1394
2011. november

l

2011

Xviii. évfolyam 11. szám

l

Az önkormányzat közérdekű, havonta megjelenõ lapja

l

ára: 100 ft

L a tartalomból
KözHAsznúAK HAsznA

MAdárláttA vásárfiA

szürEti Bál

Benedek Miklós műszaki előadó
kimutatást készített arról, hogy
közhasznú munkásaink segítségével
önkormányzatunk mennyi pénzt
tudott megtakarítani.
3–4. oldal

2011. október 8-án tartotta a bagi
óvoda Mihály napi vásárral egybekötött névadó ünnepségét. Ettől
a naptól Iglice Napközi Otthonos
Óvoda lett az intézmény neve.
6. oldal

2011. október 15-én volt
az általános iskola szüreti bálja,
ahol a nyolcadikosaink táncoltak.
Az ő élménybeszámolóikból
szemezgettünk lapunk hasábjain.
10. oldal

Pár éven belül megújulhat
a vasútvonal bagon

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. Jelenleg még
csak a szóbeli egyeztetések voltak, de a
tervezők heteken belül ígérték, hogy a
papír formában átadott előzetes engedélyezési tervlapokat, állomási hely-

színrajzokat, véglegesített formában
átadják.
A tervezett 160 km/óra sebesség természetesen nem lesz mindenhol tartható
a Budapest–Hatvan fővonalszakaszon,
jó pár helyen igen sokba kerülne a pálya
átépítése, természetvédelmi-, sűrű beépítettségi-, vagy egyéb okok miatt, így
ennek a szakasznak lesznek 120, illetve
100 km/óra sebességre korlátozó szakaszai is. Ami viszont tény: Máriabesnyőtől

8

2011 novEMBEr

közügy

BAGi HírlAP 7

Megrendezte első irodalmi délutánját
a legyen az ön szívügye is Alapítvány
2011. szeptember 24-én az Aszódi
Evangélikus Gimnázium aulája adott
otthont a Legyen az Ön szívügye is
Alapítvány jótékonysági délutánjának. A rendezvény teljes bevételét
az Aszódi Rendelőintézetet támogató alapítványnak ajánlották fel.
Az irodalmi délutánon gyermekektől az idősekig, ismert és kevésbé ismert fellépők szórakoztatták a
kedves nézőket. A szünetben és a műsorszámok alatt kiállítások sora várta az
érdeklődőket. A délután színvonalát a
koronázási ékszerek hiteles másainak
kiállítása emelte. Aki, nem tudott eljönni, az se keseredjen el, mivel a kezdeményezés vándorútra kel, és legközelebb
november hónapban ikladon kerül
megrendezésre az Aszódi rendelőintézet
javára szervezett jótékonysági rendezvény. reméljük, hogy ez a jótékonysági
délután sorozat segít összekovácsolni az
önkormányzatokat, a lakosságot és a rendelő dolgozóit, és ez az összefogás, csak
erősödni fog, ha isten ne adja, a rendelőintézet sorsa kérdésessé válik. A lakosság segítségével és a közös együttmű-

ködéssel a rendelőintézet finanszírozási
problémáit nem tudjuk megoldani, de
komfortosabbá tudjuk tenni a járóbetegellátást intézményünkben, mint ahogy a
jótékonysági délután alkalmával összegyűlt 510 000 ft-ból is már több mindent sikerült megvalósítani, ill. a betegekre fordítani. 92 000 ft-ért a labor
kémiai automatájához sikerült egy fontos alkatrészt beszerezni. 45 000 ft-ért
sürgősségi táskát vettünk. 10 000 ft-ért
textíliákat vásárolt az alapítvány. A legközelebbi fontos feladat a rendelőintézet padozatának a lecserélése, hogy kényelmesebben tudjanak várakozni a betegek. Már
folynak a tárgyalások a padokat gyártó

céggel, ám egyelőre csak elkezdeni tudják
a cserét, mivel az összes pad cseréjére még
nem elegendő a pénz. Bízunk benne, hogy
előbb-utóbb maradéktalanul sikerül megvalósítani a még hátralevő teendőket.
Ehhez kérjük az önkormányzatok, és a
lakosság támogatását.
Köszönjük mind a résztvevőknek,
mind a támogatóknak az önzetlenül, ingyenesen nyújtott segítségüket, és várunk mindenkit szeretettel következő
rendezvényünkre!
Az Aszódi rendelőintézet megsegítése legyen az ön szívügye is!
Legyenazönszívügyeisalapítvány
kuratóriuma

A tErMÉszEt, az mindig Él-HAl ÉrtEd!
2008-ban kezdõdött. Egy párás-ködös hajnalon. Ott
zubogott a háttérben a dzsungel-szerû, hideg levegõt
árasztó erdõsség kapujában. Azt mondják a „régiek”,
hogy itt már a nagyszüleik is oltották szomjukat…
meg, hogy valamikor ezt bizony nem is Petõfinek hívták, hanem Máriának…
szóval ott zubogott a maga megszokott, évszázadnyi
nyugalmával és hozamával. „Csak” vízért mentem, de
ott ragadtam. nem volt más „látogató”. néztem, hallgattam.
s üzent a csendben: azt éreztem, hogy azonnal segítenünk kell neki.
szemét, mocsok, rendetlenség, kuszaság.
Ez jellemezte akkor a Petõfi-forrás környezetét. lehet, hogy pont frekventáltsága okozta
ezt a helyzetet, amibe került, de mi, emberek
ennek örülünk, mert könnyen megközelíthetõ helyen, nagy parkolókkal a bejáratánál végzi oly régóta szolgálatát: ontja bõven magából
a mindig hideg és friss forrásvizet. állandó
vízhozamú. És, valljuk be, ingyen van… ezért
általában kígyózó sorok állnak itt nagy ballo-

nokkal, vagy épp sok kicsivel. állnak, várnak, mert vizet vinni, s inni jó dolog. Mi is ezt tettük amúgy, egészen addig a bizonyos napig. valami bekattant, s elkezdtünk törõdni vele.
szándék kezdett motoszkálni, hogy tegyük szebbé. Ezt pedig
rohamtettek követték… majd elszánt gondolatok, hogy legyen a gondoskodás – ha nem is állandó, de – rendszeres,
mert az jó, akkor érzõdik, hogy még sincs egymaga, van neki
„gazdája”. így van ez most már, hogy évente kétszer kivonulunk, hogy szebbé, még szebbé tegyük. Mert az jó. Jólesik az
embernek. Kicsit mintha teremtenénk. rendet.
És! van foganatja: idén olyan jó volt, hogy
a kicsi szemétszedést követõen már csak a természet adta dolgokkal kellett foglalkoznunk,
így gereblyézni, bozót-írtani, kapálgatni, ásni,
metszeni. Annyira szívet melengetõ volt látni,
érezni, hogy most már egész biztosan mások is
Mellé álltak. Már nemcsak egy víznyerõ hely,
hanem tisztességes forrás, kérem szépen!
Köszönjük minden jó szándékú embernek,
hogy gondot visel rá!
DobosCsaba

