
 BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2021. november 

Nyertes civil pályázatok 
A Miniszterelnökség tájékoztatása alapján a Civil közösségi tevékenységek 

és feltételeinek támogatása című kiírásban – tartaléklistáról – a következő 

pályázatok részesültek támogatásban: 

Baki Asszonyok Faluvédő Egyesülete: 6.000.000 Ft, melyet a klubhelyiség 

felújítására, 

Baki Óvodáért Alapítvány: 1 985 017 Ft, melyet a csoportszobák új 

bútoraira, 

Kistermelők Baráti Egyesülete Bak: 1 343 800 Ft, melyet zöldterület 

karbantartó eszközök beszerzésére fordíthatnak. 

Az elnyert támogatásokhoz gratulálunk, a megvalósításhoz sok sikert 

kívánunk! 

Adventi programok 
November 28-án az első gyertyát meggyújtottuk a falu adventi koszorúján, 

melyet Pásztor Emánuel atya megszentelt. 

December 1-jén kezdődik és 24-éig tart az Adventi Ablakok elnevezésű 

kezdeményezés, melynek keretében 17 és 20 óra között minden nap máshol 

gyúlnak feldíszített ablakok fényei. Egyúttal „ablakvadászat” indul, a 

legszorgalmasabb gyűjtők ajándékban részesülnek! 

December 5-én 15 órakor a Mikulás gyújtja meg a második gyertyát a koszorún, majd elindul a 

Mikulás járat a tavalyi mintájára, minden utcát végigjár és az őt váró gyermekeket megajándékozza. 

December 12-én Luca-napi kézműveskedés után 3. gyertya meggyújtása (szabadtéri rendezvény), az 

elkészített díszeket a falu karácsonyfájára is feltehetik. 

December 13-17. Betlehem készítése 

December 17. Helyi 

Termelői Piac 15-18 óráig 

December 19. 4. 

gyertya gyújtása az 

adventi koszorún 
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Suli hírek – az iskolában történt 

Október, november hónapokban is bővelkedtünk programokban. 

Október 5-én kerékpártúra keretében a felsős diákok a Tündérkertbe látogattak, megismerték az 

őshonos gyümölcsfák jelentőségét. 

Október 6-án az aradi vértanúkról osztálykeretben emlékeztünk meg, felelevenítve az 1849-ben történt 

igazságtalan ítéleteket honvédtábornokaink kivégzéséről. 

Október 9-én a Faluház által hirdetett szüreti rajzversenyen eredményesen szerepeltek diákjaink, 

Vöröss Ágnes tanárnőnek köszönhetően. 

Bábszínházba is eljutottak az alsósok, és a Babszem Jankó című előadást nézhették meg 

Zalaegerszegen. 

Hagyományunkhoz híven részt vettünk a söjtöri iskola Deák napi váltóversenyén is.  

Iskolánkban évek óta működik a Tanulást Könnyítő Program, melyet kollégáink eredményesen 

alkalmaznak az alsó tagozaton. A módszer lényege, hogy a mozgásos feladatok végzése közben 

gyakorolnak elméleti ismereteket a gyerekek. A Bázisprogram keretén belül 2 alkalommal mutatták be 

a kollégák a módszer alkalmazását a környező iskolák tanárainak. 

Csatlakoztunk a TeSzedd mozgalomhoz, így a gyerekek a nekik kijelölt területeken felszedték az elszórt 

hulladékot. 

A Lázár Ervin Program keretében az 4. osztályosok „Kezdetben vala a zene”; a 7. osztályosok pedig a 

„Magyarnak lenni” című előadást nézhették meg. 

Az október 23-i ünnepélyt iskolai keretek között tartottuk meg, melyre Bősze Katalin tanárnő 

segítségével a 8. osztályosok készültek ünnepi műsorral. 

November elején rendőrségi bűnmegelőző foglalkozáson vettek részt a gyerekek. 

10-én tartottuk az iskolai mesemondó versenyt. A lelkes kis alsós mesemondók szabadon választott 

mesékkel örvendeztették meg társaikat. A zsűri a következő döntést hozta: 

1. osztály: 1. helyezett: Salamon Gréta Katalin; 2. hely: Mojzes Szófia; 3. hely: Cseh Endre Márton 

2. osztály: 1. hely: Osadczuk Flóra; 2. hely: Orsós Viktória; 3. hely: Magyar Lili 

3. osztály: 1. hely: Bogdán Miranda; 2. hely: Godena Lilien; 3. hely: Horváth Izabel 

4. osztály: 1. hely: Dömötör Virág; 2. hely: Gecse Manna; 3. hely: Czigány Zsófi; 3. hely: Nagy Zsombor 

Hagyományunkhoz híven, a mesemondó versenyhez rajzpályázat is kapcsolódott. Díjazottak: 1. 

osztályból: Salamon Gréta, Mojzes Szófia, Jandó Lara, Németh Magdaléna, Orsós Antal. 2. osztályból: 

Lenner Dávid, Couves Olivér, Osadczuk Flóra, Horváth Izabella, Orsós Szabina, Fitos Regina.  3. 

osztályból: Laska Máté, Rózsás Luca, Bangó Zsombor, Horváth Izabel. 4. osztályból: Horváth Olivér, 

Farkas Árpád, Punka Botond, Gecse Manna, Marton Hanna. 

11-én este több tanuló és pedagógus vett részt a Márton-napi felvonuláson. 

A Regionális festészeti- és rajzversenyen, melyet a zalaegerszegi Ady iskola hirdetett meg, 4 megye 

diákjai közül Vöröss Ágnes tanárnő diákjai kaptak nagyon előkelő helyezéseket: Gerencsér Réka első, 

Balogh Nóra második lett!  

A felsősök filharmóniai előadáson vettek részt: a Monarchia Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese 

előadásában az Évszakok c. összeállítást nézték meg. 

A vírushelyzet miatt a Szülői Munkaközösség nem rendezi meg hagyományos bálját, ám a szülők 

fontosnak tartják az iskolás gyerekek támogatását. Ezért tombolatárgyakat és támogatói jegyeket 
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vásároltak, melynek összege 236.000 Ft lett. A befolyt összeg az alapítvány és az SZM számláját 

gyarapítja. 

Köszönjük minden támogatónak a felajánlásokat! 

  

 Gerencsér Réka grafikája Balogh Nóra festménye 

Héttorony fesztivál 

November 13-án Bakon volt a Héttorony Fesztivál idei harmadik állomása. A program kezdeteként a 

Viszák, Tündérkertek kiállítás megnyitására került sor, majd Resti Kornél zenekar koncertjét, végül a 

Branka Trió és a Guessous Mesi Trió közös előadását hallhatta a közönség. 

 
A színpadon a zenéjével az irodalom és a könnyűzene határvidékén kalandozó Resti Kornél zenekar, melynek tagjai: 

Lázár Miklós – cselló, vokál; Papp Máté – gitár, ének; Apró Anna – koboz, ének; Szabó Bence – szólógitár, mandolin 
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Tájékoztatás az október 18-i lomtalanításról 

A Szolgáltató által elvégzett lomtalanításhoz az önkormányzat önerőből biztosította az elektronikai 

hulladék és a használt gumiabroncs begyűjtését. A hulladék mennyisége és elszállításának költségei: 

hulladékfajta mennyisége 
költsége 

nettó bruttó 

képcsöves televíziók, monitorok és hűtők 2720 kg 206.720 Ft 262.534 Ft 

egyéb elektronikai eszközök 1220 kg 64.660 Ft 82.118 Ft 

gumiabroncs 2220 kg 122.100 Ft 155.067 Ft 

A szállítási költség: 216.027 Ft volt, így a külön gyűjtés mindösszesen bruttó 715.747 Ft-ba került. 

Ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 2022-ben a gumiabroncsok begyűjtését a 

Szolgáltató nem végzi el, az Önkormányzat sem tervez erre a célra konténert hozatni. Az 

elhasználódott gumikat a gumiszervizeken vagy hulladékudvaron keresztül önállóan 

tudják leadni. 

A zöldhulladék lerakó használata 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elhelyezni kívánt zöldhulladékot már otthon szíveskedjenek 

szétválasztani: a darálható, kemény, főleg fás szárúra és a lebomló, komposztálhatóra. Ez a lerakást 

gyorsítja. 

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. (Idén még december 11-én)   

2021. december 1.-2022. február 28. között a 

kormányablak busz működése szünetel. 

A polgármester fogadóórája: 

minden hónap 2. keddjén 16-18 óráig 

Következő alkalom: 2021. december 14. 

Bejelentkezés: +36 (30) 2045045 

Gyűjtés Pajtényi Béla plébános emlékművére 

számlaszám: 

Takarékbank 50466508-50000335 

Pásztor Emánuel plébános 

2021. november 28-tól 

a baki plébánián érhető el 

Telefonszáma: +36 (20) 7708871 

 HUMOR   RÖVID KÖZLEMÉNYEK 


