
BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2022. október 

A ravatalozó megáldása 
A baki temető felújított ravatalozójának 
megáldására Mindenszentek napján, 2022. 

november 1-jén 15 órai kezdettel kerül sor. 

A beruházást Farkas Tamás polgármester 

mutatja be, majd Pásztor Emánuel plébános 
megáldja az épületet. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

  
A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, általában tízévente ismétlődő adatgyűjtés. Az egész országban egy időben, 

azonos tartalommal hajtják végre, kiterjed minden lakásra és személyre. Október elsejétől lehetőség volt önállóan az 

interneten kitölteni a kérdőívet. Ezzel a lehetőséggel Bakon a háztartások 52 százaléka élt. 

November 20-ig számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek nem töltötték ki online a kérdőívet.  

Kérjük működjenek együtt az Önöket felkereső számlálóbiztosokkal! 

A népszámláláson való adatszolgáltatás a 2018. évi CI. törvény szerint kötelező!  

Közmeghallgatás 2022. 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Bak Község Önkormányzati Képviselő-testülete 
2022. november 15. napján (kedden) 18:00 órai kezdettel KÖZMEGHALLGATÁST TART. 

A rendezvényre tisztelettel meghívjuk a település érdeklődő polgárait! 

Az ülés helye: FALUHÁZ 

Napirend: 

1. Beszámoló az Önkormányzat 2022. évben elért eredményeiről, a 2023. évi célkitűzésekről. 

2. Közérdekű lakossági észrevételek, ötletek, javaslatok. 

Megjelenésükre számítunk! 

Lejáró határidők 

„A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2022. 
november 3. 

A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem 2022. november 15-ig nyújtható be. A határidő elmulasztása jogvesztő.   
A támogatás alapvető feltételei: 

1. Bak település közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkezik 

2. életvitelszerűen a községben él 

3. jövedelemhatár: akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg 

a. az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át (71.250,- Ft-ot); 

b. egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő esetén: az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 

300 %-át. (85.500,- Ft-ot) 
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Októberi események 
Október 8-án a Települési Önkéntes Mentőcsapat őszi gyakorlatára került sor. A gyakorlat keretében a temető 

kapuja mellett új kerítésszakasz készült . Ezzel amellett, hogy a temető bejárata rendezettebbé vált, sikerült a 

talajt is stabilizálni. 

A résztvevők névsora: Balogh Elemér, Dávid József, Fabricius Károly, Farkas Tamás, Pál Barnabás, Pál Tihamér, 

Rákosa Sándor, Takács János. 

Köszönjük szépen, hogy szabadidejüket és energiájukat áldozták a közösség érdekében!  

20 éve indult a sütő-főző tanfolyam, melynek keretében Horváth Marika néni évről-évre lányok és asszonyok 

sokaságának tanított különböző konyhai fortélyokat. A kerek évfordulóról szintén október 8-án emlékeztek meg 

a Faluházban, ahol a hölgyek – ízelítőt adva a tanultakból – több, mint 70 féle süteményt tettek az asztalokra. 

Ezeket Tóth Endre mesterszakács igyekezett ugyan megkóstolni, de többségükről csak esztétikai véleményt 

sikerült mondania. A köszöntők után mindazok, akik valamelyik tanfolyamon részt vettek, emléklapot vehettek 

át Marika nénitől, majd vásárolni lehetett a süteményekből. 

Délután 4 órakor a Magyar Falu Programban elnyert 6 millió forintos támogatásból felújított Asszonyklub 

ünnepélyes felavatására került sor, melyet Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos úr is megtisztelt 

jelenlétével. 

Az 1956-os forradalom ünnepéről 2022. október 20-án emlékeztünk meg a Faluházban. A polgármesteri 

köszöntő és a 8. osztályosok ünnepi műsora után került sor az október 23-i emléktúra eredményhirdetésére. 47-

en kaptak ajándékot, melyhez ezúton is gratulálunk! 

 

.  
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Az iskola hírei 
Októberben is bővelkedtünk programokban.  

A pályaorientációs nap keretében megismerkedtek kicsik 

és nagyok is néhány foglalkozással: pl. az alsósok az 

állattenyésztésbe kaptak betekintést Sárhidán Pete Norbert 

segítségével, valamint mezőgazdasági gépeket néztek meg 

Molnár István vezetésével. A helyszínekre sok-sok kérdéssel 

érkeztek, és választ is kaptak a kedves „vendéglátóktól”. A 

felsősök előadásokon vettek részt, melyek különböző 

szakmákat mutattak be. 

Elindult az úszásoktatás. A 2. és 3. osztályosok hetente 

utaztak Lentibe. Nagyon szívesen csobbantak a vízbe a 

gyerekek, a tanulásról a nagyon kedves, ám szigorú edző 

bácsi gondoskodott. 

6-án osztálykeretben emlékeztünk meg az aradi 

vértanúkról.  

7-én „Családi napot” rendezett az iskola, ahol érdekes 

programok várták a szülőket, gyerekeket, tanárokat 

egyaránt. Czigány Boglárka tanárnő vezetésével a gyerekek 

részt vehettek „kincskereső-játékban”, lovaskocsizhattak. A 

kötélhúzás is több érdeklődőt vonzott. Foci és kosárlabda 

meccseken vehettek részt gyerekek, felnőttek. A robotika 

rejtelmeibe Bedő Ferenc tanárúr vezette  be az érdeklődőket. 

A diákönkormányzat tagjai is kivették a részüket a mukából: 

zsíroskenyeret kentek, gesztenyét sütöttek, kínálták a 

vendégeket. A büfében kapható volt még gulyásleves, 

langalló és rengeteg sütemény, melyet a szülők sütöttek a 

rendezvényre. Este pedig Garamvölgyi György igazgató úr 

együttese szórakoztatta az érdeklődőket. A bevétel a 

diákönkormányzatot támogatta. 

Köszönjük a szülőknek a rengeteg támogatást, amit ezen 

a rendezvényen kaptunk!! 

Matematika tanárunk, Bedő Ferenc, egy pályázat 

segítségével „Európai Programozás Hete” 

rendezvénysorozatot valósított meg, melyen a gyerekek a 

szüleikkel vehettek részt foglakozásokon, melyeken 

robotokat programoztak. Nagyon élvezték kicsik és nagyok 

is a sikeres együttműködést. 

13-án a Deák-focikupán vettek részt tanulóink Czigola Zsolt 

tanárúr vezetésével. 

20-án emlékeztünk meg az 1956-os forradalom és 

szabadságharc eseményeiről. A nyolcadik osztályosokat 

Schwágerné Bősze Katalin tanárnő készítette fel. A gyerekek 

este is bemutatták műsorukat a Faluházban. 
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Adventi ablakok – harmadszor is 

Kedves Bakiak! 

Idén harmadik alkalommal szeretnénk csatlakozni az Adventi Ablakok elnevezésű kezdeményezéshez. 

Ennek lényege, hogy december 1. és 24. között az adventi kalendárium mintájára minden nap 

felgyulladnak a fények valamelyik ház ablakában. Karácsony közeledtével így napról-napra egyre több 

ablak ölt ünnepi díszt, Szenteste pedig mind a huszonnégy ünnepi fényben fog ragyogni. 

Várjuk tehát azon személyek, családok jelentkezését, akik szívesen részt vennének a  programban és 

feldíszítenék utcafronra néző, jól látható ablakukat. 

Jelentkezni kizárólag a Bak Faluház oldalnak küldött privát facebook üzenetben vagy a 06 30 5711937 

telefonszámon lehet. 

Varázsoljunk együtt ünnepi hangulatot településünkön! 

Lomtalanítási tájékoztató 

Az október elsejei lomtalanításhoz az Önkormányzat külön konténert biztosított az elektronikai 

hulladék számára. A Lakosság 4510 kg tömegű eszközt helyezett a konténerbe. A lerakási és 

ártelmatlanítási díj 521.221 Ft, a szállítás 55.207 Ft volt, tehát az összköltség bruttó 576.428 Ft, melyet 

saját forrásból tudtunk biztosítani.  

 

A Zala Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján a 

Kormányablak busz működtetése 

2022. október 28. és 2023. március 17 között 

szünetel. 

 RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

TELEPÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER 

INGYENES MOBILTELEFONOS APPLIKÁCIÓVAL 

A Képviselőtestület döntése értelmében Bak is bevezette az OKOS 

Önkormányzat Mobil Alkalmazást, mely már üzemel. Jelenleg több, mint 

110 felhasználója van. 

Az Önkormányzati hírek és információk azonnal megjelennek 

mindazok telefonján, akik letöltik az ingyenes alkalmazást és a telepítés 

után kiválasztják Bakot a szervezetek listájából. 

A mellékelt kódok azonnal a letöltőoldalra irányítanak. 

FONTOS: amennyiben az alkalmazás letöltése vagy indítása után a mobil 

eszközön megjelenik a kérdés, hogy engedélyezi-e az alkalmazás 

számára üzenetek küldését, az IGEN lehetőséget kell választani! 

 HUMOR  

Gyűjtés Pajtényi Béla plébános emlékművére 

Számlaszám: Takarékbank 50466508-50000335 


