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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2021. december 

Köszönetnyilvánítás 

Ezúton is szeretnénk kifejezni köszönetünket mindazoknak, akik részt vettek a település ünnepi 

díszítésének (adventi koszorú, karácsonyfa, virágtartók, betlehem) elkészítésében, vagy hozzájárultak 

valamilyen alapanyaggal! 

Az általános iskola 4. osztálya, Balogh Elemér, Baloghné Bacsa Ibolya, Bangó család, Bohár Adrián, 

Czigány Józsefné, Czigány Judit, Eszter Róbert, Harmath László, Kovács László, Laska Péterné, 

Pálfi Viktória, Talpalló János, Tamás Béla, Vas Lászlóné 

Köszönjük azon családok és kollektívák lelkesedését, akik idén adventi ablak díszítését vállalták! Bár a 

kezdeményezés eredetileg csak a díszítésről szól, ez szinte kivétel nélkül vendéglátással is párosult. 

Reméljük jövőre is marad elég vállalkozókedv, és újabb családok kapcsolódnak be a programba! 

Forgalmi változások a településen 
A közmeghallgatáson elhangzottak és lakossági egyeztetések alapján a Rákóczi utca 19 és 39. 

közötti lakóútra csak az ingatlanok tulajdonosai és a hozzájuk érkezők hajthatnak be. 

Egyéb gépjármű számára AZ ÁTHALADÁS TILOS! 

A József Attila utcában a támfal miatt rosszul belátható részen 

forgalomtechnikai tükör került elhelyezésre. 

A hegyen 30 kilométer per órás sebességkorlátozást vezettünk be baleset-

megelőzés céljából. 
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A 2021-es év helyi krónikája 
Február 2-án a COVID járvány miatt szűk körben került sor a Magyar Falu programban elnyert bruttó 

30 millió forintos támogatásból elkészült orvosi rendelő avatására. Az épület alsó szintje teljesen 

megújult, megváltozott az elrendezése is a jobb helykihasználás érdekében. Folytani szeretnénk a 

felújítást az épület külsejével, valamint a bútorzattal és eszközökkel. 

Február 9-én helyezték ki az óvodánál a használt étolaj 

gyűjtésére szolgáló edényt, amellyel a környezet védelme 

mellett az óvoda alapítványát tudjuk támogatáshoz juttatni 

(25 Ft/kg).  

Március 19-én és 22-én ültettünk el az iskolai sportpálya 

környezetében 8 darab gömbjuhart, 8 db gömbkőrist és 4 

darab hársfát, mellyel a kivágott nyírfák pótlása mellett az 

esztétikus környezet kialakítása is célunk volt. Az ültetést 

megelőzően sor került az egykori – használaton kívüli – 

salakos futópálya rekultivációjára is. 

Április 18-26. között elkészült az orvosi rendelő és a hivatal 

új, automatizált kapuja, melyet saját forrásból 

finanszíroztunk. 

Május 21-én ültettük el az önkormányzat tulajdonában lévő hegyi területen az úgynevezett 

„Tündérkert” 22 őshonos gyümölcsfáját. A Zártkerti program pályázatának alcéljaként vállalt feladat 

teljesítése mellett így csatlakoztunk a tündérkert mozgalomhoz. Ennek célja, hogy minden településen 

legyen a hagyományos fajtákból telepített kert, megőrizve ezzel a fajták sokszínűségét. A kerítés 

elkészítésében és a fák elültetésében a Kistermelők Baráti Egyesülete tagjai vettek részt. 

Június 4-én ünnepeltük az óvodánk jubileumát: a 2020/2021-es nevelési év az 50. volt az intézmény 

működésében. A jelenlegi kollektíva mellett sokan eljöttek a volt dolgozók közül is, hogy felidézzék az 

elmúlt évtizedek történéseit. 

Június 16-án kezdődtek meg a plébánián a belső felújítás kivitelezési munkái. Emiatt a plébános 

átmenetileg Csatárba költözött. 

Július 5-én indult az önkormányzati kerékpárút kivitelezése. A Széchenyi tér és a Rákóczi utca nyugati 

oldalának járdáját érintő beruházással a cél a környezet szépítése mellett a közlekedés biztonságának 

növelése volt. A 75-ös főútvonal és a meglehetősen forgalmas 7410-es út csomópontját így sikerült 

mentesíteni a kerékpáros forgalomtól. 

Július 11-én a Kistermelők Baráti Egyesülete baki hegyen tartott hagyományos szakmai napját ezúttal 

a Göcseji Dombérozó programsorozatába illesztve rendeztük meg. Környezeti és gasztronómiai 

értékeinket így sikerült szélesebb közönségnek bemutatni. 

Július 15-29. között nagyrészt a 2019-es Zártkerti Programban elnyert támogatásból, önerő 

bevonásával elkészült a baki hegy középső részén lévő utak nagy részének felújítása. A már korábban 

felújított szakaszokhoz így még további nagyjából 900 méter út csatlakozott, biztosítva ezzel az érintett 

birtokok könnyebb megközelítését. 

Július 19-23. között végezte el a Zalavíz az ivóvíz hálózat átmosását. Erre azt követően kerülhetett 

sor, hogy megtörtént a hálózat csomópontjainak átépítése saját, több, mint 5 millió forintos forrásból. 

Az ivóvíz a kútjainkból külön tisztítástechnológia nélkül kerül a hálózatba. A mélyfúrású kutak vizében 

a környékre jellemző módon magas a természetes vas- és mangántartalom. Ez a vízben elsősorban 

esztétikai problémaként jelentkezik: lerakódik a csövekben, tartályokban, barnás elszíneződést okoz a 

kádakon, WC csészéken. A mosást követően érezhető javulást tapasztaltunk a víz minőségében. A 

probléma teljes megszüntetésére két mód van: csatlakozás a zalaegerszegi hálózathoz, ahol ezt a két 
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anyagot már kizárták a vízből, vagy a kutak ellátása tisztítástechnológiával. Mindkét megoldás 

százmilliós nagyságrendű forrást igényel, saját erőből sajnos egyiket sem tudjuk megoldani. 

Augusztus 10-én került sor a Zártkerti programból felújított hegyi útszakaszok felavatására. 

Augusztus 14-én tartottuk meg a 30 éves néptánccsoportunk tiszteletére a Pántlika Folklór Napot, 

amely ugyan 2020-ban lett volna esedékes, de a pandémia ezt is felülírta. A színes program sikeres 

gálával zárult. 

Augusztus 25-én megtörtént a kerékpárút műszaki átadása. 

Szeptember 8-án megtartottuk az idei 

közmeghallgatást, ahol a lakosság sok értékes 

felvetéssel élt, melyeket igyekszünk megvalósítani. 

Szeptember 25-én került sor a Települési Önkéntes 

Mentőcsoport minősítő gyakorlatára, melyet Zala 

Megye Polgári Védelmi Szövetsége is támogatott. A 

gyakorlaton jelen volt Karóczkai János ezredes, a 

Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 

vezetője, aki az értékelésnél kiemelte a csapattagok 

kiváló munkáját. 

Október 2-9. között szüreti napok 

rendezvénysorozatra került sor. Ezt nagy sikerű 

szüreti felvonulás indította 2-án, majd bál, biciklitúra, 

termelői vásár, rajzpályázat, szőlőfeldolgozás, 

mustkóstoló után zenés est zárta 9-én. 

Október 19-én első alkalommal csatlakoztunk a 

„TeSzedd” önkéntes hulladékgyűjtő akcióhoz, 

melynek keretében az iskola tanulóival az erdőszélen elszórt hulladékot gyűjtöttük össze. 

Október 28-án került sor a kerékpárút avató ünnepségére. A Magyar Falu Program bruttó 30 millió 

forintos támogatásából megvalósult beruházás avatásán ismét vendégünk volt Vigh László 

országgyűlési képviselő úr. 

November 13-án a Faluházban a Héttorony Fesztivál idei eseménye zajlott, melynek keretében fiatal 

magyar előadók rendkívül színvonalas zenei produkcióit hallhatta a közönség. 

November 24-én került sor a plébánia műszaki átadására, melyet követően 27-én a plébános 

visszaköltözhetett Csatárból, szolgálatát ismét Bakon végzi. 

December 1-jén második alkalommal indult el Bakon az adventi ablakok kezdeményezés, melynek 

keretében 17 és 20 óra között minden nap máshol gyúlnak feldíszített ablakok fényei egészen 

Szentestéig. 

December 5-én a fokozódó vírushelyzet miatt, a tavalyi mintájára ismét útnak indult a Mikulásjárat, 

hogy a kicsiknek házhoz vigye az ajándékot. 

December 19-én meggyújtottuk a falu adventi koszorúján a 4. gyertyát is, majd az óvodások műsorát 

követően Pásztor Emánuel plébános megszentelte a betlehemet. 

Szociális ellátások 

2021-ben is igyekezett az Önkormányzat támogatni a rászoruló lakosságot. A korábbi módok: települési támogatás, temetési 

támogatás, babakötvény, szociális tűzifa juttatása mellett idén óvoda- és iskolakezdési támogatást, lakhatási támogatást, a 

több gyermekes családoknak vásárlási utalványt tudtunk adni. Ebben az évben – 2020 után második alkalommal – a 70. 

életévüket betöltött lakóink ismét karácsonyi élelmiszercsomagot kaptak.  
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Hulladékszállítási időpontok 2022-ben (felső: kommunális, alsó: szelektív) 

   

A polgármester fogadóórája: 

minden hónap 2. keddjén 16-18 óráig 

Következő alkalom: 2022. január 11. 

Bejelentkezés: +36 (30) 2045045 

Gyűjtés Pajtényi Béla plébános emlékművére 

számlaszám: 

Takarékbank 50466508-50000335 

Mindenkinek azt kívánom, 

hogy az új évben  

a CORONA ismét csak egy sör legyen! 

A POZITÍV szó 

ismét valami jót jelentsen! 

TESZTEKET 

csak az iskolában írjanak! 

MASZKOT csak karneválon viseljünk! 

TÁVOLSÁGTARTÁS csak a rossztól 

legyen és ne egymástól! 

BÚÉK 2022 

 RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

2021-ben született gyermekek Bakon: 

Ambrus Péter, Botos Zalán András, Dávid Mia, Domján Izabella, Ferincz Dominik, 

Fodor Vince, Gál Benjámin, Horváth Botond, Jordán Zselyke Zoé, László Lotti, Lecsek Lili, 

Spolmin Rudolf, Tóth Aladár, Tóth Noel, Varga Lili, Vincze Bendegúz, Zubor Bence 

 HUMOR  


