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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2022. március 

Országgyűlési választás és népszavazás április 3-án 
A rendszerváltás után 9. alkalommal kerül sor országgyűlési választásra. A szavazóhelyiségben az a 

választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A választópolgárnak igazolnia kell 

személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), 

valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját (pl. lakcímkártyával). 

A veszélyhelyzetre vonatkozó szabályozás az alábbi rendelkezéseket tartalmazza: ÉRVÉNYES a 
személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély, illetve az útlevél, ha az érvényességi ideje 2020. 
március 11. és 2022. május 31. közötti (ideértve a március 11-én és május 31-én lejárt okmányokat is) 

Bakon az utolsó négy választáson a részvételi arány folyamatosan emelkedett. 2018-ban 

volt az eddigi legmagasabb, amikor az 1340 szavazásra jogosultból 959-en járultak az urnákhoz 

(71,57 százalékos részvétel). 

Április 3-án három szavazólapot lehet kitölteni: egyéni országgyűlési képviselőre (8 jelölt) 

és országos pártlistára (6 db) lehet szavazatot leadni, valamint ezúttal négy népszavazási 

kérdésre is választ adhatunk. Reméljük ezúttal is minél többen élnek választójogukkal és felkeresik a 

szavazókörüket! 

Közös faültetés 2022. április 9-én 
A Településfásítási Program második ütemében elnyert 30 darab sorfát hamarosan szállítják.   

Az elültetésükhöz közösségi összefogást hirdetünk. Április 9-én (szombaton) 9 órakor kezdjük a fák 

ültetését a Rákóczi és Rózsa utcában, valamint a Széchenyi téren. A szükséges gödröket előre ki fogjuk 

ásni, tehát a feladat csak a fák beültetése, karózása, 

megöntözése lesz. A civil szervezetek képviselői 

mellett várjuk a lakosság részvételét is! Kézi 

szerszámokat korlátozott mennyiségben tudunk 

biztosítani, ezért kérjük, hogy aki tud lapátot, ásót, 

kapát hozzon magával! 

Rossz idő esetén az ültetésre április 15-én 

(nagypénteken) délelőtt kerül sor. 

  

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 

a 2022/2023-as nevelési évre 

A beiratkozás időpontja: 2022. április 20-22. (szerda - 

péntek) reggel 8 órától 15 óráig. 

Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi 

jelentkezési lapokat, valamint a szükséges dokumentumok 

másolatát a beiratkozásra hozzák magukkal! 

Az óvodai felvételről az óvoda vezetője 2022. május 25-ig 

dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodába felvett 

gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető 

dönt. 

A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozat 

a szülői felügyeleti jogról letölthető a 

www.gocsejkapujaovik.hu oldalról, vagy az óvodában 

munkanapokon 8-15 óra között személyesen is kérhető. 

http://www.gocsejkapujaovik.hu/
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Az idei borbírálat eredménye 

Két év szünet után, március 13-án a megszokott keretek között tartotta meg hagyományos borbírálatát 

a baki Kistermelők Baráti Egyesülete. A bírálatra beérkezett 58 mintát dr. Pálfi Dénes kertészmérnök, 

Sabján Kitti borász, Szabó László kertészmérnök, valamint Rába Szilárd borász mellett a résztvevők is 

bírálhatták. A többnyire 2021-es évjáratú borok kiemelkedően szerepeltek: a mintákból 44 arany, 13 

ezüst, egy pedig bronz minősítést ért el. „Az évjárat fehérbora” címet Horváth Antal Zengő borával 

érdemelte ki. 

Elkóborolt kutyák azonosítása 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Önkormányzat a 

közelmúltban chip olvasó készüléket vásárolt. Ennek segítségével a 

településen kóborló kutyák azonosítása elvégezhető, amennyiben 

rendelkeznek a 2013. óta kötelező mikrochippel, melynek adatrögzítését 

az állatorvos a nyilvántartó rendszerben elvégezte. 

Gyakran fordulnak hozzánk azzal a problémával, hogy valamelyik 

utcában ismeretlen eb kóborol. Amennyiben sikerül az állat közelébe 

kerülve kiolvasni az azonosítót, a nyilvántartóban a tulajdonos 

megtalálható. Így elkerülhető, hogy az eb menhelyre vagy gyepmesterhez kerüljön, ha van gazdája. 

Mivel az eszköz a Hivatalban található, használatára jelenleg csak munkaidőben van lehetőség. 

A közelmúlt történései 
Az Önkormányzat saját forrásból (2.880.000 Ft-ért) vásárolt egy használt Peugeot Boxer kisteherautót, 

mellyel a település üzemeltetési feladatait szeretnénk megkönnyíteni. 

A sportpályához visszakerültek a felújított régi kispadok, hogy a mérkőzésekre kilátogató nézők 

kényelmét szolgálják. 

Március 21-én a Települési Önkéntes Mentőcsapat tavaszi gyakorlata keretében a Faluház oldalában 

található BAK felirat új kerti szegélyének beépítésére került sor. A munkában részt vett: Gáspár Péter, 

Takács János, Fabricius Károly, Vas István, Balogh Elemér és Farkas Tamás. 

Hamarosan sor kerül az évelő növények beültetésére, melyet követően ismét településünk színfoltja 

lesz a felirat.    

♻️ Környezetvédelem ♻️ HASZNÁLT SÜTŐOLAJ LEADÁS ♻️ 

Adja le a használt sütőolajat és sütőzsiradékot lezárt csomagolásban 

Bakon az Óvodánál (nagy sárga kuka a kapu mellett)! 

Nyerjen 50 000 forintot és további 50 000 forint támogatást 

a Göcsej Kapuja Bak Óvodának az OLAJTOTÓ kitöltésével! 

A játék elérhető: www.cseppetsem.hu/olajtoto 
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Sport ajánló 
Az eddigi három tavaszi fordulóban villámrajtot vett 

a labdarúgócsapat: minden mérkőzését megnyerte. 

(Bak-Letenye 4-0; Böde-Bak 2-5; Bak-Becsehely 2-1)   

A tavasz hazai mérkőzései a következők: 

Bak – Keszthely 2022. április 3. 15:30 

Bak – Police-Ola 2022. április 17. 16:00 

Bak – Murakeresztúr 2022. május 1. 16:30 

Bak – Cserszegtomaj 2022. május 15. 17:00 

Bak – Nova 2022. május 22. 17:00 

Bak – Páterdomb 2022. június 5. 17:00 

Pajtényi Béla plébános emlékműve 

Pajtényi Béla plébános mellszobra a római katolikus templom előtti tér délkeleti részén kerül 

elhelyezésre. 

A Farkas Ferenc szobrászművész által készített terven a szobor imára 

kulcsolt kezekkel, miseruhában jelenik meg. A rendelkezésre álló 

fényképek alapján a szobor megfogalmazása realisztikus felfogású, 

részletgazdag, érzékeny mintázásmódú. Javasolt anyaga bronz, 

viaszveszejtéses technikával kerül kivitelezésre, mely hívebben adja 

vissza a mintázott felületet. A figura magassága kb. 80 cm. 

A szobrot hordozó posztamens anyaga süttői mészkő. Három elemből 

kerül összeépítésre, egy 60x50x20 cm-es lábazati, egy 40x30x85 cm-

es középső és egy 60x50x15 cm-es fejezeti elemből. A középső elem 

alkalmas a felirat hordozására. 

A művész árajánlata alapján a kivitelezés költsége: 4.200.000 Ft + 

ÁFA, azaz 5.334.000 Ft, melyhez a felajánlásokat a Takarékbank 

50466508-50000335 számú számlára lehet befizetni. 

Aki szívesen adakozna, de az átutalás számára nehézséget okoz, kérjük 

jelezze Vas István egyházközségi elnöknek vagy Farkas Tamás 

polgármesternek! Ilyen esetben nyugta ellenében személyesen is át 

tudjuk venni az adományt. 

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 

A Kormányablak busz következő időpontjai Bakon: 

Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 2/A. 

2022. április 11. (hétfő) és 2022. április 25. (hétfő) 

08.20-09.50 óra között tudnak ügyeket intézni 

 HUMOR  

 RÖVID KÖZLEMÉNYEK 


