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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2022. május 

Falunap 2022. 
Az idei falunapra június 18-án kerül sor a Sportpályánál. A változatos programok 14 órától indulnak. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

  

Program előzetes 
június 3. Véradás 

június 10. Gyermeknapi termelői piac, 

májusfa kitáncolás 

június 12. Hegyi búcsú 

június 18. Falunap 

A Zalavíz ZRt. a víztároló tisztítását végzi 

2022. június 2-án (csütörtökön) 8-16 óráig. 

A tároló tisztítás miatt a településen átmeneti 

vízhiány és vízminőségváltozás illetve 

nyomáscsökkenés előfordulhat. 

A víz leeresztése csőtöréshez hasonló 

jelenséggel jár a temető mellett. 
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Az iskola hírei 
Március, április és május hónapban is bővelkedett programokban az iskolánk. 

Március 5-én a Bendegúz Nyelvészverseny megyei fordulójára bekerült diákjaink mérték össze 

tudásokat a megye más felkészült tanulóival: Halász Gréta 5. osztályos, és Pálos Bence valamint Kovács 

Máté 7. osztályos tanulók versenyeztek. Felkészítőjük Czigány Boglárka tanárnő. 

Március 12-én a hatodikosok készültek fel március 15-e méltó megünneplésére. A megemlékezést a 

polgármester úr beszéde követte. Az alsó tagozatosok zászlókkal, kokárdával, énekszóval a Széchenyi 

szobor előtt is lerótták tiszteletüket. 

Március 21-én a leendő elsősök és szüleik 

ismerkedtek az iskola rejtelmeivel. A 

leendő osztályfőnök, Czigány Judit, Jutka 

néni és az alsós tanítók fogadták őket 

játékos feladatokkal. A program 

sikerességét bizonyítja, hogy a gyerekek 

nagyon nehezen hagyták el az iskola 

épületét, jól érezték magukat, vidáman, 

felszabadultan vettek részt a 

programban.  

Április 5-én komolyzenei koncerten vett részt az egész iskola gyermekközössége. Ír népzenét hallgattak 

a M.É.Z. zenekar előadásában. 

Április 11-én nagy örömünkre iskolánk újabb 

tehetséges diákjai mutatták be tehetségüket, 

alkotásaikat. A nyolcadik osztályos Balogh Nóra, 

Gerencsér Réka rajzokkal, festményekkel, Németh 

Csongor pedig saját fotóival örvendeztette meg 

diáktársait ill. miden érdeklődőt a kiállítás 

megnyitóján. Műveik most is megtekinthetők az 

iskola emeleti aulájában. Felkészítő tanáruk Vörös 

Ágnes tanárnő. 

Április 21-22-én vártuk a leendő elsősök szüleit 

beiratkozásra.  

Az április 25-29-i héten fenntarthatósági témahetet 

tartottunk. Kiemelt figyelmet fordított minden osztály a környezet, a víz védelmére, a Föld értékeinek 

megóvására, a környezettudatos életmódra. Papírgyűjtést is szerveztünk. 

Május 2-án az alsótagozatosok köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat. 

Május 5-én Kerékpáros Iskolakupa versenyen vettek részt a hetedikesek: Anda Gréta, Anda Barnabás, 

Balázs Noel, Bangó Boldizsár, Halász Levente, Pálos Bence. Anda Gréta III. helyezést ért el. Felkészítő 

tanáruk Reizer Ferencné tanárnő. 

Május 10-én csatlakoztunk a Toborzó emlékfutáshoz.  

Május: 12-én Angol nyelvi- és prózamondó versenyen 

mutatták meg tehetségüket diákjaink Gellénházán. 6.o.: 

Fitos Katinka, Szabó András III. helyezés; 7.o. Anda Gréta, 

Balázs Noel; 8.o.: Németh Csongor I. helyezés – felkészítő 

Reizer Ferencné tanárnő. 

Hegyi búcsú 2022. június 12. 

11 órakor koszorúzás a Hegykapuban a 

kopjafánál 

11:30-tól Szentmise a kápolnánál 

a mise után a felújított kőkereszt 

megszentelése 
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Május: 16-án a leendő iskolások látogattak el az iskolába, ahol közösen vettek részt kézműves- és 

sportfoglalkozáson az elsős tanulókkal. 

Az alsósok úszásoktatása is folytatódott március, április, május hónapokban. 

program 65 év felettieknek 
A Gondosóra program egy országos jelzőrendszerre épül. Feladata, hogy a saját otthonukban élő 

idős emberek egy egyszerű eszköz segítségével kapcsolatba léphessenek az általuk előre 

megjelölt kontaktszeméllyel, aki baj esetén közvetlen és gyors támogatást, illetve 

megoldást nyújthat a problémájukra. 

A program az emberi élet minőségét, védelmét és biztonságát hivatott szolgálni a kontaktszemélyek 

(családtag, szomszéd, vagy barát, vagy akár opcionálisan szociális gondozó) bevonásával. 

A program részeként megvalósuló szolgáltatás és a 

jelzőeszköz ingyenes, és Magyarország 

minden településén hozzáférhető a hét 

minden napján és órájában. 

A Magyarország kormánya által biztosított 

programmal a 65 év feletti, otthonában élő, 

magyar állampolgárok biztonságát és 

szeretteinkről való gondoskodást 

biztosíthatjuk a közvetlen környezet bevonásával 

úgy, hogy a formális szociális ellátórendszert (háziorvosok, szakszolgálatok, családsegítők, 

önkormányzatok stb.) nem szükséges igénybe venni. 

A szolgáltatással segítjük a generációk közötti szakadékok áthidalását, a törődésen keresztül a mélyebb 

emberi kapcsolatok kialakítását.  

Mire használható a jelzőeszköz? 

A jelzőeszközön segítség kérést küldhetünk a diszpécserközpontnak, amely a központon keresztül 

összekapcsolja a jelzőt a kontaktszeméllyel, ezzel elősegíti a mielőbbi segítségnyújtást. 

Minden jelzésre reagál valaki, a megfelelő intézkedések folyamata pontosan szabályozott. 

A készülék állapotáról (pl. töltöttség) automatikus jelzést is küld, de önállóan nem cselekszik. 

Fontos, hogy a készüléket rendszeresen töltse fel, és úgy viselje! 

Mire nem használható a jelzőeszköz? 

Vészhelyzetben továbbra is a 112-t szükséges hívni, a készülék nem riaszt közvetlenül orvost, 

hatóságot, nem sürgősségi segélyhívó. Indokolt esetben azonban a diszpécserközpont ebben 

segíthet. 

Az ingyenes jelzőeszközt igényelheti a felhasználó (65. életévét betöltött magyar állampolgár) vagy a 

felhasználó segítője (az a személy, aki a felhasználó megbízásából és jóváhagyásával tölti ki a 

regisztrációs űrlapot). 

A készülék használatba vételéhez javasolt olyan segítő családtag vagy ismerős regisztrálása, akiket az 

esetleges riasztás során a diszpécserközpont értesíteni tud. 

További információk és a regisztráció a https://gondosora.hu/ honlapon érhető el.  

https://gondosora.hu/
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EpiPen biztosítása az óvodának és iskolának 

Megérkeztek köznevelési intézményeinkbe az EpiPen injekciók. Az EpiPen rovarcsípések vagy -

marások, ételek, gyógyszerek vagy egyéb allergének által kiváltott súlyos allergiás reakciók (anafilaxia) 

valamint fizikai terhelés hatására fellépő vagy 

ismeretlen eredetű anafilaxia sürgősségi kezelésére 

alkalmazható. A gyógyszer kivédi az anafilaxia 

esetlegesen halálos kimenetelű hatásait, mivel gyorsan 

összehúzza az ereket, a tüdő izmainak ellazításával 

javítja a légzést, csökkenti a duzzadást és serkenti a 

szívverést. 

Az Önkormányzat az esetleges súlyos esetek 

megelőzése céljából biztosítja a gyógyszert az 

intézményeknek.   

Köszönjük Dr. Halász György gyógyszerész segítségét! 

A szelektív hulladékgyűjtő kulturált használata 

Ismételten felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét a szelektív konténerek rendeltetésszerű használatára. 

Ahogy arról már korábban tájékoztattuk Önöket (Baki Hírek 2022. január, 3. oldal) a ZKN Kft. ettől az 

évtől lehetővé tette a papír és műanyag hulladék egy zsákban vagy edényben történő 

gyűjtését, amely a közterületi 

konténerekre is vonatkozik. Fontos tudni 

azonban, hogy a szelektíven gyűjthető 

hulladéktípusokon kívül egyéb 

hulladékot tilos a konténerekben 

elhelyezni. A mellékelt képen az látható, 

hogy valaki vakolóanyagos vödröket tett az 

üveggyűjtésre szolgáló konténerbe, amit 

emiatt a Szolgáltató addig nem ürít ki, amíg 

az oda nem való hulladékot el nem 

távolítják belőle. 

Kérjük továbbá, hogy ha a konténer tele van, ne helyezzenek mellé hulladékot! Akinél nagyobb 

mennyiség keletkezik, szállítsa be a hulladékudvarba, vagy rendeljen konténert a 92/598-940 

telefonszámon! 

 

A Kormányablak busz a pünkösdi ünnepek miatt 

júniusban csak egy alkalommal lesz Bakon 

Polgármesteri Hivatal Rákóczi utca 2/A. 

2022. június 20. (hétfő) 

08.20-09.50 óra között tudnak ügyeket intézni 

Gyűjtés Pajtényi Béla plébános emlékművére 

Számlaszám: Takarékbank 50466508-50000335 
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 RÖVID KÖZLEMÉNYEK 


