
 BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2020. szeptember 

Égető kérdés 
Szeptembertől csütörtökönként újra lehet égetni, amennyiben az időjárás 

azt lehetővé teszi. Mivel sok lakossági panasz érkezett, szeretnénk felhívni 

a figyelmet néhány tudnivalóra. 

Mikor égessünk? A leginkább alkalmas időszak a déli órákban van. Addigra felszáll a pára és a 

harmat, általában enyhe a légmozgás. Aki napközben nincs otthon, inkább a késő délutánt válassza, 

mert reggel a harmattól nedves növényi részek nehezebben gyulladnak meg, a párás levegőben a füst 

lassabban oszlik el. 

Mit égessünk? Csak olyan növényi részeket, amiket nem tudunk komposztálni és SZÁRAZak! A 

lenyírt vagy kaszált fű, a krumpli szára csak hosszas szárítás után ég jól, egyébként nagyon füstölnek. A 

zöld növényi részeket ásóval is fel lehet darabolni és aláfordítani. Így a talaj szerkezetét is javítjuk, 

ráadásul tápanyagot is juttatunk bele. 

Mikor ne égessünk? Ha párás vagy szeles az idő, illetve ha az égetni szándékozott anyag nem eléggé 

száraz. Vegyük figyelembe, hogy a füst a környezetünkben élők zavarása mellett a saját egészségünkre 

káros anyagokat is tartalmaz! 

Kosárfonó szakkör a Faluházban 
Az őszi hónapokban is folytatódik a kosárfonó szakkör, amely 2012. decembere óta működik a 

Faluházban, tagjait a népművészet valamint a kosárfonás technikájának elsajátítása iránt érdeklődő 

helyiek alkotják. A mesterség gondozója - örökítője, a szakkör vezetője Dulics Margit Gránátalma-díjas 

kosárfonó nép iparművész. Margit a szakkörök alkalmával biztosítja az alapanyagot, a szakmai hátteret 

és azon dolgozik, hogy megkedveltesse a mesterséget a résztvevőkkel, akik havonta egy alkalommal 

találkoznak és minden alkalommal el is készülnek egy-egy újabb darabbal. A foglalkozások fő 

alapanyaga a nemes fűz, azonban a kosárfonók többféle vesszőfajtát is kombinálnak a kosarak alkotása 

során. A foglalkozások lehetőséget adnak a munka közbeni beszélgetésre, kapcsolatteremtésre is. 

Jelenleg a szakkör önköltséges formában valósul meg, melyre minden alkalommal bejelentkezés 

szükséges a 06 30 421 9046-os telefonszámon vagy a Faluházban személyesen.  

A szakkör következő alkalma: 2020.október 20. kedd 16:30 óra 

Szeretettel várjuk a régi és új tagjainkat!  

Mezőgazdasági összeírás Bakon 
A 10 évente történő cenzus a 

népszámlálások után a 

második legtöbb embert érintő 

felmérés hazánkban, összesen 

mintegy 750 ezer címen valósul 
meg. 

Az összeírók Bakon: 

Schuhné Dezse Ildikó és 

Talpallóné Tóth Tímea. 

Kérjük segítsék munkájukat! 
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Tisztelt Lakosság!  

A Magyar Államkincstár fontosnak tartja, hogy a Kincstár állampapír szolgáltatásainak 

népszerűsítése, illetve az állampapír szolgáltatások lakosság általi igénybevétele érdekében a 

megyeszékhelyen kívül is rendelkezésére álljon jelenlegi, valamint leendő ügyfeleinek. 

Ennek keretében az állampapír forgalmazás területén kihelyezett ügyfélfogadást tart 

2020. október 6-án 13:00 – 16:00 óra között 

Bakon a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 

(8945 Bak, Rákóczi u. 2/a.) 

Ügyintézőink az alábbi szolgáltatásokat tudják nyújtani helyben a lakosság számára: 

 Kincstári Start-értékpapírszámla nyitása/Babakötvény ügyintézés 

 Értékpapír nyilvántartási-számla nyitása 

 Tájékoztatás a Kincstár állampapír-forgalmazási tevékenységéről 

Miért érdemes a Kincstárban állampapírt vásárolni? 

 Díjmentes számlavezetés 

 100% állami garancia a tőkére és a kamatra 

 Kényelmi szolgáltatások (WebKincstár, MobilKincstár, TeleKincstár, SMS értesítési 

szolgáltatás, Hírlevél küldés) 

 Online időpontfoglalás 

 Rugalmas, értékálló, rövid-, 

közép- és hosszú távú 

befektetés 

MI KELL A SZÁMLANYITÁSHOZ? 

1. Számlanyitó személy 

személyazonosságát és 

lakcímét igazoló hatósági 

igazolványai. 

2. Hozzátartozó számlanyitó 

esetén a családi pótlékra 

jogosult szülő/törvényes 

képviselő személyes adatainak 

közlése 

3. Gyermek neve és személyazonosító adatainak közlése, eredeti lakcímkártyájának bemutatása 

4. 2006. január 1. napja előtt született gyermek esetén a gyermek adóigazolványának bemutatása. 

  

Kihelyezett ügyfélfogadás 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allampapir_forgalmazas_a_webkincstaron
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/allampapir_forgalmazas_a_mobilkincstaron_keresztul_
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/telekincstar_telefonos_allampapir_forgalmazas
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/hirlevel
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/idopont-foglalas
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Bak is csatlakozott a babazászló mozgalomhoz 

Önkormányzatunk is csatlakozott 

azokhoz a településekhez, melyek 

zászlóval köszöntik az újszülött 

polgáraikat. Az örömhírt lányoknál 

rózsaszín, fiúknál kék zászló kitűzése 

jelzi. 

Az ötlet a Három Kirfályfi, Három 

Királylány Mozgalom alapítóié. A 

mozgalom dr. Kopp Mária orvos, 

pszichológus, boldogságkutató emléke és munkássága előtt is tiszteleg. A gólyás zászló nemcsak az 

örömhír közzétételét szolgálja, hanem a gyermekek melletti kiállást és a családbarátságot is jelképezi, 

melyhez önkormányzatunk is örömmel adja a nevét, mivel elkötelezettek vagyunk a gyermek, a család, 

mint az egyik legfontosabb értékünk képviselete mellett. 

A Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom célja, hogy megszülessenek a kívánt, tervezett 

gyermekek! Ezt többek között párkereső program szervezésével is segítik. További információk érhetők 

el a honlapjukon: https://www.haromkiralyfi.hu/ 

Gáspár Kálmán kitüntetése 

 

A Magyar Honvédelem Napja alkalmából Benkő Tibor honvédelmi miniszter úr a 

Honvédelemért Kitüntető Cím II. fokozatát adományozta Gáspár Kálmánnak. 

A kitüntetést Bozsóky Ferenc, a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület elnöke és Ferge László őrnagy 

adták át. 

Polgárőr Egyesületünk elnökének a kitüntetéshez gratulálunk, további munkájához jó egészséget 

kívánunk! 
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Labdarúgás eredmények 

 

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: polgarmester.bak@zalaszam.hu 
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FELHÍVÁS 
Várjuk azok jelentkezését, akik vállalják helyben a lakosság számára valamilyen 

szolgáltatás végzését. 

(Például: darázs- vagy rágcsálóirtás, kerékpár, kisgép javítás, stb.) 

Elérhetőségüket a Baki Hírek következő számában díjmentesen közzétesszük. 


