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Tisztelt bagi
Polgárok!
Polgármesterré vá -
lasz tásom óta ismét
eltelt négy esztendő.
A második ciklus vé     -
gén is szüksé ges nek érzem, hogy
tá jé koztassam Önöket a mögöttünk
lévő négy év si ke reiről, vagy olykor
kudar cai ról is.

Választási programom három alap   -
pil lére a „kÖZBiZTonSáG, LéTBiZ   -
Ton  S áG, JÖVŐkéP” volt. ezekre kon -
 cent rál tam, ezek köré fűztem fel a
minden na pok mun káját. Örömmel
mondha tom, hogy ma már látható
jelei vannak az elkezdett munkának. 

Az alábbiakban bővebben tá jé koz -
ta  tom a kedves bagi lakosokat, hogy
mi kép pen sikerült és mi lyen mér -
ték ben tud tam beváltani az ígére te -
met. Be pil lan tást nyerhetnek a falu
pénzügyi hely ze té be, bemutatom az
ed dig elvégzett be ruházá so kat, és
be szé lek a jövőbeni terveimről is. 

Bízom benne, hogy az elkezdett
úton – amely nem egyszer vas szö gek -
 kel volt tele – tudok, tudunk vé gig -
menni. ehhez szükség van azonban
az Önök türelmére, támogató együtt -
működésére.

Tóth Gá bor 
pol gár mes ter

templom és iskola 
Ti nem akartok semmi rosszat, 
Isten a tanútok reá. 
De nincsen, aki köztetek 
E szent harcot ne állaná. 
Ehhez Isten mindannyitoknak 
Vitathatatlan jogot ád: 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

Ti megbecsültök minden rendet, 
Melyen a béke alapul. 
De ne halljátok soha többé 
Isten igéjét magyarul?! 
S gyermeketek az iskolában 
Ne hallja szülőjé szavát?! 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

E templom s iskola között 
Futkostam én is egykoron, 
S hűtöttem a templom falán 
Kigyulladt gyermek-homlokom. 
Azóta hányszor éltem át ott 
Lelkem zsenge tavasz-korát! 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

A koldusnak, a páriának, 
A jöttmentnek is van joga 
Istenéhez apái módján 
És nyelvén fohászkodnia. 
Csak nektek ajánlgatják templomul 
Az útszélét s az égbolt sátorát? 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

Kicsi fehér templomotokba 
Most minden erok tömörülnek. 
Kicsi fehér templom-padokba 
A holtak is mellétek ülnek. 
A nagyapáink, nagyanyáink, 
Szemükbe biztatás vagy vád: 
Ne hagyjátok a templomot, 
A templomot s az iskolát! 

Reményik SándoR
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2009. szepteMberére befejeződött a bagi
általános iskola épületének mai a kor köve -
tel ményeinek megfelelő felújítása, bő vítése
és esz közbeszerzése, amelyre az ön kor -
mány  zat 222.712.466 ft vissza nem té rí ten -
dő tá mo gatást nyert.

A pályázat 10%-os önrészét az önkormányzat
biztosította, amely 24.745.830 Ft volt, ehhez
45.996.547 Ft-ot tettünk hozzá a je lentkező
jogszabályváltozás miatti pót mun kákra. Az
iskola új bútorzatot, szá mí tás tech nikai és
egyéb más technikai fel sze  re  lést kapott. Az
egykor omladozó, szin te hasz nálhatatlan mel -
lékhelyisé gek kel rendel kező épület he lyett
egy XXi. szá zadi, szín vo na las, kor szerűsített
fűtés rend szerű, auto ma ta tűzjelzővel ellá-
tott, kívül-belül a funk ció já nak megfelelően
felújított épületet vehettek birtokba az ott
tanuló diákok és a peda gógusok.

Az iskolával párhuzamosan, egy másik 25
milliós project keretében, elkészült a tor na -
csarnok akadálymentesítése, és meg épült
az uszoda mozgáskorlátozott öltö ző je. Az
így létrejött létesítménynek nemcsak a gye -
rekek örülhetnek, hanem azok a fel nőt tek is,
akik szabadúszás keretében vagy egyéb sport -
tevékenységre igénybe veszik.

2014 tavaszán újabb 162.901.400 forintot
nyert önkormányzatunk az Új Széchényi
Terv keretében épületenergetikai fej lesz tés -
re! ennek keretében teljesen megújul a tor -
na csarnok fűtésrendszere (az elavult gáz fű tés
helyett korszerű, zöldáramról mű köd tethető

ArAnY já nos ál tA lá nos is ko lA 
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hőszivattyús rendszert építünk be), ki cse ré -
lés re kerülnek a korszerűtlen nyí lás zárók,
és az épület tetőszerkezete és ol dalfalai is
hőszigetelést kapnak. A fel újí tás ke retében a
régi belső reflektorokat ener  gia takarékos
ha logén izzókra cserél jük ki, amik 44%-ra
csökkentik a csarnok vi lá gí tá sának energia -
fogyasztását. nem mondtunk le arról, hogy
egy újabb pályázat kere tében, belátható időn
belül, az iskola fűtés rend szerét is egy fa ap -
rí ték ka zán nal oldjuk meg, ezáltal csök   kent -
ve szin te nullára a je len legi sokmilliós gáz -
számlát.

A Bonifác Alapítvány egy pályázaton kül -
té ri fapavilont nyert. Az alapozási munkála-
toknál a hivatal – közmunka programjában
részt vevő – munkásai is segédkeztek.

iskolánkban továbbra is két nyelv ok ta tá -
sa zajlik (német és angol). 

Testnevelésóra keretében úszásra is ok -
tat ják a nebulókat. Az uszodánkban már kis -
tér sé gi úszóver senyt is rendeztünk a gye -
re kek nek.

A polgármester úr kezdeményezésére a
rendőrséggel heti szintű a kapcso lat: eset -
meg  beszéléseket, drog pre ven ci ós elő  adá -
so kat tartanak, illetve egész napos kutyás
be mutatót rendeztek. Rendszeresen ellen -
őrzik az iskola közbiztonságát.

A közbiztonsági program keretében az
ott dolgozók és tanulók  biztonságát szol -
gálja, hogy négy, rögzítővel ellátott tér fi gye -
lő kamerát telepítettünk az iskola főbb pont -
 jaira, amiket szintén bekötöttünk a tér fi gye -
lő központunkba

A bAgázs közhasznú egyesület, a roma
fiatalokkal közösen, a roma gyermekek fel -
zárkóztatása érdekében, mentor prog ramot
indított Bagon. ennek a mintaprog ramnak a
ke retében – amíg a telepi konténerük a he -
lyé re nem került –, rendszeresen tartottak
meg   beszéléseket az iskolában, melyhez a
ter met ingyenesen használhatták.

megszerveztük, hogy felnőttképzés ke re -
té  ben a hetedik-nyolcadik osztályos, vég bi zo -
nyítvánnyal nem rendelkező felnőttek be fe -
jezhessék az általános iskolát, így le he tő sé gük
nyílhat szakmát tanulni, elhelyezkedni.

új új

új
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iglice nApköziotthonos óvodA

többmilliós korszerűsítési eljárás során, a
deli-vill kft. hozzáértő segítségével meg -
tör tént az óvoda és konyhaépület teljes
elek tromos- és villámvédelmi felújítása. 

A munkálatok során a szakemberek a konyha
elektromos rendszerét különvá lasz tották az
óvodáétól, valamint felújították a komplett
villámvédelmi rendszert is. Így ez a fontos
bagi közintézmény még energiatakaréko -
sabbá és biztonságosabbá vált.

A megnyert energetikai pályázat ke re té -
ben az óvoda épülete is teljesen megújul!
itt is hőszivattyús rendszer biztosítja majd
az épület fűtését, hűtését, aminek kere té -
ben mind az elavult radiátorokat, mind az
el  öre gedő, rozsdásodó csővezetéket lecse -
ré ljük. Az összes, eddig még fel nem újított
nyí  lás zárót korszerű, hőszigetelt, mű -
anyag ra cse rél jük, és természetesen itt is
hő szi  getelést kap a padlásfödém és az ol -
dal falak. 

A mun ká latok vé gén természetesen egy
tisztasági festést is kap az egész épület,
hogy ősszel egy szinte teljesen új épületbe
köl töz hessenek vissza a legkisebbek. 

A Pilisi Park er  dő gaz daság szakvé le mé -
nye nyo mán az összes el öre gedő fa kivá -
gás ra ke rült, helyükre új, fiatal fákat ül -
tettünk. 

Az önkormányzati földterületek bér be -
adá sából befolyt pénzösszegből a köz  hasz nú
munkások segítségével felújítottuk az óvo da
körüli járdát.
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polgárMesteri hivAtAl

A hivatal épületének belseje nagy átala ku -
láson esett át az utóbbi négy évben.

A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő
szolgálat – amelyek fontos feladatot látnak
el köz sé günkben –, irodái felújításra kerültek
egy 6 millió fo rin tos beruházás keretében. A
Családsegítő iro da nyílászáróit, fűtésrend -
szerét, pad ló bur kolatát, tetőszerkezetét
felújították, el vé gezték a falak festését. A pá -
lyá zati pénzből új bútorzatot, szá mí tó gé pe -
ket vásároltak. Az átalakítás során a hivatal,
egy prak tikus, az ügy fél szolgálatot a belső
udvarral összekötő folyosóhoz jutott.

A hivatal épületének felújítása az ener-
giatakarékosság szempontjait szem előtt
tartva folytatódott. A polgármester úr ötlete
nyo mán, a közhasznú munkások segítsé gé vel,
az összes irodában elkészült a hő szi ge telt
ál mennyezet, amely már az első fűtési sze -
zon ban is éreztette takarékos hatását. ez zel
pár hu zamosan a már rossz állapotban le vő
valamennyi iroda falfestését is elvé gez ték.

A pénzügyi szárny penészes linóleum
pad ló  burkolata nagyon  rossz állapotban volt
már, ko molyabb esők után szinte tocsogott a
víz ben. polgármester úr utasítására köz -
hasz nú mun kásaink ezen irodák padlóágya -
zatát kicse rél ték, szigetelték azokat, és új
szalagparkettával bur kolták be a helyi sé -
geket. Leszerelték az összes radiátort, és a
közmunkások mind egyiket nagynyomású mo -
sóval átmosták. A visszaszerelés után meg -
tör tént a rendszer teljes átmo satása, és a
gáz ka zánok teljes felújítása is.

régi

régi

régi
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régi

régi

A polgármester úr közbenjárására a Bel -
ügy  mi nisztériumtól az önkormányzat 3,8 mil-
lió fo rint bértámogatást és 10,5 millió forint
dologi támogatást nyert el a meglévő, régi,
lyu kas, fatüzelésű kazán kiváltásra. Helyette
egy korszerű, jellemzően faapríték elé ge té -
sé re szolgáló, de pellet és fa tüzelésére is
al kal mas 100 kW-os kazán került megvételre.
A kazánnal az önkormányzat jelen tős fűtés -
költ ség-megtakarítást ért el. A fa ap ríték elő -
állításához a pályázat keretében egy benzin -
motoros, mobil aprítógépet is beszereztünk.

A családsegítő iroda átalakítása során a
régi irattárunkat el kellett költöztetnünk, és
so  káig nem volt megoldva a régi iratok meg -
fe lel ő tárolása. A Járási Hivatal felállásával 3
kol lé ga nő átkerült a járáshoz, így – mivel ke -
ve sebben lettünk a hivatalban – az üressé váló
volt pénzügyi iroda lett ki je löl ve az új irat  tár
hely színéül. Vá sá roltunk két salgó pol  cot, és
egy újabb irattárosi leválogatás után, a köz -
hasznú munkásaink segítségé vel immár ren-
dezetten, vég le ges helyére ke rültek irataink.

megcsináltatjuk a hivatal potyogó eresz-
vakolatát, és a beázásokat is megszüntetjük.

megépült a környéken egyedülálló bAgi
térfigYelő központ! A polgármesteri hi va -
tal oldalában lévő egykori kocsmahelyiséget
fel újí tottuk, és itt alakítottuk ki az összes ka -
me ránk végpontját. A 10 régi térfigyelő ka -
me ránk mel lé hat újat nyertünk idén nyáron
a Bel ügy mi nisztériumtól. ezek mellé beinteg -
rál tuk még az összes nagyobb önkormányza-
ti lé te sítmény sa ját kamerarendszerét is, így
30+1 mobil kamera képét le het követni. Ter -
veinkben sze re pel a rendszer to vábbi bővítése,
és a szomszédos községekkel való együtt mű -
ködés (azon tele pülések kameráit is a mi köz -
pon tunkban kö vet nénk nyomon), így csökken
a mű kö dési költség, és nő a környező tele pü -
lé sek biztonsága is. A ka me rák képeit akár 24
órás mű szakban is nyo mon lehet kö vet ni, ezál -
tal az együttműködő pol gá rőrség és rend őr -
ség járőrautói mindinkább megelőző sze -
rep ben tudnak működni az eddigi, csupán
meg történt eseményre való reagálás helyett.
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sporttelep

A bagi sportlétesítmény akadálymen te sí -
té se 2012. szeptember 10-én elkészült. A
mun   kák során akadálymentes parkoló
illetve rámpa került kialakításra, gyen -
gén lá tókat segítő vezetősávokat építet-
tek a pad ló bur ko lat kö ve zetébe, ahol
szük  séges volt, ott a nyí lás zá rókat is
kicse rélték, illetve aka dály mentes öltö -
zőt és zuhanyt alakítottak ki.

A rehabilitációs terveknek megfelelően
braille-írással ellátott tájékoztató táblákat,
illet ve a gyengén hallók számára indukciós
hur  kokat szereltek fel. Beépítettek egy két-
megállós liftet is, hogy kerekesszékkel a
sport telep emeletére is fel lehessen jutni. A
lif  tet a nehezebben mozgó nyugdíjasok is
igénybe vehetik. A sportpálya akadály men -
tesítését a BiSo BAU kft. határidőre el vé -
gezte, és egy szép – kívül-belül megújult –
épü let rész került átadásra, melyet a sportolók
és szurkolók örömmel vehettek birtokba. 

régi
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dózsA gYörgY MŰvelődési ház

A deli-vill kft. ingyenes felajánlásának
köszönhetően teljesen megújult a kultúrház
vi lá gítása: leszerelték az elavult lám pa tes -
te ket, és új, korszerű, energiatakarékos
ar matúrákkal pótolták azokat.

A takarékosabb fűtésüzemeltetésre tekintet -
tel itt is megtörtént a radiátorok és a kom p -
lett fűtési rendszer tisztítása, átmosatása,
karbantartása. A bagi nyugdíjasok segítettek
a régi, tönkrement kazán elbontásában, és
ide is egy új, aprítékkal üzemelő, az igen köl -
t    séges gázfűtést kiváltó kazánt építettünk
be. A közhasznú munkások elhárítottak egy
ko molyabb csőtörést új vezeték beszere lé -
sé vel, a burkolat újra kövezésével. A rava ta -
lo zó elbontott előtetőjét is áthelyez ték a
sza bad té ri színpad fölé.

elkészült a művelődési ház akadálymen -
te sítése is, melyre 30 millió forintos tá mo -
gatást nyert az önkormányzat. Moz gás kor -
lá to zott parkoló készült, hozzá kapcsolódó
rám pával, mozgáskorlátozott emelő (a szín -
pad és a nézőtér között), mozgáskorlátozott
mosdó, és az egész épületet a gyengénlátók-
és vakok tájékozódását szolgáló veze tő sá -
vok kal látták el. A hallás ká ro so dottakat se -
gítő indukciós hurkok is beépítésre kerültek,
va la mint megújultak a mellékhelyiségek is.
A mun kálatokat itt a Galga Bau kft. végezte el.

2012. augusztus 20-án szentelték fel a
művelődési ház előtti parkban a kapu Júlia
és a kapu Lajos által készített és a falunak
adományozott szent istván-emlékművet,
mely egyéb jelképek
mellett Szent istván
kardját formázza
meg. Az emlékmű
fel állításában a he -
lyi vállalkozók és a
Pi ros Bagért egye -
sület segédkezett.

régi

régi
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2014 nyarán a megnyert energetikai pá -
lyá zat keretében a művelődési ház is telje -
sen megújul! A gázfűtés teljes kiváltására itt
is hő szivattyú kerül beépítésre (az apríték -
kazán mint kisegítő berendezés megtartása
mellett), és mind a radiátorok, mind a fűtés -
csö vek ki cse rélésre kerülnek. Új, hőszi ge -
telt, korszerű mű anyag nyí lás zá rók ra cse -
rél jük az ela vul takat, és az épület tető szer ke -
ze te és oldalfala is hőszigetelést kap. A las-
san szétmálló, beázó, lyukas, veszélyes hul -
la  déknak szá mí tó palatető helyett új, kor -
sze rű le mez fe dést kap az épület!

A kazán beüzemelésével egy új hibára de -
rült fény: a művelődési ház nagy kémé nyé nek
felső 3 métere nem kéményfalazó téglából
készült, így a használattól el kez dett szétmál-
lani, és életveszélyessé vált. A közvetlen ve -
szély elhárítását a Se-TA Plusz 12 kft. szak -
embereivel oldattuk meg, akik visszabontot-
ták a kéményt, és újra falazták azt. 

A művelődési ház ad ott hont minden
év ben a falu kulturális rendez vé nyeinek. itt
ren  dezzük meg a falunapot csa ládiasabb
lég körben. köszönjük a Mu ha ray elemér
népi együttes, illetve a szinkron nyug díjas
egyesület segítségét a rendezvé nyek szín-
vonalasabbá tételében!

Az aszódi agglomerációt alkotó tele pü lé sek
szennyvízhálózatának építésére, bő ví té sére és
a keletkezett szennyvíz biológiai tisztí tá sá ra,
a tér ségi eu szabványoknak megfelelő –
szenny víziszap komposztáló te lep kialakí tá -
sát is magában foglaló – be ru há zás fejeződött
be 2012-ben. A megépülő szennyvíziszap
kom posztáló telep Galga menti térségi felada-
tot lát el. A környék 7 településén 84,5 km hosz-
szú csatornahálózat épül, melynek kö szön  he -
tő en újabb 1.932 háztartás, közel 27.000
ember szá mára lett elérhető a komfort. A
szenny  víztisztító telep bővítésével utó ülepítő
me den ce, biológiai tisztító egység, cellás
kom posz tá ló, iszapvíztelenítő gépház, szal -
ma  tároló, cellás komposztáló épület készült.
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A ravatalozó épülete erősen megérett már a
felújításra. Az épület a felszíni- és felszín
alatti vízelvezetés hiánya miatt (sem meg fe -
 le  lő járdával, sem szivárgóval nem ren del  ke -
zett) helyenként megsüllyedt, a falai re  pe -
dez  tek, valamint a tetőhéjazat is meg érett
már a cserére. A ravatalozó felújítását 2012
nya rán a hAbAg kft. végezte el. dr. ba latoni
gyöngyi alpolgármester asszony a mun ká la -
tok el vég  zéséhez felajánlotta egész évi tisz -
telet dí  ját. e nélkül a beruházás nem va ló sul -
ha tott vol na meg. A temető bejáratára is fel -
ke rült a ka pu művész-házaspár aján dé ka, a va -
dona t új, íz léses, „feltámadunk” feliratú tábla.

2012 nyarán elkészült templomunk fő hom lok -
za tának és harangtornyának teljes re konst -
ruk ci ója. Polgármester úr segítségével több-
milliós tá mogatáshoz jutott az egyház község. A
má so dik ütemben, idén nyár elejére el ké szült a
teljes tetőszerkezet fel újí tása-cse ré je, újra hé ja -
 lása, valamint az ol dal falak ja vítása, festése, és
a melléképületek (sek restye) is megújult.

régi

régi új

új
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pénzügYi helYzet

fejlesztések

A jobb, 
biztonságosabb
közlekedés érdekében
– amíg a körforgalom
meg nem épül –
kiépítettük a
közvilágítást a 3-as út
bagi elágazásának
buszmegállóihoz.

A falu pénzügyi helyzetéről is szeretném Önöket tájékoztatni. nyolc évvel ezelőtt 60 mil-
liós hiánnyal vettük át a közég irányítását, ami a felújításokra felvett hitelek miatt a
későbbiekben több száz millióra növekedett. ám ezt vállalnunk kellett a jövő érdekében,
hiszen a község középületei teljesen amortizált állapotban voltak (iskola, óvoda, ön kor -
mányzat, művelődési ház. A felújításukra megnyert pályázati pénzekhez ugyanis nem kevés
önrésszel is hozzá kellett járulnunk. A jövő minket igazolt, a központi pénzügyi konszo li -
dáció következtében pedig önkormányzatunk a jelen pillanatban adósságmentes.

„önkormányzatunk jelenleg adósságmentes”

Játszóteret is építettünk falunk gyermekeinek a templom kertjében és a művelődési ház
előtti parkban.
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útfelújítások

1) A liget utcA végén lévő közúti
hi dacs ka korlátját pótoltuk. ezt a
pol gármester úr közbenjárására, 
a Vá ci közútkezelőtől ajándékba ka -
pott, bontott autópálya kor lát ele -
mek ből készítettük el.

2) A troszkásrA vezető, m3-as
autópálya feletti híd előtti korlátot a
közhasznú munkások Varga istván
munkatársunk vezetésével pótolták,
szintén a kapott autópálya korlátele-
mek felhasználásával. 

További korlátelemeket igyek -
szünk beszerezni, amivel a temető
mögötti részt sze ret nénk elkeríteni,
megszüntetve az ottani illegális hul-
ladéklerakót.

3) Az iskolábA vezető kis utca át -
ere sze feletti mozgó rács rög zítésre,
javításra került.

4) lAkossági kérésre a köz hasz -
nú munkások kijavítottak egy igen
csú  nya úthibát a Hősök terén, illetve
a kultúrház oldalában lévő busz -
meg álló, hiányos, balesetveszélyes
beton felületét is pótolták.

5) Az egYháztAnács kérésére a
közhasznú munkások segítettek fel -
ál lítani egy új keresztet a Troszkás
út mentén.

6) A kisbAgi csárdA bérlőjének be -
 jelentése után megállapításra ke rült,
hogy rengeteg illegális hul la dé kot
raktak le a bekötő út mentén. en nek
el szállítása a községünkben hul la -
 dék szállítást végző cég és a köz -
hasz nú munkások segítségével már
folyamatban van.
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felújítások, átAlAkítások

7) A 3-As főközlekedési út Csintó
Hotel környéki kanyarulata kö ze -
lében, a dombról ellenőrizetlenül
le zú duló csapadékvíz rendre sarat
hord az útpályára, ami balesetveszé-
lyes. Többszöri szakhatósági bejárás
után megszületett a döntés: az önko-
rmányzat kipucolta a mintegy 350 m
hosszú, saját kezelésünkben lévő
vízelvezető árkot. A közhasznú mun -
kások elvégezték az árok kaszálását,
és kivágták az útban lévő fákat.

8) régótA gondot okozott már,
hogy az általános iskolából kijövő
szenny vízcsatorna sokszor eldugult,
ami nek tisztítása elég tetemes
összeget je lentett a falu éves költség -
ve té sé ben. Hajdú László úr és kovács
ist ván úr segítségével ezt a munkát is
el vé gez tük, a csatornát kijavítottuk.

9) MegoldásrA váró felAdAt volt
a Szent imre út 133. sz. telek mellett
húzódó mezőgazdasági bekötőút (az
Ördög-árok) kitakarítása. A szeren -
csétlenül kialakított egykori
pos ta forgalmi út részben víz -
el vezető árokként műkö dik.
Az utat jelenlegi for  má   já ban a
csatorna épí tés so rán, a
PenTA kft. ala kította ki, és
közben nem gon dos kodtak a
nagy   mé retű mun  kagépek
közle ke  désé hez szük sé   ges
meg  fe lelő rá for duló ívek kia -
la kí tásáról. Az állagmegóvó
be  ruházás el  maradása mi  att
a szomszé dos épület fala
már meg re pedt. A köz hasz nú
mun   ká sok  segítségével a hi -
vatal ezt rendbe tette, a hibát
ki j a vította, és az út oldalát is
kilapoztatta.
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10) sokAn kérték, hogy épüljön
vissza a malom utca és Patak utca
közötti járda, amit annak idején egy
reménybeli telekeladás miatt az ön -
kormányzat bontatott el. idén ta vas z -
 szal, a Szinkron nyugdíjas egyesület
se gítségével megvalósult, és még a
telkünket is elkerítettük.

11) Az 1350 különleges rózsatövet –
Tóth Gábor polgár mester úr közve tí -
té  sé vel – adomány ként kapta a falu.
A rózsatövek Bag köz te rületeire let-
tek kiültetve, többek között a Hősök
te ré re, a művelődési ház elé és a
temp lom mellé. értékes, szép növé -
nyek ről van szó, amelyek a nyár
folyamán hoz zák első hajtásaikat.

12) vArgA istván vezetésével a
köz  hasznú munkásaink, a lebontott
ra  va talozó előtető acélszerkezetét is
fel használva egy új tetőt készítettek a
hi vatal melletti piacpult fölé. A bi tu -
me  nes vastaglemez feltételéért kö -
szö net ifj. mondok ervinnek! meg újult
a piaci pult is, így már meg felelő mó -
don várja az itt árulni kívánó bagiakat.
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13) A korMánY szociális tűzi fa -
programja keretében Bag na gy -
község Önkormányzata 853.440.- Ft
támogatásban részesült. ehhez az
önkormányzat 350.000 Ft-ot tett
hoz  zá (fuvarköltség, stb.). A Pilisi
Parkerdő Zrt. valkói erdészetéből 56
m3 (kb. 600 mázsa) tűzifát hozattunk
el a kul túrházunkba, ahol a fa ki mé -
ré se, szét osztása folyt. 

A képviselő-tes tü  let szociális
bizottsága bírálta el a beadott tá mo -
ga tási kérel me ket, és ők határoztak
arról, hogy (a sok je lent kezőre való
tekintettel), min den ki 4-4 mázsa fát
kaphat. 

A tű zifa kimé résében, elszállí tá -
sá ban a tes tü let egyes tagjai, a köz -
hasz nú mun   kásaink, a falu- és a kul -
túr ház gon d  noka, és a polgár őr ség
vett részt.

14) sAjnos elég rossz állapot-
ban vannak már az önkormányzati
fenntartású útjaink. 

Addig is, amíg valamelyik pá lyá -
za  ton nem sikerül nagyobb összeget
nyernünk a koc ka kövekből, illetve
volt vas be ton vasúti útátjáró ele mek -
ből ké szült útj aink rendbetételére
(ami egy komolyabb beruházás
lenne), az asz falt borítású útjaink
ká tyú men te sítését kezdtük el. 

első ütemben a már kritikán
aluli óvoda előtti (mel letti) szakasz,
a Csin to vá nyi utca – Hathegy utca,
illetve a főúton lévő busz meg állók
kerültek ki javításra. 

ezt követően a víz által szinte
elmosott Arany János utca, és a
Szent lászlói utca vége kapott új
burkolatot, valamint az elkülönített
10 millió forintos keretből még a Rét
utcát foltoztattuk be.
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15) Mivel a földet művelő gazdák az
évek során beszántották a ho mok -
bá nya közelében lévő vízelvezető ár -
ko kat, így a tavaszi nagy esők so rán
a víz az árok helyett az úton höm -
pöly  gött le, elmosva ezzel a ha tár ba
ve ze tő földutat, és hor da lék kal te -
metve be az egész nagyvölgyi-árkot.
Sok he lyen, ahol korábban a hidak
alatt ké nyelmesen át lehetett sétál-
ni, alig 20–30 cm maradt már csak.
Félő volt, hogy egy újabb nagyobb
csa padék az eliszapolódott árok
miatt kárt tesz a környező ingat la -
nokban, első ütemben, köz vet len ve -
szélyelhárítás gyanánt, Rá kóczi Péter
vállalkozó segítségével ki taka rí tot -
tuk a telep melletti – leg inkább el tö -
mő dött – szakaszt, a Béke térig.

régi

régi új

régi új

új
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A nemzeti infrastruktúra fejlesztő zrt.
megbízásából, az uvAterv zrt. készíti a
bu dapest–rákos–hatvan vasúti fővonali
vo nal szakasz, valamint az Aszód–gal ga -
má csa kitekintő irányú vonalszakasz kor -
szerűsítési munkáinak terveit.

Az európát behálózó vasúti fővonalak kor -
sze rűsítése, 160 km/óra sebességűvé ala -
kí tá sa európai Uniós irányelv, támogatott
pro ject. mivel ebbe a hálózatba a Bagon ke -
resz  tülhaladó Budapest–Hatvan fővo nal sza -
kasz is beletartozik, nagyközségünket is

érin ti a tervezett korszerűsítés. A nagyobb
sugarú ív miatt teljesen elbontásra kerül a
jelenlegi – amúgy is elavult – bagi állo más -
épület. Szintén elbontásra kerül a teljes
aszódi állomás, vágányhálózattal, állomás -
épülettel együtt. Az új pályaív bagi terü le te -
ken fog futni, a régi, elbontott vasúti pálya
re kultiválásra kerül.

Az új bagi állomásépület nagyjából a
mostani Coop bolt helyén fog felépülni; mel-
lette P+R parkoló épül buszfordulóval. A
buszfordulót a Volán külön kérte, így mód lesz
rá, hogy esetenként mentesítő buszokat,

távlAti elképzelések

3-as út tervezett körforgalmi csomópontja

A Magyar állam a nif zrt.-t bízta meg a 3-as
számú fkl. út bagi körforgalmának finan-
szírozására. A körforgalom terveit a partner
Mérnökiroda kft. készítette el. 

Jelen pillanatban lezárult a kisajátítási el -
já rás. Amennyiben végre elkezdődik a kivi -
te le zé si munka, az szakaszosan (mindig
csak egy-egy körnegyedet elkészítve) valósul
majd meg. A körforgalom megépü lé sé vel a
rend kívül balesetveszélyes csomó pont ban

a balesetek száma remélhetőleg mini má -
lis ra csökken majd. A járdák, buszöblök,
gya logos átkelőhelyek és a közvilágítás kié -
pí tésével a gya logosok is biztonságosan,
kul turált mó don közelíthetik meg a cso mó -
pon tot. A kör for galom térfigyelő kamerával
tör ténő ellá tá sa mind a bűn-, mind a bal -
ese t-meg elő zés ben fontos szerepet kap. A
kör forgalom mel letti mezőgazdasági te rü -
le tek a meg kö ze lí té süket segítő külön csat -
la  kozó utakat kapnak (sárrázó).

Pár éven belül megújulhat a vasútvonal is
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illetve több, kisebb települést egy vonalra fel -
 fűző, bagi végállomási buszokat üzemel tet -
hes se nek. 

Az elbontásra kerülő Coop bolt helyett –
amennyiben az üzletlánc igényt tart rá – a
mostani állomásépület melletti füves te rü -
le ten, a parkoló végében új építhető.

Mindkét átépített peronunk fedett lesz.
egy gyalogoshíd ívelné át a pályatestet,
amelyről mozgáskorlátozottak számára is
hasz nálható lift vezet majd le a peronokra (a
lépcső mellett természetesen).

mind az állomásépület, mind a peronok,
mind a parkoló és a liftek is megfigyelő ka -
me  rát kapnak, melyek képét az állo más épü -
letben ülő alkalmazott tudja majd ellen őrizni.

átépítésre kerül a Peres felé vezető köz -
úti híd is. Az új híd szélesebb lesz, külön gya -
logjárdával és kerékpárúttal ellátva. A híd
építésének idejére a felújított Troszkás út
fogja a gépjármű kapcsolatot biztosítani a

falu két része (illetve Bag és Aszód) kö zött.
Az aszódi állomás és pálya teljes egé szében
bagi területekre kerül át, valamint a tervek
szerint bagi területen épülne meg az új PFT
(pályafenntartás) épület-együttese is. Az
átépített aszódi állomás is teljesen új ál lo -
más épületet kap, fedett peronokat, csatla -
ko zást az új buszvégállomáshoz, valamint
egy nagyméretű, katonai peront.

A felszámolt, régi pályaszakasz helyén az
aszódi elkerülő út épül majd meg az el kép -
zelések szerint, tehermentesítve ezzel az
egyre inkább balesetveszélyesebbé váló
aszó di belvárost.

2014 végére elkészül az összes engedé-
lyezési terv (amihez természetesen a ren-
dezési tervünket is módosítani kell), és
2015-ben a kisajátítási eljárás is elkezdődik.
A beruházási munkák tényleges meg kez -
dése a 2016-os év második felében, vagy a
2017-es év elején várható.
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kétszintes egészségügyi központ
köztudott, hogy a hősök terén álló i. számú rendelőnk már igen leromlott műszaki állapot-
ban van, és a dózsa györgy úti ii. számú rendelőre (ahol a védőnői szolgálat is működik) is
sok pénzt kellene rákölteni, többek között a teljes tetőszerkezet és héjazat cseréjére.

Polgármester úr elindította egy nagyobb lélegzetű project előkészítését: a bagi egész ség -
ügyi központ tervezését. A régi körzeti orvosi (és fogorvosi) rendelők, valamint szolgálati
lakás helyett egy XXi. századi követelményeknek megfelelő, két szintes komp lexum épülne.
Az új épület földszintjén kapna helyet mindkét körzeti orvosunk ren de lő je, a fogorvosi
rendelő és a védőnői / gyermekorvosi rendelő is. Az épület emeletén két – a körzeti orvo-
sainknak szánt – szolgálati lakást alakítanánk ki.

aláírásgyűjtés az új postaépületért
A bagi római katolikus templommal szem-
ben álló, nem önkormányzati tulajdonú
postaépület a falu szégyenfoltja. 

Belülről szűk, a legelemibb biztonsági tér
sincs meg benne (fél méterrel arrébb veszi
fel az ügyfél a pénzét, mint ahol a levélért
sorba állnak), és kívülről is omladozik. Ön -
kormányzatunk több próbálkozást tett már a
magyar Posta ZRt. felé: felajánlottuk a jelen-
leg apríték tárolónak használt volt Petőfi téri
kocsmaépületünket, hogy újítsák azt fel, és
akkor ott, a falu központjában működhetne
egy megfelelő kialakítású postaépület. mi -
kor ezt a Posta nem fogadta el, több önkor -
mány zati tulajdonú telket is felajánlottunk
ingyen, szintén postaépület építése céljából.
Legutóbbi felújítási kérelmünket azzal uta -
sí tották el, hogy a nagy értékű új postázó gé -
pek beszerzése miatt már nem futotta az

épület rendbetételére. polgármester úr el -
tö kélt szándéka, hogy – amennyiben hi va -
tal ban marad – a kö vet kező ciklusban a
pos taépület ügyét végleg rendezi, hogy
végre méltó helyen adhassák fel leveleiket a
bagi emberek, és bizton sá gos körülmények
között vehessék fel a pénzüket. ennek ér de -
ké ben aláírást gyűjtést kezdeményezett a
Piros Bagért egyesület.
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Az ipari park projectünk a tulajdonos, be -
ru házó hibájából az utóbbi két évben sajnos
tel jesen megfeneklett. 

Bár sorra jöttek az érdeklődők, befektetők,
végül is senki nem vásárolta meg azt. A be -
ru házó azután magára hagyta a falu nagy

lehetőségeket rejtő területét, nem építette
meg a már négy éve ígérgetett zajvédő falat,
és – mint ahogy az nemrégiben kiderült – a
körforgalmat sem helyeztette forgalomba
(így tulajdonképpen a magyar közút Zrt. jó -
in dulatán múlik, hogy egyáltalán le lehet
haj tani az m3-as autópályáról Bagon).

Polgármester úr a kö vet ke -
ző ciklusban az ipari parkunk
je lenlegi patthelyzetét is fel kí -
ván ja oldani, megállapodást
akar nyélbe ütni a beruházó, a
hitelező bank és a magyar közút
Zrt. között, hogy végre meg -
épül jenek az elmaradt létesít -
mé nyek, felépüljön a zaj vé dő fal,
for galomba helyezzék a kör for -
gal mat, és végre megindulhas-
son a sok száz mil  liós be ru há -
zás, ami munkahelyet terem te -
ne, és – nem utolsó sorban – je -
len  tős adó be  vételeket is ered -
mé  nyezne községünknek.  

távlati tervek

megoldásra vár az ipari park ügylete

polgármester úr, mint a térség korábbi or -
szág gyűlési képviselője sokat tett annak
érdekében, hogy az eredetileg gödöllővel
összevont elképzelés helyett, végül is újra
felállt az Aszódi járás, és ezzel pár hu za -
mosan a járási hivatal és kormányablak is. 

Az itt lakóknak nem kell különösebben ma -
gya rázni, mennyivel egyszerűbb lett szá-
mukra Aszódra átkerékpározni ügyet in téz -
ni, mint Gödöllőre bevonatozni.

2012. október 17-én Aszód Város polgár -
mes teri hivatalának dísztermében meg tör -
tént a Pest megyei kormányhivatal és az
Aszó di Járáshoz csatlakozó települések pol-
gármesterei közötti megállapodás aláírása.

2013. január 1-jétől megkezdődött az
Aszódi Járás működése, és ezzel pár hu za -
mo san felállításra került az aszódi kor -

mány ab lak is. A 2014-es évtől pedig elindult
a vég leges, teljes kapacitással üzemelő
járási hiva tal. A járási rendszer célja: az
ügyek intézésének egyszerűsítése, gyor sí tá -
sa és az ügyeket intézni kívánó lakosok elé -
gedett ségének növelése.

Járási székhely lett aszód
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Az i. világháborúban közel 500 magyar
ka to na esett el a lengyelek védelmében az
oroszokkal vívott harcokban. Az elesett ka -
tonáink emlékét és sírjait azóta is ápolják a
térségben lévő gyerekek. 

Tóth Gábor 2013. márciusában a magyar-
Lengyel Barátság napja alkalmából a ma -
gyar országgyűlés magyar-Lengyel Baráti
Ta gozatának elnökeként részt vett a Tar -
now  ban rendezett ünnepségeken. ott Piotr
naim  s  ki úr és Tóth Gábor ígéretet tett, hogy
a felállított emlékműre közösen elhelyezik
és felavatják a két nem zet szimbólumait. 

2013. június 20-án a bagi „zarándok cso -
port” tagjai voltak az elsők, akik 98 év után
elhelyezték a megemlékezés koszorúit hon -
fi társaink emlékművére. Az ünnepségen
Piotr naimski a Lengyel Parlament Lengyel-

magyar Tagozatának el nö ke, a helyi polgár -
mes ter marek Stanek, valamint magyar rész -
ről dr. molnár imre kö vetségi tanácsos, mir -
 kóczki ádám és Po tápi árpád ország gyű lési
képviselők, a ta go zat tagjai méltatták a ma -
gyar-lengyel közös történelmi múltat. Bag
polgármestere kö szö netét fejezte ki azok-
nak a gyerekeknek és generációknak, akik
az elmúlt közel 98 év óta őrzik és ápolják a
magyar hősök em lé keit és sírhelyeit. A len -
gyel gyerekek gyö nyö rű példáját adják cse le -
kedetükkel a ma gyar-lengyel barátság meg -
 őrzésének.

Az emlékmű leleplezése után a lengyel
és a magyar küldöttség elhelyezte a talapza-
ton a megemlékezés koszorúit. 

Az ünnepség után a Tarnow település
la kói igen kellemes hangulatú fogadást
adtak.

A lengyel kapcsolatok ápolása további feladata lesz 
Bag nagyközség Önkormányzatának

magyar-LengyeL barátság 
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LOVAGI KITÜNTETÉS 
BAG POLGÁRMESTERÉNEK

tóth gábor, bAg polgárMestere A lengYel köztársAsági
érdeMrend lovAgkeresztje kitüntetésben részesült

Bronisław komorowski lengyel köztársasági elnök június 16-i
budapesti láto ga tá sa kor magas állami kitüntetéseket adott át a
lengyel-magyar kapcsolatok erősítésében kimagasló érdemeket
szerzett magyar állampolgároknak.

Tóth Gábor úr – volt országgyűlési képviselő, az inter par la -
men táris Unió magyar tagozata lengyel-magyar ba rá ti csoport já -
nak volt elnöke, több parlamenti cikluson át volt a csoport aktív
tagja. Tóth Gábor a hagyományos len gyel-magyar barát sá got meg -
jelenítő helyi és országos prog ramok ötlet adója, szí vén viseli a
magyarországi lengyel menekültekről meg em lé ke ző ese mé nyek
éven kén ti megszer vezését. A kitüntetés a len gyel-magyar kap -
cso  latok társadalmi dimenziójának erősí té séért végzett sokévi
tevékenységének elismerése.

Balról: Bronisław komorowski a Lengyel köz tár sa ság
elnöke, Horváth János a magyar országgyűlés volt kor el nöke és

Tóth Gábor Bag polgármestere, az inter par la men tá ris Unió magyar
tagozata lengyel-magyar baráti csoportjának volt elnöke
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