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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2021. április 

Az óvoda jubileuma 
Kedves Bakiak, volt Baki Óvodások! 

Mindannyiunk számára kedves jubileumot ünnepelhetünk, 

hiszen több mint 50 éve, 1970. szeptember 14-e óta működik 

Bakon Napköziotthonos Óvoda. Ez a mindannyiunk életében 

fontos helyszín sok élményt, új ismereteket, barátokat, és 

gondoskodó felnőtteket adott gyermekkorunkhoz. Biztosan 

van mindenkinek olyan emléke  amit az idő múlásával tréfásnak talál. Szeretnénk ezeket összegyűjteni, és a szekrényekben, 

esetleg számítógépen őrzött kedves fényképekkel együtt a Faluházban egy kiállítást rendezni belőlük. 

Várjuk a csoportképeket (lehetőleg nevekkel együtt), az egyéb fotókat, visszaemlékezéseket, tárgyi emlékeket (például: 

anyák napi ajándékok, régi rajzok, retro játékok stb.) a Faluházba vagy az alábbi e-mail címekre: 

iksztfaluhazbak@gmail.com, bakovoda@gmail.com! A képeket szkennelés után természetesen mindenkinek 

visszaadjuk! Szeretnénk minél jobb minőségben rögzíteni ezeket, hogy esetleg a későbbiekben egy kiadvány 

szerkesztéséhez fel tudjuk használni. 

Terveink szerint a kiállítást június 4-e után mindenki megtekintheti majd (a járványügyi szabályoknak megfelelően). 

Az ünnep apropóján rajzpályázatot hirdetünk: 

Az óvodás korosztály részére: Az én óvodám – rajzpályázat (bármely technikával készített rajzos alkotás A4 méretben) 

Az általános iskolás korosztály részére: Baki óvodás voltam – alkotói pályázat, rajz, festmény, montázs, kollázs… egyéb 

technika (A4 méretben) 

A két kategóriában beérkezett pályaműveket külön díjazzuk. 

Mindenkinek jó nosztalgiázást, a mostani óvodásoknak vidám ünneplést kívánunk! 

Az SZJA 1%-ának felajánlása 
Magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett személyi 

jövedelemadójának 1%-át felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, 

további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező vallási 

közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, 2021-ben a Nemzeti Tehetség Programnak, 

vagy az adókasszában hagyja. 

Az szja 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2020-as személyijövedelemadó-bevallását 

hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet május 20-áig. 

A felajánlásokkal támogatható helyi szervezetek: 

Adószám Név 
tavaly felajánlott 

összeg 
érvényesen 

rendelkezők száma 

19276197 1 20 "Baki Hegyi Út Építése" Alapítvány 160.109 Ft 29 fő 

18955156 1 20 A Baki és Sárhidai Iskoláért Alapítvány 145.151 Ft 43 fő 

19281933 1 20 Baki Asszonyok Faluvédő Egyesülete 42.764 Ft 9 fő 

18963270 1 20 Baki Óvodáért Alapítvány 193.711 Ft 44 fő 

18950539 1 20 BAKI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET 27.361 Ft 6 fő 

18953453 1 20 Baki Polgárőr Egyesület 31.405 Ft 8 fő 

19956435 1 20 BAKI SPORTEGYESÜLET 28.725 Ft 5 fő 

18274044 1 20 Tegyünk a Falunkért Egyesület 30.926 Ft 5 fő 



Baki Hírek 2021. április 2. oldal 

Bérmálás Bakon 
2021. április 18-án a 10 órakor kezdődő szentmise 

keretében, a járványügyi előírások betartása mellett 

került sor a 7. és 8. osztályos gyerekek bérmálására. 

A bérmálást Dr. Udvardy György veszprémi érsek 

végezte. Az ünnepségen jelen volt Vigh László 

országgyűlési képviselő is, aki a mise után bejelentette, 

hogy a templom külső felújítására 2020. november 

elején benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesül. 

Ennek köszönhetően 13 millió forintot fordíthatunk 

az épületre, megelőzve a nagyobb károk kialakulását 

(beázás, vakolat omlása). A templom építésének 200. 

évfordulóját így rendbe tett külsővel ünnepelhetjük majd 

2024-ben. 

Ferenc pápa 2019. július 12-én nevezte ki Udvardy Györgyöt a Veszprémi Főegyházmegye érsekévé, 

Márfi Gyula nyugdíjba vonulását követően. A falu életében fontos esemény, ha a maga a főpásztor 

keresi fel. Érsek atya személyesen szeretett volna tájékozódni a település, az egyházközség, a templom 

és a plébánia pillanatnyi állapotáról. A misét követően részletes megbeszélésre került sor, melynek 

során mindent megtettünk annak érdekében, hogy jó emlékekkel távozzon Bakról. Kifejeztük 

reményünket, hogy a jövőben többször is vendégül láthatjuk majd, például a plébánia felújítása utáni 

avató ünnepségen.  

F E L H Í V Á S  

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

ha a temetőben síremléket készíttetnek vagy újíttatnak fel, 

a munkálatok megkezdése előtt szíveskedjenek szándékukat 

bejelenteni a Hivatalban! 

A temető rendjének megőrzése érdekében munkavégzés 

csak a bejelentést és előzetes szemlét követően kezdhető meg! 

Megértésüket és türelmüket köszönjük! 
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Összefogás közösségi kemence építése érdekében 

A kemencében sütés reneszánszát éli. Sokan 

rendelkeznek otthon vagy a hegyen saját 

kemencével. A mai életvitel mellett azonban 

kérdéses, hogy mennyire használható ki ez a 

hagyományos ételkészítési mód? Azok 

számára, akik hely, idő, energia, stb. hiánya 

miatt lemondtak a saját kemencéről, itt a 

lehetőség csatlakozni a kezdeményezéshez! 

Ha ön 

 ötlettel 

 építőanyaggal 

 munkával 

 anyagilag 

tudja támogatni a terv megvalósulását, kérem jelentkezzen személyesen, e-mailben vagy telefonon 

(30/2045045)! 

Tájékoztató folyamatban lévő munkálatainkról 

A korábban elnyert támogatásokkal kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk: 

Kerékpárút 

A kiviteli terv elkészült. Az ajánlatok beérkezését követően szerződéskötésre kerül sor. A kivitelezés 

várhatóan még májusban elkezdődik. A munkák megkezdése előtt helyszíni bejárásra kerül sor, melyről 

az érintett ingatlantulajdonosokat értesíteni fogjuk. 

Ide kapcsolódó hír, hogy a Zala Megyei Önkormányzat forrást kapott térségi jelentőségű kerékpárutak 

tervezésére. A megye 10 kerékpárút szakasza közé örvendetes módon bekerült a Zalaegerszeg Déli 

Iparterület-Bak közti önálló kerékpárút is. Az engedélyezési és kiviteli tervek a következő 5 hónap során 

el fognak készülni. Arra, hogy a megvalósításra lesz-e forrás, jelenleg nincs konkrét válasz. 

Önkormányzatunk a tervezés folyamatában közreműködik, a megvalósulást támogatja. 

Zártkerti program (hegyút) 

A kivitelező kiválasztása megtörtént. A technológia miatt stabil meleg időre van szükség. Május 

folyamán a kötelezően megvalósítandó, őshonos gyümölcsfákat tartalmazó „Tündérkert” földmunkája, 

bekerítése és beültetése történik meg, az útépítés várhatóan június elején kezdődik. 

Plébánia belső felújítása 

A kivitelezők kiválasztása megtörtént. Műszaki kérdések megoldása mellett a szerződéskötés 

előkészítése folyik. A plébános átmeneti elszállásolását kell még megoldani. A munkavégzés szintén 

júniusban kezdődhet el. 

„A Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – Felsőrajki konzorcium” EFOP-1.5.2-16-

2017-00008 azonosító számú, már lezárult projekt helyszíni ellenőrzése folyik. Amennyiben ez 

sikeresen befejeződik, reményeink szerint minden Önkormányzat hozzájut a korábban általuk 

megelőlegezett összeghez. 
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A szelektív hulladékgyűjtés időpontjai 2021-ben 

A decemberi újságban közzé tettük a hulladékszállítási napokat, azonban a Szolgáltatónál 

bekövetkezett adminisztrációs tévedés miatt ezek nem pontosak. A januárban kiosztott naptár már a 

helyes dátumokat tartalmazza. A házhoz menő szelektív gyűjtés napjai tehát: 

 

 

Ha javaslata, kész írása van, 

küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 

Figyelmükbe ajánljuk az alábbi pályázatokat: 

Bohócdoktor rajzpályázat: https://karitacio.hu/bohocdoktor-rajzpalyazat/ 

Meseíró pályázat a beporzó rovarokról és "Az Év BISEL fotósa" 2021. évi fotópályázat: 

https://kornyezetvedelmipalyazat.hu/palyazatok 

Az év fája 2021: http://evfaja.hu/ (május 10-ig) 

https://karitacio.hu/bohocdoktor-rajzpalyazat/
https://kornyezetvedelmipalyazat.hu/palyazatok
http://evfaja.hu/

