
 BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2020. február 

Március 13. (péntek) 15 óra: Az 

iskola és a település közös 

megemlékezése az 1848-as 

forradalomról és szabadság-harcról a Széchenyi szobornál (rossz idő esetén a 

Faluházban)  

Március 15. (vasárnap) 14 óra: kerékpártúra 

Pusztaszentlászló-Válicka pusztára, Püspöki Grácián 

sírjához. Táv: 26 kilométer (oda-vissza) Gyülekező 13:30-tól a 

Faluháznál. Ami szükséges: saját, közúti forgalomra alkalmas 

kerékpár, legalább fél liter víz, megfelelő, könnyű mozgást 

lehetővé tevő öltözet. Kerékpáros fejvédő ajánlott! 14 év alattiak 

csak szülői felügyelettel vehetnek részt! A túra indításáról az 

időjárási helyzetnek megfelelően döntünk, erről a „Bakiak” facebook-csoportban lehet tájékozódni. Rossz 

idő esetén egy héttel később, március 22-én indítjuk. 

Március 21. (szombat) 16:30-tól Baki bormustra a Faluházban 

 Aki szeretné a borát szélesebb közönséggel megismertetni, szakértőkkel 

véleményeztetni, vagy csak enne-inna egy jót jó társaságban, ne hagyja ki! 

Borfajtánként 3×0,7 liter mintát kérünk leadni, valamint a részvételi díjat 

kell befizetni. (Kertbarát egyesületi tagoknak 1.000 Ft/fő, nem tagoknak 

2.000 Ft/fő) Pontosabb információkat később közlünk. 

Kérjük a lakosság segítségét a közterületek virágba borításában! Szeretnénk, ha az ingatlantulajdonosok a 

saját maguk előtti területre ültetnének virágokat, szabad földbe vagy ládába, dézsába, egyéb edénybe. 

A Faluház oldalában és a parkban tavaly már elkezdődött a folyamat, amit idén szeretnénk tovább bővíteni. 

Az orvosi rendelőnél is alakítunk ki virágfelületet, amint a munkálatok ezt lehetővé teszik. 

Akinek van otthon a szükségesnél több virághagymája, egyéb szaporítóanyaga, ajánljon fel belőle a 

közterületek szépítésére! Köszönjük!  

Felhívás virágosításra 

Márciusi programok 



Baki Hírek 2020. február 2. oldal 

Tartsuk tisztán a vízelvezető árkokat! 
A Zala Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság 2020. február 17-i felhívása 

Nagyon fontos, hogy a vízelvezető árkokat mindig tartsuk tisztán, mert a lehulló csapadék amennyiben nem tud 

akadálytalanul elfolyni, jelentős károkat tud okozni. 

A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan 

elfolyásának biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az ingatlan tényleges használójának kötelessége. 

Jáműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása és tisztántartása minden esetben ugyancsak az ingatlan 

tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. 

A tavaszi munkálatok során összegyűjtött kerti hulladékokat, ágakat, egyéb szemetet ne a vízelvezető árokba 

helyezzük el, hanem ezeket újrahasznosítási lehetőségeinek megfelelően kezeljük. Nem elegendő azonban az 

árkok rendszeres kaszálása, hanem szükséges a levágott fű és a hordalék folyamatos eltávolítása, valamint az 

átereszek tisztítása is, ami szintén az ingatlan tulajdonosának feladata. Kerüljük el azonban a burkolatlan, a 

növényzettel borított árok gyomirtó szerrel történő növényzetmentesítését, mivel heves esőzések jelentős 

mennyiségű iszaphordalékot hordhatnak ki az árkokból, feliszapolódásokat okozva a rendszer alsóbb elemeinél. 

Veszélyforrás lehet az árokrendszerben a víz útjába kerülő bármilyen akadály, ami meggátolja a víz elfolyását, 

vagy felduzzasztja azt. Ilyen esetekben a környező kertekben vagy akár lakóházakban is kárt tehet a víz.  

A Zala Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiemelten kéri a megye lakosságát, hogy a 

vízelvezető árkok tisztántartását rendszeresen hajtsák végre a további veszélyek megelőzése 

érdekében! 

Februári rendezvényeink voltak 

Vince napi pincejárás (február 1.)  

Köszönjük a szervezést a Kistermelők 

Baráti Egyesületének, a helyszíneket 

biztosító gazdáknak (és családjuknak): 

Kránicz Tamásnak, Herczeg Tibornak, 

Magyar Zoltánnak, Sipos Ottónak és 

Zoltánnak, Németh Dezsőnek, Balogh 

Elemérnek 

A pogácsákat, szendvicseket és a vacsorát 

Baloghné Bacsa Ibolyának és segítőinek! 

 

 Idősek köszöntése (február 23.) 

Jól sikerült rendezvényünkhöz sokan tették 

hozzá a magukét: 

 a Faluház dolgozói 

 a Baki Asszonyok Faluvédő 
Egyesülete 

 a Válicka vendéglő csapata 

 a Hivatal dolgozói 

 a szereplők, felkészítőik és 
családjuk 

Köszönjük szépen! 



Baki Hírek 2020. február 3. oldal 

Az ingatlanhasználó a települési hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékot hulladékgyűjtő 

pontra (hulladékgyűjtő udvarba) szállíthatja, és ott a jogosultnak átadhatja vagy gyűjtőedényben elhelyezheti. E 

jogot az ingatlanhasználó csak úgy gyakorolhatja, ha a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló 

szerv részére megfizette. 

A hulladékudvarok személyzete az ellenőrzési tevékenység végzésekor a helyszínen kéri a személyes adatok 

bemutatását a befogadást igénylőktől. Kérünk minden ügyfelet, hogy személyes okmányait a hulladékai 

leadásához vigye magával (személyi igazolvány, lakcímkártya, amennyiben rendelkezésre áll, a társaságunktól 

kapott ügyfélkód, amely a számlán szerepel). 

A mennyiségi korlát elérése esetén a tárgyévben további hulladék az adott anyagfajtából, az adott 

ingatlanról nem fogadható be, függetlenül attól, hogy az ingatlanból hány alkalommal történt beszállítás. 

Hulladék beszállítására jogosultságot meghatalmazott útján nem lehet érvényesíteni, vagyis a szolgáltatás 

csak személyes jelenléttel vehető igénybe. 

Társasházak esetében a mennyiségi korlátok lakásonként értendőek. 

A zalaegerszegi hulladékudvar címe: 8900 Zalaegerszeg, 0883 hrsz. Parki út; Zala Plaza mögött, a 

volt szennyvíztisztító területén. Telefon: 06-30/239-4509 

Nyitva tartás: kedd-péntek: 09:00-17:00 szombat:07:30-14:00 

Leadható hulladékok 
Évente leadható 

maximális mennyiség 

Papír (újságpapír, kartonpapír, szórólapok) korlátlan 

Üveg (csak öblös üveg) korlátlan 

Fém korlátlan 

Műanyag (PET palackok, mustáros, majonézes stb. flakon, 
tejtermékek műanyag poharai, műanyag zacskók, fóliák, italos 
kartondobozok, kupakok, kozmetikai flakonok) 

korlátlan 

Inert építési - bontási hulladék (cserép, beton, tégla)  1 m3/év 

Lom, nagydarabos hulladék  1 m3/év 

Elektronikai hulladék (nem szétbontott állapotban) 80 kg/év (ezen belül bontatlan képcsöves 
berendezés évente maximum 1 db) 

Veszélyes hulladék 20 kg/év 

Fa hulladék (tuskó nélkül, maximum 30 cm átmérőig) 5 m3/év 

Zöld hulladék (biológiailag lebomló lágyszarúak, fű, falevél) 5 m3/év 

Személyautó gumiabroncs felni mentes állapotban 10 db/év 

Átvételre kerülnek: fáradt olaj, olajszűrő, fékfolyadék, fagyálló, veszélyes mosószerek, étolaj, szárazelem, 

akkumulátor, festékek, lakkok, növényvédőszer 

Figyelem! Nem kerülnek átvételre: gyógyszerek, oldószerek, háztartási vegyszerek, toner, veszélyes csomagolási 

hulladék, spray, fénycső 

A hulladékudvarokban sík és hullámpala átadása nem lehetséges! 

Vegyes (kommunális) hulladék még térítés ellenében sem helyezhető el a hulladékudvarokban. 

A nyílászárók átvétele csak abban az esetben lehetséges, ha a (drót mentes) síküveg a keretéből, már a beszállítás 

előtt eltávolításra került és az alkotóelemek (üveg, fa, műanyag, fém) elkülönítetten kerülnek átadásra. 

A lom és a veszélyes hulladékok kivételével az átvétel feltétele a hulladékok szelektált, hasznosításra alkalmas 

állapotban történő átadása. A veszélyes hulladékokat fajtánként elkülönítve kell leadni!

Szabaduljunk meg a hulladéktól ingyen: Hulladékudvar 



Baki Hírek 2020. február 4. oldal 

Különösen köszönjük Kiss József munkáját az áthelyezésben és a burkolat elkészítésében, valamint 

Kaptur Zoltánnak a gép biztosítását! 

Figyelem! 
Az április 2. felében induló ingyenes informatikai képzésre még 

5 szabad hely van. Jelentkezni lehet a Faluházban. 

Kérjük az orvosi 

rendelésre érkező 

lakosokat, hogy a 

hivatal udvarába 

ne hajtsanak be 

gépkocsival! 

Az útszéli 

parkolósávot, vagy 

a Faluház és a 

templom közötti 

parkolót vegyék 

igénybe! 

Megértésüket 

köszönjük! 

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: polgarmester.bak@zalaszam.hu 

A Faluház és az 

orvosi rendelő 

felújítása során 

kibontott ajtólapok 

és ablakok 

ingyen elvihetők. 

Érdeklődni 

munkaidőben 

Harmath Lászlónál 

lehet. 

Költözött a buszváró 


