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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2020. november 

COVID tájékoztató 
A koronavírus második hulláma során Bakon is megjelent a fertőzés. Az első ismertté vált pozitív 

tesztről október 29-én értesültünk. Ezután a heti fertőzöttségi adatok növekedni kezdtek: 7, majd 12 új 

esetről számolt be a Doktornő. A lakosság harmada azonban nem a helyi háziorvoshoz tartozik, így a 

tesztek eredményét ő nem látja a rendszerben. Emiatt november 4-én a Zala Megyei Kormányhivatal 

Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályához fordultam azzal a kéréssel, hogy hetente 

adjanak tájékoztatást a helyi pozitív teszttel rendelkezők számáról. A leterheltségüket jól jelzi, hogy 

csak 6 nap elteltével kaptam választ, melyben tájékoztattak, hogy az önkormányzatok hivatali kapun 

keresztül kapnak értesítést, külön más tájékoztatást nem áll módjukban küldeni. Ezzel csak az a baj, 

hogy a határozat sokszor már csak akkor érkezik meg, amikor a fertőzött személy házi karanténját fel 

is oldják. A fertőzöttek számát így csak becsülni lehet: hetente 10 és 30 közöttire tehető. 

A legtöbben enyhébb vagy súlyosabb tünetekkel estek át a fertőzésen. Sajnos a vírussal összefüggő 

haláleset is történt. A családnak ezúton is részvétemet szeretném kifejezni magam és a hivatal dolgozói 

nevében! 

A fokozódó fertőzés miatt a terjedés lassítása érdekében november 9-től bezárattam a Faluházat. 

November 11-től a Kormány ismét veszélyhelyzetet hirdetett, ezzel egyidejűleg korlátozó intézkedéseket 

léptetett életbe, melyek jelenleg is érvényben vannak. November 18-ától a jegyző beszüntette a 

hivatalban a személyes ügyfélfogadást. November 24-től újra bevezették a 65 év felettiek vásárlási 

idősávját is, ám a tavaszitól eltérő módon. Hétköznap 9-11 óráig, hétvégén 8-10 óráig csak a 65 év 

felettiek tartózkodhatnak élelmiszerboltban, drogériában és gyógyszertárban (természetesen a 

dolgozókon kívül). Az idősek máskor is vásárolhatnak, akkor azonban találkoznak a fiatalabbakkal is. 

Kérem a lakosságot, hogy a fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében továbbra is 

fegyelmezetten tartsák be a szükséges óvintézkedéseket! Vigyázzunk egymásra! 

Tisztelettel: 

Farkas Tamás polgármester 

Közmeghallgatás 2020. 
A közmeghallgatást ebben az évben november utolsó hetében terveztük megtartani, a veszélyhelyzet 

újbóli elrendelése miatt azonban gyülekezési tilalom van. Így személyes megjelenéssel, a hagyományos 

módon nem tudjuk meghallgatni a lakossági kérdéseket. 

A jelenlegi helyzetben a helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi 

közügyeket érintő kérdéseiket és javaslataikat írásban tehetik fel 2020. december 11-ig az 

alábbi módon: 

 e-mailben a polgarmester.bak@zalaszam.hu címre írt levélben  @ 

 a polgármesteri hivatal postaládájába bedobott zárt borítékban elhelyezve   

Az e-mail tárgyába vagy a borítékra kérjük ráírni: KÖZMEGHALLGATÁS. Mindkét formánál kérjük feltüntetni 

a kérdező nevét és címét! 

A kérdésekre a Baki Hírek decemberi számában válaszolunk, melyben a polgármesteri beszámoló is 

olvasható lesz, különös tekintettel a pályázatokra.  

mailto:polgarmester.bak@zalaszam.hu
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A Göcsej Kapuja Bak Székhelyóvodában 2020. októberében egy rég dédelgetett terv lépett a megvalósítás 

útjára. Óvodánk udvarán álló melléképületünk bontásra került. A munkálatok széleskörű összefogással valósultak 

meg. 

Köszönet illeti Farkas Tamás Attila polgármester urat és a tisztelt képviselőtestületet, hogy a bontás ötletét 

szavazataikkal támogatták. Köszönöm továbbá intézményem dadus néniinek, és az önkormányzat 

közmunkásainak, hogy az épületet egyik pillanatról a másikra kiürítették. Köszönjük a játékeszközeink ideiglenes 

„befogadását” dr. Tóthbán Beáta doktornőnek. Hálásak vagyunk Harmath László karbantartónak a tető 

bontásáért és a munkálatok koordinálásáért, Vég Sándornak pedig a tetőt fedő pala elszállításáért. 

Köszönjük a Szülői Szervezet támogatását és legnagyobb köszönetünket fejezzük ki Kovács Tamás (Dani) 

egyéni vállalkozónak, aki gépeivel és alkalmazottaival a bontási munkák dandárját, a terület helyreállítását 

önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül elvégezte.  

Az épület alapterületével és az önkormányzat udvarából hozzánk csatolt földterülettel jelentősen megnő az 

óvodaudvar. Mozgásfejlesztő-, és homokozó játékaink, szerszámaink tárolására egy kisebb mobilgarázs 

vásárlását tervezzük. Lehetőségünk lesz a Bozsik foci program megvalósításához egy kis füvesített focipálya 

kialakítására is.  

Terveink közt szerepel egy félig fedett kis kiülő felállítása a szabadban való uzsonnákhoz, születésnapokhoz és 

egy nagyobb, komplexebb mozgásfejlesztő játék telepítése, melyre a Magyar Falu programban szeretnénk 

pályázatot benyújtani. 

Gálné Hóbor Tímea 

intézményvezető 

 

.  

Az Óvoda udvarán álló melléképület bontása 
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Az iskola hírei 

Rendhagyó időket él az iskola, mindennapjaikról az alábbi beszámolót közöljük: 

Elballagtak a nyolcadik osztályosok. A tavaszi veszélyhelyzet miatt a ballagás a tanév végén elmaradt, 

ezért tanulóink augusztus végén búcsúztak el iskolájuktól, tanáraiktól. Kívánjuk, hogy a középiskolában 

mindannyian helytálljanak, céljaikat elérjék, sikeresek legyenek választott szakmájukban! 

Szeptember elsején 25 kis elsőst köszönthettünk. A tanévnyitót a járvánnyal kapcsolatos előírások és 

ajánlások betartásával rendeztük meg az iskola tornatermében, csak az elsősök és szüleik részvételével. 

A tanulók nagy lelkesedéssel vették birtokba osztálytermüket, és ismerkedtek meg tanítóikkal, Molnár 

Anikó és Fábián Regina tanítónőkkel. 

Reizer Ferencné kolléganőnk állami kitüntetést vehetett át munkájának elismeréseként. Szeretettel 

gratulálunk, és további sok sikert kívánunk neki! 

A tanév kezdete óta folyamatosan zajlik a tanulók digitális oktatásra való felkészítése, hogy egy esetleg 

házi karantén vagy tartós bezárás esetén zökkenőmentesen történjen meg az átállás. Erre tavasszal 

sajnos nem volt mód, egy hétvége alatt kellett kidolgozni a részleteket. Szerencsére a gyerekek túlnyomó 

része ügyesen vette az akadályokat, rendszeresen küldték vissza a feladatokat, vettek részt az online 

órákon. A tantestület ezúton is köszöni a szülők együttműködését, támogatását és türelmét! 

Az ősz elején újra megtartották a papírgyűjtést, mint ahogy azt még a járvány előtti időszakban tettük. 

Szeptemberben a 2. osztályosok, október közepén pedig a 6. osztályosok gyűjtötték a papírhulladékot a 

településen. Újraindultak délutáni, tanórán kívüli foglalkozások, aikido a Faluházban, valamint 

gyógytestnevelés és rajziskola, ezek a veszélyhelyzet kihirdetéséig működtek. 

Sajnos a pedagógusok között is előfordult koronavírus fertőzés, ami nehézségeket okozott az 

oktatásban, de eddig szerencsére nem kellett átállni digitális oktatásra. Csak a hatodik osztálynak 

kellett egy hetet házi karanténban tölteni egy, az osztályban előforduló pozitív eset miatt. 

November 26-án megtörtént a dolgozók tesztelése, amely csak negatív eredményt hozott. Reméljük, 

hogy a téli szünetig hátralévő időt személyes oktatással tudjuk tölteni! 

Haladék a kutak bejelentésére 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) 

bekezdését módosította az  Országgyűlés az alábbiak szerint: 

mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a 

létesítő vagy üzemeltető, aki engedély nélkül vagy engedélytől eltérően 

létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító 

vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési 

eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi. 

A korábbi szabályozás alapján a határidő 2020. december 31-én járt 

volna le. 

HELYESBÍTÉS 

Októberi számunkban az 1956-os eseményekről szóló megemlékezésben a levéltári dokumentumokból 
átvett szövegben név elírás történt: Kránicz Sándor helyett Kránicz Nándor volt, aki tagja volt a 

forradalmi tanácsnak, és teherautóval élelmiszert vitt a budapesti forradalmároknak. 

Köszönjük az információt unokájának, Kránicz Péternek! 
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Adventi ablakok 

November 5-én tette közzé a Faluház a 

felhívást, hogy idén első alkalommal 

Bak is csatlakozik az Adventi ablakok 

kezdeményezéshez. 

December 1. és 24. között minden nap 

felgyulladnak a fények valamelyik ház 

ablakában, ezzel élő adventi 

kalendárium jön létre. Karácsony 

közeledtével így egyre több ablak ölt 

ünnepi díszt, Szenteste pedig 

mindegyik fényben fog ragyogni. Az időpontok 

gyorsan elfogytak, a sok vállalkozó kedvű család 

már készül. Azok számára, akik kíváncsiak az 

ablakokra, játék is indul: a faluban sétálva lehet 

„vadászni”. Segítségként az aktuális nap délelőttjén 

a facebook-on a Bakiak csoportban közzétesszük, 

hogy melyik utcában található az aznap kinyíló 

ablak. 

Aki megtalált egy ünnepi fénybe öltöztetett ablakot, 

fotózza le és posztolja a „Baki Adventi Ablakok” 

nevű mappába! A szorgalmas feltöltők ajándékban 

részesülnek!  

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

Az élő adventi naptárt 2016-ban kezdeményezte 

Solymáron Grimmné Dévényi Erika. 

Az ötlet lényege, hogy a lakosok feldíszítsék saját 

ablakukat, házukat vagy kertjüket, s jól láthatóan 

elhelyezzék az adott nap számát is. Így a 24 nap alatt 

minden szám megjelenik a település különböző pontján. 

Miután ünnepi fénybe borul egy-egy ház vagy kirakat, 

indulhat a vadászat! Bárki útra kelhet, hogy felfedezze, 

„kinyissa” az aktuális ablakokat. A játék élményét az is 

fokozza, hogy a résztvevők nem tudják pontosan, hogy 

melyik házszám alatt találják majd a feldíszített 

ablakokat, hanem egy kalandos út során maguknak kell 

felfedezniük az ünnepi dekorációkat. 

 
 HUMOR  


