
BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2022. november 

Helyiségbérleti felhívás 
Bak Község Önkormányzatának Képviselő testülete 82/2022. (IX. 19.) határozata alapján bérbe kívánja 

adni a 8945 Bak, Kossuth Lajos utca 4/A alatti ingatlanban (volt „Rendőrház”) található 19 m2 és 13 m2 

nagyságú helyiségeket. 

bérleti díj: havi 2.000 Ft/m2 + rezsi költség; kaució: 2 havi bérleti díj 

A fűtés egyedileg oldható meg, melyről a bérlőnek kell gondoskodni. A helyiségekhez önálló vizesblokk 

nem tartozik, közös WC használatra van lehetőség. 

1. helyiség (földszint) 19 m2, bérleti díj: 38.000 Ft/hónap 2. helyiség (emelet) 13 m2, bérleti díj: 26.000 Ft/hónap 

 

Érdeklődni Farkas Tamás polgármesternél lehet a +36302045045 telefonszámon. 

 

A szeretet nem fogy el sosem… 
A baki Széchenyi Hanna Kórus  

és a Zengő Húrock Gitáregyüttes 

szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját  

Karácsonyi Koncertjére 
Helyszín: Baki Római Katolikus templom 

Időpont: 2022. december 18. vasárnap 16:30 óra 

 ÉRTESÍTÉS 

A Zalavíz ZRt. 2022. november 28-án (hétfőn) 

8:00-16:00-ig tároló tisztítást végez. 

A munkavégzés miatt a településen 

átmeneti vízhiány, vízminőség-változás illetve 

nyomáscsökkenés előfordulhat. 

A tároló leeresztése a temető mellett 

csőtörés szerű jelenséggel jár. 

Adventi gyertyagyújtások 

A falu adventi koszorúján a gyertyák meg-

gyújtására az alábbi időpontokban kerül sor, 

melyre szeretettel várjuk a falu lakóit! 

2022. november 27. 12 óra (mise után) 

2022. december 4. 12 óra (mise után) 

2022. december 11. 12 óra (mise után) 

2022. december 18. kb. 17:45 

(a karácsonyi koncert után) 
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Rövid tájékoztatók és kérések 

Azok az ingatlantulajdonosok, akik eddig nem igényeltek otthonra szelektív gyűjtőedényt, igényüket ezentúl a 

Szolgáltató Ügyfélszolgálatának jelezzék. (8900 Zalaegerszeg, Deák tér 3-5/C Telefon: +36/92 900-036/ 1-es mellék, 

+36/30 720 2759 Nyitva tartás: Hétfő: 9.00-15.00; Kedd: 9.00-17.00; Szerda: 8.00-20.00 (hosszabbított nyitva 

tartással); Csütörtök: 9.00-17.00; Péntek: 9.00-15.00; E-mail: ugyfelszolgalat@zkn.hu) 

A szelektív hulladékgyűjtő konténerekbe csak Szolgáltató által előírt hulladékot lehet elhelyezni! Ha megtelt, 

kérjük ne rakjanak mellé hulladékot, várják meg amíg a kiürítésük megtörténik! 

Síremlék készítését, felújítását, tisztítását a hozzátartozónak előre be kell jelentenie a Hivatalban! 

Kérjük a temetőbe gépkocsival ne hajtsanak be! 

Kerti hulladékok égetése: amíg a végleges törvényi tilalom életbe nem lép, addig is kérjük, hogy csak indokolt 

esetben, megfelelő időjárási körülmények között, teljesen megszáradt növényi maradványokat gyújtsanak meg! 

Akinek lehetősége van rá, vegye igénybe a zöldhulladék lerakót, melynek használata díjmentes. 

Legyen látható valamennyi közlekedő számára! Viseljen fényvisszaverő ruházatot vagy kiegészítőt, ha gyalogosan 

vagy kerékpárral közlekedik! Lakott területen kívül, éjszaka és korlátozott látási körülmények esetén indokolt a 

fényvisszaverő mellény használata és egyéb kiegészítők, mint például a fényvisszaverő karszalag, akár matrica is 

elősegítheti az észlelhetőséget. 

Társadalmi munka a baki hegyi úton 
Október 28-án a Baki Hegyi Út Építése Alapítvány társadalmi munkát szervezett a felsőhegyen. A „Lövei-kút” 

felé vezető Völgyi út javítására került sor. A munka költségeit (aszfalt, szállítás, géphasználat, üzemanyag) az 

Alapítvány saját bevétele fedezte. Az aszfalt szállítását és a lapvibrátort Vég Sándor biztosította. 

A résztvevők névsora: Balogh Elemér, Farkas Tamás, Kaptur Zoltán, Kránicz Tamás, Simon Dezső Csaba, 

Sipos László, Tóth Károly, Vas István, Zsohár András. Köszönjük szépen, hogy idejüket és energiájukat áldozták 

a közösség érdekében! 

A felső hegyi útszakaszokra nem tudunk pályázni, ezért a javításuk csak saját erőből történhet. Ennek 

leghatékonyabb módja a társadalmi munka, amikor gyakorlatilag csak az alapanyagot és a szállítást kell kifizetni. 

Az Alapítvány legfőbb bevétele a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlása. Ezt egészítik ki a hegyi 

gazdák befizetései (főleg a nagy tömegű szállításért fizetett díj). Kérjük, hogy aki teheti, támogassa anyagilag az 

Alapítványt, hogy az utak javítása folytatódhasson! 

Baki Hegyi Út Építése Alapítvány számlaszáma: 74000119-10702181, adószáma (1%): 19276197-1-20 

  

.  
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Az iskola hírei 
Az iskola novemberi programjai a következők voltak: 

3-án az ötödik osztályosok Szabolcs Péter szobrászművész kiállítását nézték meg. 

8-án volt az első filharmónia koncert, ahol az ütős hangszerek kiváló mesterei mutatták meg, hogy 

mindenből lehet hangszert készíteni.  

11-én Márton napi felvonuláson vett részt több család is. A faluban énekelve, lámpákkal hívtuk az 

érdeklődőket hagyományőrzésre. Utunk végén, a faluháznál forró tea és süti várta a vidám csapatot. 

12-én az első osztályosok a Baki Faluvédő Asszonyok Egyesületének Márton napi rendezvényén népi 

mondókákat és dalokat adtak elő. A műsort Czigány Judit tanárnő tanította be. 

16-án a zalaegerszegi Deák Ferenc Technikum „Kisasztalos” verseny döntősei lettek iskolánk 

7. osztályos tanulói: Talpalló Eszter, Kása Vanessza, Orsós Katalin. 

17-e bővelkedett programokban: 

- A házi mesemondó versenyen az alsó tagozatosok mutattak be állatokról szóló meséket.  

Az elsősök közül 1. helyezett lett Molnár Mira Nilla, 2. helyezett Dömötör Rozina, 3. helyezett Farkas 

Bella és Kis-Dzsudzsák Csenge.  

A második osztályosok közül 

1. helyezett lett Salamon Gréta, 

2. helyezett Stubán Benjámin. 

Nagyon ügyesen mondott mesét 

Cseh Endre, Németh Magdaléna 

és Mojzes Szófia is. 

A harmadik osztályosok közül 

1. helyezett Horváth Jázmin, 

2. helyezett Osadczuk Flóra, 

3. helyezett Tardos Boglárka és 

Horváth Izabella. Szép meséket 

hallhattunk még Magyar Lili, 

Couves Olivér, Lenner Dávid és 

Horváth Gergő előadásában is. 

A negyedik osztály 1. helyezettje Godena Lilien, 2. helyezett Horváth Izabel, 3. helyezett Rózsás Luca. 

Ügyesen szerepelt Horváth Linda is. 

A verseny első helyezettjei november 25-én a területi fordulón képviselik iskolánkat. 

- A Tiszán innen, Dunán túl népdaléneklési verseny területi fordulóján Hajbáné Gál Beáta tanárnő 

támogatásával vettek részt 5-8. osztályos tanulóink: Czigány Zsófi, Jandó Jázmin, Halász Gréta, Kiss 

Elizabet, Bogdán Mercédesz, Orsós Katalin, Talpalló Eszter, Fitos Katinka, Anda Gréta, Simon Patrícia. 

- Az Útban a műszaki világ felé… vetélkedőn a Zalaegerszegi Ganz Technikumban a 8.osztályosok 

közül Bangó Boldizsár, Balázs Noel, Anda Barnabás, Timbókovics Milán a 3. helyet szerezték meg. 

- „Fókuszban a műszaki pálya” c. rendezvény online kérdőíves játék nyertesei: Fabricius Márk 8. 

osztályos és Farkas Bálint 6. osztályos tanulók. 

- A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola által 

meghirdetett Regionális festészet- és rajzverseny Anda Gréta 8.osztályos tanuló vett részt. Felkészítője 

Nagy Szilvia tanárnő. 

Gratulálunk minden résztvevő diáknak!!! 
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Pályázat rendezvénypohár grafikájának tervezésére 

Bak Község Önkormányzata pályázatot hirdet rendezvénypohár grafikájának elkészítésére. 

A település valamelyik jellegzetességét megjelenítő, egyedi arculatú poharat rendezvényeken szeretnénk felhasználni, ahol betétdíjjal 

adjuk majd ki. Ha a felhasználó nem akarja megtartani a poharat, a rendezvény végén visszaváltható lesz. A poharak vastag falú, BPA 

mentes, élelmiszerbiztos PP-ből készülnek, kézzel, géppel egyaránt moshatók, többszáz mosást bírnak ki, kopás, karcolódás nélkül, 

110 fokos hőmérsékletnek ellenállnak. Fesztiválokon, sportrendezvényeken már széles körben használják. 

 

Technikai információk: Nyomtatható palást mérete 196 x 126 mm | Minimum vonalvastagság 0,25 mm. | Csak direkt színeket tudnak 

nyomni, színátmenet és árnyalatok nélkül, 100 % fedettségben, PANTONE színskála szerint. A megrendelésben is ilyen színkóddal 

szerepeljenek. | maximum 2 szín 

Fogadható fájl formátumok: Vektoros grafikák esetén: pdf, ai, eps, svg, A szövegeket görbésítve kérjük, vagy a betűtípust csatolva a 

grafikai állományhoz. 

Képfájlok esetén elfogadható formátumok: jpeg, tif, png. Minimum 300 DPI felbontás, lehetőleg jpg tömörítés nélkül 

Részletes információk a poharat gyártó cég honlapján találhatók: https://hanaplast.com/poharaink/event/hpe033/ 

A megfelelő formátumban elkészített grafikákat 2023. január 10-ig kérjük elküldeni a polgarmester.bak@zalaszam.hu e-mail címre! 

Igény esetén Bak címerét egyszínű vonalas png formátumban a pályázók rendelkezésére tudjuk bocsátani. 

 A győztes grafika készítője 25.000 Ft értékű ajándékutalványban részesül!  

Mikulásjárat 
Idén a baki gyerekek voltak a legjobbak, ezért 

a Mikulás őket látogatja meg először 

személyesen. December 4-én 15 órától 

indul a Mikulásjárat, amely végigjárja a 

település utcáit, hogy találkozhasson velük és 

megajándékozhassa őket. 

Kedves Gyerekek! Figyeljétek a járatot, és ha 

közeledik hozzátok, álljatok ki a ház elé, hogy a krampuszok át tudják 

adni az ajándékot! 
 

 HUMOR  

Gyűjtés Pajtényi Béla 

plébános emlékművére 

Számlaszám: 

Takarékbank 

50466508-50000335 

https://hanaplast.com/poharaink/event/hpe033/

