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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2020. január 

Január 6-án a kivitelező átvette a 

munkaterületet, majd megkezdték a rendelőben a 

munkálatokat. 

A rendelés az ideiglenes helyén rendben 

elindult, gyakorlatilag zökkenőmentesen zajlik. 

Köszönjük szépen az átköltözésben nyújtott 

segítséget a rendelő és a hivatal dolgozóinak, 

valamint Balogh Elemér, Fodor Zsolt és Tamás 

Ádám települési képviselőknek! Hálásak vagyunk 

Bohár Zsoltnak a hivatali folyosót lezáró fal 

festéséért, valamint Pál Tihamérnak a telefonvonal 

áthelyezéséért, melyet társadalmi 

munkában végeztek el. 

A védőnői rendelés jelenleg a 

tűzoltószertárban folyik. 

 

Rendezvényeink: 

január 20. hétfő: Magyar Kultúra Napja 

 Tóth Péter Lóránt kunszentmiklósi tanár, 

verszarándok Radnóti 

verseket adott elő a 

Faluházban a baki, 

tófeji és gellénházi 

iskola 7-8. osztályosai 

és a helyi érdeklődők 

előtt. 

 Ő az a 

fiatalember, aki 

történelem-testnevelés 

szakos tanár létére 

elkötelezte magát 

Radnóti Miklós 

költészetének 

népszerűsítése mellett. 

2019 nyarán a költő 

születésének 110. és 

halálának 75. 

évfordulója alkalmából gyalogos zarándoklatra 

indult a tragikus sorsú költő és a többi ártatlanul 

elhurcolt bori munkaszolgálatos emlékére Bortól, 

Abdáig. 

 A vers-zarándoklat 2019. augusztus 31-én 

indult a szerbiai Borból, és 820 km megtett út után 

szeptember 24-én 

érkezett meg a Győr 

mellett lévő Abda 

településre, a költő 

halálának helyszínére. 

 E zarándokút három 

országon át: Szerbia, 

Horvátország, 

Magyarország, 100 

települést érintve 

kívánt emléket állítani 

az ártatlanul elhurcolt, 

megkínzott és kivégzett 

embertársainknak. 

Tóth Péter Lóránt 15 

helyszínen a „...lélek 

vagyok, élni szeretnék!” 

című előadásával rótta 

le tiszteletét, melyet a megyei és városi könyvtár 

szervezésének köszönhetően Bakra is elhozott. 

Január 25-én szombaton került sor a Kistermelők Baráti Egyesülete 

szervezésében az idei Hagyományőrző disznóvágásra.  

A nap folyamán a reggel levágott jószágot a szorgos kezek 

feldolgozták, így este a Faluházban összegyűlt társaságot már 

a frissen készült levesekkel, hússal és hurkával-kolbásszal 

tudták megvendégelni. Az estét tombola zárta, ahol szép 

számú nyeremény talált gazdára. Köszönjük a szervezők 

munkáját  

Köszönjük szépen! 

Elkezdődött az orvosi rendelő felújítása 
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A Magyar Nemzeti Bank 2019. december 31-én bevonta a 

forgalomból a régi 10.000 forintos bankjegyeket, ezzel 

befejeződött a forint bankjegyek korszerűsítését célzó, 2014-ben 

kezdődött cserefolyamat. 

2020. január 1-től már csak a megújított 10.000 forintos 

bankjegyek használhatók! 

Az esetleg később előkerülő régi tízezresek minden bank- és 

postafiókban három évig, a jegybankban pedig húsz évig 

díjmentesen beválthatók – azonos címletű – törvényes 

fizetőeszközre. 

Kéményseprés 

2018. január elsejétől az egylakásos épületek, jellemzően a családi 

házak tulajdonosai és használói a kéményseprőipari szolgáltató 

munkavégzési menetrendjétől függetlenül, a nekik leginkább megfelelő 

időpontra maguk kezdeményezik égéstermék-elvezetőjük (kéményük) 

rendszeres biztonsági felülvizsgálatát. Az ingyenes ellenőrzés iránti igényt 

időpontfoglalással jelenthetik be. 

Időpont foglalása történhet: 

 Online a www.kemenysepres.hu/ugyfelszolgalat oldalon az 
„időpontfoglalás” elektronikus űrlap kitöltésével 

 Telefonon a 1818 > 9 > 1 > 1-es menüpontban 

 E-mailben a kemenysepro.ugyfelszolgalat@katved.gov.hu címen 

 Levélben a BM OKF GEK részére címzetten a 1903 Budapest, Pf.: 
314. címen 

 Személyesen, nyitvatartási időben a megyei ügyfélszolgálati ponton 
8900 Zalaegerszeg Széchenyi tér 5. 

A gazdálkodó szervezetek számára a Lángőr 94' Kéményseprőipari és 

Tüzeléstechnikai Kft. végzi a kéményseprést. 

2016 január elseje után az érettségi vizsga bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra „közösségi 
szolgálat” elvégzésének igazolása. 
„Közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, 
szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos 
tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” 
Helyben is történhet tehát a közösségi szolgálat teljesítése, erre az Önkormányzat és a Faluház 
tud lehetőséget biztosítani. Várjuk a középiskolások jelentkezését! 

Országfásítási program 

A Zalaerdő Zrt. is csatlakozott a Kaán Károly Országfásítási 

Programhoz. Felajánlják közreműködésüket az erdőtelepítést 

végezni kívánó magántulajdonosok számára is. Az erdőtelepítés 

kiviteli terveinek elkészítésével és a Bajcsai Csemetekertben 

megtermelt szaporítóanyag rendelkezésre bocsátásával állnak a 

telepítést tervezők rendelkezésére. Akinek van erre alkalmas 

területe, és szeretné az utódaira hagyandó értéket megnövelni, 

keresse az Erdőgazdálkodási Osztályt! 

Elérhetőségek: Telefon: +3693500215 

E-mail: erdogazdalkodas@zalaerdo.hu  



Baki Hírek 2020. január 3. oldal 

A Baki Közös Önkormányzati Hivatalt alkotó települések: Pusztaszentlászló, Szentkozmadombja, 

Gutorfölde, Szentpéterfölde és Csertalakos polgármesterei 2020. január 2-án tartott ülésükön elbírálták a 

korábban kiírt jegyzői pályázatot. Lakosságszám-arányos, többségi döntéssel Salamon Henrietta pályázatát 

támogatták. 

A jegyző asszony, aki korábban Csonkahegyháton dolgozott hivatalvezetőként, 2020. január 15-én kezdte 

meg munkáját a hivatal élén. Itteni tevékenységéhez sok sikert és jó egészséget kívánunk! 

2020. január 9-én került sor a december óta működő 

SPAR Market ünnepélyes megnyitására. Az ünnepségen 

többek között részt vett Szalay Zsolt, a SPAR 

Magyarország értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója 

is. Az állófogadáshoz a helyszínt a Faluház, az ételeket a 

Válicka Vendéglő csapata biztosította a meghívottak teljes 

megelégedésére. 

Az egységet létrehozó és üzemeltető Kistüttősi Gyula úrral 

folytatott beszélgetés során szóba került az üzleti terv 

teljesülése és a benzinkút működése mellett a további 

fejlesztések, valamint a település belterületének esetleges 

későbbi kiterjesztése keleti irányba. 

Az eltüzelt fából keletkezett hamu kiváló mész- és káliumforrást jelent a kert számára. Sőt még ennél is 

többet: sok olyan nyomelemet is kijuttatunk, amelyekre a növényeknek az egészséges fejlődéshez, gyarapodáshoz 

szükségük van. 

Ha a hamu elsősorban keményfából keletkezett, sokkal nagyobb arányban tartalmaz a kert számára értékes 

tápanyagokat és ásványi anyagokat. 

A hamu a kártevők elleni védekezés során is igen hasznos lehet. A benne lévő sók elpusztítják az olyan 

bosszantó kártevőket, mint a házas és meztelencsigák, illetve egyéb 

gerinctelen puhatestűeket. 

A fahamu növeli a talaj pH-értékét, csökkentve annak savasságát. 

Viszont arra is ügyelnünk kell, hogy ne használjuk trágyázásra a 

kifejezetten savas közeget kedvelő növényeink közvetlen közelében! 

Ha nincs sem virágos, sem zöldséges kertünk, a hamut – ha nem 

tartalmaz szeget, vasdarabokat – télen használhatjuk utak, járdák síkosság-

mentesítésére is. A cipő ugyan piszkos lesz tőle, de legalább nem marja szét, 

a tavaszi esők 

lemossák majd az 

útról. Jobb, mint 

a kukába tenni 

vagy kihordani az 

erdőszélbe!  

Munkába állt az új jegyző 

SPAR üzlet megnyitó ünnepség 

A fahamu felhasználása 
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Továbbra is várjuk a készülő új www.bak.hu honlaphoz 
a faluról készült jó minőségű, nagy felbontású digitális fotókat. 

Kérjük, akinek van fényképe és szívesen adná a honlapra, küldje el vagy sok kép 
esetén jelezze a bakweblap@gmail.com E-mail címre! 

Az alábbi képek decemberi felhívásunkra érkeztek. Köszönjük szépen! 

Figyelem! 

Ha a faluban van valakinek tönkrement 

vagy megunt trambulinja (például 

elszakadt a gumiszőnyege) kérjük a 

vázat ne dobja ki! Az idei adventi 

koszorúnak tudnánk belőle alapot 

készíteni! 

 

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: polgarmester.bak@zalaszam.hu 

Hasznos tudás  

http://www.bak.hu/

