
 BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2022. február 

Hogyan lehet segíteni az ukrajnai menekülteknek? 
Magyar Vöröskereszt 

adományvonal: 1359, pénzadományok: 10405004-00026548-00000009 (a közleményben szerepeljen: humanitárius válság) 

Magyar Ökumenikus Segélyszervezet 

adományvonal: 1353, pénzadományok: 1705008-20464565-00000000; Határtalan segítség oldal: 

https://segelyszervezet.hu/kampanyok/haboru-ukrajnaban/ 

Baptista Szeretetszolgálat 

adományvonal: 1355, adományozó weboldal: https://www.baptistasegely.hu/adomanyozas, pénzadományok: 10918001-

55555555-55555555 

Magyar Református Szeretetszolgálat 

adományvonal: 1358, Jobb Adni oldal: https://adomany.jobbadni.hu/kampanyok/38, pénzadományok: Magyar Református 

Szeretetszolgálat (közlemény: Nemzeti Összefogás) 

Híd Kárpátaljáért-program 

adományvonal: 1357, pénzadományok: 11711711-22222222 

Katolikus Karitász  

adományvonal: 1356, pénzadományok: https://karitasz.hu/segitene/penz; számlaszám: 12011148-00124534-00100008 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 

adományvonal: 1350, https://adomanyozz.hu/program/ukrajna; számlaszám: 11784009-20200776 

Emléktúra 1848-2022 
Kedves játékos kedvű Bakiak! 

A közelgő március 15-i ünnephez kapcsolódóan tesszük közzé felhívásunkat.  

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a magyarság egyik kiemelkedő 

nemzeti ünnepe. Ez egybeesik a tavasz kezdetével, a természet megújulásával. 

Ezért hívunk mindenkit egy kis sétára, túrára. A község kedvelt kirándulóhelye a baki hegy, melynek különböző pontjaira kihelyezett 

állomásokon feladatlapok várják a kirándulókat. Kérjük, hogy a feladatlapokat gyűjtsék össze, majd akár otthon, közösen a családdal 

megoldva juttassák el a Faluházba! 

Két beküldési lehetőséget ajánlunk: 1. a papírokat névvel ellátva (párosok, családok, csapatok esetén mindenki neve szerepeljen) a 

Faluházba vagy a postaládába lehet leadni; 2. a lefényképezett megoldásokat a Faluház Facebook oldalához tartozó Messenger 

üzenetként is beküldhetik. 

Az állomásokra piros-fehér-zöld színű szalagok fogják felhívni a figyelmet. A pontok helyszínét a Facebook-on is közzé tesszük, de 

nyomtatott formában az első állomásponton, a Faluháznál is megtalálhatóak lesznek. Kérünk mindenkit, hogy a kihelyezett anyagokhoz 

csak azok nyúljanak, akik részt kívánnak venni a játékban! A papírok tárolóedényét kérjük, hogy gondosan zárják vissza! 

Az állomáshelyek péntektől, azaz március 11-től találhatóak meg a térképen megjelölt helyeken és egészen 20-án estig felkereshetőek. 

A feladatlapok leadási határideje: március 21. éjfél. 

A játék értékelése és díjazása 

A megoldásokat március 21. után fogjuk ellenőrizni. Minden résztvevő emléklapot és ajándékcsomagot kap, melynek átadására 25-én, 

pénteken 17:00 órakor az ünnepélyes eredményhirdetésen kerül sor. 
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Borbírálat 2022. március 13-án 

A Kistermelők Baráti Egyesületének vezetősége 

meghívja az egyesület tagjait és minden kedves 

érdeklődőt az idei borászati vetélkedőre és a 

hagyományos BORBÍRÁLATRA, amely 

2022.03.13-án 15.30 órakor kezdődik a 

Faluházban. 

Program:  

Megnyitó, Borbírálat – Szőlő-bor Totó, Vacsora, Mulatság 

A minták leadása a Faluházban: 

2022.03. 11-én 17 órától 19 óráig és 2022.03. 12-én 18 órától 19 óráig 

A mintákat kizárólag ezen a két napon tudják fogadni! 

A borokat fajtánként 3 darab 7 dl-es üvegben, felcímkézve (név, fajta, szőlő termőhelye) 

kell leadni. 

A közelmúlt rendezvényei 
  

2022.02.19. első baki hegyi forraltbor túra 

2022.03.01. Télűző farsangi felvonulás 

2022.01.29. Vince-napi pincejárás 
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Nagy tömegű szállítás a hegyi úton 

Emlékeztetjük a hegyen területtel rendelkezőket, hogy az ingatlanjukon tervezett építkezés, fakitermelés, mezőgazdasági munkákkal 

összefüggésben építőanyag, tűzifa, trágya, stb. szállítás céljából a Baki hegyi úton és a hozzá csatlakozó önkormányzati utakon a 

súlykorlátozást meghaladó össztömegű járművel közlekedésre előzetesen engedélyt kell kérni. Az engedély kiadásához meg kell 

adni a szállítás időpontját, az ingatlan helyrajzi számát, az engedélyes adatait (név, cím, telefonszám), a szállító gépjármű forgalmi 

rendszámát, valamint a fordulók tervezett számát. A szükséges nyomtatvány a Hivatalban érhető el. 

A fordulónként megállapított 5.000 Ft összeget a Baki Hegyi Út Építése Alapítvány 74000119-10702181 számú számlájára kell befizetni.
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Az óvodai alapítványi bálról 
Köszönjük az Óvoda szülői közösségének a szervezést, a támogatóknak pedig a részvételt! Egy nagyon 

jó hangulatú bál került lebonyolításra, sok-sok tombola nyereménnyel.  

Az étel ízletes és bőséges, a kiszolgálás pedig nagyszerű volt. Köszönet érte a Válicka csapatának! 

A zene felülmúlhatatlan, a zenész nagyszerű hangulatot teremtett. Egész éjjel húzta a talp alá valót. 

Köszönjük Gaál Szabolcsnak! 

A szülői közösség és a támogatók közel 300.000 forinttal járultak hozzá gyermekeket 

érintő beruházások támogatásához. 

A Szülői közösség az év folyamán a gyerekek udvari játékainak fejlesztése érdekében focikapukat és 

kisvonatot rendelt az udvarra. Ezek az eszközök a tavasszal kerülnek felszerelésre, vehetik birtokba a 

gyerekek.   

 

 

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 

A Kormányablak busz március hónapban 

ismét megkezdi működését. 

A következő időpontja Bakon: 

Polgármesteri Hivatal 

Rákóczi utca 2/A. 

2022. március 28. (hétfő) 

08.20-09.50 óra között tudnak ügyeket intézni 

Gyűjtés Pajtényi Béla plébános emlékművére 

Számlaszám: 

Takarékbank 50466508-50000335 

A terv bemutatása a következő lapban lesz. 

 HUMOR   RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

A használt sütőolaj gyűjtésének 
eredménye 

A Baki Óvodáért Alapítvány 24.500,- Ft-tal 
gazdagodott a Biotrans Kft-vel kötött 

szerződés alapján, melyet az óvoda előtt 
található gyűjtőedényben elhelyezett közel 

1 tonna használt olajért fizettek. 

Köszönjük minden környezettudatos 
magatartást tanúsító lakosnak! 

Kérjük használják ezt a lehetőséget a 
továbbiakban is! 


