
 BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2020. április 

Nem tud úgy szeretni a világon senki 

Mint az édesanyám tud engem szeretni. 

Akármit kívántam megtette egy szóra, 

Még a csillagot is reám rakta volna. 

Mikor a faluban iskolába jártam, 

Rendesebb egy gyerek nemigen volt nálam. 

El nem tűrte volna ő azt semmi áron, 

Hogy valaki nálam szebb ruhába járjon. 

Éjjel - nappal őrzött mikor beteg voltam, 

Magát nem kímélte, csak értem aggódott. 

Mikor felgyógyultam, fáradt két szemében 

Örömkönnynek égtek, s csókolva becézett. 

Én Istenem áldd meg, őrizd az anyámat, 

Viszonozhassam én ezt a nagy jóságot. 

Lássak a szemében boldog örömkönnyet, 

Ne lássam én soha búsnak, szenvedőnek.  

József Attila: Nem tud úgy szeretni című 

versével köszönjük meg az édesanyáknak és 

nagyanyáknak mindazt, amiért egy gyermek, unoka 

hálás lehet: a szerető, féltő gondoskodást. 

 

. 

Maszkok a lakosságnak 

Április 9-én kerültek a postaládákba azok a mosható, két rétegű, külön szűrővel is ellátható maszkok, melyeket 

az önkormányzat biztosított azoknak a lakosoknak, akik 

ezt igényelték. Miért nem mindenkinek? Sokan 

rendelkeznek saját készítésű vagy beszerzésű maszkkal, 

így nem kértek másikat. Ezzel az önkormányzat takarékos 

gazdálkodását is segítették. 

A csomagolást és kiosztást a baki óvoda dolgozói 

végezték, akiknek munkáját ezúton is köszönjük! 

Az eddigi szabályok még nem tették kötelezővé a 

maszkok viselését, erre várhatóan május elejétől 

kerül sor. Kérjük, hogy ha elhagyják otthonukat: 

különösen ha boltba, postára, gyógyszertárba mennek, 

esetleg buszon utaznak, használják a védőeszközt! 

Bakon április végéig még nem tudunk fertőzöttről, Zala 

megyében viszont emelkedik a számuk, ezért kérünk 

mindenkitől óvatosságot, körültekintést!  

 Köszöntjük az Édesanyákat  
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A Magyar Posta Regionális Igazgatóságának tájékoztatása 

szerint a baki postahivatal nyitva tartása 2020. május 4-től 
az alábbi lesz: 

Hétfőtől péntekig 7:30-12 és 12:30-15:30 óráig 

Külön engedéllyel történő szállítás a hegy és a falu között 

A képviselő-testület a 24/2020. (III.24.) határozatával lehetővé teszi esetenként előre kiadott 

engedély alapján a gyorsabb szállítás érdekében a súlykorlátozást meghaladó jármű igénybe 

vételét az alábbi szabályozással: 

Bak Község Önkormányzata Képviselő-testülete döntése alapján; a Baki hegyre vezető és azon belüli 

önkormányzati utakon a szállítást végeztető ingatlantulajdonos, a 7,5 tonnát meghaladó tömegű 

gépjárművel történő szállítási igényt köteles előzetesen bejelenteni a Baki Közös Önkormányzati 

Hivatalban. Az engedély kiadása után a szállítás befejezését követően fordulónként 5.000 Ft 

útfenntartási hozzájárulást köteles fizetni a „Baki Hegyi Út Építése” Alapítvány (adószáma: 19276197-1-

20) 74000119-10702081 számú számlájára. 

Az önkormányzati út megrongálódása esetén azt a kérelmezőnek kell saját költségén 

helyreállítani. 

A súlykorlátozást meg nem haladó eszközzel történő szállítás továbbra sem engedélyköteles. 

Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkezzen az összevont adóalap után befizetett személyi 

jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-bevallástól függetlenül 

is megteheti. 

Magánszemélyként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi jövedelemadójának 1%-át 

felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező 

vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2020-ban a Nemzeti Tehetség 

Programnak). 

Akik Bakon fogadni tudják a felajánlást: 

Adószám Név 

19276197 1 20 "Baki Hegyi Út Építése" Alapítvány 

18955156 1 20 A Baki és Sárhidai Iskoláért Alapítvány 

19281933 1 20 Baki Asszonyok Faluvédő Egyesülete 

18963270 1 20 Baki Óvodáért Alapítvány 

18950539 1 20 BAKI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 

18953453 1 20 Baki Polgárőr Egyesület 

19956435 1 20 BAKI SPORTEGYESÜLET 

18274044 1 20 Tegyünk a Falunkért Egyesület 

Köszönjük szépen a felajánlásokat, melyek ilyen módon helyben hasznosulhatnak!  

A személyi jövedelemadó 1 százalékát május 

20-ig lehet felajánlani civil szervezeteknek 

Változó postai nyitva tartás! 
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A temetőben tereprendezésre kerül sor, amely két területet érint. A bejárat melletti alsó részen a 

tuskók kiszedése után feltöltjük a területet, hogy mire a temetkezés elér ide, legyen ideje a talajnak 

tömörödni. A könnyebb karbantarthatóság és a szebb látvány miatt történik a munkavégzés. A felső 

(nyugati oldal) sarkokban sok sírhelyet már nem gondoznak, talán nincs olyan leszármazott, aki rendet 

tartana. Ezeken a területeken a gondozatlan, megváltatlan sírokat megszüntetjük, a terület rendezését 

követően újra lehetőség nyílik a temetkezésre. Így sok sírhelyet nyerünk a temető külső bővítése nélkül. 

Az alábbi sírokban nyugvók hozzátartozóit kérjük, hogy amennyiben szeretnék továbbra is 

megváltani a sírhelyet, minél előbb jelezzék azt a Hivatalban! 

A délnyugati sarokban érintett sírok (ennyi a feliratuk, amennyit itt olvashatnak): 

 Gáspár Istvánné és leánya Margit 

 Balogh Lajosné 1893-1925. állíttatta leánya: Erzsi 

 Magyar Margit meghalt 1928. 

 Cseh Dávid élt 60 évet 

 Cseh Dávidné sz. Héder Hermina élt 39 évet 

 Szakony György, Szakony Anna, Kovács Lajos (2 fa kereszt) 

 Rákosa Mária (fa kereszt) 

 Pete Klára 1895-1932. 

 Lövei János (fa kereszt) 

 Szilágyi Mihály 1858-1935. 

 Simon Anna 1869-1945. 

 Csorba Erzsébet élt 15 évet 

 Szabó Irén 

 Kámán Gyula élt 19 évet 

 Horváth Gáborné 1926-1949. 

 Kreznár István 

 Horváth Lőrinc élt 48 évet 

 Kovács Vendelné 1905-1931., Kámán Sándor élt 44 évet, Kovács Géza 1928-1944. (hármas sír) 

A nagy kereszttől északnyugatra lévő sarokban érintett sírok (sok kisgyermeksír): 

 Palkovics Antal 1865-1932., Godena Mária 1880-1931. 

 Laczkó Gyuláné sz. Szikszay Franciska 1890-1956., Szikszay Teréz 1906-1985. 

 Rákosa Rozália élt 34 évet 

 Balogh Jolán élt 7 évet, Balogh Menyhért élt 9 évet 

 Horváth József élt 87 évet 

 Tóth Árpád László 1921-1927(?), Tóth Károly 1929-1930. 

 Nagy Lajos élt 108 (?) évet 

 Kránicz Károly élt 13 hónapot 

 Balogh József (gyereksír) 

 Balogh István (gyereksír) 

 Sipos Márk élt 4 évet 

 Szabó Béla élt 3 hetet 

 Sipos Sándor (gyereksír) 

 Varga Lajosné 1917-1951. 

 Gáspár Ferencné Varga Rozália és leánya Gáspár Irén 1891-1937. 

 

  

Temető rendezés 
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Rejtvény 
Hova kellett volna kerülnie a képen a temetői konténer mellett látható 

ventillátornak? 

a) bele a konténerbe, hogy a 
koszorúknak ne legyen 
melegük 

b) az otthoni kukába, csak 
abba valószínűleg nem fért 
bele 

c) a Zala Plaza mögötti 
hulladékudvarba 

d) meg kellett volna várni a 
szeptemberi lomtalanítást, 
addig otthon őrizni 

e) a múltkor bedobott tévét 
keresi, csak várja a szállítót, 
hogy megkérdezze hol van a 
barátja 

Figyelem! 

Május hónapban a temetőben és a település közterületein vegyszeres gyomirtást végzünk. A 

területeket a munka elvégzése során figyelemfelhívó felirattal fogjuk ellátni. 

A felhasznált vegyszer neve: GLIALKA 

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

Mellékhatások a kijárási korlátozás feloldása után 


