
 BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2020. március 

A Kormány az Operatív törzs javaslatára lefújta a március 

15-i központi ünnepséget a koronavírus miatt. 

 

Országos látogatási tilalom a kórházakban és szociális 

otthonokban 

Országos veszélyhelyzet elrendelése  

 

Egyéb intézkedések mellett az iskolalátogatási tilalom 

bejelentése 

Az első magyarországi haláleset a koronavírus miatt. 

 

Az iskolák zárva maradtak, az óvodákat is bezárták az 

önkormányzatok. 

Magyarország határainak lezárása, a boltok nyitvatartási 

idejének korlátozása (kivéve élelmiszer, gyógyszertár). 

 

Reggel fél 7 előtt nálunk is érezhető volt a horvátországi 

földrengés. Ettől a naptól nem tartanak nyilvános miséket 

a templomokban. 

Tavaszból télbe: 10 cm-t meghaladó hó esett (ha már télen 

nem volt…) 

 

Kijárási korlátozás bevezetése (április 11-ig tervezik) 

 

A Baki Közös Önkormányzati Hivatalban az országos veszélyhelyzet miatt ügyintézés csak előzetes telefonos 

egyeztetés alapján történik! Kérjük minden esetben hívja fel a 92/461-001 számot, mielőtt felkeresné a hivatalt! 

Köszönjük szépen megértésüket és türelmüket! Mindenkinek jó egészséget kívánunk! 

 Farkas Tamás Attila Salamon Henrietta 
 polgármester jegyző 

Furcsa március… 
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A lakosság számára a 4 hetente történő szelektív 

gyűjtéshez háztartásonként 1 db 120 l-es gyűjtőt tud a 

szolgáltató biztosítani anyagfajtánként, teljesen 

díjmentesen. 

A szelektív edények írásban igényelhetők. Az 

ügyfélszolgálaton a személyes ügyfélfogadás most szünetel, 

de információ kérhető telefonon: +36/92 900-036/ 1-es 

mellék, +36/30 720 2759; vagy e-mailben: 

ugyfelszolgalat@zkn.hu. Az edények a központi telephelyen 

(8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 26) vehetők át. 

Kényelmesebb megoldás, mint a zsákos gyűjtés, 

kérjük éljenek a lehetőséggel! 

A szállításban az Önkormányzat tud segíteni, ha 

legalább 5 háztartás igényli. 

Bár a március 13-ára tervezett közös ünneplés a veszélyhelyzet árnyékában óvatosságból elmaradt, a 

februárban előre meghirdetett ünnepi kerékpártúrát még meg tudtuk tartani. Maroknyi csapatunk (Kocsis 

Krisztina, Dobos József, Kiss Viktor, Dr. Mesterházy István, Vas István és Farkas Tamás) a gyönyörű tiszta 

időben teljesítette a távot. 

Pusztaszentlászló Válickapusztán 

Püspöki Grácián síremlékénél a Zalai 

47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző 

Közhasznú Egyesület tagjai: Béres Gyula 

és Béres Márton díszőrséget álltak és 

díszlövést adtak le. 

Buda várának visszafoglalásakor, 

1849. május 21-én az ostromra elsőnek 

kijelölt 47. honvédzászlóalj kezdte meg a 

támadást és Püspöki Grácián tűzte ki 

elsőként a magyar zászlót. Túránkkal 

tisztelegtünk a hős zalai elődök emléke 

előtt. 

A húsvéti ünnepek szokásos rendjét is felforgatja a 

veszélyhelyzet. 

A nagyhét templomi szertartásait kénytelenek lesznek a hívők a 

televízió és rádió segítségével követni. A tervezett játszóház, a 

hagyományos búcsúnk is elmarad a kirakodóvásárral, ugrálóvárral, 

dodzsemmel, vendégjárással együtt. Csak szűk családi körben lesz 

lehetőségünk ünnepelni. Ha jó idő lesz, akkor legalább az udvaron, 

kertben tudunk majd oldódni. 

Meg lehet sütni azokat a bonyolultabb süteményeket, amikre 

máskor nincs elég idő. Lehet együtt játszani, mert úgysem tudunk rokonokat látogatni és fogadni. Fel lehet hívni 

távol élő családtagokat, barátokat, amivel örömöt szerezhetünk nekik és magunknak is. Kisebb-nagyobb 

figyelmességekkel ki lehet fejezni szeretetünket családtagjainknak, amire a normál hétköznapok 

taposómalmában talán nem kerül sor elég gyakran.  

Szelektív kukák igényelhetők INGYEN 

Kerékpártúra március 15-én 

Húsvét karanténban 
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Ferenc pápa: A járvány választás elé állította az emberiséget 

Sötétséget és félelmet teremtő viharhoz hasonlította az új koronavírus-fertőzést Ferenc pápa a teljesen üres szent 

Péter téren mondott imáját kísérő beszédében, választásra sürgetve az emberiséget eddigi hangos, de látszatra épülő élete, 

valamint a csendes szolgálat és testvériség között. 

A pápa kijelentette: "rettenthetetlenül meneteltünk, azt gondolva, örökre egészségesek maradunk a beteg világban". 

Hozzátette: a járvány keltette félelemben elérkezett az ideje, hogy észrevegyük "nem mehet előre mindenki külön a saját 

útján, csakis együtt haladhatunk tovább (...) egy csónakban vagyunk". 

Úgy vélte, elérkezett a tudatos választás ideje a valóban lényeges és a mulandó között. Példaképnek azokat nevezte, 

akik a félelemre bátor önfeláldozással válaszolnak: "hétköznapi emberekről van szó, akik nem szerepelnek az újságcímekben 

és a tévés show-műsorokban sem, mégis történetünk döntő eseményeit írják: orvosok, ápolók és ápolónők, az 

élelmiszerboltokban dolgozók, takarítók, idősgondozók, fuvarozók, rendfenntartók, papok, nővérek és sokan mások". 

"Az ima és a csendes szolgálat a győztes fegyverünk" - mondta a hetek óta lezárt, esős Szent Péter téren, a bazilikához 

vezető lépcsősor tetején. A bazilika bejáratához azt a csodatevő feszületet helyezték, melyet 1522-ben vittek körbe Rómában, 

az akkori pestisjárvány idején, valamint a római népet oltalmazó Szűz Mária-ikont. Az oltáriszentség imádása után Ferenc 

pápa rendkívüli Urbi et Orbi áldását adta, mely teljes búcsúval jár. 

Az Urbi et Orbi áldást az egyházfő általában a nagyobb ünnepeken, karácsonykor és húsvétkor adja. A mostani 

rendkívüli vészhelyzetben az áldással az egyház az általános feloldozás lehetőségét hangsúlyozza. 

"Hetek óta úgy érezzük, leszállt az éjszaka. Sűrű sötétség lepte be tereinket, utcáinkat, városainkat; elhatalmasodott 

életünkön, süketítő csenddel és lehangoló ürességgel töltött meg mindent, megbénítva mozgásunkat: ezt érezni a levegőben, 

észrevehető a mozdulatokban, látható a tekintetekben" - mondta a pápa. 

Kijelentette, az emberiség megijedt és eltévedt, mivel váratlan és tomboló vihar lepte meg, mely leleplezte 

sebezhetőségünket, hamis és felesleges bizonyosságainkat, amelyekre eddig terveinket, szokásainkat, céljainkat építettük. 

Rávilágított arra, mennyire "bedobozoltunk", vagyis megfeledkeztünk és nem törődtünk mindazzal, ami "éltet és erőt ad 

életünknek és közösségeinknek" - mondta a gyökereket képviselő idősekre utalva, akiknek emléke - tette hozzá - 

"immunitást" ad a nehézségekkel szemben. Az emberiség eddig jobban törődött saját énjével, külső megjelenésével, mint az 

embertársaihoz való tartozással: "teljes sebességgel haladtunk előre, erősnek és mindenre képesnek éreztük magunkat. 

Haszonra éhezve hagytuk, hogy a javak halmozása és a sietség elkábítson. Nem álltunk meg, nem tértünk magunkhoz a 

háborúkkal és a globális igazságtalanságokkal szemben sem, nem hallottuk meg a szegények és súlyosan beteg bolygónk 

kiáltását sem". 

"Nem vagyunk elegek önmagunknak, egyedül elsüllyedünk" - mondta Ferenc pápa. Kijelentette, ha értelmet akarunk 

adni a történteknek, fel kell ébreszteni a szolidaritást, és aktiválni a reményt: "találjunk bátorságot a másik megszólítására, 

befogadására, testvériségre, szolidaritásra". (forrás: szemlelek.net) 
 

Megtalálja a tojást a nyulak között?  

Felelős kiadó: Farkas Tamás polgármester e-mail: polgarmester.bak@zalaszam.hu 
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