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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2021. október 

 

Szociális tűzifa támogatás 2021. 
Az Önkormányzat ebben az évben 87 m3 tűzifa támogatást tud biztosítani a 

rászorulóknak. A kérelemhez szükséges nyomtatvány a Hivatalban érhető 

el, amely beadásának végső időpontja 

2021. november 15.  

Mellékletként be kell nyújtani a közös háztartásban élőknek a kérelem 

benyújtását megelőző hónapról szóló nettó jövedelmét tartalmazó 

igazolását. 

 

Héttorony fesztivál 
A tíz éve elhunyt Makovecz Imre tiszteletére rendezik meg idén novemberben is 

a Héttorony Fesztivált. Az eseménysorozat megtervezése során a szervezők 

továbbra is azt tartották a legfontosabbnak, hogy a népzene és világzene hazai 

és külföldi csúcsteljesítményei eljussanak vidékre és a szomszédos országok 

magyarságához is, valamint hogy a zene és építészet szerves kapcsolatára, és 

lelki gyökereinkre ráirányítsák az emberek figyelmét. Így – többnyire a Mester 

épületeiben zajló hangversenyek mellett – építészeti kiállítások, szakmai 

beszélgetések várják idén is a közönséget, melyekben bemutatkoznak olyan 

kortárs alkotó műhelyek, melyek a Kárpát-medence népi műveltségét tekintik 

művészetük kiindulópontjának. 

Básits Branka magyar-szerb, Guessous Majda Mária magyar-marokkói 

származású. Mindketten Junior Prima díjas énekesnők. Közös fellépésük 

különleges zenei élményt ígér. 

A belépés díjtalan, a helyek érkezési sorrendben foglalhatók el.  
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A Települési Önkéntes Mentőcsoport minősítő gyakorlata 

2021. szeptember 25-én zajlott le a sikeres minősítő gyakorlat, melyet Karóczkai János ezredes, a 

Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője is megtisztelt jelenlétével. Ezúton is köszönjük 

a csoport tagjainak a jó hangulatban, hasznos munkával töltött gyakorlatot! 

 

A csoport tagjai (balról): Farkas Tamás, Takács Ervin, Takács János, Fabricius Károly, Vas István, Dávid József, Gáspár Péter, Tamás Ádám 

Adománygyűjtés a Bogáncs Állatmenhely számára 

Az Állatok Világnapja alkalmából az óvoda adománygyűjtést szervezett a zalaegerszegi Bogáncs Állatmenhely javára. A 

menhelyi állatok részére, 1 hétre való eledel gyűlt össze, valamint számos pléd, paplan, szőnyeg adomány is érkezett, amivel 

kényelmesebbé és melegebbé tudják tenni az állatok fekhelyét a menhely dolgozói! 

A „TeSzedd! Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akcióhoz Bak is csatlakozott. A csapatot az Általános 

Iskola 4. és 5. osztálya alkotta, kiegészülve néhány hatodikos és hetedikes tanulóval. A gyerekek október 

19-én tisztították meg az erdei utak melletti területet. Öröm volt látni lelkesedésüket!
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Napelem pályázat 

Az RRF- 6.2.1 jelű pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás: 

Pályázati cél Elnyerhető támogatás 

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése bruttó 2.900.000 Ft 

(2) tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer 

létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és 

nyílászáró cseréje. 

bruttó 11.300.000 Ft 

Pályázók köre: nagykorú természetes személy (magánszemély), a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők a személyi 

jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmüknek egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé essen. 

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ahol a támogatás intenzitása: 100 %. 

Az első beadás 2021. december 6-tól kezdődik megyénként ütemezetten. 

A beruházás csak Regisztrált kivitelező listából választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg. 

A támogatási kérelem benyújtásának feltétele a kivitelezővel megkötött előszerződés. 

A pályázati felhívás mellékleteivel együtt a https://napelem.palyazat.gov.hu/ oldalon tekinthető meg. 

Közadakozás Pajtényi Béla plébános emlékművére 

Ahogyan arról korábban már írtunk, jövőre lesz Bak első újkori plébánosa születésének 100. 

évfordulója. Pajtényi Béla egész papi szolgálatát, 50 évet Bakon töltötte. A plébánia újraalapításán túl 

generációk katolikus nevelése fűződik a nevéhez. A templom előkertjében szeretnénk emlékművét 

felállítani. Az anyagi fedezetet közadakozásból szeretnénk megteremteni. Aki fontosnak tartja, hogy a 

település 20. századi történetének meghatározó személyiségéről méltó módon emlékezzünk meg, 

adományát a Takarékbank Zrt. baki fiókjában nyitott 50466508-50000335 számú számlára 

fizetheti be. Átutalásnál kérjük a közleménybe írják be: „Pajtényi emlékmű” 

Az adományokat ezúton is hálásan köszönjük! 

Adventi Ablakok felhívás 

Kedves Bakiak! Az év legszebb ünnepének közeledtével egy kis játékra hívunk Titeket! Idén második alkalommal szeretnénk 

csatlakozni az Adventi Ablakok elnevezésű kezdeményezéshez, melynek lényege, hogy december 1. és 24. között adventi 

kalendárium mintájára minden nap felgyulladnak a fények valamelyik ház ablakában. Karácsony közeledtével így napról 

napra egyre több ablak ölt ünnepi díszt, Szentestén pedig mind a huszonnégy ünnepi fényben fog ragyogni. Várjuk tehát 

azon személyek/családok jelentkezését, akik szívesen részt vesznek a programban és feldíszítenék utcafrontra néző, jól 

látható ablakukat. Azt, hogy ki melyik dátumnak megfelelően dekorálja ki ablakát, jelentkezési sorrendben a jelentkezők 

választhatják ki, a még szabad számok figyelembevételével. Ez az információ a résztvevők kivételével titkos lesz, hiszen ezt 

a faluban sétálva kell megkeresni a lelkes „vadászoknak”. Mindig az aktuális nap délelőttjén tesszük közzé a Bakiak 

csoportjában, hogy melyik utcában található az aznap este ,,kinyíló”, vagyis ünnepi fénybe öltöző ablak. A sorszámnak 

(dátumnak) meg kell jelennie a dekorációban, valamint kivilágítani is szükséges, egyéb tekintetben mindenki saját ötletei 

alapján díszíthet. A fényeknek este 17 órától 21 óráig világítaniuk kell, természetesen ennél hosszabb időtartam is 

választható. Aki megtalált egy ablakot, az posztolja a képet a Bakiak csoportban erre a célra létrehozott „Baki Adventi 

Ablakok” című fényképek mappába. Minden feltöltő apró ajándékban részesül. Varázsoljunk együtt ünnepi hangulatot 

településünkön! 

Játékra jelentkezni kizárólag a Bak Faluház oldalnak küldött privát üzenetben vagy a 0630 571 1937 telefonszámon lehet. A 

facebook poszt alatt kérjük, senki ne jelentkezzen, hiszen akkor egyből kiderül, kik vállalták ablakaik díszítését, így a játék 

lényege is elveszne!  

https://napelem.palyazat.gov.hu/
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A zöldhulladék lerakó használata 

A lerakó a 75-ös főúton Zalatárnok felé, az egykori TSZ majorral szemben található, októbertől már 

használható. Jelenleg csak lakossági beszállításra van lehetőség. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elhelyezni kívánt zöldhulladékot szíveskedjenek szétválasztani: a 

darálható, kemény, főleg fás szárú kerüljön a bejárattól balra, a lebomló, komposztálható pedig jobbra. 

Még a szállítás előtt győződjenek meg arról, hogy a növényi maradványok közé kommunális hulladék 

ne kerüljön! 

A hulladék elhelyezése csak az önkormányzat dolgozójának jelenlétében történhet. Hétköznap 

munkaidőben telefonos egyeztetés alapján (06 92 461-001) érkezik a kaput kinyitó kolléga. Minden 

hónap 2. szombatján 9-11 óráig biztosítunk hétvégi lerakási lehetőséget. (Idei dátumok: november 13., 

december 11.)  

A Kormányablak busz következő 

időpontjai Bakon: 

Polgármesteri Hivatal 

Rákóczi utca 2/A. 

2021. november 8. (hétfő) 

2021. november 22. (hétfő) 

Minden alkalommal 08.20-09.50 

óra között tudnak ügyeket intézni 

2021. december 1.-2022. február 

28. között a kormányablak busz 

működése szünetel. 

A polgármester fogadóórája: 

minden hónap 2. keddjén 

16-18 óráig 

2021-ben az alábbi napokon: 

november 9. 

december 14. 

Novemberi programok: 

november 12. 

Helyi termelői piac 

november 13. 

Héttorony Fesztivál 

november 19. 

Véradás 


