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Gombos Zsófia kiállítása 
2022. január 14-én nyílt meg a 

zalaegerszegi Városi Hang-

verseny- és Kiállítóteremben 

Gombos Zsófia és Kiss Ágnes 

Katinka kortárs festőművészek 

közös tárlata, Táj Idegen címmel. 

Zsófi kifinomult technikával 

előszeretettel örökít meg baki 

helyszíneket, ahogy ez a kiállítás 

címadó képe esetében is történt. 

A kiállított képek főként 

tájképekből állnak, de ezek mellett csendéletet és tyúkportrékat is 

láthatunk. 

A másik alkotó, Kiss Ágnes Katinka egészen eltérő módon, a digitális 

festészet alkalmazásával hozta létre absztrakt, élénk színvilágú műveit. 

A megnyitóról részletes tudósítás olvasható a Zalamédia honlapján: 

https://www.zalamedia.hu/vezeto-hirek/kortars/osvenyek-tyukok-

tajidegenseg 

Örömmel tapasztaltuk, hogy sok baki is részt vett a megnyitón. Aki kíváncsi 

az alkotásokra, a tárlat február 12-ig még látogatható. 

Közlekedés a Kossuth utcán 
December közepén egy rendőri intézkedést követően egy fekete Suzuki gépkocsi „parkolt le” a Kossuth utca keleti oldalán. 

Az autó a közlekedők véleménye alapján jelentősen akadályozta a forgalmat. A Rendőrség álláspontja szerint ez az akadály 

nem volt nagyobb mértékű, mint a többi 3-7 további naponta ott várakozó járműé… 

Az autót a tulajdonosa december 17-én távolította el a forgalmi sávból, igaz, hogy csak nagyjából 300 méterre jutott vele, 

ahol a padkán hagyta. Végül január elején tűnt el a jármű a településről. 

A parkolás mellett gyakori probléma a gyorshajtás is. Amikor nincsenek kint az „önkéntes forgalomlassítók”, sokan 

megfeledkeznek a lakott területen érvényes sebességkorlátozásról – mindkét irányban. 

November 3-án egy rendőrségi fórumon már felvetettük a gyorshajtás és a forgalom akadályozásának problémáit. A 

várakozni tilos táblákat a Magyar Közút helyezheti ki, mivel az útszakasznak ők a kezelői. A megyei igazgató úrtól már kértük 

az intézkedést, aki csak annyit ígért, hogy a forgalomtechnika megvizsgálja a kérdést. 

A sebességtúllépés miatt Soós Szabolcs rendőr alezredessel, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti 

osztályának vezetőjével folytattunk egyeztetést. Szóba került a VÉDA rendszer „kistestvérének”, az állandó mérő ún. 

Trafibox-nak a kihelyezése, de ezt ők nem tudják szakmailag támogatni, mert a 7410-es út forgalma nem egyenletesen nagy. 

Viszont rendszeresen végeznek mobil trafipaxos mérést, amire már januárban is volt példa. Ezért kérjük a Tisztelt 

Lakosságot, hogy tartsák be az 50 km/órás sebességkorlátozást! 

A parkolásra is lehet megoldást találni: a nyugati (páros) oldalon a hidak többsége alkalmas vagy azzá tehető a gépkocsi 

tárolására. A keleti (páratlan) oldalon is van erre példa, de ott talán egyszerűbb a kaput beljebb helyezni az ingatlanon, így 

nem kell kiszállni a kinyitásához (vagy megvárni az automatikát).  
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Változás a szelektív hulladékgyűjtés rendjében 

A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. hulladékfeldolgozó telephelyén 2021. évben jelentős technikai 

fejlesztések történtek, amelynek eredményeként 2022. évtől lehetővé válik a hasznosítható műanyag, 

fém, és papír hulladékok együttes kezelése, automatizált feldolgozása. 

A beruházás lehetőséget ad szelektív gyűjtés jelenleginél hatékonyabb és egyszerűbb módszerrel 

történő megszervezésére. Az Önt érintő legfontosabb változás, hogy megszűnik az elkülönített zsákban 

végzett - külön sárga és külön kék zsákos - gyűjtés, a közeljövőben egységes szelektív gyűjtőzsák 

kerül bevezetésre. A házhoz menő gyűjtés napja a korábban, 2022. évre meghirdetett időponthoz 

képest nem változik. A szelektív gyűjtésre kukásedényt használó Ügyfelek, ezen a napon ürítés 

céljából továbbra is kihelyezhetik mindkét gyűjtőedényüket. A jelenleg használt gyűjtőzsákok készleten 

lévő mennyisége még felhasználásra és kiosztásra kerül, illetve Ön is korlátlanul használhatja a 

birtokában lévő kék vagy sárga zsákokat a három fenti hulladéktípus (papír, fém, műanyag) együttes 

gyűjtésére. A jelenleg alkalmazott zsáktípus elfogyása után, az év I. félévében kerülnek kiosztásra az új 

típusú gyűjtőzsákok, a szokásos cserezsák formájában. A színe sárga lesz. 

A gyűjtés módszerének és a zsák típusának változása nem befolyásolja a szelektíven gyűjthető 

hulladékok körét. Az aktuálisan gyűjthető hulladékok továbbra is feltüntetésre kerülnek a zsák 

felületén. Részletes információk aktuálisan elérhetőek a www.zkn.hu honlapon. A gyűjtési tájékoztatót 

kérjük, feltétlenül tartsa be, mivel a nem megfelelő anyagok a gépesített feldolgozásban jelentős 

technikai zavarokat okozhatnak. A gyűjtésben nem engedélyezett hulladékok megjelenése esetén, 

dolgozóink a teljes kihelyezett hulladékmennyiséget a helyszínen hagyják! A technikai fejlesztés 

eredményeként a közterületen elhelyezett gyűjtőszigetek műanyag- és papírgyűjtő konténerei is egy 

gyűjtőjárattal kerülnek ürítésre. 

SZELEKTÍV GYŰJTŐZSÁKBAN, KUKÁSEDÉNYBEN, illetve a megfelelő feliratozású GYŰJTŐKONTÉNERBEN 

ELHELYEZHETŐ HASZNOSÍTHATÓ hulladékok: 

PAPÍR ALAPANYAGÚ: 

 - Karton és egyéb papír csomagolóanyagok tiszta, élelmiszer- és kenőanyag mentes állapotban (a kombinált karton és fólia 

csomagolást kérjük szétválasztani),  

- újságok, szórólapok, 

- könyvek (műanyag borítás nélkül), 

- irodai papírok (műanyag tasak nélkül). 

- italos kartondoboz (Tetra Pak). 

MŰANYAG ALAPANYAGÚ CSOMAGOLÓANYAGOK: 

- Fólia csomagolóanyagok közül: (LD)PE (zsugorfólia is lehet) (háromszög jelölés: „4”), 

- csomagolóanyag flakonok, palackok, poharak közül: PET, HDPE, PP, PS (háromszög jelölés: „1” „2” „5” „6”), 

A flakonokat, palackokat – folyadékmentes állapotban – kérjük összenyomni, de nem teljesen kilapítani! 

FÉM ALAPANYAGÚ CSOMAGOLÓANYAGOK: 

- Fém italos- és konzervdoboz (élelmiszermentes állapotban) 

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

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

Az elhasználódott gumikat az új abroncsokat felszerelő gumiszervizekben vagy a Zala 

Plaza mögötti hulladékudvaron keresztül önállóan tudják leadni.  



Baki Hírek 2022. január 4. oldal 

MobilGazda alkalmazás 

Elindult a Magyar Államkincstár MobilGazda Facebook 

oldala az agrár- és vidékfejlesztési támogatásokat kérelmező 

ügyfelek és képviselőik számára. Cél, hogy a Magyar 

Államkincstár a MobilGazda Facebook oldal követőinek 

naprakész információkat szolgáltasson a mezőgazdasági és 

vidékfejlesztési támogatásokkal kapcsolatban. 

Az oldalon megtalálhatók a MobilGAZDA alkalmazást érintő hírek, bemutatók, felhasználást segítő 

videók; a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokat érintő hírek és közlemények, fontosabb 

határidők, az ügymenettel kapcsolatos információk, a támogatási intézkedések ismertetői, gyakori 

kérdésekkel kapcsolatos bejegyzések, álláshirdetések.   

MobilGazda Facebook oldal: https://www.facebook.com/mobilgazda   

2022. február 28-ig a kormányablak busz 

működése szünetel. 

A polgármester fogadóórája: 

Minden hónap 2. keddjén 16-18 óráig 

Következő alkalom: 2022. február 8. 

Bejelentkezés: +36 (30) 2045045 

Gyűjtés Pajtényi Béla plébános emlékművére 

Számlaszám: 

Takarékbank 50466508-50000335 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Baki Közös Önkormányzati Hivatal 

Messengerben küldött üzenetek alapján 

hivatalos ügyet nem indít. 

Amennyiben olyan ügyben keresnek meg, 

amelyben intézkedést szeretnének, 

személyesen, 

telefonon, 

levélben, 

e-mailben 

fordulhatnak hozzánk. 

Elérhetőségek: 

Telefon: 92/461-001 

Mobil: +36 30 1886146 

e-mail: jegyzo.bak@zalaszam.hu 

 HUMOR   RÖVID KÖZLEMÉNYEK 


