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köszöntő

Tisztelt Bagi Polgárok!
Az Önök bizalmából immáron második
polgármesteri megbízatásomat tölthetem,
és dolgozhatok községünk fejlődéséért.
A jelenlegi ciklusban történt fejlesztésekről, fontos dolgokról kívánok „félidőben”
ismét számot adni Önöknek.
Az előző, 2006-tól 2010-ig tartó időszakban három alappillérre építkezve –
köz biz ton ság – lét biz ton ság –
JöVŐkép – kezdtünk el dolgozni.
Az ismert problémákkal – 50 milliós
adósság, lepusztult középületek a ravatalozótól a templomom át az iskoláig – kezdtünk neki a vállalt munkának. Gondjainkat
fokozta, hogy több száz halmozottan hátrányos helyzetű ember gondjait kellett
megoldanunk.
Nehezen tudtunk fejlesztésekbe, felújításokba kezdeni, mert nem volt elég saját
forrásunk a pályázatokhoz. A szükséges önrészt csak HITELBŐL tudtuk előteremteni.
Örömmel jelenthetem Önöknek, hogy a
község fejlesztési programjaihoz igénybe
vett hitelt – ami a forint árfolyamvesztése
miatt 350 millióról több mint félmilliárdra
ugrott a szocialista kormányok alatt – a

jelenlegi polgári kormány
vezette állam átvállalja.
orbán Viktor miniszterelnök úr 2012. november 3-án tett nyilatkozata
szerint a 2013. évben
az 5000 fő lélekszám
alatti települések –
hozzánk hasonló okból keletkezett–
adósságállományát az állam átvállalja.
Nagy tehertől szabadul meg Bag önkormányzata így, bár a konszolidáció részletei
még nem ismertek. Ennek fényében sikeresen teljesíteni tudjuk az év végére a vállalt
EU-s programhoz tartozó fejlesztéseinket
pl. az akadálymentesítést.
Komoly közös sikernek könyvelhetjük
el a 2010-12. évben elvégzett munkákat.
Köszönet ezért mindazoknak, akik ebben
részt vettek illetve segítették munkánkat.
Kérem a Kedves Bagiakat, hogy 2012.
november 29-én 18 órakor tartandó közmeghallgatáson tiszteljenek meg bennünket jelenlétükkel és gondolataikkal.
Tegyünk együtt azért, hogy Bag továbbra is élhető, szép és jövőképpel rendelkező, vonzó település legyen, ahol JÓ ÉLNI!
Tóth Gábor, polgármester

A szerkesztő tollából
Szeretném megosztani egy friss élményem a kedves Olvasóval. Egy régi ismerősömmel
futottam össze a bagi temető előtt, aki elhunyt nagyszülei, rokonai sírjához látogatott el
halottak napja alkalmából. Örömmel mondta nekem, hogy: „A falu nagyon megszépült,
amióta nem láttam.” Jártam a futballpályán, megnéztem a gyönyörűen felújított épületet,
aztán ahogy ballagtam a temető felé, láttam az óvodát, a művelődési házat, a templomtornyot és az iskolát, valamennyi megváltozott, szépült. A házak szemrevalóak, az udvarok
rendben vannak, ez dolgos, rendszerető emberekre vall. Ami még meglepett, hogy itt a
temetőben milyen szép lett a ravatalozó is.
– Így végiggondolva, tényleg sok minden történt azóta, amióta itt voltál – mondtam
neki. Beszélgetésünk közben megemlítettem még, hogy a művelődési ház belülről is
megújult, a salakos út újra járható, valamint a polgármesteri hivatalt is bővítették, megújították.
Csaba, az ismerősöm elismerően bólogatott, és búcsúzóúl ezt mondta: „Lehet, hogy
visszaköltözöm őseim földjére!?”. Ez az utolsó mondat melegséggel töltöttel el szívem,
és az a gondolat járt a fejemben, hogy egy látogató lehet, hogy jobban látja, értékeli a falu
fejlődését, mint az, aki benne lakik?
-szerk-
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ArAnY János áltAlános iskolA és AlApfokú MŰVészetoktAtási intézMénY

2009 szeptemberére befejeződött a
bagi általános iskola épületének a mai
kor követelményeinek megfelelő felújítása,
bővítése és eszközbeszerzése, amelyre az
önkormányzat 222 712 466 ft vissza nem
térítendő támogatást nyert.
A pályázat 10%-os önrészét az önkormányzat biztosította, amely 24 745 830 ft
volt, ehhez 45 996 547 ft-ot tettünk hozzá
a jelentkező jogszabályváltozás miatti
pótmunkákra. Az iskola új bútorzatot,
számítástechnikai és egyéb más technikai felszerelést kapott. Az egykori omladozó, szinte használhatatlan mellékhelyiségekkel rendelkező épület helyett egy
XXI. századi, színvonalas, korszerűsített
fűtésrendszerű, automata tűzjelzővel ellátott, kívül-belül a funkciójának megfelelően felújított épületet vehettek birtokba
az ott tanuló diákok és a pedagógusok.
Az iskolával párhuzamosan egy másik,
25 milliós project keretében elkészült a
tornacsarnok akadálymentesítése, és
megépült az uszoda mozgáskorlátozott
öltözője. Az így létrejött létesítménynek

(

nemcsak a gyerekek örülhetnek, hanem
azok a felnőttek is, akik úszásra vagy
egyéb sporttevékenységre igénybe veszik.
A Bonifác Alapítvány egy pályázaton
kültéri fapavilont nyert. felállításuk során
az alapozási munkálatoknál a hivatal közmunka programjában részt vevő munkások is segédkeztek.
Iskolánkban a dráma tagozat mellett két nyelv oktatása is zajlik (német
és angol).
Testnevelésóra keretében úszásra is
oktatják a nebulókat. már kistérségi úszóversenyt is rendeztünk a gyerekeknek.

Az EGyKOrI OmLAdOzÓ, SzINTE HASzNáLHATATLAN mELLÉKHELyISÉGEKKEL rENdELKEzŐ ÉPüLET HELyETT EGy XXI. SzázAdI,
SzÍNvONALAS, KOrSzErűSÍTETT fűTÉSrENdSzErű, AUTOmATA
TűzJELzŐvEL ELLáTOTT, KÍvüL-BELüL A fUNKCIÓJáNAK mEGfELELŐEN fELúJÍTOTT ÉPüLETET vEHETTEK BIrTOKBA Az OTT
TANULÓ dIáKOK ÉS A PEdAGÓGUSOK.

(

3

felidojo_felidojo.qxd 2012.11.14. 7:24 Page 4

4

ingatlanfejlesztések, felújítások

A polgármester úr kezdeményezésére,
a rendőrséggel folyamatos, heti szintű a
kapcsolat: a rendőrség emberei esetmegbeszéléseket, drogprevenciós előadásokat tartanak, rendszeresen ellenőrzik az
iskola közbiztonságát.
a közbiztonsági program keretében
az ott dolgozók és tanulók biztonságát
szolgálja, hogy négy, rögzítővel ellátott
térfigyelő kamerát telepítettünk az iskola főbb pontjaira.
A BAGázs Közhasznú Egyesület a roma
fiatalokkal közösen, a roma gyermekek
felzárkóztatása érdekében mentor programot indított Bagon. A program a keretében az egyesület rendszeresen tartott
megbeszéléseket az iskolában, melyekhez
a termet az iskola ingyenesen biztosította.
megszerveztük, hogy felnőttképzés
keretében a hetedik, nyolcadik osztályos

végbizonyítvánnyal nem rendelkező roma
felnőttek befejezhessék az általános
iskolát, hogy lehetőségük nyíljon szakmát
tanulni, elhelyezkedni.
Az iskola közreműködött az aszódi
szakorvosi rendelőintézet megsegítésére
rendezett jótékonysági est megszervezésében is.

iglice nApköziotthonos óVodA
mindezzel párhuzamosan némi korszerűsítés is történt a rendszerben.
megkezdődött az óvoda környékén lévő,
lassan balesetveszélyessé váló fák kivágása is. A Pilisi Parkerdőgazdaság szakvéleménye nyomán az összes elöregedő
fa kivágását tervezzük, és helyükre új,
fiatal fákat fogunk ültetni.

az óvó nénik és a gyermekek örömére a
polgármester úr közbenjárására a tajvani
nagykövet asszony 1 millió ft értékben
adományt juttatott el az óvodának, melyből
kültéri fejlesztő játékokat vásároltunk.
Az óvoda udvarán fákat ültettünk, hogy
a gyermekeket védjük az ártalmas napsugárzástól. Az óvoda belső felújítása is elkezdődött.
megtörtént a konyha és az óvodaépület
fűtésének teljes szétválasztása, ami a
közüzemi elszámolást könnyítette meg.
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Több mil li ós korsze rű sí té si el já rás
során a Deli-vill kft. hozzáértő segítségével megtörtént az óvoda és konyhaépület teljes elektromos- és villámvédelmi felújítása. A munkálatok során a
szakemberek a konyha teljes elektro-

mos rendszerét különválasztották
az óvodáétól, valmint felújították a
komplett villámvédelmi rendszert is.
Így ez a fontos bagi közintézmény még
energiatakarékosabbá és biztonságosabbá vált.

KüLTÉrI fEJLESzTŐ
JáTÉKOK, ELEKTrOmOSÉS vILLámvÉdELmI
fELúJÍTáSOK...

(

(

polgárMesteri hiVAtAl
sét. A pályázati pénzből új
bútorzatot, számítógépeket
vásároltak. A polgármesteri
hivatal egy praktikus, az ügyfélszolgálatot a belső udvarral összekötő
folyosóhoz jutott az átalakítás során.
A hivatal épületének felújítása az
energiatakarékosság szempontjait szem
előtt tartva folytatódott. A polgármester
úr ötlete nyomán – a közhasznú munkások segítségével – az összes irodában elkészült a hőszigetelt álmennyezet, amely
már a mostani fűtési szezonban is érezteti
jótékony hatását. Ezzel párhuzamosan
közmunkásaink valamennyi iroda falfestését is elvégezték.
a Hivatal épületének belseje nagy
átalakuláson esett át az utóbbi két évben.
A gyermekjóléti szolgálat és Családsegítő Központ, amely fontos feladatot lát
el településünkön felújításra került, egy
6 000 000 ft-os beruházás keretében. A
családsegítő iroda nyílászáróit, fűtésrendszerét, padlóburkolatát, tetőszerkezetét felújították, elvégezték a falak festé-

5
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A pénzügyi szárny irodáinak linóleum
padlóburkolata nagyon rossz állapotban
volt már, komolyabb esők után szinte
to cso gott a víz ben. a pol gár mester úr
utasítására közhasznú munkásaink ezen
irodák padlóburkolatát kicserélték, szigetelték azokat, és új szalagparkettával
burkolták be a helyiségeket.
Ezzel párhuzamosan leszerelték az
összes radiátort, és a közmunkások mindegyiket nagynyomású mosóval átmosták,
így takarítván ki belőle az évtizedek alatt
lerakódott szennyeződéseket. A visszaszerelés után megtörtént a rendszer teljes átmosása és a kazán teljes felújítása is.
A polgármester közbenjárására a Belügyminisztériumtól az önkormányzat 3,8
millió forint bértámogatást és 10,5 millió

(

forint dologi támogatást nyert el a meglévő, elavult, lyukas, fatüzelésű kazán kiváltásra. Helyette egy korszerű, jellemzően
faapríték elégetésére szolgáló, de pellet és
fa tüzelésére is alkalmas 100 kW-os kazán
kerül megvételre. A kazán meglétével az
önkormányzat jelentős (25-30%-os) fűtésköltség-megtakarítást ér majd el. A fűtési
szak- és segédmunkát közhasznú foglalkoztatás keretében kívánja az önkormányzat biztosítani, így a kazáncsere a jelentős
megtakarításon mellett 6 embernek (2 fűtő
és 4 előkészítő) biztosít munkát.
térfigyelő kamerarendszerünk másik
végpontját a gödöllői főkapitányságról a
sokkal közelebb lévő aszódi rendőrőrsre
telepítettük át, ahol a kamerák folyamatos
figyelése biztosított.

(

A POLGármESTEr úr KÖzBENJáráSárA A BELüGymINISzTÉrIUmTÓL
Az ÖNKOrmáNyzAT 3,8 mILLIÓ fOrINT BÉrTámOGATáST, ÉS 10,5
mILLIÓ fOrINT dOLOGI TámOGATáST NyErT EL A mEGLÉvŐ, ELAvULT,
LyUKAS, fATüzELÉSű KAzáN KIváLTáSrA.
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sporttelep

az önkormányzatokat törvényben
kötelezték arra, hogy 2014-re az összes önkormányzati fenntartású épületet akadálymentesítsék. Ennek megvalósítására ebben az évben írták ki az utolsó pályázatot.
Előre láthatóan a jövőben már semmilyen
támogatást nem kap erre egyetlen önkormányzat sem, így a feladatot teljes egészében saját erőből kell majd megoldani.
Az iskola felújítása során megtörtént
az épület akadálymentesítése, hasonlóképpen az óvoda
épületéhez. A polgármesteri
hivatal új ügyfélfogadó épületét és a családsegítő szolgálat
irodáját is úgy alakították ki,
hogy fogyatékkal élők is kényelmesen használhassák.
Két komolyabb létesítményt
kellett még a törvény szerint
akadálymentesíteni: a sporttelepet és a művelődési házat.
a sportlétesítmény akadálymentesítése ez év szeptember 10-ére, a kultúrházé pedig
október 30-ára készült el.

A munkák során akadálymentes parkoló, illetve rámpa került kialakításra, a
gyengénlátókat segítő vezetősávokat építettek a padlóburkolat kövezetébe, ahol
szükséges volt ott a nyílászárókat is kicserélték, illetve akadálymentes öltözőt
és zuhanyt alakítottak ki.
A rehabilitációs terveknek megfelelően
braille-írással ellátott tájékoztató táblákat, illetve a gyengén hallók számára
indukciós hurkokat szereltek fel. Az átalakítás során
beépítettek egy kétmegállós liftet is, hogy kerekesszékkel az épület emeletére
is fel lehessen jutni. A liftet a
nehezebben mozgó nyugdíjasok is igénybe vehetik.
A sportpálya akadálymentesítését a BISO BAU
Kft. határidőre elvégezte, és
egy szép – kívül-belül megújult – épületrész kerülhetett átadásra, melyet a sportolók és a szurkolók nagy
örömmel vettek birtokba.

7
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dózsA gYörgY MŰVelŐdési ház

a Deli-vill kft. ingyenes felajánlását
megköszönve teljesen megújult a kultúrház
világítása: leszerelték az elavult lámpatesteket, és új, korszerű, energiatakarékos
armatúrákkal pótolták azokat.
A takarékosabb fűtésüzemeltetésre
tekintettel itt is megtörtént a radiátorok, és
a komplett fűtési rendszer tisztítása,
átmosása, karbantartása.
A közhasznú munkások elhárítottak egy
komolyabb csőtörést új vezeték beszerelésével, a felbontott burkolatot helyreállították,
a ravatalozó elbontott előtetőjét áthelyezték a szabadtéri színpad fölé.
Elkészült a művelődési ház
akadálymentesítése is, melyre 30 millió forintos támogatást nyert az önkormányzat.
mozgáskorlátozott parkoló
készült, hozzá kapcsolódó
rámpával, emellett beépítettek
egy mozgáskorlátozott emelőt (a színpad és a nézőtér
között), elkészült a mosdó a
mozgáskorlátozottak számára, valamint az egész épületet a gyengénlátók és vakok

tájékozódását szolgáló vezetősávokkal is
ellátták, a halláskárosodottak számára
pedig indukciós hurkokat építtettek be, valamint megújultak a mellékhelyiségek is. A
munkálatokat itt a Galga Bau Kft. végezte
el. Hamarosan a művelődési házban is megindulhat, illetve folytatódhat a művészeti,
kulturális és egyéb kiegészítő munka.
2012. augusztus 20-án államalapításunk és az új kenyér ünnepén szentelték
fel a művelődési ház előtti parkban a Kapu
Júlia és Kapu Lajos által készített és a falunak adományozott szent istván emlékművet, mely egyéb jelképek
mellett Szent István kardját
formázza meg. Az emlékmű
felállításában a helyi vállalkozók és a Piros Bagért
Egyesület működött közre.
A művelődési ház ad otthont minden évben a falu
kulturális rendezvényeinek.
Itt rendezzük meg a falunapot családiasabb légkörben.
köszönjük a muharay elemér
népi együttes, illetve a nyugdíjasklub segítségét!
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bAgi róMAi kAtolikus teMploM

iDén nyáron elkészült
templomunk főhomlokzatának és harangtornyának
teljes rekonstrukciója is. a
polgármester úr segítségével a munkálatok elvégzésére többmilliós támogatáshoz jutott az egyházközség , valamint a további felújításhoz szükséges pénz előteremtéséhez
az önkormányzat egy 40
millió forintos pályázat előkészítését kezdte meg.
rAVAtAlozó

a ravatalozó épülete
erősen megérett már a
felújításra. Az épület a felszíni- és felszín alatti vízelvezetés hiánya miatt
(sem megfelelő járdával,
sem szivárgóval nem rendelkezett) helyenként megsüllyedt, a falai repedeztek, valamint a tető héjazat is rossz állapotban volt.
a ravatalozó felújításának gondolata már
régóta foglalkoztatta a képviselő-testületet. Három különböző elképzelés is született az évek során. Négy helyről kért be árajánlatot az önkormányzat ravatalozó felújítására, végül a munkák elvégzésével a

HABAG Kft.-t bízták meg, akik annak idején az iskola felújításánál igen szép munkát végeztek. Dr. balatoni gyöngyi alpolgármester a munkálatok elvégzéséhez
felajánlotta egész évi tiszteletdíját. E nélkül a beruházás nem valósulhatott volna
meg. A temető bejáratára is felkerült a kapu
művészházaspár ajándéka, a vadonatúj,
ízléses, „feltámadunk” feliratú tábla.

9
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szennYVíztelep bŐVítése

az aszóDi agglomerációt alkotó települések szennyvízhálózatának építését, bővítését
és a keletkezett szennyvíz biológiai tisztítását, valamint a térségi eu szabványoknak megfelelő szennyvíziszap komposztáló telep kialakítását is magában foglaló
beruházás fejeződött be az idén. A megépülő szennyvíziszap komposztáló telep
Galga menti térségi feladatot lát el.
Aszódon és környékén 7 településen,
összesen 84,5 km hosszú csatornahálózat
épül, melynek köszönhetően újabb 1932
háztartás, közel 27 000 ember számára
lett elérhető a komfort.

A szennyvíztisztító telep bővítésével
utóülepítő medence, biológiai tisztító
egység, cellás komposztáló, iszapvíztelenítő gépház, szalmatároló, cellás komposztáló épület is készült.

egYéb feJlesztések
a troszkásra vezető m3-as autópálya
feletti híd előtti korlátot az önkormányzat
közhasznú munkásai varga István vezetésével pótolták, szintén a kapott autópálya
korlátelemek felhasználásával.

a liget utca végén lévő közúti hidacska
korlátját pótolta az önkormányzat, a polgármester úr közbenjárására, a váci Közútkezelőtől ajándékba kapott, bontott
autópálya korlátelemekből.
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az iskolába vezető kis utca áteresze feletti mozgó rács rögzítésre, javításra került.
a 3-as főközlekeDési út Csintó Hotel
környéki kanyarulata közelében a dombról
el len őri zet le nül le zú du ló csa pa dék víz
rendre sarat hord az útpályára, ami balesetveszélyes. Többszöri szakhatósági bejárás után megszületett a döntés: az önkormányzat kitisztítja a mintegy 350 m hosszú,
saját kezelésünkben lévő vízelvezető árkot.
A közhasznú munkások elvégezték az árok
kaszálását és kivágták az útban lévő fákat.
lakossági kérésre a közhasznú munkások kijavítottak egy igen csúnya úthibát
a Hősök terén, illetve a kultúrház oldalában lévő buszmegálló, hiányos, balesetveszélyes beton felületét.
az egyHáztanács
kérésére a közhasznú munkások segítettek felállítani egy
új keresztet a Troszkás út mentén.

a kisbagi csárDa
bérlője bejelentette,
hogy rengeteg illegális hulladékot raktak le ismeretlenek
a bekötő út mentén. Ennek elszállítása a községünkben hulladékszállítást végző cég, és a
közhasznú munkások segítségével már
folyamatban van.

régóta gonDot okoz már az, hogy az általános iskola szennyvízcsatornája rendszeresen eldugul, ennek tisztítása elég tetemes összeget jelentett a falu éves költségvetésében. Hajdú László úr és Kovács István úr segítségével az önkormányzat a csatornát kijavította.
megolDásra váró feladat volt a Szent
Imre út 133. sz. telek mellett húzódó mezőgazdasági bekötőút (az Ördög-árok) kitakarítása. A szerencsétlenül kialakított
egykori postaszolgalmi út részben vízelvezető árokként működik. Az utat jelenlegi
formájában a csatornaépítés során, a
PENTA Kft. alakította ki, és közben nem
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a szomszédos épület fala már megrepedt. A közhasznú munkások segítségével a hivatal ezt rendbe tette, a hibát kijavította.

gondoskodtak a nagyméretű munkagépek közlekedéséhez szükséges megfelelő ráforduló ívek kialakításáról. Az állagmegóvó beruházás elmaradása miatt

ipAri pArk
Az elmúlt két évben közel egy milliárd
forintnyi fejlesztés készült el a bagi ipari
parkban (közművek, utak, közvilágítás).
A jelenlegi ismert gazdasági helyzetben
a lehetséges befektetők kivárnak, és sajnos egyenlőre megmaradtak az érdeklődés szintjén.

táVlAti elképzelések

geotermikus fűtés
Előkészítés alatt áll egy igen nagy léptékű korszerűsítés, aminek keretében az
összes közintézményünket (általános iskola, óvoda, kultúrház, polgármesteri hivatal, sporttelep, ravatalozó, és a két orvosi rendelő és bérlakás) geotermikus (hőszivattyús) fűtéssel látnánk el. Ennek kapcsán megtörténne az intézmények hőszigetelése, a nyílászárók cseréje, valamint
elektromos felújítás is. A hőszivattyú elvileg olyan hűtőgép, melynél nem a hideg
oldalon elvont, hanem a meleg oldalon leadott hőt hasznosítják. Olyan fizikai elv
alapján készülnek hőszivattyúk, melyeket
a hűtőgépeknél is használnak. A hőszivattyúk fordított üzemmódban a melegebb
hely hűtésére is használhatók.

3-as út tervezett körforgalmi
csomópontja
A project jelenleg túl van az engedélyezési
fázison, a kivitelezési terveket is elfogadták,
a magyar állam biztosítja rá a szükséges
keretet. A legutolsó tájékoztatás szerint jövő év tavaszán indulna el a beruházás.
pár éven belül megújulhat
a vasútvonal is
A Nemzeti Infrastruktúra fejlesztő zrt.
megbízásából, az UvATErv zrt. készíti a
Budapest–rákos–Hatvan vasúti fővonali
vonalszakasz, valamint az Aszód–Galgamácsa kitekintő irányú vonalszakasz korszerűsítési munkáinak terveit.
Az Európát behálózó vasúti fővonalak
korszerűsítése, 160 km/óra sebességűvé
alakítása Európai Uniós irányelv, támogatott project. mivel ebbe a hálózatba a
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Bagon keresztülhaladó Budapest–Hatvan
fővonalszakasz is beletartozik, nagyközségünket is érinti a tervezett korszerűsítés.
A nagyobb sugarú ív miatt teljesen elbontásra kerül a jelenlegi – amúgy is elavult – bagi állomásépület. Szintén elbontásra kerül a teljes aszódi állomás, vágányhálózattal, állomásépülettel együtt. az új
pályaív bagi területeken fog futni, a régi,
elbontott vasúti pálya rekultiválásra kerül.
Az új bagi állomásépület nagyjából a
mostani Coop bolt helyén fog felépülni.
mellette P+r parkoló épül, buszfordulóval.
A buszfordulót a volán külön kérte, így
mód lesz rá, hogy esetenként mentesítő
buszok, illetve több, kisebb települést egy
vonalra felfűző, bagi végállomású buszokat üzemeltethessenek. Az elbontásra kerülő Coop bolt helyett – amennyiben az
üzletlánc igényt tart rá – a mostani állomásépület melletti füves területen, a parkoló végében új építhető.
mindkét – átépített – peronunk fedett
lesz. Egy gyalogoshíd ívelné át a pályatestet,
amelyről mozgáskorlátozottak számára is
használható lift vezet majd le a peronokra
(a lépcső mellett természetesen). mind az
állomásépület, mind a peronok, mind a

parkoló és a liftek is megfigyelő kamerát
kapnak, melyek képét az állomásépületben
ülő alkalmazott tudja majd ellenőrizni.
átépítésre kerül a Peres felé vezető
közúti híd is. Az új híd szélesebb lesz, külön gyalogjárdával és kerékpárúttal ellátva.
A híd építésének idejére a felújított
Troszkás út fogja a gépjármű kapcsolatot
biztosítani a falu két része (illetve Bag és
Aszód) között.
Az aszódi állomás, és pálya teljes egészében bagi területekre kerül át, valamint
a tervek szerint bagi területen épülne meg
az új PfT (pályafenntartás) épületegyüttese
is. Az átépített aszódi állomás is teljesen új
állomásépületet kap, fedett peronokat,
csatlakozást az új buszvégállomáshoz,
valamint egy nagyméretű katonai peront.
A felszámolt régi pályaszakasz helyén
az aszódi elkerülő út épül majd meg az
elképzelések szerint, tehermentesítve
ezzel az egyre inkább balesetveszélyesebbé váló aszódi belvárost.

Járási székhely lett Aszód

A polgármester úr mint a térség országgyűlési képviselője sokat tett annak érdekében, hogy az eredetileg Gödöllővel
összevont elképzelés helyett, végül is újra
feláll az Aszódi Járás, és ezzel párhuzamosan a járási hivatal és kormányablak is.
Az itt lakóknak nem kell különösebbképpen
magyarázni, mennyivel egyszerűbb lesz
számukra Aszódra átkerékpározni ügyet
intézni, mint Gödöllőre bevonatozni.
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2012. október 17-én Aszód város Polgármesteri Hivatalának dísztermében
megtörtént a Pest megyei Kormányhivatal
és az Aszódi Járáshoz csatlakozó települések polgármesterei közötti megállapodás aláírása.
E szerint a 2013. január 1-jétől megkezdődik az Aszódi Járás működése, és
ezzel párhuzamosan felállításra kerül az
aszódi kormányablak is. A 2014-es évtől
indul el a végleges, teljes kapacitással
üzemelő járási hivatal. a járási rendszer
célja: az ügyek intézésének egyszerűsítése, gyorsítása és az ügyeket intézni kívánó lakosok elégedettségének növelése.

szociális földprogram
és energiafűz ültetés
Önkormányzatunk tervei között szerepel,
és már előkészítés alatt áll az a két project, ami a Nyolcadrészek földterülettel
kapcsolatos.
Az önkormányzati földek egy részét
bérbe adja mindazon roma és nem roma
lakosok között, akik szeretnének egy kis
saját háztáji földet, ahol maguknak, illetve
el adás ra ter mel het né nek burgo nyát,
répát, kukoricát, vagy akár paradicsomot
is. A programot a BAGázs Közhasznú
Egyesület fogja össze.

másik elképzelés szerint a fennmaradó
területen – ha már úgy is kaptunk egy aprítógépet – energiafüzet (energianyárt) fog
ültetni az önkormányzat, amivel a hivatal
fűtését fogjuk teljes egészében megoldani
az új apríték-kazánunk segítségével.

közvilágítás bővítése a szőlő utcában
Sokan kérték, hogy a Szőlő utca folytatásában, a meredek szakaszon (a Nagymező
utca sarka közelében) létesítsünk közvilágítást. felvettük a kapcsolatot az ÉmáSz
szakem be re i vel, re mé nye ink sze rint
jövőre felállításra kerül itt is a két közvilágítási oszlop.

féliDőben – időszakos kiadvány
kiadó: Bag Nagyközség Önkormányzata
felelős kiadó: Tóth Gábor
szerkesztő: Beke Andrea, Könczöl rita
lapterv: Szabados Tamás
nyomdai kivitelezés: rOSENTAL Nyomda
2100 Gödöllő, Ganz ábrahám u. 2. Web: www.rosental.hu
megjelent 1300 példányban
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