretete?
– G. r.: Nem tanultam a könyvkötő szakmát. Elolvastam
A kis könyvkötő című könyvet, majd kialakítottam egy saját
technológiát, ami nagyon egyszerű. Gerincmerevítést alkalmazok karton segítségével, így az általam átkötött könyvek
gerince többé nem törik meg. Körülbelül 780 db könyvet
sikerült megjavítani a falu intézményei számára. Nem
szeretem a rongyos könyveket. Szerintem egy rongyos,
szétesett könyvet nem jó olvasni, nem jó megérinteni, mert

nincs meg az esztétikai élmény. Örülök, ha a bagi olvasók
ilyen élményben is részesülnek, amikor kezükbe vesznek egy
szépen átkötött könyvet.
Bagi asszonyok is megkerestek, hogy az imakönyvüket
kössem be. Először azt mondtam, vegyenek újat, de aztán rájöttem, hogy az újnak is megtörik a gerince, amit viszont én
bekötök, annak nem, úgyhogy megcsináltam. A sikerélmény
éltet, boldogsággal tölt el, amikor valakinek a kedves imakönyvét, az emlékét meg tudom menteni.
– Köszönöm a beszélgetést további jó egészséget,
sikerélményekben gazdag eljövendő éveket kívánok!
– G. r.: Én is köszönöm, és hasonló sikereket, sok írni
valót kívánok a 20 éves Bagi hírlap készítőinek.
-kr-

Fotó: szt.

Megváltó született – Pásztorjáték a templomban

A hagyományokhoz híven szenteste délutánján a bagi
hittanos gyerekek pásztorjátékkal köszöntötték Jézus
Krisztust születése napját. Délután három órakor Karácsondi Mihály plébános úr köszöntötte a szép számmal egybegyűlt közönséget, majd előléptek az első
szereplők, kik a Krisztus születése előtti reménytelen
földi életről tettek tanúságot. A felvezetés után megelevenedtek a több, mint 2000 év előtti események
Jézus fogantatásától megszületéséig. A templom kiváló
akusztikájának köszönhetően még a hátul ülők is jól
hallhatták Volter Domonkos narrátor és a többi szereplő szavait, kik elmesélték minden keresztény ember
reménységének, Jézus Krisztus születésének történetét.
A pásztorjáték befejeztével, amit Benedek Józsefné
Ági néni tanította be, Karácsondi Mihály atya lépett
elő, és a gyerekek arany tallérjai felől érdeklődött.
Ezeket a tallérokat adventi időszakban gyűjthetik a
gyerekek, ha hajnali misén vesznek részt, felolvasnak
a templomban, vagy aktívak a hittanórán. Nos, a
legtöbb aranytallért Gazda Boglárka gyűjtötte. A
200 fölötti talérosoknak az volt a jutalmuk, hogy
először ők „vásárolhattak” a sekrestyében rendezett karácsonyi vásáron.
kr.
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Fotó: Benkó Tibor

december 20-án rendezte meg
Bag Nagyközség önkormányzata karácsonyi műsorát a művelődési házban. A rendezők
az udvaron igazi karácsonyváró fahéjas, forralt boros mézeskalács illatú ünnepséget terveztek, de a hidegre való tekintettel mégis bent rendezték
meg az eseményt.

Rendhagyó kezdeményezésként bagi
kézművesek várták a belépőket portékájukkal, aki még nem fejezte be az ajándékvásárlást, az bátran keresgélhetett a
kirakodóvásáron.
Balázsné Kapuszta Anikó köszöntötte
a megjelent ünneplőket a színpadon álló
karácsonyfa mellől, amelyet „Önkormányzat” feliratú ajándékcsomagocskákkal is díszítettek. Elmondta, hogy a csomagocskák az önkormányzat ajándékait
jelképezik, hiszen nagyon sok lakos kapott tűzifát, az önkormányzat intézményeinek dolgozói pedig jutalmat. Majd
Tóth Gábor polgármester úr lépett a
színpadra és elmondta, hogy a kis csomagocskák jelképezik azt a közel hat millió forintot, amit az önkormányzat a
község civil szervezetei között osztott
szét, külön kiemelve a templom felújítására adott 3 millió forintot. Hozzátette,
hogy úgy gondolja, a 2013. év sikerév
volt, mert a karácsonyfánk alatt ajándékok vannak, és a falu rendelkezik jövőképpel, amivel büszkén nézhet a következő esztendő elé. Ha az ipari parkot is
sikerül elindítani – mondta a polgármester úr –, akkor ez a község elmondhatja
magáról, hogy bizalommal tekinthet a
jövőbe, hogy érdemes Bagon élni.
A műsorszámok sorát az óvodások
nyitották meg Eljött az este című
előadásukkal Tóth Csabáné, Karácsondi
Mihályné óvó nénik és Tóth Mihályné
dajka vezetésével. Őket Sima István tanár
úr vezetésével a furulyások követték, majd
a Szinkron Nyugdíjas Egyesület vegyes
kórusa karácsonyi énekeket adott elő. Az
estet a Muharay Elemér Népi Együttes
betlehemes játéka zárta.
-kr-
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A rosszat jóval győzd le – s a szíved tiszta marad!
Szeresd ellenséged, az Úr békét ad!

a paláNta GyermeKmeNtŐ mISSZIó ÚJra a baGI általáNoS ISKolábaN

idén karácsonykor is eljöttek az iskolába a Palánta Gyermekmentő- és ifjúsági Misszió munkatársai, hogy kedves
bábjátékkal köszöntsék a gyerekeket szeretet ünnepén.

Az előadás egy ének megtanulásával kezdődött, melynek
refrénje így hangzott: A rosszat jóval győzd le, és szíved tiszta
marad!/ Szeresd ellenséged és az Úr békét ad! A műsorvezető
e dal mondanivalóját egy szemléletes példával illusztrálta, és
elmondta, hogy ha megbetegszünk, akkor nem megyünk ki a
hidegre és a rosszat nem, rosszal akarjuk legyőzni, hanem
vitaminokat szedünk, azaz jóval győzzük le betegségünket.
A közös éneklést bábelőadás követte. A rosszat jóval
győzd meg című történet az egyik iskolai nagyszünetben
kezdődik, ahol Zoli szívesen megosztaná uzsonnáját
Bálinttal, ám az hiába éhes, nem kér belőle. Bálint inkább
Andristól veszi el uzsonnáját némi – furfangos erőszakkal –,
akit rendszeresen piszkál, mert állandóan Istenről beszél.
Bálint nyugodt lelkiismerettel veszi el Andristól az uzsonnát,
mert, ahogy ő mondja: Andris úgyis mindent megbocsát...
Zolinak ez nem tetszik és megjegyzi: „Ez azért nem így van!
Azért mert ő jó, te nem lehetsz gonosz!” Andris tudta, hogy
Isten neki mindent megbocsátott, ezért neki is meg kell
bocsátania Bálintnak. Bálint és Zoli nem értették a dolgot.
Andris próbálta magyarázni a bibliai igét: Ha kényszerít
valaki arra, hogy menj vele egy kilóméret, te menj vele
kettőt. Mit jelent ez – kérdezték? Andris így felelt: „Ha valaki kényszeríteni akar valamire, tedd meg neki úgy, hogy azt
érezze te akartad neki adni. Bálint elvette az uzsonnámat –
ami rosszul esett ugyan –, de én adni akarok neki, mert
nekem van miből, én úgy is reggeliztem otthon, és mindjárt
megyek haza ebédelni. A nagymamám szilvás gombóccal vár,
amit nagyon szeretek.” Aztán kiderült, hogy a rosszcsont
Bálintnak is a kedvence a gombóc, erre Andris meghívta
Bálintot egy jó kis gombócevésre.

Ne értsük félre, Andrisnak nagyon rosszul esett, amikor
Bálint elvette az uzsonnáját, de nem haragszik rá, meg tudott
bocsátani. Hogy miért? Nézzük tovább a történetet.
Otthon Andris mindent elmesélt a nagymamájának, azt
is, hogy meghívta ezt a gyereket szilvás gombócot enni. A
nagyi nem értette, erre Andris ezt válaszolta: „Nem emlékszel nagymama! Tegnap olvastuk a hegyi beszédet a Bibliában, amikor Jézus ezt mondja nekünk: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek
azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért
akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hát engem ez a Bálint
nagyon sokszor bánt, mindig kigúnyol, kinevet, elveszi a cuccaimat, ma az uzsimat vette el. A múltkor a telefonomat
vette el, és sokat beszélt vele a tesójával. Szóval engem ez a
Bálint háborgat. Most már értem Andriskám – válaszolt a
nagymama, még jó, hogy sok gombócot főztem.”
Gombócevés közben a karácsonyról, az igaz szeretetről,
és az önzetlen adásról beszélgettek. A nagymama elmesélte
Bálintnak a karácsony történetét, hogy Isten Jézusban a legnagyobb ajándékot adta az embernek. A karácsony Jézus
születésnapjára való emlékezés, és ez a Jézus sok embernek
megváltoztatta az életét. A Jézus szeretetéről való beszélgetés
pedig megváltoztatta Bálint életét, aki még imádkozni is
megtanult. Bálint olyan ajándékot kapott, amit nem vehet el
tőle senki: megtanult szeretni és többé nem piszkált senkit az
iskolában.
A bábjáték után minden gyermek CD-t (amin ez a
történet hallható), és egy színes, képes kiadványt kapott
amelyben rejtvények, játékok és képes történetek találhatók.
Nagyon szépen köszönjük a Palánta Gyermekmentő- és
Ifjúsági Missziónak az előadást és az ajándékokat! Szeretnénk, ha meglátogatnának minket húsvétkor is! Nagy szeretettel várunk benneteket! Isten áldjon titeket!
szt.

2014. JANUÁR

BAGÁzs

a baGázs KÖZhaSZNÚ eGyeSület híreI

A BAGázs Közhasznú Egyesület Iskolai
Közösségi Szolgálat projektje

Az iskolai közösségi szolgálat egy szervezett keretek között
(iskolai osztály, csoport, évfolyam, szakkör, diákönkormányzat) végzett tevékenység, mely a helyi közösség érdekeit szolgálja, miközben biztosítja a résztvevők személyes fejlődését
és tanulását is. A nemzeti köznevelési törvény alapján a
2016. január 1-je után érettségiző diákoknak kötelező
közösségi szolgálatot teljesíteniük.

Mi a BAGázs IKSZ?

A BAGázs IKSZ projekt keretében középiskolások bagi és
budapesti önkéntesek támogatásával 2012. decembere óta
korrepetálnak bagi gyerekeket a telep szélén található
BAGázs konténerházban. A foglalkozásokon nem-formális
oktatási elemeket alkalmazunk, így játszva tanulnak és jutnak sikerélményhez a gyerek, hogy megtapasztalják a tanulás örömeit. Az önkéntesektől személyes figyelmet kapnak a
kis csoportokba beosztott gyerekek.
A középiskolások megismerkedhetnek egy számukra idegen környezettel, ahol kreativitásuk kibontakozhat, új készségek, kompetenciák alakulhatnak ki, melyeket a későbbiekben is hasznosíthatnak. A BAGázs IKSZ-ben folyamatosan
figyelünk a középiskolások biztonságára, ennek érdekében
erős támogató közegben látják el a feladatukat: 2 fő gimnazista (IKSZ-es), 1 fő pesti BAGázsos önkéntes (BAGázsos támogató), 1 fő bagi BAGázsos koordinátor (fizetett alkalmazottak 2013-tól) foglalkozik 4-5 gyerekkel hetente egyszer
60 percet.
A BAGázsos támogatók kéthetente esetmegbeszélőn
vesznek részt, így támogatja a két budapesti koordinátor a
foglalkozások sikerét.

Biobrikett gyártás Bagon

Hosszú és embert próbáló előkészületek után augusztusban
Bagon is kezdetét vette a biobrikett program. A Legacy
Foundation által kifejlesztett technológiát Magyarországon
először Feldmár Nóra vezetésével az Igazgyöngy Alapítvány
alkalmazta.
A biobrikett mezőgazdasági melléktermékek (pl. ocsú,
pelyva), fűrészpor és újságpapír felhasználásával előállított,
alacsony költségigényű, környezetbarát tüzelőanyag.
A bagi családok jelentős része fatüzelésű kályhákkal fűt
télen, ám a tűzifa beszerzése a családok jövedelméhez képest
irreálisan magas költségekkel jár, így sokan illegális forrásból
jutnak hozzá a téli tüzelőanyaghoz. A biobrikett hosszútávon
megoldást nyújthat erre a sokrétű problémára: a családok
legális forrásból jutnak olcsó tüzelőanyaghoz, a program
munkahelyeket teremt, a közös tevékenység pedig együttműködésre késztet, így a brikettgyártás közösségfejlesztő
erejéhez sem férhet kétség.
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Megalakult a BAGázs FC.

A csapatról: A bagi roma telep fiataljai által
alapított futballcsapat, amelyet maguk szerveznek és vezetnek a BAGázs Közhasznú Egyesület segítségével.
Célok: Szeretnénk alternatívát nyújtani a fiataloknak a droghasználattal és a bűnelkövetéssel szemben. Cél továbbá egy
olyan összetartó csapat, amely az élet más területein is tudná
erősíteni egymást, képes lenne közösségként működni. Szeretnénk ezek mellet azt is, hogy a fiatalok és a gyerekek a
labdarúgáson keresztül olyan értékeket, képességeket
sajátítsanak el, mint például a kitartás, a küzdeni tudás és az
együttműködés.
A nagy csapat: 14 fős keret, 16-21 évesek, heti háromszor 2
óra edzés. Eddig egy telepi felnőtt vállalta magára az edző
szerepét, de sajnos ő a munkája miatt nem tudja folytatni,
így most magukat edzik a fiatalok, és közben próbálnak keresni egy külső edzőt.
utánpótlás 1.: 8 fős keret, 12-15 évesek, heti három edzés a nagy csapattal párhuzamosan, de külön odafigyelünk rájuk.
utánpótlás 2.: 16 fős keret, 8-11 évesek, heti három edzés.
Edzőjük a nagy csapat egyik játékosa, egy telepi fiatal, aki
lelkesedésből vállalta magára a feladatot, de neki adományokból szeretnénk fizetést biztosítani.
Pálya: A bagi futballpálya üzemeltetője rendelkezésünkre
bocsátotta a régi, elhanyagolt edzőpályát, amit saját erőből
és az önkormányzat segítségével újítunk fel és tartunk karban folyamatosan. Mind a pálya talajának javítása és a fű
vágása komoly energiákat vesz igénybe, és költségekkel jár,
amire nincs sajnos még elegendő forrásunk, így csak az egyik
félpályát tudjuk használni.
Eszközök: Eddig főképp a BAGázs Közhasznú Egyesület
valamint a bagi pálya üzemeltetőjének segítségével sikerült
kapukhoz, labdákhoz, egy-két cipőhöz, edzőbójákhoz és 7
db mezhez jutnunk. Szükségünk lenne további labdákra, mezekre és cipőkre, hogy mindenkinek legyen. Sípcsontvédője
és sportszára pedig szinte senkinek sincs.
Eredmények: Bátonyterenyén nyertünk egy ifjúsági futballkupát. Hazai pályán legyőztük a monori roma csapatot. A
monori Tabán kupán az utánpótlás csapat elődöntőbe
került, és negyedik helyezést ért el.
tervek: Igyekszünk rendszeresen barátságos mérkőzéseket
szervezni környékbeli roma csapatokkal, illetve más
klubokkal, amatőr kupákon részt venni, amelyeket később
rendezünk is. Tervezünk edzőtáborokat, illetve szeretnénk
majd leigazolni a játékosokat és bajnokságba nevezni. A BLdöntőig meg sem állunk!
Szívesen fogadjuk javaslatodat, észrevételeidet az
info@bagazs.org-ra. Ha egyetértesz munkánkkal, támogasd
a BAGázs FC-t! Köszönjük!
forrás: http://www.bagazs.org/hu/

2014. JaNuár 9-tŐl VáltoZIK a SZemÉtSZállítáS reNdJe!
Minden héten csütörtökön viszik el a kommunális hulladékot!
A szelektív hulladékszállítás időpontjáról további egyeztetés folyik az új szolgáltatóval.
Ezzel kapcsolatban a lakosság türelmét kérjük. Bag Nagyközség Önkormányzata
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,,dIcSőÍtEM IStEN NEVét éNEkEMBEN, üNNEpI HÁlÁVAl MAGASZtAloM.”
(ZSolt 69, 31)

1. Ó Mária Isten anyja, énnékem is jó anyám...

Január 1-je különleges nap. Amellett, hogy a naptári újév
kezdete, a béke világnapja és Szűz Mária istenanyaságának
ünnepe. Az év első napján ünneplünk, hálát adunk és békét
kérünk.
– Ünnepeljük Máriát, aki nemcsak Isten Anyja, hanem a mi
égi édesanyánk is.
Oh, Mária, Isten anyja, énnékem is jó anyám,
Szívem s lelkem lángbuzgalma dicsér későn és korán
Bánatomban, örömömben, jó s balsorsban csak ezt zengem
Üdvözlégy szűz Mária! (...)

– Hálat adunk az új évnek kezdetén, hogy megélhettük azt.
(Dall.: Ho:151) Örvendezzünk ez új éveben,
Kis Jézusnak szent nevében,
Újuljon meg ma lelkünk.
Istennek hálát zengjünk.
Ő adá e szép új évet,
Kit az ég és föld dicsérnek,
Ki a mennyet elhagyta
S egy szűznek lőn magzata.(...)

Nekünk is az egek atyja,
Ez új évben fiát adja
Adjuk érte szívünket,
Jobbítsuk életünket.

Kisded Jézus! Szánj meg minket,
Ne tekintsd a bűneinket
Adj áldást mindnyájunkra,
Községünk s határunkra.(...)

– Kérjük Isten áldást ez évre,
s kérjük, hogy béke uralkodjék a Földön.

Béke fejedelme, szentséges Istenünk.
Úr Jézus szent szíve, békéért esdeklünk.
Békét adj szívünknek, békét családunknak.
Békét nemzetünknek, békét a világnak.(...)

2. Jézus szent neve

Gábor főangyal közölte Máriával, hogy fiának a Jézus nevet
kell adnia. A nevet értelmezve Szent Máté így fogalmaz
evangéliumában: ,,Ő szabadítja meg népét bűneitől” (1, 21)
Január 3-án köszöntjük Jézus szent nevét, amely Szent
Pál szavaival élve ,,fölötte áll minden névenek” (Fil 2,9),
Isten nevével azonos tiszteletet érdemel. így dicséri ez a régi
ének:
Jézus édes szent nevének zengjünk buzgó éneket;
Ezt imádja minden lélek, kit hevít a szeretet.
E név maga a kegyesség, bő áldással van tele:
*Mindörökké dicsértessék Jézus édes szent neve! *(refr.)

Jézus, édes szent nevedre térdet hajt az ég s e föld,
Ezt áldja a szív rebegve, malasztoddal, mely betölt.
Benn van minden mézédessség s a Megváltó érdeme *
Jézus, édes szent nevednek poklot győz le ereje,
E nagy név lőn a híveknek győzedelmes fegyvere,
Mindenek csak ezt szeressék drága e név kelleme. *
Jézus édes és szentséges neve legyen szíveden,
Jézus édes és fölséges neve legyen nyelveden,
Ebben rejlik az üdvösség, nagy e névnek ereje, *

Jézus édes szent nevében kezdd és végezd dolgodat,
E dicső név védelmében ajánld élted s holtodat.
Haldoklók ezt emlegessék, ez az élet kútfeje: *

De nemcsak ma köszöntjük Jézust, hanem az év mindennapján, mikor úgy köszönünk: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

3. Urunk megjelenése

Urunk megjelenése több dolgot foglal magába: A napkeleti
bölcsek látogatását, Jézus megkeresztelkedését a Jordánban,
és Jézus első csodatételét a kánai menyegzőn.
Január 6. a királyok látogatásának ünnepe, amit az e
napon történő vízszentelés után vízkeresztnek is neveznek.

Szent nemzetek, keljetek föl, elmúlt nagy éjszaka,
Induljunk el a bölcsekkel föltűnt Jákob csillaga.
Ott láttok egy kisdedet, ki az égből küldetett.
Hogy a bűnnek rabságából kimentessen, szent irgalmából.
Betlehemben szűk jászolyban fekszik az ég s föld Ura,
A pásztornép meghatottan előtte leborulva,
Ma a bölcsek aranyat, tömjént, mirhát nyújtanak,
Ezzel jelezzék istenségét, királyságát, emberségét.

(Jézus keresztségének ünnepe a következő vasárnap. A
kánai menyegzőre pedig egy hétköznapon emlékezünk.)
Vízkereszt a házszentelés időszaka. Az ünnep hetében az ajtó
szemöldökfájára szentelet krétával íratik föl – a népi
értelmezés szerint – a bölcsek kezdőbetűinek neve: 20 + C +
M + B + 14. A három betű a latin áldásformula kezdőbetűi:
Christus Mansionem Benedicat! = Krisztus áldja meg e házat!

4. Szűz Mária eljegyzése

A Szűz Mária eljegyzése elnevezésű népi ájtatosságot január
23-án végezzük. A hagyomány szerint Szent Anna és Joakim
elmentek a templomba Máriával, hogy ott a pap férjet
válasszon neki. Sok gazdag férfi kívánt Mária férje lenni,
volt közöttük azonban egy szegény ifjú is, József. A pap azt
a feladatot adta a férfiaknak, hogy egy-egy elszáradt mandulaágat hozzanak elé, és akinél az ág kivirágzik, az lesz Mária
jegyese. Ez Szent Józsefre esett. Az ájtatosság egy imával
kezdődik, ami 24 versszakból áll:

Az iMÁról

1. Jeruzsálem városában örömhír van
Mert egy fényes mennyegző van a templomban
Szent Anna lesz a mennyegző örömanyja
Az ő lánya a menyasszony, Szűz Mária
5. Körülötte ott fénylenek, ott ragyognak,
A dúsgazdag fejedelmi szép ifjak
Egy van közöttük, aki ott áll alázattal
Szelíd ifjú, nem bír fényes ruházattal

10. E Szűz Virág annak fogja kezét adni
Aki tisztaságát fogja megőrizni
Hogy közületek ki bír ennyi szent malaszttal
Isten fogja kijelölni csoda által

18. Egy száraz ág ott pompázik, ott virágzik
Ki boldog, kinek neve ott pompázik
És így szólott: József neve van ráírva
Vőlegényül, íme ő lett kiválasztva

21. Gábriel a jegyesekre rózsát hintett
Aranylánccal egyesíti a két lelket
Az angyali szent szeretet gyűrűjével
A két szívet egymásnak így jegyzé el
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Az ima felolvasása után az Eljegyzési olvasó következik. Ezt
ugyanúgy kell végezni, mint a hagyományos rózsafüzért,
titkai a következők:
– aki Néked Szent Józsefet öröktől fogva jegyesednek rendelte
– akinek kedvéért Te is, Szent József is szent tisztaságban élt
– kinek megtestesülésének szent titkát angyalod által Szent
Józsefnek kinyilatkoztattad
– aki Veled és Szent Józseffel Egyiptomba futott és onnét
vissza is jött
– aki Veled és Szent Józseffel Názáretben lakott
Az ájtatosságot pedig egy hosszú ének zárja, ami Máriát
dícséri, valamint a tiszta és hűséges szerelem értékét és szépségét emeli ki.
Hajadonná serdült a leányka – aki magát szüzességre szánta,
Szüzességre, Isten szerelemre, – véges helyett a szent Végtelenre. (…)
Szeretettel nézett jegyessége – atyja lett ő neki és testvére – látta
mily hű, tiszta, tisztességes, hogy érez mindig Istenéhez (…)
Volter Domonkos

Ajándékosztás a rászorulóknak

karácsony előtt a bagi Családsegítő és
Gyermekjóléti szolgálat „cipősdoboz”
ajándékosztást szervezett.

Hosszas előkészületeket követően, az
Aszódi gyűjtésből 267 db, Szociális Minisztériumtól 50 db doboz érkezett, valamint a helyi Szent Rita Katolikus Karitasz
és a bagi családok is hoztak játékot, ruhaneműt, cipőket, amiből 21 dobozt készítettünk, így összesen 338 doboz gyűlt össze. A gyermekeket a
gyermekvédelmi kedvezményben részesülők listája alapján
választottuk ki. Bár rengeteg doboz gyűlt össze, ennyire nem
is számítottunk, de sajnos még így sem jutott belőle minden
gyermekvédelmi kedvezményezettnek. A nagykorúak, akik
saját jogukon részesülnek a kedvezményben, sajnos idén
kimaradtak az ajándékozásból.
Sok pozitív visszajelzés érkezett, többen hálálkodva köszönték az ajándékokat, örültek a játéknak, édességnek, tisztálkodási szereknek.
Karácsony alkalmából nemcsak a gyerekes családokra,
hanem az egyedül élőkre és az alacsony jövedelmű családokra,

Fotó: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.
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rokkant ellátásban részesülőkre is gondoltunk. A Magyar Vöröskereszt jóvoltából 5
család kaphatott remekül összeállított
élelmiszercsomagot, valamint a Katolikus
Karitasz jóvoltából több, mint 10 rászoruló kaphatott élelmiszercsomagot. így Bag
településen közel 20 család részesülhetett
tartós élelmiszer adományban.
Bízunk benne, hogy az ajándékok jó
helyre kerültek, és mosolyt csaltak a gyermekek és felnőttek arcára, feledtették velük egy kicsit a mindennapok nehézségeit.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szervezésben nyújtott
segítségét a helyi szociális ügyintézőnek, Marosi Hajnalkának,
Szabados Tamásnak és Könczöl Ritának, a Katolikus Karitasz
tagjainak: Bartókné Erzsike néninek, Katona Ildikónak és
Horváth Viktóriának, a Magyar Vöröskereszt területi
képviselőjének: Gáspárné Csókás Ritának, illetve minden
helyi családnak, akik adományaikkal hozzájárultak, hogy
szebbé és gazdagabbá tegyék a rászorulók karácsonyát.
Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat családgondozói
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Szociális célú tűzifa osztás volt Bagon

Fotó: Benedek Miklós

A Kormány szociális tűzifaprogramja keretében
Bag Nagyközség Önkormányzata 853.440.- Ft
támogatásban részesült. Ehhez az önkormányzat,
a Képviselő-testület döntése után, 350.000 Ft-ot
tett hozzá (fuvarköltség, stb.).
A több, mint 1,2 M Ft-ért a Pilisi Parkerdő
Zrt. valkói erdészetéből 56 m3 (kb. 600 mázsa),
támogatásban részesülő tűzifát hozattunk el
decemberben a kultúrházunkba, ahol a fa kimérése, szétosztása folyt. A Képviselő-testület szociális
bizottsága bírálta el a beadott támogatási kérelmeket, és ők határoztak arról, hogy (a sok jelentkezőre való tekintettel), mindenki 4-4 mázsa fát
kaphat. A tűzifa kimérésében, elszállításában a
testület egyes tagjai, a közhasznú munkásaink,
a falu- és a kultúrház gondnok, valamint a
polgárőrség vett részt. A faosztást polgármester
úr is megtekintette.
Minden egyes résztvevő segítségét ez úton is
nagyon köszönjük!
B.M.

„lEGEk”

– melyek a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén történtek 2013-ban

A legtöbb sértett sérelmére elkövetett
bűncselekmény

Egy komlói férfi szabálysértési értékre követett el üzletszerűen csalás vétségét. Hirdetést jelentetett meg az interneten,
otthoni munkavégzésre keresett jóhiszemű jelentkezőket.
A jelentkezés feltétele 850 vagy 1800 Ft átutalás, vagy
befizetés volt, a szervezés költségeire. A nyomozás 2013.
június hónapban vádemelési javaslattal fejeződött be, mivel
a munkavégzés természetesen nem valósult meg. Az eljárás
során a férfi összesen 438 sértett sérelmére elkövetett csalással került meggyanúsításra.

A legmagasabb véreredményes ittas járművezetés

2013. június 20-án 17 óra 35 perckor egy 58 éves kerepesi
férfi az általa vezetett Suzuki típusú személygépkocsival közlekedett Kerepes lakott területén belül a József Attila
utcában Mogyoród irányából Kerepes irányába. Közlekedése
során a József Attila u. 29 szám előtti útszakaszon a menetiránya szerinti jobb oldalon lehaladt az úttestről és az útpadkán lévő villanyoszlopnak ütközött. A baleset során személyi sérülés nem keletkezett. Az orvosszakértő véleménye
alapján a férfi cselekménye időpontjában 3,29-3,50 g/l ezrelékes súlyos fokú alkoholos befolyásoltság alatt állt.

Legmagasabb kiszabott büntetés ittas
járművezetés vétség miatt

Közúti jármű ittas vezetése vétségének megalapozott gyanúja miatt a Gödöllői Járásbíróságon 2013. 02. 12-én a gépjárművezető hölgyet a bíróság 520 000 Ft pénzbírságra
valamit 1 év járművezetéstől való eltiltásra büntette.

A legjelentősebb sebességtúllépés

2013. május 20-án 19.37 órakor Gödöllő lakott területén
belül, a Szabadság út 65. sz. előtti útszakaszon Aszód irányából Budapest irányába egy gépkocsivezető BMW típusú
személygépkocsijával a megengedett 50 km/h sebességet túllépve 131 km/h-val közlekedett.

A „leglúzerebb” elkövető

A Gödöllői Rendőrkapitánysághoz tartozó egyik településen
egy fiatalember egy ismerősének lakásába engedély nélkül
behatolt, és onnan többek közt ékszereket is eltulajdonított.
Mivel az ékszerek tetszettek a férfinek, azokat viselve készített magáról fotókat, melyeket egy népszerű internetes oldalon az adatlapján közzétett. Mivel a sértett fél is megkapta
a megosztott képet, azonnal felismerte saját ékszereit és értesítette a rendőrséget.

A legtrükkösebb körözött

Egy községben lakó férfi a lakásának egyik szobájának az
oldalfalához mindkét oldalra egy-egy ruhásszekrényt állított.
Mindkét szekrény hátoldalát kivágta, így amikor a rendőrség a lakásán megjelent a szekrényben bújt el. Egyszer az
egyikben, majd átmászott a másikba.

A „legmegdöbbentőbb” küldés

2013.12.05-én a Veresegyházi Rendőrőrs járőrszolgálatát
értesítette egy férfi, hogy az általa nevelt hízó kiszabadult a
karámból, kéri, keressék meg – az erdő felé ment.
Gödöllői Rendőrkapitányság
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Előzzük meg a szénmonoxid-mérgezést!

A szénmonoxid-mérgezés veszélye minden gázkészüléknél
fennállhat. A forrásai: az elromlott vagy nem az előírások szerint működtetett fűtőkészülék, vízmelegítő, sérült, elzáródott
kémény, hibás gáztűzhely, kandalló, gázzal működő hősugárzó, stb. A halálos kimenetelű szénmonoxid-mérgezés két okra
vezethető vissza, a levegőhiányra és a készülékek karbantartásának elmaradására. A két ok önmagában is okozhat mérgezést, együtt azonban a hatásuk megsokszorozódik és felgyorsul. A szén-monoxid a tüdőbe kerülve a vér oxigént szállító
hemoglobinjához kapcsolódik, s ennek hatására a vér alkalmatlanná válik az oxigén szállítására. A szén-monoxid-mérgezés mértékétől függően fejfájás, szédülés, hányinger, görcsök
jelentkezhetnek. Súlyosabb esetben a mérgezés halálos.
A szakértők általában azt tapasztalják, hogy az emberek nem
ellenőriztetik a készülékeket, megfeledkeznek a karbantartásról.
A szén-monoxid-mérgezésekért bizony az emberi hanyagság
tehető felelőssé. A fűtési szezon kezdete előtt minden esetben
célszerű ellenőriztetni a gázkészülékeket szakemberrel. Sose felejtsük el: a szén-monoxiddal nem lehet tréfálni!

Mik a tünetei a CO-mérgezésnek?

A CO-mérgezés tünetei hasonlóak az influenzáéhoz, de láz nélkül: fejfájás, fáradtság, szapora lélegzetvétel, émelygés, szédülés.
Némely ember összetéveszti a mérgezés tüneteit az influenzával,
vagy orvoshoz fordul, aki félrediagnosztizálja a tüneteket. Az
ilyen tévedések számtalan esetben tragikus halálhoz vezetnek.

Mit tudunk tenni a CO-mérgezés megelőzésére?

Bizonyosodjunk meg róla, hogy a felszerelt berendezéseink a
gyártó, és az épületgépészeti biztonsági előirásoknak megfelelően vannak telepítve. A berendezések telepítését és ellenőrzését
minden esetben bízzuk szakemberre. Soha ne próbáljuk házilag
megbarkácsolni berendezéseinket. Ellenőriztessük kéményeinket minden fűtési szezon előtt. Szereljünk fel CO-detektort, de
ügyeljünk rá hogy olyan detektort vásároljunk, amely megfelel
a legújabb (MSZ) EN-50291-es Európai Szabványnak, mert
csak ezek a készülékek képesek a megfelelő biztonságot nyújtani. A CO-detektor optimális elhelyezése a hálószobák előtti
helység, ideális szerelési magassága 1,6 méter. Ügyeljünk rá,
hogy a detektor ne legyen eltakarva bútorokkal, egyebekkel.

w Egyéb fűtési módok esetén (szén, fa, stb): Ne próbálja eloltani a tüzet, hanem azonnal hagyja el a területet. Ellenőrizze,
hogy mindenki elhagyta a veszélyes területet. Értesítse a tűzoltókat. Forduljon orvoshoz a további szükséges kezelések
végett. A fűtőberendezéseket ellenőrzésig ne kapcsolja vissza!
w Soha ne használjon faszenes grillezőt, vagy hasonló eszközt
zárt térben.
w Soha ne használjon hordozható PB-gázos, vagy szenes fűtőberendezést zárt térben.
w Soha ne hagyja az autóját járó motorral a garázsban, zárt
garázsajtó mellett.
w Soha ne próbálja megjavítani fűtőberendezéseit, hacsak Ön
nem szakember, és rendelkezik a szükséges tudással, valamint eszközökkel.
w Mielőtt lényeges beállítási változtatásokat eszközölne bármely fűtőberendezésen, olvassa át a használati útmutatót.
w Ne használja fűtésre, a nem erre a célra készült berendezéseket, pl. gáztűzhely, ruhaszárító stb.
w Ne használjon kémény nélküli fűtőberendezéseket zárt ajtóknál olyan helyen, ahol emberek alszanak.

A kéMéNy kARBANtARtÁSÁRól
A karbantartás és ellenőrzés fontossága

Az erre kijelölt szervezet szakemberei a kéményeket éves
gyakorisággal ellenőrzik. Saját biztonságunk érdekében tegyük lehetővé az ellenőrzést, engedjük be a kéményseprőt!
Hibás kémény esetén a közszolgáltató előírja annak kijavítását.
Közvetlen élet-, vagy tűzveszély esetén a kéményseprő
köteles kezdeményezni az érintett készülék üzemen kívül
helyezését.
Mit NE tEGyüNk:
Ne próbáljuk házilag magunk, vagy szakember nélkül javítani a kéményt, mert ahhoz speciális szerszám, alkatrész,
kellő szakismeret szükséges.

Mit tegyünk ha CO-mérgezés tüneteit észleljük?

MirE FiGyElJüNk:
w A kémény használaton kívüli bekötő- és tisztító nyílását
nem éghető anyaggal hézagmentesen lezárva kell tartani.
w Ne tömítsük el a régi nyílászárókat, ne takarjuk el a
szellőzőket.
w Ha zárt helyen gázszagot vagy szúrós, fojtós égéstermékszagot érzünk:
w azonnal szellőztessünk,
w zárjuk el a gázvezeték főelzáró szerelvényét,
w ne használjunk szikrát okozó készüléket, eszközt
(villanykapcsoló, telefon, gyufa, stb.)
w hagyjuk el a helyiséget,
w kintről telefonon értesítsük a gázszolgáltatót.

Mit tegyek, mikor a CO-riasztás megszólal?

HA FEJFÁJÁst, ÉMElyGÉst ÉrEz:
w szellőztessen,
w zárja el az égéstermék visszaáramlását okozó
készüléket, menjen szabad levegőre.

Ha CO-mérgezés tüneteit észleli, azonnal friss levegőre van
szüksége. Nyisson ki minden lehetséges nyílászárót és szellőztesse ki a helységeket. Második lépésként, amennyiben lehetséges
(gázfűtés esetén) kapcsoljon ki minden fűtőberendezést
(célszerű a főcsapot elzárni), tűzhelyet, és hagyja el a lakást. Ha
szén, vagy egyéb fűtéssel rendelkezik, ne próbálja eloltani, a tüzet, azonnal hagyja el a veszélyes területet. Hívja fel a tűzoltókat
és mondja el nekik a tüneteit. Ha Ön a tünetek jelentkezésekor
nem tesz semmit, el fogja veszteni az eszméletét és meg fog halni. Nagyon fontos, hogy CO-mérgezés után orvoshoz forduljon, aki a szükséges kezelést fogja alkalmazni.Ne kapcsolja újra
be a fűtőberendezéseit addig, amíg nem javíttatta meg képzett
szakemberrel.
Soha ne bírálja felül a CO-detektor jelzését!
w A tünetek észlelése esetén: Nyissa ki a nyílászárókat, szellőztesse ki a helységeket. Gázfűtés esetén kapcsolja ki a
fűtőberendezéseket (zárja el a gáz főcsapot, gázpalackot).
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– Hogy hívják Stallone dublőrjét?
– pótszilveszter.

Január 1-jén korán reggel:
– Jön fel a Nap!
– Baszki, azt is ittunk?!

Szintén január 1-jén korán reggel:
– Mit csinálsz szomszéd?
– Havat hányok.
– úristen, te mit ittál?!

apróhIrdetÉS

eladó!!!

Domonyvölgyben
800 m2-es építési telek,
lakóövezetben,
500 m-re a 30-as úttól.
a telek végében patak
csordogál. közelben tópart.
a telek lejtős,
kész önkormányzattal
egyeztetett terv van
családi ház építésére!
ár: 3.900.000 ft.
VárJuK híVáSát
a 06-20-406-7900, vagy
a 06-30 574-33-52-es
telefonszámon!
foGadóóráK

tóth Gábor
orSZáGGyűlÉSI KÉpVISelŐ
telefon: 06-30-9325-821
E-mail: toth.gabor@fidesz.hu
*
Képviselői fogadóórák:
bag, Szent Imre u. 52.
(polgármesteri Hivatal)
minden héten csütör tökön délelőtt.
bejelentkezés, előzetes
időpontegyeztetés szükséges.

ImpreSSZum

Kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata
Szerkesztők: könczöl Rita, Baczoniné
Felszeghy katalin, Szabados tamás
Nyomdai munkák: prime print kft.
megjelenik: 500 példányban
hirdetésfelvétel és felvilágosítás:
06-28-409-174-es telefonszámon
e-mail: t.szabados@galgaktv.hu
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem
küldünk vissza. A hirdetések tartalmáért
felelősséget nem vállalunk.
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2014 JANuÁrJÁtól MEGvÁltozott
A szEMÉtszÁllítÁs rENdJE

Január 9. csütörtöktől új cég szállítja
községünkben a kommunális hulladékot: Hatvan és térsége Hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi Nonprofit közhasznú kft.

székhely: 3000 Hatvan, Szepes B. u. 2.
telefonszám: 06 (37) 341-785
06 (37) 340-402
E-mail cím: info@hthk.hu
A cég honlapja: www.hkft.hu
A kommunális hulladékot a cég
MiNdEN HÉt CsütörtökÉN fogja elszállítani (az eddigi kedd helyett). A
szelektív hulladék szállításáról egyenlőre
még nincs döntés, arról később tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot.
A szemétszállítás problémamentessége miatt a szállító cég az alábbiak betartását kéri a Tisztelt lakosságtól:
A kukákat minden csütörtök reggel
7 órára kérik kihelyezni az utcára.
120 literes kuka mellől nem viszik
el a kitett hulladékkal teli zsákokat,
csak akkor, ha valamilyen havária helyzet miatt a cég előző héten nem tudta
begyűjteni a hulladékot.
Túlsúlyos (pl. építési törmelékkel,
salakkal) teli kukát a cég nem tud
kiüríteni.

Füstölő kukát a cég nem üríthet ki
a tűzvédelmi előírások miatt.
Minden kukásautó GPS nyomkövetővel ellátott, azok megtett útvonalát a cég kapcsolattartója egy gombnyomásra ellenőrizni tudja, tehát
reklamációt csak abban az esetben
fogadnak el, ha az nem a fenti pontok
egyike miatt következett be.
Ünnepnapok miatt nem lesz szemétszállítási átszervezés, azaz csütörtökön piros betűs ünnepeken is elszállítják a szemetet!
Mód lesz majd kukászsákok vételére, havonta egy meghatározott napon,
az önkormányzat ügyfélszolgálatán, a
cég egyik alkalmazottjától (ennek pontos időpontjáról később tájékoztatjuk
majd a Tisztelt lakosságot). Az önkormányzatnál innentől fogva nem lesznek
pénzért vehető kukászsákok.
Holnap kezd az új cég, egy-két hét
alatt remélhetőleg belerázódnak a bagi
viszonyokba, és onnantól vélhetően
gördülékenyen fog majd a hulladékbegyűjtés történni.
Kérjük a Tisztelt lakosság megértését,
és türelmét! Panaszaikat, észrevételeiket,
jobbító javaslataikat kérjük, hogy a fenti
elérhetőségek egyikén tegyék meg! B. M.

Ketten haltak meg a balesetben

A Gödöllői Rendőrkapitányság
Közlekedésrendészeti Osztálya
eljárást folytatott közúti baleset
okozása vétség elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt D.
József 55 éves budapesti lakos
ellen. A nyomozás során beszerzett adatok szerint a gyanúsított 2013. szeptember 18-án 6
óra 30 perckor Domony lakott
területén kívül a 3-as számú főúton közlekedett személygépkocsival Gödöllő felől Aszód irányába, amikor
áttért a szemközti forgalmi sávba, ahol összeütközött egy vele szemben
közlekedő autóval. A baleset következtében a szabályosan közlekedő személygépkocsi 35 éves és 17 éves utasa olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy
a helyszínen életét vesztette. További 4 személyt a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították. A balesetet okozó jármű vezetőjét, D. Józsefet a
Gödöllői Rendőrkapitányságon 2013. október 24-én gyanúsítottként hallgatták ki. Az ellene – szabadlábon hagyása mellett – folytatott büntetőeljárást
a nyomozóhatóság a napokban befejezte és a keletkezett iratokat vádemelési
javaslattal küldte meg az illetékes ügyészség részére.
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság

