
 BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2022. április 

Megkezdődött a ravatalozó felújítása 
Egy 2018-ban beadott LEADER pályázaton 

elnyert 12.496.709 Ft támogatás felhasználásával 

a ravatalozó külső része egy közel 38 m2-es fedett 

előtérrel bővül. Ezen kívül a tető megkopott, több 

helyen elmozdult palafedését zsindelyre cserélik. 

A két fő munka villanyszereléssel és festéssel 

egészül ki. A teljes költségvetés 18,5 millió forint. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a munkaterület 

mellett fokozott figyelemmel közlekedjenek, 

vigyázzanak a testi épségükre! 

A beruházás júniusi befejezéséig a 

búcsúztatásokhoz az Önkormányzat hordozható 

pavilont vásárolt. Reméljük, hogy csak kevés alkalommal vagy nem is lesz rá szükség! 

A személyi jövedelemadó 1% felajánlása 
Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy 

regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek, vagy a kiemelt 

költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program. 

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni. 

A nyilatkozat elektronikusan vagy papíron is benyújtható, a bevallásra is vonatkozó 2022. május 20-ai határidőig. 

A helyi szervezetek, melyek jelenleg fogadni tudják a felajánlásokat, a következők: 

Adószám Név Székhely 
2021-ben 

kiutalt összeg 
Rendelkezők 

száma 

18955156 1 20 A Baki és Sárhidai Iskoláért Alapítvány 8945 Bak Rózsa út 37. 165.929 Ft 33 fő 

19281933 1 20 Baki Asszonyok Faluvédő Egyesülete 8945 Bak Rákóczi út 2. 17.776 Ft 5 fő 

19276197 1 20 "Baki Hegyi Út Építése" Alapítvány 8945 Bak Rákóczi út 2/A. 134.967 Ft 23 fő 

18963270 1 20 Baki Óvodáért Alapítvány 8945 Bak Rákóczi utca 6. 188.744 Ft 43 fő 

18950539 1 20 Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület 8945 Bak Rákóczi ut 2.A 30.295 Ft 7 fő 

18953453 1 20 Baki Polgárőr Egyesület 8945 Bak Rákóczi út 2/A. 16.768 Ft 6 fő 

19956435 1 20 Baki Sportegyesület 8945 Bak Rákóczi ut 2/A 13.905 Ft 2 fő 

18274044 1 20 Tegyünk a Falunkért Egyesület 8945 Bak Rózsa utca 33. 28.367 Ft 5 fő 

 

 

  

Program előzetes 
április 30. Májusfa állítás a Faluház elé a Tűzoltó Egyesület segítségével 

május 7. A Baki Pántlika Néptáncegyüttes csoportjainak szereplése a Gyermek Néptánc Fesztiválon 

május  8.  Szent Flórián napja a Tűzoltó Egyesület szervezésében 

május 10.  „Toborzó Emlékfutás 2022” 

május 13. Helyi Termelői piac 

május 22. Idősek Napja – köszöntjük a település szépkorú lakóit 

június 3. Véradás 
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Fejlesztések az Óvodában 

A Baki Óvodáért Alapítvány pályázat útján 2021-ben nyert 1.985.017 forintot a csoportszobák 

bútorzatának cseréjére, ami 2022. márciusában valósult meg. 

Szintén az Alapítvány eszközfejlesztésre nyert 350.000 forintot, 

ami lehetővé tette, hogy mind a két csoport egy-egy Lenovo 

tablettel, illetve egy-egy 106 cm-es smart tv-vel gazdagodjon. 

Az eszközök felhasználásának célja a gyerekek megismerési 

folyamatának támogatása. 

Az óvoda Szülői Munkaközössége által vásárolt focikaput és 

kisvonatot a tavaszi jó idő beköszöntével a gyerekek örömmel 

vették birtokba. 

 

Az önkormányzat jóvoltából a fejlesztőszoba és az iroda bútorzata is megújult. A fenntartó 600.000, 

Ft-tal támogatta az egészséges munkakörnyezet megteremtését és a funkcionális bútorzat beszerzését. 

Eddig és ezután is minden erőnkkel azon leszünk, hogy a gyerekek megkaphassák a lehető legjobb, 

legegészségesebb környezetet, ahol gondtalan gyermekéveiket tölthetik. 

Köszönjük a közösség támogatását! 

Az Óvoda dolgozói nevében: 

 Kovács Kinga Katalin 

 intézményvezető  



Baki Hírek 2022. április 3. oldal 

Toborzó emlékfutás 2022. 
A rendezvény 2022. május 10-én ér Zala megyébe a kora 

délutáni órákban. Május 6-án a Magyar Sport Napját 

ünnepeljük, ebből kifolyólag a rendezvény egyik legfőbb 

célja a magyar sportolók iránti tiszteletünk kifejezése. 25 

katona váltóban körbe futja országunkat, valamennyi 

megyét érintve. Zala megyében Zalaegerszegen lesz egy 

nagyobb katonai toborzó rendezvény, véradással együtt 

megszervezve. A rendezvényen képviselteti magát a város 

összes rendvédelmi szerve, a sportegyesületek túlnyomó 

része, illetve az általános,- és középiskolás diákok. 

Bak településre a 16 katona futó, illetve az őket kísérő 8 fős személyi állomány a tervezet szerint 15 óra 

50 perckor érkezik. A Faluház előtt lesz a szalagkötés és frissítőpont. A katona futókhoz lehet 

csatlakozni a településen belül, ez a szalagkötés helyszínétől a Bak tábláig a legcélszerűbb. Futni lehet 

velük tovább is, de kizárólag saját felelősségre. 

A zalaegerszegi részletes programtervezet: 

Október 6. tér (13:50) 

 Gyülekező helyszín a városi 1,5 km-es kör futásához csatlakozó személyek számára 

 Hősök kertjében világháborús emlékművek koszorúzása a futók megérkezése után, a 

zalaegerszegi kadétok közreműködésével (5-10 perc) 

 Városi 1,5 km-es futás: Október 6. tér – Budai Nagy Antal utca  - Munkácsy Mihály utca – 

Mártírok útja – Kisfaludy Sándor utca – Dísz tér 

Dísz tér 

 Toborzó rendezvény 11 órától 17 óráig 

 Frissítőpont a futóknak (Báthory István Technikum és Decathlon jóvoltából) 

 Alaki bemutató a kadétokkal   

 Judo bemutató 

 Toborzó sátor, fegyversimogató, lézerharc pálya, stb. 

 Katonai tűzszerész bemutató 

 Rendőrségi kutyás bemutató 

 Betegszállító UNIMOG 

Visszatekintés 
Április 10-én virágvasárnapi kézműves 

délutánt tartottunk a Faluházban. A Húsvét 

jegyében tojást írtunk és festettünk, 

nyuszikat, nyuszi fészkeket és húsvéti 

figurákat készítettünk. A nap végére rengeteg 

csodaszép alkotás született. 

2019. után a búcsú alkalmából ismét 

megjelentek a korábbi árusok megmaradt 

képviselői a településen. Voltak körhinták, 

céllövölde, dodzsem – sajnos csak a jó idő 

hiányzott…    



Baki Hírek 2022. április 4. oldal 

Új közterületi növényeink 

A közelmúltban két növénytelepítést is sikerült megvalósítanunk. 

A Faluház keleti oldalában lévő új BAK feliratba Háder Eszter javaslata alapján 

Élénksárga virágú pimpó és Henyeboróka került.  

A Pimpó (Potentilla fruticosa 'Goldfinger') 0,5-1,5 m magas, lombhullató, sűrű, vékony 

ágrendszerű, apró levelű bokor. Ágai mereven felfelé törnek. Napos helyen és üde, 

tápanyagban gazdag talajban virágzik a legszebben. Nagy, tányér alakú, sárga virágai 

május elejétől augusztus végéig, sőt még szeptemberben is gazdagon díszítenek, ezek 

rajzolják majd ki a település nevét az ágyásban. 

A Henyeboróka, talajtakaró boróka (Juniperus horizontalis wiltonii) az egyik 

legalacsonyabbra növő kúszóborókák egyike. Lassú növekedésű, 10 éves korára 

magassága alig haladja meg a 10 cm-t, 1 méteres szélesség mellett. Kifejlett 

korában méretei 20 cm x 2.5 méter. Ágai elfekvőek, illetve csüngőek. 

Lombozata sűrű, lombszíne intenzív szürkészöld. A talajt teljesen betakarja, 

megakadályozva a gyomok kihajtását. Évente elég egyszer-kétszer visszavágni 

(ezt is csak akkor, ha meg akarjuk akadályozni a terjeszkedését valamely 

irányba). Egyszerűen gondozható, kártevőkkel szemben ellenálló. 

Az országfásítási programban kapott fafajok:  

Gömb szivarfa (Catalpa bignonioides ‘Nana’) 3-5 méteres, lapított gömbkoronájú, 

sűrűn ágas fajta. Virága és termése nincs. Talajban nem válogatós, a szárazságot 

jól tűri. Kis utcák, légvezeték alatti területek fásítására 

alkalmas, emiatt kerültek a Rákóczi utcába a kerékpárút 

mellé. 

Puszta szil (Ulmus pumila ‘Puszta’) 10-12 méter 

magasra megnövő, alacsonyan elágazó, gyors 

növekedésű fa. Kétivarú, fehér virágai csomókban, lombfakadás előtt jelennek meg. 

Kevés gondozást igényel, napos helyen érzi jól magát, mély termőrétegű, jó 

vízellátottságú talajban kiválóan fejlődik, de tűri a szárazságot is. A 15 példányt a 

régi iskola elé, illetve a Rózsa utca alsó részére ültettük el. 

A faültetésben való részvételért köszönet illeti: 

az Általános Iskola tanulóit és dolgozóit, 

Balogh Elemért, Kovács Zoltánt, Horváth Antalt, 

Tamás Bélát, Pál Barnabást és Tihamért, Sipos 

Rolandot 

A Kormányablak busz következő időpontjai Bakon: 

Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 2/A. 

2022. május 9. (hétfő) és 2022. május 23. (hétfő) 

08.20-09.50 óra között tudnak ügyeket intézni 

 RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

Gyűjtés Pajtényi Béla plébános emlékművére 

Számlaszám: Takarékbank 50466508-50000335 

A labdarúgó csapat hátralévő hazai mérkőzései a következő 

időpontokban kerülnek megrendezésre: 

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 

 HUMOR  


