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A jövőhöz egészség is kell!
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köszöntő

Reményik SándoR

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!

Tisztelt bagi
Polgárok!
Polgármesterré választásom óta ismét
eltelt négy esztendő.
A második ciklus végén is szükségesnek érzem, hogy
tájékoztassam Önöket a mögöttünk
lévő négy év sikereiről, vagy olykor
kudarcairól is.
Választási programom három alappillére a „kÖZBiZTonSáG, LéTBiZTonSáG, JÖVŐkéP” volt. ezekre koncentráltam, ezek köré fűztem fel a
mindennapok munkáját. Örömmel
mondhatom, hogy ma már látható
jelei vannak az elkezdett munkának.
Az alábbiakban bővebben tájékoztatom a kedves bagi lakosokat, hogy
miképpen sikerült és milyen mértékben tudtam beváltani az ígéretemet. Bepillantást nyerhetnek a falu
pénzügyi helyzetébe, bemutatom az
eddig elvégzett beruházásokat, és
beszélek a jövőbeni terveimről is.
Bízom benne, hogy az elkezdett
úton – amely nem egyszer vasszögekkel volt tele – tudok, tudunk végigmenni. ehhez szükség van azonban
az Önök türelmére, támogató együttműködésére.
Tóth Gábor
polgármester
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ArAnY jános áltAlános iskolA
régi

új

2009. szepteMberére befejeződött a bagi
általános iskola épületének mai a 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
egykor 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 szabadúszás keretében vagy egyéb sporttevékenységre igénybe veszik.
2014 tavaszán újabb 162.901.400 forintot
nyert önkormányzatunk az Új Széchényi
Terv keretében épületenergetikai fejlesztésre! ennek keretében teljesen megújul a tornacsarnok fűtésrendszere (az elavult gázfűtés
helyett korszerű, zöldáramról működtethető

régi

új

régi

új

új

régi

új
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hőszivattyús rendszert építünk be), kicserélésre kerülnek a korszerűtlen nyílászárók,
és az épület tetőszerkezete és oldalfalai is
hőszigetelést kapnak. A felújítás keretében a
régi belső reflektorokat energiatakarékos
halogén izzókra cseréljük ki, amik 44%-ra
csökkentik a csarnok világításának energiafogyasztását. nem mondtunk le arról, hogy
egy újabb pályázat keretében, belátható időn
belül, az iskola fűtésrendszerét is egy faapríték kazánnal oldjuk meg, ezáltal csökkentve szinte nullára a jelenlegi sokmilliós gázszámlát.
A Bonifác Alapítvány egy pályázaton kültéri fapavilont nyert. Az alapozási munkálatoknál a hivatal – közmunka programjában
résztvevő – munkásai is segédkeztek.
iskolánkban továbbra is két nyelv oktatása zajlik (német és angol).
Testnevelésóra keretében úszásra is oktatják a nebulókat. Az uszodánkban már kistérségi úszóversenyt is rendeztünk a gyerekeknek.
A polgármester úr kezdeményezésére a
rendőrséggel heti szintű a kapcsolat: esetmegbeszéléseket, drogprevenciós előadásokat tartanak, illetve egész napos kutyás
bemutatót rendeztek. 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, amiket szintén bekötöttünk a térfigyelő központunkba
A bAgázs közhasznú egyesület, a roma
fiatalokkal közösen, a roma gyermekek felzárkóztatása érdekében, mentor programot
indított Bagon. ennek a mintaprogramnak a
keretében – amíg a telepi konténerük a helyére nem került –, rendszeresen tartottak
megbeszéléseket az iskolában, melyhez a
termet ingyenesen használhatták.
megszerveztük, hogy felnőttképzés keretében a hetedik-nyolcadik osztályos, végbizonyítvánnyal nem rendelkező felnőttek befejezhessék az általános iskolát, így lehetőségük
nyílhat szakmát tanulni, elhelyezkedni.

új

új

új
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iglice nApköziotthonos óvodA
régi

új

régi

új

többmilliós korszerűsítési eljárás során, a
deli-vill kft. hozzáértő segítségével megtörtént az óvoda és konyhaépület teljes
elektromos- és villámvédelmi felújítása.

régi

új

A munkálatok során a szakemberek a konyha
elektromos rendszerét különválasztották az
új
óvodáétól, valamint felújították a komplett régi
villámvédelmi rendszert is. Így ez a fontos
bagi közintézmény még energiatakarékosabbá és biztonságosabbá vált.
A megnyert energetikai pályázat keretében az óvoda épülete is teljesen megújul!
itt is hőszivattyús rendszer biztosítja majd
az épület fűtését, hűtését, aminek keretében mind az elavult radiátorokat, mind az
elöregedő, rozsdásodó csővezetéket lecseréljük. Az összes, eddig még fel nem újított
A Pilisi Parkerdőgazdaság szakvéleményílászárót korszerű, hőszigetelt, műanyagra cseréljük, és természetesen itt is nye nyomán az összes elöregedő fa kiváhőszigetelést kap a padlásfödém és az ol- gásra került, helyükre új, fiatal fákat ültettünk.
dalfalak.
A munkálatok végén természetesen egy
Az önkormányzati földterületek bérbetisztasági festést is kap az egész épület, adásából befolyt pénzösszegből a közhasznú
hogy ősszel egy szinte teljesen új épületbe munkások segítségével felújítottuk az óvoda
költözhessenek vissza a legkisebbek.
körüli járdát.
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polgárMesteri hivAtAl
régi

A hivatal épületének belseje nagy átalakuláson esett át az utóbbi négy évben.
A gyermekjóléti szolgálat és a családsegítő
szolgálat – amelyek fontos feladatot látnak
el községünkben –, irodái felújításra kerültek
egy 6 millió forintos beruházás keretében. A
Családsegítő iroda nyílászáróit, fűtésrendszerét, padlóburkolatát, tetőszerkezetét
felújították, elvégezték a falak festését. A pályázati pénzből új bútorzatot, számítógépeket vásároltak. Az átalakítás során a hivatal,
egy praktikus, az ügyfélszolgálatot a belső
udvarral összekötő folyosóhoz jutott.
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 az első fűtési szezonban is éreztette takarékos hatását. ezzel
párhuzamosan a már rossz állapotban levő
valamennyi iroda falfestését is elvégezték.
A pénzügyi szárny penészes linóleum
padlóburkolata nagyon rossz állapotban volt
már, komolyabb esők után szinte tocsogott a
vízben. polgármester úr utasítására közhasznú munkásaink ezen irodák padlóágyazatát kicserélték, szigetelték azokat, és új
szalagparkettával burkolták be a helyiségeket. Leszerelték az összes radiátort, és a
közmunkások mindegyiket nagynyomású mosóval átmosták. A visszaszerelés után megtörtént a rendszer teljes átmosatása, és a
gázkazánok teljes felújítása is.

új

régi

régi

új

új
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A polgármester úr közbenjárására a Belügyminisztériumtól az önkormányzat 3,8 millió forint bértámogatást és 10,5 millió forint
dologi támogatást nyert el a meglévő, régi,
lyukas, fatüzelésű kazán kiváltásra. Helyette
egy korszerű, jellemzően faapríték elégetésére szolgáló, de pellet és fa tüzelésére is
alkalmas 100 kW-os kazán került megvételre.
A kazánnal az önkormányzat jelentős fűtésköltség-megtakarítást ért el. A faapríték előállításához a pályázat keretében egy benzinmotoros, mobil aprítógépet is beszereztünk.
A családsegítő iroda átalakítása során a
régi irattárunkat el kellett költöztetnünk, és
sokáig nem volt megoldva a régi iratok megfelelő tárolása. A Járási Hivatal felállásával 3
kolléganő átkerült a járáshoz, így – mivel kevesebben lettünk a hivatalban – az üressé váló
volt pénzügyi iroda lett kijelölve az új irattár
helyszínéül. Vásároltunk két salgó polcot, és
egy újabb irattárosi leválogatás után, a közhasznú munkásaink segítségével immár rendezetten, végleges helyére kerültek irataink.
megcsináltatjuk a hivatal potyogó ereszvakolatát, és a beázásokat is megszüntetjük.
megépült a környéken egyedülálló bAgi
térfigYelő központ! A polgármesteri hivatal oldalában lévő egykori kocsmahelyiséget
felújítottuk, és itt alakítottuk ki az összes kameránk végpontját. A 10 régi térfigyelő kameránk mellé hat újat nyertünk idén nyáron
a Belügyminisztériumtól. ezek mellé beintegráltuk még az összes nagyobb önkormányzati létesítmény saját kamerarendszerét is, így
30+1 mobil kamera képét lehet követni. Terveinkben szerepel a rendszer további bővítése,
és a szomszédos községekkel való együttműködés (azon települések kameráit is a mi központunkban követnénk nyomon), így csökken
a működési költség, és nő a környező települések biztonsága is. A kamerák képeit akár 24
órás műszakban is nyomon lehet követni, ezáltal az együttműködő polgárőrség és rendőrség járőrautói mindinkább megelőző szerepben tudnak működni az eddigi, csupán
megtörtént eseményre való reagálás helyett.

régi
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sporttelep
régi

új

régi

új

A bagi sportlétesítmény akadálymentesítése 2012. szeptember 10-én elkészült. A
munkák során akadálymentes parkoló
illetve rámpa került kialakításra, 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. Beépítettek egy kétmegállós liftet is, hogy kerekesszékkel a
sporttelep 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 került átadásra, melyet a sportolók
és szurkolók örömmel vehettek birtokba.

új

új
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dózsA gYörgY MŰvelődési ház
A deli-vill kft. ingyenes felajánlásának
köszönhetően 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, átmosatása,
karbantartása. A bagi nyugdíjasok segítettek
a régi, tönkrement kazán elbontásában, és
ide is egy új, aprítékkal üzemelő, az igen költséges gázfűtést kiváltó kazánt építettünk
be. A közhasznú munkások elhárítottak egy
komolyabb csőtörést új vezeték beszerelésével, a burkolat újra kövezésével. A ravatalozó elbontott előtetőjét is 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, mozgáskorlátozott emelő (a színpad és a nézőtér között), mozgáskorlátozott
mosdó, és az egész épületet a gyengénlátókés vakok tájékozódását szolgáló vezetősávokkal látták el. A halláskárosodottakat segítő indukciós hurkok is beépítésre kerültek,
valamint megújultak a mellékhelyiségek is.
A munkálatokat 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
új
kardját formázza
meg. Az emlékmű
felállításában a helyi vállalkozók és a
Piros Bagért egyesület segédkezett.

régi

régi
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új
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2014 nyarán a megnyert energetikai pályázat keretében a művelődési ház is teljesen megújul! A gázfűtés teljes kiváltására itt
is hőszivattyú kerül beépítésre (az aprítékkazán mint kisegítő berendezés megtartása
mellett), és mind a radiátorok, mind a fűtéscsövek kicserélésre kerülnek. Új, hőszigetelt, korszerű műanyag nyílászárókra cseréljük az elavultakat, és az épület tetőszerkezete és oldalfala is hőszigetelést kap. A lassan szétmálló, beázó, lyukas, veszélyes hulladéknak számító palatető helyett új, korszerű lemezfedést kap az épület!
A kazán beüzemelésével egy új hibára derült fény: a művelődési ház nagy kéményének
felső 3 métere nem kéményfalazó téglából
készült, így a használattól elkezdett szétmállani, és életveszélyessé vált. A közvetlen veszély elhárítását a Se-TA Plusz 12 kft. szakembereivel oldattuk meg, akik visszabontották a kéményt, és újra falazták azt.
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 szinkron nyugdíjas
egyesület segítségét a rendezvények színvonalasabbá tételében!

szennYvíztelep bővítése
Az aszódi agglomerációt alkotó települések
szennyvízhálózatának építésére, bővítésére és
a keletkezett szennyvíz biológiai tisztítására,
a térségi eu szabványoknak megfelelő –
szennyvíziszap komposztáló telep kialakítását is magában foglaló – beruházás fejeződött
be 2012-ben. A megépülő szennyvíziszap
komposztáló telep Galga menti térségi feladatot lát el. A környék 7 településén 84,5 km hoszszú csatornahálózat épül, melynek köszönhetően újabb 1.932 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 készült.

régi

új

új

régi
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bAgi róMAi kAtolikus teMploM
régi

új

2012 nyarán elkészült templomunk főhomlokzatának és harangtornyának teljes rekonstrukciója. Polgármester úr segítségével többmilliós támogatáshoz jutott az egyházközség. A
második ütemben, idén nyár elejére elkészült a
teljes tetőszerkezet felújítása-cseréje, újra héjalása, valamint az oldalfalak javítása, festése, és
a melléképületek (sekrestye) is megújult.

rAvAtAlozó

régi
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 tetőhéjazat is megérett
már a cserére. A ravatalozó felújítását 2012
nyarán a hAbAg kft. végezte el. dr. balatoni
gyöngyi alpolgármester asszony a munkálatok elvégzéséhez felajánlotta egész évi tiszteletdíját. e nélkül a beruházás nem valósulhatott volna meg. A temető bejáratára is felkerült a kapu művész-házaspár ajándéka, a vadonatúj, ízléses, „feltámadunk” feliratú tábla.

új

új
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pénzügYi helYzet

„önkormányzatunk jelenleg adósságmentes”
A falu pénzügyi helyzetéről is szeretném Önöket tájékoztatni. nyolc évvel ezelőtt 60 milliós 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, önkormányzat, művelődési ház. A felújításukra megnyert pályázati pénzekhez ugyanis nem kevés
önrésszel is hozzá kellett járulnunk. A jövő minket igazolt, a központi pénzügyi konszolidáció következtében pedig önkormányzatunk a jelen pillanatban adósságmentes.

fejlesztések

Játszóteret is építettünk falunk gyermekeinek a templom kertjében és a művelődési ház
előtti parkban.
A jobb,
biztonságosabb
közlekedés érdekében
– amíg a körforgalom
meg nem épül –
kiépítettük a
közvilágítást a 3-as út
bagi elágazásának
buszmegállóihoz.

egyéb fejlesztések

útfelújítások

1) A liget utcA végén lévő közúti
hidacska korlátját pótoltuk. ezt a
polgármester úr közbenjárására,
a Váci közútkezelőtől ajándékba kapott, bontott autópálya korlátelemekből 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 korlátelemek felhasználásával.
További korlátelemeket igyekszünk beszerezni, amivel a temető
mögötti részt szeretnénk elkeríteni,
megszüntetve az ottani illegális hulladéklerakót.
3) Az iskolábA vezető kis utca áteresze feletti mozgó rács rögzítésre,
javításra került.
4) lAkossági kérésre a közhasznú munkások kijavítottak egy igen
csúnya úthibát a Hősök terén, illetve
a kultúrház oldalában lévő buszmegálló, hiányos, balesetveszélyes
beton felületét is pótolták.
5) Az egYháztAnács kérésére a
közhasznú munkások segítettek felállítani egy új keresztet a Troszkás
út mentén.
6) A kisbAgi csárdA bérlőjének bejelentése után megállapításra került,
hogy rengeteg illegális hulladékot
raktak le a bekötő út mentén. ennek
elszállítása a községünkben hulladékszállítást végző cég és a közhasznú munkások segítségével már
folyamatban van.
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egyéb fejlesztések

felújítások, átAlAkítások

7) A 3-As főközlekedési út Csintó
Hotel környéki kanyarulata közelében, a dombról ellenőrizetlenül
le zúduló csapadékvíz rendre sarat
hord az útpályára, ami balesetveszélyes. Többszöri szakhatósági bejárás
után megszületett a döntés: az önkormányzat kipucolta a mintegy 350 m
hosszú, saját kezelésünkben lévő
vízelvezető árkot. A közhasznú munkások elvégezték az árok kaszálását,
és kivágták az útban lévő fákat.
8) régótA gondot okozott már,
hogy az általános iskolából kijövő
szennyvízcsatorna sokszor eldugult,
ami nek tisztítása elég tetemes
összeget jelentett a falu éves költségvetésében. Hajdú László úr és kovács
istván úr segítségével ezt a munkát is
elvégeztük, a csatornát kijavítottuk.
9) MegoldásrA váró felAdAt volt
a Szent imre út 133. sz. telek mellett
húzódó mezőgazdasági bekötőút (az
Ördög-árok) kitakarítása. A szerencsétlenül kialakított egykori
postaforgalmi út részben vízelvezető árokként működik.
Az utat jelenlegi formájában a
csatornaépítés során, a
PenTA kft. alakította ki, és
közben nem gondoskodtak a
nagyméretű munkagépek
közlekedéséhez szükséges
megfelelő ráforduló ívek kialakításáról. Az állagmegóvó
beruházás elmaradása miatt
a szomszédos épület fala
már megrepedt. A közhasznú
munkások segítségével a hivatal ezt rendbe tette, a hibát
kijavította, 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 önkormányzat bontatott el. idén tavaszszal, a Szinkron nyugdíjas egyesület
segítségével megvalósult, és még a
telkünket is elkerítettük.
11) Az 1350 különleges rózsatövet –
Tóth Gábor polgármester úr közvetítésével – adományként kapta a falu.
A rózsatövek Bag közterületeire lettek kiültetve, többek között a Hősök
terére, a művelődési ház elé és a
templom mellé. értékes, szép növényekről van szó, amelyek a nyár
folyamán hozzák első hajtásaikat.
12) vArgA istván vezetésével a
közhasznú munkásaink, a lebontott
ravatalozó előtető acélszerkezetét is
felhasználva egy új tetőt készítettek a
hivatal melletti piacpult fölé. A bitumenes vastaglemez feltételéért köszönet ifj. mondok ervinnek! megújult
a piaci pult is, így már megfelelő módon várja az itt árulni kívánó bagiakat.
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13) A korMánY szociális tűzifaprogramja keretében Bag nagyközség Önkormányzata 853.440.- Ft
támogatásban részesült. ehhez az
önkormányzat 350.000 Ft-ot tett
hozzá (fuvarköltség, stb.). A Pilisi
Parkerdő Zrt. valkói erdészetéből 56
3
m (kb. 600 mázsa) tűzifát hozattunk
el 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 gondnoka, és a polgárőrség
vett részt.
14) sAjnos elég rossz állapotban vannak már az önkormányzati
fenntartású útjaink.
Addig is, amíg valamelyik pályázaton nem sikerül nagyobb összeget
nyernünk a kockakövekből, illetve
volt vasbeton vasúti útátjáró elemekből készült útjaink rendbetételére
(ami egy komolyabb beruházás
lenne), az aszfalt borítású útjaink
kátyúmentesítését kezdtük el.
első ütemben a már kritikán
aluli óvoda előtti (melletti) szakasz,
a Csintoványi utca – Hathegy utca,
illetve a főúton lévő buszmegállók
kerültek kijavításra.
ezt követően a víz által szinte
elmosott Arany János utca, és a
Szentlászlói utca vége kapott új
burkolatot, valamint az elkülönített
10 millió forintos keretből még a Rét
utcát foltoztattuk be.

egyéb fejlesztések

régi

régi

új

új

15) Mivel a földet művelő gazdák az
évek során beszántották a homokbánya közelében lévő vízelvezető árkokat, így a tavaszi nagy esők során
a víz az árok helyett az úton hömpölygött le, elmosva ezzel a határba
vezető földutat, és hordalékkal temetve be az egész nagyvölgyi-árkot.
Sok helyen, ahol korábban a hidak
alatt kényelmesen át lehetett sétálni, alig 20–30 cm maradt már csak.
Félő volt, hogy egy újabb nagyobb
csapadék az eliszapolódott árok
miatt kárt tesz a környező ingatlanokban, első ütemben, közvetlen veszélyelhárítás gyanánt, Rákóczi Péter
vállalkozó segítségével kitakarítottuk a telep melletti – leginkább eltömődött – szakaszt, a Béke térig.

régi

új
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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 finanszírozására. A körforgalom terveit a partner
Mérnökiroda kft. készítette el.
Jelen pillanatban lezárult a kisajátítási eljárás. Amennyiben végre elkezdődik a kivitelezési munka, az szakaszosan (mindig
csak egy-egy körnegyedet elkészítve) valósul
majd meg. A körforgalom megépülésével a
rendkívül balesetveszélyes csomópontban

a balesetek száma remélhetőleg minimálisra csökken majd. A járdák, buszöblök,
gyalogos átkelőhelyek és a közvilágítás kiépítésével a gyalogosok is biztonságosan,
kulturált módon közelíthetik meg a csomópontot. A körforgalom térfigyelő kamerával
történő ellátása mind a bűn-, mind a baleset-megelőzésben fontos szerepet kap. A
körforgalom melletti mezőgazdasági területek a megközelítésüket segítő külön csatlakozó utakat kapnak (sárrázó).

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 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 buszokat,

távlati tervek

illetve több, kisebb települést egy vonalra felfűző, bagi végállomási 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) épület-együttese 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.
2014 végére elkészül az összes engedélyezési terv (amihez természetesen a rendezési tervünket is módosítani kell), és
2015-ben a kisajátítási eljárás is elkezdődik.
A beruházási munkák tényleges megkezdése 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 állapotban 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 egészségügyi központ tervezését. A régi körzeti orvosi (és fogorvosi) rendelők, valamint szolgálati
lakás helyett egy XXi. századi követelményeknek megfelelő, két szintes komplexum épülne.
Az új épület földszintjén kapna helyet mindkét körzeti orvosunk rendelője, a fogorvosi
rendelő és a védőnői / gyermekorvosi rendelő is. Az épület emeletén két – a körzeti orvosainknak szánt – szolgálati lakást alakítanánk ki.

aláírásgyűjtés az új postaépületért
A bagi római katolikus templommal szemben 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. Önkormányzatunk több próbálkozást tett már a
magyar Posta ZRt. felé: felajánlottuk a jelenleg apríték tárolónak használt volt Petőfi téri
kocsmaépületünket, hogy újítsák azt fel, és
akkor ott, a falu központjában működhetne
egy megfelelő kialakítású postaépület. mikor ezt a Posta nem fogadta el, több önkormányzati tulajdonú telket is felajánlottunk
ingyen, szintén postaépület építése céljából.
Legutóbbi felújítási kérelmünket azzal utasították el, hogy a nagy értékű új postázó gépek beszerzése miatt már nem futotta az

épület rendbetételére. polgármester úr eltökélt szándéka, hogy – amennyiben hivatalban marad – a következő ciklusban a
postaépület ügyét végleg rendezi, hogy
végre méltó helyen adhassák fel leveleiket a
bagi emberek, és biztonságos körülmények
között vehessék fel a pénzüket. ennek érdekében aláírást gyűjtést kezdeményezett a
Piros Bagért egyesület.
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megoldásra vár az ipari park ügylete
Az ipari park projectünk a tulajdonos, beruházó hibájából az utóbbi két évben sajnos
teljesen megfeneklett.
Bár sorra jöttek az érdeklődők, befektetők,
végül is senki nem vásárolta meg azt. A beruházó 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. jóindulatán múlik, hogy egyáltalán le lehet
hajtani az m3-as autópályáról Bagon).
Polgármester úr a következő ciklusban az ipari parkunk
jelenlegi patthelyzetét is fel kívánja oldani, megállapodást
akar nyélbe ütni a beruházó, a
hitelező bank és a magyar közút
Zrt. között, hogy végre megépüljenek az elmaradt létesítmények, felépüljön a zajvédő fal,
forgalomba helyezzék a körforgalmat, és végre megindulhasson a sok százmilliós beruházás, ami munkahelyet teremtene, és – nem utolsó sorban – jelentős adóbevételeket is eredményezne községünknek.

Járási székhely lett aszód
polgármester úr, mint a térség korábbi országgyűlési képviselője sokat tett annak
érdekében, hogy az eredetileg gödöllővel
összevont elképzelés helyett, végül is újra
felállt az Aszódi járás, és ezzel párhuzamosan a járási hivatal és kormányablak is.
Az itt lakóknak nem kell különösebben magyarázni, mennyivel egyszerűbb lett számukra Aszódra átkerékpározni ügyet intézni, mint Gödöllőre bevonatozni.
2012. október 17-én Aszód Város polgármesteri hivatalának dísztermében megtörtént a Pest megyei kormányhivatal és az
Aszódi Járáshoz csatlakozó települések polgármesterei közötti megállapodás aláírása.
2013. január 1-jétől megkezdődött az
Aszódi Járás működése, és ezzel párhuzamosan felállításra került az aszódi kor-

mányablak is. A 2014-es évtől pedig elindult
a végleges, teljes kapacitással üzemelő
járási hivatal. A járási rendszer célja: az
ügyek intézésének egyszerűsítése, gyorsítása és az ügyeket intézni kívánó lakosok elégedettségének növelése.
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magyar-LengyeL barátság
A lengyel kapcsolatok ápolása további feladata lesz
Bag nagyközség Önkormányzatának

Az i. világháborúban közel 500 magyar
katona esett el a lengyelek védelmében az
oroszokkal vívott harcokban. Az elesett katonáink emlékét és sírjait azóta is ápolják a
térségben lévő gyerekek.

Tóth Gábor 2013. márciusában a magyarLengyel Barátság napja alkalmából a magyar országgyűlés magyar-Lengyel Baráti
Tagozatának elnökeként részt vett a Tarnowban rendezett ünnepségeken. ott Piotr
naimski úr és Tóth Gábor ígéretet tett, hogy
a felállított emlékműre közösen elhelyezik
és felavatják a két nemzet szimbólumait.
2013. június 20-án a bagi „zarándok csoport” tagjai voltak az elsők, akik 98 év után
elhelyezték a megemlékezés koszorúit honfitársaink emlékművére. Az ünnepségen
Piotr naimski a Lengyel Parlament Lengyel-

magyar Tagozatának elnöke, a helyi polgármester marek Stanek, valamint magyar részről dr. molnár imre követségi tanácsos, mirkóczki ádám és Potápi árpád országgyűlési
képviselők, a tagozat tagjai méltatták a magyar-lengyel közös történelmi múltat. Bag
polgármestere köszönetét fejezte ki azoknak a gyerekeknek és generációknak, akik
az elmúlt közel 98 év óta őrzik és ápolják a
magyar hősök emlékeit és sírhelyeit. A lengyel gyerekek gyönyörű példáját adják cselekedetükkel a magyar-lengyel barátság megőrzésének.
Az emlékmű leleplezése után a lengyel
és a magyar küldöttség elhelyezte a talapzaton a megemlékezés koszorúit.
Az ünnepség után a Tarnow település
lakói igen kellemes hangulatú fogadást
adtak.
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tóth gábor, bAg polgárMestere A lengYel köztársAsági
érdeMrend lovAgkeresztje kitüntetésben részesült

Balról: Bronisław komorowski a Lengyel köz társa ság
elnöke, Horváth János a magyar országgyűlés volt korelnöke és
Tóth Gábor Bag polgármestere, az interparlamentáris Unió magyar
tagozata lengyel-magyar baráti csoportjának volt elnöke

LOVAGI KITÜNTETÉS
BAG POLGÁRMESTERÉNEK
Bronisław komorowski lengyel köztársasági elnök június 16-i
budapesti látogatásakor magas állami kitüntetéseket adott át a
lengyel-magyar kapcsolatok erősítésében kimagasló érdemeket
szerzett magyar állampolgároknak.
Tóth Gábor úr – volt országgyűlési képviselő, az interparlamentáris Unió magyar tagozata lengyel-magyar baráti csoportjának volt elnöke, több parlamenti cikluson át volt a csoport aktív
tagja. Tóth Gábor a hagyományos lengyel-magyar barátságot megjelenítő helyi és országos programok ötletadója, szívén viseli a
magyarországi lengyel menekültekről megemlékező események
évenkénti megszervezését. A kitüntetés a lengyel-magyar kapcsolatok társadalmi dimenziójának erősítéséért végzett sokévi
tevékenységének elismerése.

23

közbiztonság

30

kAMerás

közbiztonsági központ

köszönet Az elMúlt évek bizAlMáért!

