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köszöntő2

A szer kesz tő tol lá ból
Szeretném megosztani egy friss élményem a kedves Olvasóval. Egy régi is me rő söm mel
fu tot tam össze a bagi te me tő előtt, aki el hunyt nagy szü lei, ro ko nai sír já hoz lá to ga tott el
ha lot tak nap ja al kal má ból. Öröm mel mond ta ne kem, hogy: „A fa lu  na gyon meg szé pült,
ami ó ta nem lát tam.” Jártam a fut ball pá lyán, megnéztem a gyönyörűen fel újí tott épü le tet,
az tán ahogy ballagtam a te me tő fe lé, láttam az óvo dát, a mű ve lő dé si há zat, a temp lom -
tor nyot és az iskolát, valamennyi megváltozott, szépült. A há zak szemrevalóak, az ud va rok
rend ben van nak, ez dol gos, rend sze re tő em be rek re vall. Ami még meglepett, hogy itt a
te me tő ben mi lyen szép lett a ra va ta lo zó is. 

– Így végiggondolva, tényleg sok minden történt azóta, amióta itt voltál – mondtam
neki. Beszélgetésünk köz ben megemlítettem még, hogy a mű ve lő dé si ház be lül ről is
meg újult, a sa la kos út új ra jár ha tó, va la mint a pol gár mes te ri hi va talt is bő ví tet ték, meg -
újí tot ták.

Csa ba, az is me rő söm el is me rő en bó lo ga tott, és búcsúzóúl ezt mondta: „Lehet, hogy
visszaköltözöm őseim földjére!?”. Ez az utolsó mon dat 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-

Tisztelt Bagi Polgárok!
Az Önök bi zal má ból im má ron második
pol  gár mes teri meg bí za tá so mat tölt he tem,
és dol goz ha tok köz sé günk fej lő dé sé ért.

A je len le gi cik lus ban tör tént fej lesz té -
sek ről, fon tos dol gok ról kí vá nok „fél idő ben”
is mét szá mot ad ni Önök nek.

Az elő ző, 2006-tól 2010-ig tar tó idő -
szak ban há rom alap pil lér re épít kez ve –
köz biz ton ság – lét biz ton ság –
Jö VŐ kép – kezd tünk el dol goz ni.

Az is mert prob lé mák kal – 50 mil li ós
adós ság, le pusz tult köz épü le tek a ra va ta -
lo zó tól a temp lo mom át az is ko lá ig – kezd -
tünk ne ki a vál lalt mun ká nak. Gond ja in kat
fo koz ta, hogy több száz hal mo zot tan hát -
rá nyos hely ze tű em ber gond ja it kel lett
meg ol da nunk.

Ne he zen tud tunk fej lesz té sek be, fel újí -
tá sok ba kezde ni, mert nem volt elég sa ját
for rá sunk a pá lyá za tok hoz. A szük sé ges ön -
részt csak HI TEL BŐL tud tuk elő te rem te ni. 

Öröm mel je lent he tem Önök nek, hogy a
köz ség fej lesz té si prog ram ja i hoz igény be
vett hi telt – ami a fo rint ár fo lyam vesz té se
mi att 350 mil li ó ról több mint fél mil li árd ra
ug rott a szo ci a lis ta kor má nyok alatt – a

je len le gi pol gá ri kor mány
vezette állam átvállalja.
or bán Vik tor mi nisz ter -
el nök úr 2012. no vem -
 ber 3-án tett nyi lat ko za ta
szerint a 2013. év ben
az 5000 fő lé lek szám
alat ti te le pü lé sek –
hozzánk hasonló okból keletkezett–
adós  ságál lo má nyát az ál lam át vál lal ja.
Nagy te her től sza ba dul meg Bag ön kor -
mány za ta így, bár a kon szo li dá ci ó  rész le tei
még nem is mer tek. Ennek fényében si ke -
re sen tel je sí te ni tud juk az év  vé gé re a vál lalt
EU-s prog ram hoz tar to zó fej lesz té se in ket
pl. az aka dály men te sí tést.

Ko moly kö zös si ker nek köny vel het jük
el a 2010-12. év ben el vég zett mun ká kat.
Kö szö net ezért mind azok nak, akik eb ben
részt vet tek il let ve se gí tet ték mun kán kat.

Ké rem a Ked ves Bagiakat, hogy 2012.
no vem ber 29-én 18 óra kor tar tan dó köz -
meg hall ga táson tisz tel je nek meg ben -
nün ket je len lét ük kel és gon do la ta ik kal.

Te gyünk együtt azért, hogy Bag to vább -
ra is él he tő, szép és jö vő kép pel ren del ke -
ző, von zó te le pü lés le gyen, ahol JÓ ÉL NI!

Tóth Gá bor, pol gár mes ter
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3ingatlanfejlesztések, felújítások

2009 szep tem be ré re be fe je ző dött a
bagi ál ta lá nos is ko la épü le té nek a mai
kor kö ve tel mé nye i nek meg fe le lő fel újí tá sa,
bő ví té se és esz köz be szer zé se, amely re az
ön kor mány zat 222 712 466 ft vissza nem
té rí ten dő tá mo ga tást nyert. 

A pá lyá zat 10%-os ön ré szét az ön kor -
mány zat biz to sí tot ta, amely 24 745 830 ft
volt, eh hez 45 996 547 ft-ot tet tünk hoz zá
a je lent ke ző jog sza bály vál to zás mi at ti
pót mun kák ra. Az is ko la új bú tor za tot,
szá mí tás tech ni kai és egyéb más tech ni -
kai fel sze re lést ka pott. Az egy ko ri om la -
do zó, szin te hasz nál ha tat lan mel lék he lyi -
sé gek kel ren del ke ző épü let he lyett egy
XXI. szá za di, szín vo na las, kor sze rű sí tett
fű tés rend sze rű, au to ma ta tűz jel ző vel el -
lá tott, kí vül-be lül a funk ci ó já nak meg fe le -
lően fel újí tott épü le tet ve het tek bir tok ba
az ott ta nu ló di á kok és a pe da gó gu sok.

Az is ko lá val pár hu za mo san egy má sik,
25 mil li ós pro ject ke re té ben el ké szült a
tor na csar nok aka dály men te sí té se, és
meg épült az uszo da moz gás kor lá to zott
öl tö ző je. Az így lét re jött lé te sít mény nek

nem csak a gye re kek örül het nek, ha nem
azok a fel nőt tek is, akik  úszásra vagy
egyéb sport te vé keny ség re igény be ve szik.

A Bo ni fác Ala pít vány egy pá lyá za ton
kül té ri fa pa vi lont nyert. felállításuk során
az ala po zá si mun ká la tok nál a hi va tal köz -
mun ka prog ram já ban részt vevő mun ká -
sok is se géd kez tek.

Is ko lánk ban a drá ma ta go zat mel -
lett két nyelv ok ta tá sa is zaj lik (né met
és an gol). 

Test ne ve lés óra ke re té ben úszás ra is
ok tat ják a ne bu ló kat. már kis tér sé gi úszó -
ver senyt is ren dez tünk a gye re kek nek.

Az EGy KO rI Om LA dO zÓ, SzIN TE HASz NáL HA TAT LAN mEL LÉK HE LyI-
 SÉ GEK KEL rEN dEL KE zŐ ÉPü LET HE LyETT EGy XXI. Szá zA dI,
SzÍN vO NA LAS, KOr SzE rű SÍ TETT fű TÉS rENd SzE rű, AU TO mA TA
Tűz JEL zŐ vEL EL Lá TOTT, KÍ vüL-BE LüL A fUNK CI Ó Já NAK mEG fE -
LE LŐEN fEL úJÍ TOTT ÉPü LE TET vE HET TEK BIr TOK BA Az OTT
TA NU LÓ dI á KOK ÉS A PE dA GÓ GU SOK.

( (
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ingatlanfejlesztések, felújítások4

A pol gár mes ter úr kez de mé nye zé sé re,
a rend őr ség gel fo lya ma tos, he ti szin tű a
kap cso lat: a rendőrség emberei eset meg -
be szé lé se ket, drogpre venciós elő adá -
so kat tar ta nak, rend sze re sen el len őr zik az
is ko la köz biz ton sá gát.

a köz biz ton sá gi prog ram ke re té ben
az ott dol go zók és ta nu lók biz ton sá gát
szol gál ja, hogy négy, rög zí tő vel el lá tott
tér fi gye lő ka me rát te le pí tet tünk az is ko -
la főbb pont ja i ra.

A BAGázs Köz hasz nú Egye sü let a ro ma
fi a ta lok kal kö zö sen, a ro ma gyer me kek
fel zár kóz ta tá sa ér de ké ben men tor prog -
ra mot in dí tott Bagon. A prog ram  a ke re té -
ben az egyesület rend sze re sen tar tott
meg be szé lé se ket az is ko lá ban, mely ekhez
a ter met az iskola in gye ne sen biztosította.

meg szer vez tük, hogy fel nőtt kép zés
ke re té ben a he te dik, nyol ca dik osz tá lyos

vég bi zo nyít vánnyal nem ren del ke ző ro ma
fel nőt tek be fe jez hes sék az ál ta lá nos
is ko lát, hogy le he tő sé gük nyíl jon szak mát
ta nul ni, el he lyez ked ni.

Az iskola közreműködött az aszó di
szak or vo si ren de lő in té zet meg se gí té sé re
rendezett jó té kony sá gi est meg szer ve -
zés ében is.

az óvó né nik és a gyer me kek örö mé re a
pol gár mes ter úr köz ben já rá sá ra a taj va ni
nagy kö vet asszony 1 mil lió ft ér ték ben
ado mányt jut ta tott el az óvo dá nak, mely ből
kül té ri fej lesz tő já té ko kat vá sá rol tunk.

Az óvo da ud va rán fá kat ül tet tünk, hogy
a gyer me ke ket véd jük az ár tal mas nap su -
gár zás tól. Az óvo da bel ső fel újí tá sa is el -
kez dő dött.

meg tör tént a kony ha és az óvo da épü let
fű té sé nek tel jes szét vá lasz tá sa, ami a
köz  üze mi el szá mo lást könnyí tet te meg.

mind ez zel pár hu za mo san né mi kor sze rű -
sí tés is tör tént a rend szer ben.

meg kez dő dött az óvo da kör nyé kén lé vő,
las san bal eset ve szé lyes sé vá ló fák ki vá -
gá sa is. A Pi li si Park er dő gaz da ság szak -
vé le mé nye nyo mán az összes el öre ge dő
fa ki vá gá sát ter vez zük, és he lyük re új,
fi a tal fá kat fo gunk ül tet ni.

iglice nApköziotthonos óVodA

felidojo_felidojo.qxd  2012.11.14.  7:24  Page 4



5ingatlanfejlesztések, felújítások

polgárMesteri hiVAtAl

Több mil li ós kor sze rű sí té si el já rás
so rán a Deli-vill kft. hoz zá ér tő se gít sé -
gé vel meg tör tént az óvo da és kony ha -
épü let tel jes elekt ro mos- és vil lám vé -
del mi fel újí tá sa. A munkálatok során a
szakemberek a kony ha tel jes elekt ro -

mos rendszerét külön vá lasz tották 
az óvodáétól, valmint felújították a
komp lett vil lám vé del mi rend szert is.
Így ez a  fontos bagi közintézmény még
ener gia ta ka ré ko sab bá és biz ton sá go -
sab bá vált.

a Hi va tal épü le té nek bel se je nagy
át ala ku lá son esett át az utób bi két év ben.

A gyer mek jó lé ti szol gá lat és Csa lád -
se gí tő Köz pont, amely fontos feladatot lát
el településünkön fel újí tás ra ke rült, egy
6 000 000 ft-os be ru há zás ke re té ben. A
csa lád se gí tő iro da nyí lás zá ró it, fű tés -
rend sze rét, pad ló bur ko la tát, te tő szer ke -
zet ét fel újí tot ták, el vé gez ték a fa lak fes té -

sét. A pá lyá za ti pénz ből új
bú tor za tot, szá mí tó gé pe ket
vá sá rol tak. A polgármesteri
hi va tal egy prak ti kus, az ügy -
 fél szol gá la tot a bel ső ud var ral össze kö tő
fo lyo só hoz ju tott az át ala kí tás so rán. 

A hi va tal épü le té nek fel újí tá sa az
ener gia ta ka ré kos ság szem pont ja it szem
előtt tart va foly ta tó dott. A pol gár mes ter
úr öt le te nyo mán – a köz hasz nú mun ká -
sok se gít sé gé vel – az összes iro dá ban el -
ké szült a hő szi ge telt ál mennye zet, amely
már a mos ta ni fű té si sze zon ban is érez te ti
jótékony ha tá sát. Ez zel pár hu za mo san
közmunkásaink va la mennyi iro da fal fes -
tés ét is el vé gez ték.

( (KüL TÉrI fEJLESzTŐ
JáTÉKOK, ELEKTrOmOS-

ÉS vILLámvÉdELmI 
fELúJÍTáSOK...
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ingatlanfejlesztések, felújítások6

A POL Gár mES TEr úr KÖz BEN Já ráS árA A BEL üGy mI NISz TÉ rI Um TÓL
Az ÖN KOr máNy zAT 3,8 mIL LIÓ fO rINT BÉr Tá mO GA TáST, ÉS 10,5
mIL LIÓ fO rINT dO LO GI Tá mO GA TáST NyErT EL A mEG LÉ vŐ, EL AvULT,
LyU KAS, fA Tü zE LÉ Sű KA záN KI váL TáS rA.( (

A pénz ügyi szárny irodáinak li nó le um
pad ló bur ko la ta na gyon rossz ál la pot ban
volt már, ko mo lyabb esők után szin te
to cso gott a víz ben. a pol gár mes ter úr
uta sí tá sá ra közhasznú munkásaink ezen
iro dák padlóbur ko latát kicserélték, szi ge -
tel ték azo kat, és új sza lag par ket tá val
bur kol ták be a he lyi sé ge ket.

Ez zel pár hu za mo san le sze rel ték az
összes ra di á tort, és a köz mun ká sok mind -
egyi ket nagy nyo má sú mo só val át mos ták,
így ta ka rít ván ki be lő le az év ti ze dek alatt
le ra kó dott szennye ző dé se ket. A vissza sze -
re lés után meg tör tént a rend szer tel jes át -
mo sása és a ka zán tel jes fel újí tá sa is.

A pol gár mes ter köz ben já rás ára a Bel -
ügy mi nisz té ri um tól az ön kor mány zat 3,8
mil lió fo rint bér tá mo ga tást és 10,5 mil lió

fo rint do lo gi tá mo ga tást nyert el a meg lé -
vő, el avult, lyu kas, fa tü ze lé sű ka zán ki vál -
tás ra. Helyette egy kor sze rű, jel lem ző en
fa apríték el ége té sé re szol gá ló, de pellet és
fa tü ze lé sé re is al kal mas 100 kW-os ka zán
kerül megvételre. A ka zán meg lé té vel az
ön kor mány zat je len tős (25-30%-os) fű tés -
költ ség-meg ta ka rí tást ér majd el. A fű té si
szak- és se géd mun kát köz hasz nú fog lal -
koz ta tás ke re té ben kí ván ja az önkormány -
zat biz to sí ta ni, így a kazáncsere a je len tős
meg ta ka rí tá son mellett 6 em ber nek (2 fű tő
és 4 elő ké szí tő) biztosít munkát.

tér fi gye lő ka me ra rend sze rünk má sik
vég pont ját a gö döl lői fő ka pi tány ság ról a
sok kal kö ze lebb lé vő aszó di rend őr őrs re
te le pí tet tük át, ahol a ka me rák fo lya ma tos
fi gye lé se biz to sí tott.
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7ingatlanfejlesztések, felújítások

az ön kor mány za to kat tör vény ben
kö te lez ték ar ra, hogy 2014-re az összes ön -
kor mány za ti fenn tar tá sú épü le tet akadály -
mentesítsék. Ennek megvalósítására eb -
ben az év ben ír ták ki az utol só pályázatot.
Elő re lát ha tó an a jö vő ben már sem mi lyen
tá mo ga tást nem kap erre egyet len ön kor -
mány zat sem, így a fel ada tot tel jes egé -
szé ben sa ját erő ből kel l majd meg ol da ni. 

Az is ko la fel újí tá sa so rán meg tör tént
az épület aka dály men te sí té -
se, ha son ló kép pen az óvo da
épüle té hez. A pol gár mes te ri
hi   va tal új ügy fél fo ga dó épü le -
tét és a csa lád se gí tő szol gá  lat
iro dá ját is úgy ala kí tot ták ki,
hogy fo gya ték kal élők is ké -
nyel  me sen hasz nál has sák.
Két ko mo lyabb lé te sít ményt
kel lett még a tör vé ny szerint
aka dály   men te sí te ni: a sport -
te le pet és a mű ve lő dé si há zat.
a sport lé te sít mény akadály -
mentesítése ez év szeptem-
ber 10-ére, a kul túr  há zé pedig
ok tó ber 30-ára ké szült el.

A mun kák so rán aka dály men tes par -
ko ló, il let ve rám pa ke rült ki ala kí tás ra, a
gyengénlátókat se gí tő ve ze tő sá vo kat épí -
tet tek a pad ló bur ko lat kö ve ze té be, ahol
szük sé ges volt ott a nyí lás zá ró kat is ki -
cse rél ték, il let ve aka dály men tes öl tö zőt
és zu hanyt ala kí tot tak ki. 

A re ha bi li tá ci ós ter vek nek meg fe le lő en
braille -írás sal el lá tott tá jé koz ta tó táb lá -
kat, il let ve a gyen gén hal lók szá má ra

in duk ci ós hur ko kat sze rel -
tek fel. Az átalakítás során
beépítettek egy kétmegál-
lós lif tet is, hogy ke rek es -
szék kel az épület eme le té re
is fel le hes sen jut ni. A liftet a
ne he zeb ben moz gó nyug dí -
ja sok is igény be ve het ik.

A sport pá lya aka dály -
men te sí té sét a BISO BAU
Kft. ha tár idő re el vé gez te, és
egy szép – kívül-belül meg -
újult – épü let rész ke rül he -
 tett át adás ra, me lyet a spor -
to lók és a szur ko lók nagy
öröm mel ve ttek bir tok ba. 

sporttelep
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ingatlanfejlesztések8

a Deli-vill kft. in gye nes fel aján lá sát
meg  kö szön ve tel je sen meg újult a kul túr ház
vi lá gí tá sa: le sze rel ték az el avult lám pa tes -
te ket, és új, kor sze rű, ener gia ta ka ré kos
ar ma tú rák kal pó tol ták azo kat.

A ta ka ré ko sabb fű tés üze mel te tés re
te kin tet tel itt is meg tör tént a ra di á to rok, és
a komp lett fű té si rend szer tisz tí tá sa,
át mo sása, kar ban tar tá sa.

A köz hasz nú mun ká sok el há rí tot tak egy
ko mo lyabb cső tö rést új ve ze ték be sze re lé -
sé vel, a felbontott bur ko latot helyreállították,
a ra va ta lo zó el bon tott elő te tő jét át  he lyez -
ték a sza bad té ri szín pad fö lé.

El ké szült a mű ve lő dé si ház
aka dály men te sí té se is, mely -
re 30 mil lió fo rin tos tá mo ga -
tást nyert az ön kor mány zat.
moz gás kor lá to zott par ko ló
ké szült, hoz zá kap cso ló dó
rám pá val, emellett be építet tek
egy moz gás kor lá to zott eme -
lőt (a szín pad és a né ző tér
kö zött), elkészült  a mosdó a
moz gás kor lá to zot tak szá má -
ra, valamint az egész épü le -
tet a gyengénlátók és va kok

tá jé ko zó dá sát szol gá ló ve ze tő sá vok kal is
ellát ták, a hal lás ká ro so dot ta k számára
pedig in duk ci ós hur kokat  épí ttettek be, va -
la mint meg újul tak a mel lék he lyi sé gek is. A
mun ká la to kat itt a Galga Bau Kft. vé gez te
el. Ha ma ro san a mű ve lő dé si ház ban is meg -
 in dul hat, il let ve foly ta tód hat a mű vé sze ti,
kul tu rá lis és egyéb ki egé szí tő mun ka.

2012. au gusz tus 20-án ál lam ala pí tá -
sunk és az új ke nyér ün ne pén szen tel ték
fel a mű ve lő dé si ház előt ti park ban a Ka pu
Jú lia és Ka pu La jos ál tal ké szí tett és a fa lu -
nak ado má nyo zott szent ist ván em lék mű -

vet, mely egyéb jel ké pek
mel lett Szent Ist ván kard ját
for máz za meg. Az em lék mű
fel ál lí tá sá ban a helyi vál-
lalkozók és a Piros Bagért
Egyesület működött közre.

A mű ve lő dé si ház ad ott -
hont min den év ben a fa lu
kul tu rá lis ren dez vé nye i nek.
Itt ren dez zük meg a fa lu na -
pot csa lá di a sabb lég kör ben.
kö szön jük a muharay elem ér
né pi együt tes, il let ve a nyug   -
dí jasklub se gít sé gét! 

dózsA gYörgY MŰVelŐdési ház
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9ingatlanfejlesztések, felújítások

bAgi róMAi kAtolikus teMploM

a ra va ta lo zó épü le te
erő sen meg érett már a
fel  újí tás ra. Az épü let a fel -
szí ni- és fel szín alat ti víz -
el ve ze tés hi á nya mi att
(sem meg fe le lő jár dá val,
sem szi vár gó val nem ren del ke zett) he lyen -
ként meg süllyedt, a fa lai re pe dez tek, va la -
mint a tető héjazat is rossz állapotban volt.
a ra va ta lo zó fel újí tá sá nak gon do la ta már
rég óta fog lal koz tat ta a kép vi se lő-tes tü le -
tet. Há rom kü lön bö ző el kép ze lés is szü le -
tett az évek so rán. Négy hely ről kér t be ár -
aján la tot az önkormányzat ra va ta lo zó fel -
újí tá sá ra, végül  a munkák elvégzésével a

HABAG Kft.-t bízták meg, akik an nak ide -
jén az is ko la fel újí tá sá nál igen szép mun -
kát vé gez tek. Dr. ba la to ni gyön gyi  al pol -
gár mes ter a mun ká la tok el vég zé sé hez
fel aján lot ta egész évi tisz te let dí ját. E nél -
kül a be ru há zás nem va ló sul ha tott vol na
meg. A te me tő be já rat ára is fel ke rült a ka pu
mű vészhá zas pár aján dé ka, a va do na túj,
íz lé ses, „fel tá ma dunk” fel ira tú táb la.

iDén nyá ron el ké szült
temp lo munk fő hom lok za -
tá nak és ha rang tor nyá nak
tel jes re konst ruk ci ó ja is. a
pol gár mes ter úr se gít sé -
 gé vel a mun ká la tok el -
 vég zé sé re több mil li ós tá -
mo ga tás hoz ju tott az egy -
ház köz ség , va la mint a to -
váb bi fel újí tás hoz szük sé -
ges pénz előteremté sé hez
az önkormányzat egy  40
mil lió fo rin tos pá lyá zat elő   -
ké szí té sét kezd te meg.

rAVAtAlozó
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egYéb feJlesztések

egyéb fejlesztések10

az aszó Di agg lo me rá ci ót al ko tó te le pü lé -
sek szenny víz há ló za tá nak épí té sé t, bő ví té sét
és a ke let ke zett szenny víz bi o ló gi ai tisz tí -
tá sá t, valamint a tér sé gi eu szab vá nyok -
nak meg fe le lő szenny víz iszap kom posz -
tá ló te lep ki ala kí tá sát is ma gá ban fog la ló
be ru há zás fe je ző dött be az idén. A meg -
épü lő szenny víz iszap  komposztáló telep
Galga menti tér sé gi fel ada tot lát el.

Aszó don és kör nyé kén 7 te le pü lé sen,
össze sen 84,5 km hosszú csa tor na há ló zat
épül, mely nek kö szön he tő en újabb 1932
ház tar tás, kö zel 27 000 em ber szá má ra
lett el ér he tő a kom fort.

A szenny víz tisz tí tó te lep bő ví té sé vel
utó üle pí tő me den ce, bi o ló gi ai tisz tí tó
egy ség, cel lás kom posz tá ló, iszap víz te le -
ní tő gép ház, szal ma tá ro ló, cel lás kom -
posz tá ló épü let is ké szült.

a li get ut ca vé gén lé vő köz úti hi dacs ka
kor lát ját pó tol ta az önkormányzat, a pol -
gár mes ter úr köz ben já rás ára, a vá ci Köz -
út ke ze lő től aján dék ba ka pott, bon tott
au tó pá lya kor lát ele mek ből.

a troszkásra ve ze tő m3-as au tó pá lya
fe let ti híd előt ti kor lá tot az önkormányzat
köz hasz nú mun ká sai var ga Ist ván ve ze té -
sé vel pó tol ták, szin tén a ka pott au tó pá lya
kor lát ele mek fel hasz ná lá sá val.
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11egyéb fejlesztések

az is ko lá ba ve ze tő kis ut ca át ere sze fe -
let ti moz gó rács rög zí tés re, ja ví tás ra ke rült.

la kos sá gi ké rés re a köz hasz nú mun -
ká sok ki ja ví tot tak egy igen csú nya út hi bát
a Hő sök te rén, il let ve a kul túr ház ol da lá -
ban lé vő busz meg ál ló, hi á nyos, bal eset ve -
szé lyes be ton fe lü le tét.

az egy Ház ta nács
ké ré sé re a köz hasz -
nú mun ká sok se gí -
tet tek fel ál lí ta ni egy
új ke resz tet a Trosz -
kás út men tén.

a kisbagi csár Da
bér lő je be je len tette,
hogy ren ge teg il le -
gá lis hul la dé kot rak -
tak le ismeret le nek
a be kö tő út men -
tén. En nek el szál lí -
tá sa a köz sé günk -
ben hul la dék szál lí tást vég ző cég, és a
köz hasz nú mun ká sok se gít sé gé vel már
fo lya mat ban van.

a 3-as fő köz le ke Dé si út Csintó Ho tel
kör nyé ki ka nya ru la ta kö ze lé ben a domb ról
el len őri zet le nül le zú du ló csa pa dék víz
rend re sa rat hord az út pá lyá ra, ami bal -
eset ve szé lyes. Több szö ri szak ha tó sá gi be -
já rás után meg szü le tett a dön tés: az ön kor -
mány zat ki tisztítja a mint egy 350 m hosszú,
sa ját ke ze lé sünk ben lé vő víz el ve ze tő ár kot.
A köz hasz nú mun ká sok el vé gez ték az árok
ka szá lá sát és ki vág ták az út ban lé vő fá kat.

rég óta gon Dot oko z már az, hogy az ál -
ta lá nos is ko la szenny víz csa tor nája rend-
szeresen el du gul, ennek tisz tí tá sa elég te -
te mes össze get je len tett a fa lu éves költ -
ség ve tés ében. Haj dú Lász ló úr és Ko -
vács Ist ván úr se gít sé gé vel az önkor-
mányzat a csa tor nát ki ja ví tot ta.

meg ol Dás ra vá ró fel adat volt a Szent
Im re út 133. sz. te lek mel lett hú zó dó me -
ző gaz da sá gi be kö tő út (az Ör dög-árok) ki -
ta ka rí tá sa. A sze ren csét le nül ki ala kí tott
egy ko ri pos ta szol gal mi út rész ben víz el ve -
ze tő árok ként mű kö dik. Az utat je len le gi
for má já ban a csa tor na épí tés so rán, a
PENTA Kft. ala kí tot ta ki, és köz ben nem
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egyéb fejlesztések12

gon dos kod tak a nagy mé re tű mun ka gé -
pek köz le ke dé sé hez szük sé ges meg fe -
le lő rá for du ló ívek ki ala kí tá sá ról. Az ál -
lag meg óvó be ru há zás el ma ra dá sa mi att

a szom szé dos épü let fa la már meg re -
pedt. A köz hasz nú mun ká sok se gít sé gé -
vel a hi va tal ezt rend be tet te, a hi bát ki -
ja ví tot ta.

ipA ri pArk
Az el múlt két év ben kö zel egy mil li árd
fo rint nyi fej lesz tés ké szült el a bagi ipa ri
park ban (köz mű vek, utak, köz vi lá gí tás).
A je len le gi ismert gaz da sá gi hely zet ben
a le het sé ges be fek te tők ki vár nak, és saj -
nos egyen lő re meg ma rad tak az ér dek lő -
dés szint jén.

geo ter mi kus fű tés
Elő ké szí tés alatt áll egy igen nagy lép té -
kű kor sze rű sí tés, ami nek ke re té ben az
összes köz in téz mé nyün ket (ál ta lá nos is -
ko la, óvo da, kul túr ház, pol gár mes te ri hi -
va tal, sport te lep, ra va ta lo zó, és a két or vo -
si ren de lő és bér la kás) geo ter mi kus (hő -
szi vattyús) fű tés sel lát nánk el. En nek kap -
csán meg tör tén ne az in téz mé nyek hő szi -
ge te lé se, a nyí lás zá rók cse ré je, va la mint
elekt ro mos fel újí tá s is. A hő szi vattyú el vi -
leg olyan hű tő gép, mely nél nem a hi deg
ol da lon el vont, ha nem a me leg ol da lon le -
adott hőt hasz no sít ják. Olyan fi zi kai elv
alap ján ké szül nek hő szi vattyúk, me lye ket
a hű tő gé pek nél is hasz nál nak. A hő szi -
vattyúk for dí tott üzem mód ban a me le gebb
hely hű té sé re is hasz nál ha tók. 

3-as út ter ve zett kör for gal mi 
cso mó pont ja
A pro ject je len leg túl van az en ge dé lye zé si
fá zi son, a ki vi te le zé si ter ve ket is el fo gad ták,
a ma gyar ál lam biz to sít ja rá a szük sé ges
ke re tet. A leg utol só tá jé koz ta tás sze rint  jö -
vő év  ta va szán in dul na el a be ru há zás.

pár éven be lül meg újul hat 
a vas út vo nal is
A Nem ze ti Inf rast ruk tú ra fej lesz tő zrt.
meg bí zá sá ból, az UvATErv zrt. ké szí ti a
Bu da pest–rá kos–Hat van vas úti fő vo na li
vo nal sza kasz, va la mint az Aszód–Gal ga -
mácsa ki te kin tő irá nyú vo nal sza kasz kor -
sze rű sí té si mun ká i nak ter ve it.

Az Eu ró pát be há ló zó vas úti fő vo na lak
kor sze rű sí té se, 160 km/óra se bes sé gű vé
ala kí tá sa Eu ró pai Uni ós irány elv, tá mo ga -
tott pro ject. mi vel eb be a há ló zat ba a

táVlAti elképzelések
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Bagon ke resz tül ha la dó Bu da pest–Hat van
fő vo nal sza kasz is be le tar to zik, nagy köz sé -
gün ket is érin ti a ter ve zett kor sze rű sí tés.

A na gyobb su ga rú ív mi att tel je sen el -
bon tás ra ke rül a je len le gi – amúgy is el -
avult – bagi ál lo más épü let. Szin tén el bon -
tás ra ke rül a tel jes aszó di ál lo más, vá gány -
há ló zat tal, ál lo más épü let tel együtt. az új
pá lya ív bagi te rü le te ken fog fut ni, a ré gi,
el bon tott vas úti pá lya rekultiválásra ke rül.

Az új bagi ál lo más épü let nagy já ból a
mos ta ni Coop bolt he lyén fog fel épül ni.
mel let te P+r par ko ló épül, busz for du ló val.
A busz for du lót a vo lán kü lön kér te, így
mód lesz rá, hogy ese ten ként men te sí tő
bu szok, il let ve több, ki sebb te le pü lést egy
vo nal ra fel fű ző, bagi vég ál lo má sú bu szo -
kat üze mel tet hes se nek. Az el bon tás ra ke -
rü lő Coop bolt he lyett – amennyi ben az
üz let lánc igényt tart rá – a mos ta ni ál lo -
más épü let mel let ti fü ves te rü le ten, a par -
ko ló vé gé ben új épít he tő.

mind két – át épí tett – pe ro nunk fe dett
lesz. Egy gya lo gos híd ível né át a pá lya tes tet,
amely ről moz gás kor lá to zot tak szá má ra is
hasz nál ha tó lift ve zet majd le a pe ro nok ra
(a lép cső mel lett ter mé sze te sen). mind az
ál lo más épü let, mind a pe ro nok, mind a

par ko ló és a lif tek is meg fi gye lő ka me rát
kap nak, me lyek ké pét az ál lo más épü let ben
ülő al kal ma zott tud ja majd el len őriz ni.

át épí tés re ke rül a Pe res fe lé ve ze tő
köz úti híd is. Az új híd szé le sebb lesz, kü -
lön gya log jár dá val és ke rék pár út tal el lát va.
A híd épí té sé nek ide jé re a fel újí tott
Troszkás út fog ja a gép jár mű kap cso la tot
biz to sí ta ni a fa lu két ré sze (il let ve Bag és
Aszód) kö zött.

Az aszó di ál lo más, és pá lya tel jes egé -
szé ben bagi te rü le tek re ke rül át, va la mint
a ter vek sze rint bagi te rü le ten épül ne meg
az új PfT (pá lya fenn tar tás) épü letegyüt te se
is. Az át épí tett aszó di ál lo más is tel je sen új
ál lo más épü le tet kap, fe dett pe ro no kat,
csat la ko zást az új busz vég ál lo más hoz,
va la mint egy nagy mé re tű ka to nai pe ront. 

A fel szá molt ré gi pá lya sza kasz he lyén
az aszó di el ke rü lő út épül majd meg az
el kép ze lé sek sze rint, te her men te sít ve
ez zel az egy re in kább bal eset ve szé lye -
seb bé vá ló aszó di bel vá rost.

Já rá si szék hely lett Aszód

A pol gár mes ter úr mint a tér ség or szág -
gyű lé si kép vi se lő je so kat tett an nak ér de -
ké ben, hogy az ere de ti leg Gö döl lő vel
össze vont el kép ze lés he lyett, vé gül is új ra
fel áll az Aszó di Já rás, és ez zel pár hu za -
mo san a já rá si hi va tal és kor mány ab lak is.
Az itt la kók nak nem kell kü lö nö sebb kép pen
ma gya ráz ni, mennyi vel egy sze rűbb lesz
szá muk ra Aszód ra át ke rék pá roz ni ügyet
in téz ni, mint Gö döl lő re be vo na toz ni.

13távlati elképzelések
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2012. ok tó ber 17-én Aszód vá ros Pol -
gár mes te ri Hi va ta lá nak dísz ter mé ben
meg tör tént a Pest me gyei Kor mány hi va tal
és az Aszó di Já rás hoz csat la ko zó te le pü -
lé sek pol gár mes te rei kö zöt ti meg ál la po -
dás alá írá sa.

E sze rint a 2013. ja nu ár 1-jétől meg -
kez dő dik az Aszó di Já rás mű kö dé se, és
ez zel pár hu za mo san fel ál lí tás ra ke rül az
aszó di kor mány ab lak is. A 2014-es év től
in dul el a vég le ges, tel jes ka pa ci tás sal
üze me lő já rá si hi va tal. a já rá si rend szer
cél ja: az ügyek in té zé sé nek egy sze rű sí té -
se, gyor sí tá sa és az ügye ket in téz ni kí vá -
nó la ko sok elé ge dett sé gé nek nö ve lé se.

szo ci á lis föld prog ram 
és ener gia fűz ül te tés
Ön kor mány za tunk  ter vei kö zött sze re pel,
és már elő ké szí tés alatt áll az a két pro -
ject, ami a Nyol cad ré szek föld te rü let tel
kap cso la tos. 

Az ön kor mány za ti föl dek egy ré szét
bérbe adja mind azon ro ma és nem ro ma
la ko sok kö zött, akik sze ret né nek egy kis
sa ját ház tá ji föl det, ahol ma guk nak, il let ve
el adás ra ter mel het né nek bur go nyát,
ré pát, ku ko ri cát, vagy akár pa ra di cso mot
is. A prog ra mot a BAGázs Köz hasz nú
Egye sü let fog ja össze .

má sik el kép ze lés sze rint a fenn ma ra dó
te rü le ten – ha már úgy is kap tunk egy ap -
rí tó gé pet – ener gia fü zet (ener gia nyárt) fog
ül tet ni az ön kor mány zat, ami vel a hi va tal
fű té sét fog juk tel jes egé szé ben meg ol da ni
az új apríték-ka zá nunk se gít sé gé vel.

köz vi lá gí tás bő ví té se a sző lő ut cá ban
So kan kér ték, hogy a Sző lő ut ca foly ta tá -
sá ban, a me re dek sza ka szon (a Nagy me ző
ut ca sar ka kö ze lé ben) lé te sít sünk köz vi lá -
 gí tást. fel vet tük a kap cso la tot az ÉmáSz
szak em be re i vel, re mé nye ink sze rint
jö vő re fel ál lí tás ra ke rül itt is a két köz vi -
lá gí tá si osz lop.

féliDőben – időszakos kiadvány
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