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Mechanikai tisztítási csomópontok építése a vízvezeték-hálózatban 

Az ivóvízellátó gerincvezeték hálózatban, a csővezeték belső falán kialakuló lerakódások (elsősorban vas, 

mangán) vízminőségi problémákat okozhatnak mind a felhasználóknak, mind az üzemeltetőnek. Ezzel 

kapcsolatban több lakossági panasz is érkezett az elmúlt évben. 

A lerakódások okozhatják az ivóvíz zavarosságát, illetve táptalajt képezhetnek a másodlagos biológiai 

szennyeződéseknek is. Szélsőséges esetben a keresztmetszet csökkenése is előfordulhat, ami a hálózati nyomás 

emelkedését is okozhatja, ezzel növelve a meghibásodások számát, az üzemeltetési költségeket. 

Fentiek elleni védekezés hatékony módja az ivóvízhálózat mechanikai tisztítása, melynek végrehajtáshoz 

tisztítási csomópontok kialakítása szükséges. 

A baki ivóvízhálózatban 13 csomópont található. Ezek közül korábban hármat már korszerűsítettek. A maradék 

10 csomópont átépítése február 4-én kezdődött és várhatóan március 12-én fejeződik be. A munkálatok során 

kisebb-nagyobb szakaszokat zárnak ki a vezetékrendszerből, ezért az érintett területeken szünetel a vízellátás. A 

Zalavíz Zrt. a munkák megkezdése előtt az érintett területen szórólapos tájékoztatást végez, a munkálatok alatt 

lajtos kocsiban ivóvizet biztosít. 

A csomópontok átépítését követően történik meg maga a tisztítás, amely után remélhetőleg érzékelhető javulást 

tapasztalhatunk a víz minőségében. 

Ünnepi kerékpártúra 
2021. március 14-én (vasárnap) 14 órakor, második alkalommal kerékpártúra indul Pusztaszentlászló-Válicka 

pusztára, Püspöki Grácián sírjához. Táv: 26 kilométer (oda-vissza) Gyülekező 13:45-től a Faluháznál. Ami szükséges: 

saját, közúti forgalomra alkalmas kerékpár, legalább fél liter víz, megfelelő, könnyű mozgást lehetővé tevő öltözet. 

Kerékpáros fejvédő ajánlott! 14 év alattiak csak szülői felügyelettel vehetnek részt! A túra indításáról az időjárási 

helyzetnek megfelelően döntünk, erről a „Bakiak” facebook-csoportban lehet tájékozódni. Rossz idő esetén a túra elmarad.  

KÖZMŰVELŐDÉSI SZAKEMBERT KERESÜNK A BAKI FALUHÁZBA 

A munkakört felsőfokú közművelődési szakképzettséggel vagy közösségi és civil fejlesztő szakember szakképzettséggel, képesítéssel, 

tanúsítvánnyal rendelkező személy töltheti be. Bérezés a Kjt. szerint. A megbízás határozott időre, 2024. június 30-ig szól. A munkakör 

legkorábban 2021. március 24-től tölthető be. További felvilágosítást Farkas Tamás polgármester ad a 92/461-001 számon. 

A munkakörhöz tartozó fontosabb feladatok: 

 helyi, kistérségi és tágabb vonzáskörzeti kapcsolatokat építeni 

 kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel, tevékenységük segítése 

 programokat, csoportfoglalkozásokat szervezni, közönségszervezést végezni 

 kulturális programokat, kiállításokat tervezni, szervezni, marketingjét lebonyolítani 

 ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket, játszóházakat, vásárokat, fesztiválokat, szünidei táborokat tervezni, szervezni, 

marketingjét kialakítani, lebonyolítani 

 ünnepi műsort és népünnepélyeket szervezni 

 helyi értékek megőrzésével kapcsolatos tevékenység ellátása 

 hagyományőrző és művészeti csoportok munkájának segítése 

 programinformációt és egyéb kulturális információkat gyűjteni és szolgáltatni 

 felnőttképzési alkalmakat, képzési programokat szervezni és lebonyolítani 

 kulturális stratégia, éves tervek, beszámolók, forgatókönyvek, program-költségvetési terveket, statisztikai jelentést készíteni 

 mindezen tevékenységek érdekében forrásteremtési tevékenységet végezni (pályázatok írása, megvalósítása, elszámolása) 

 dekoráció készítése 

 könyvtárosi feladatok ellátása 

A munkavégzés, feladatok ellátása a programok, rendezvények függvényében hétvégi- és ünnepnapokra is kiterjedhet. Esetenként késő 

délutáni és esti munkavégzéssel jár. 



Baki Hírek 2021. február 2. oldal 

A fertőzéseket kiváltó kórokozók, köztük a vírusok okozta megbetegedések ellen védőoltásokkal lehet a leghatékonyabban védekezni. Ez igaz az új 

koronavírus (SARS-CoV-2/COVID-19/) okozta fertőzésekre is. Ismeretes, hogy a vírus súlyos akut légzési tüneteket okozhat, ami miatt akár gépi 

lélegeztetésre is szükség lehet. Annak érdekében, hogy ezt a legsúlyosabb szövődményt elkerüljük, megfelelő védettség szükséges, ami a 

védőoltással biztosítható. 

Az oltást a beteg a felkar, vagy a comb izomzatába kapja két alkalommal, a kettő között meghatározott időkülönbséggel. 

A Comirnaty (Pfizer/BioNTech – 2 cég közös terméke, USA/Németország) vakcina egy lipid nanorészecskébe csomagolt messenger (hírvívő) 

ribonukleinsav (mRNS) szálat tartalmaz, amely a sejtbe bejutva, annak segítségével egy, a vírusra jellemző fehérje (tüskefehérje) termelődését váltja 

ki, amely ellen a szervezet immunrendszere működésbe lép és ellenanyagot (antitestet) és vírus ellen ható vérsejteket termel. Az mRNS nem épül be 

a szervezet sejtjeinek örökítőanyagába, a DNS-be, így maradandó, kóros elváltozást nem okozhat. 

A két oltás között 21 napnak kell eltelnie. Az oltottak védelme a második oltást követő 7 napon belül alakul ki. 

Moderna vakcina (Moderna cég - USA): a Pfizer/BioNTech vakcinához hasonlóan mRNS-alapú. Hatására a szervezetben vírusfehérjék képzése indul 

meg, amely beindítja az immunrendszer B- és T-sejtjeit, immunválaszt kiváltva. 

Két oltás szükséges, közöttük 28 napnak kell eltelnie. Az oltottak védelme a második oltást követő 7 napon belül alakul ki. 

AZD1222 vakcina (AstraZeneca cég - Nagy-Britannia): gyengített, sokszorozódásra képtelen csimpánz adenovírust tartalmaz, amelybe a SARS-

COV-2 tüskefehérjéjének genetikai információját ültették, amely fehérje az immunválaszt fogja kiváltani. 

Két oltás szükséges, közöttük 28 napnak kell eltelnie. A védettség a második oltást követő 14 napon belül alakul ki. 

Szputnyik V vakcina (Gamaleya Intézet - Oroszország): két különböző, gyengített, sokszorozódásra képtelen (Ad5 és Ad26) adenovírus-alapú 

vakcina, amely a COVID tüskefehérje genetikai információját tartalmazza. Hatásmechanizmusa megeygezik az AstraZeneca vakcinával. 

Két alkalommal, 21 nap különbséggel kerül beadásra. A védettség a második oltás után 14 napon belül alakul ki. 

Sinopharm (Sinopharm - Kína) vakcina egy inaktivált, elölt SARS-CoV-2 vírust tartalmazó vakcina. Az elölt vakcina betegséget nem okoz, de 

immunválaszt vált ki. 

Szintén két oltás szükséges, 21 nap különbséggel kell beadni. A védettség a második oltás után 14 napon belül alakul ki. 

Milyen mellékhatásai lehetnek az oltásnak? Természetesen bármelyik védőoltás után jelentkezhet oltási reakció. 

A vakcinák korai fázisú vizsgálatai azt mutatják, hogy minden Magyarországon engedélyezett oltóanyag biztonságos. Oltási reakció lehet a fájdalom 

és a duzzanat a beadás helyén, fáradtságérzés, fejfájás, émelygés, izomfájdalom, ízületi fájdalom, hidegrázás, láz, esetleg bőrpirosodás az injekció 

beadásának helyén. A felsorolt reakciók enyhítésére fájdalomcsillapító és/vagy lázcsillapító gyógyszerekkel (pl. paracetamolt tartalmazó termékekkel) 

tüneti kezelés alkalmazható. Ezek azonban átmeneti reakciók, melyek szövődmények nélkül, általában egy napon belül megszűnnek. Nagyon ritkán 

előfordulhatnak megnagyobbodott nyirokcsomók, rossz közérzet, végtagfájdalom, álmatlanság, esetleg viszketés az injekció beadási helyén. 

A második oltást követően tapasztalatok alapján erőteljesebb mellékhatások jelentkezhetnek (láz, levertség, fejfájás), jelezve az immunrendszer 

fokozottabb működését, de ezek általában 24 órán belül megszűnnek. 

Az oltás nem jelent kockázatot daganatos betegeknél sem, azonban elmaradása és a COVID-19 fertőzés, illetve szövődményei jóval nagyobb veszélyt 

jelentenek! 

Forrás: Országos Onkológiai Intézet facebook-oldala 

  

COVID helyzet Bakon 

2021. január 20-tól február 20-ig 1 új fertőzöttről kapott a hivatal határozatot és 1 főt köteleztek házi 
karanténra. Így az eddigi igazolt fertőzöttek száma településünkön 59, a kontakt személyeké 83. 

Bakon 2021. február 11-én kezdődött meg a regisztráltak helyben oltása, 7 idős lakó kapta meg az első 
oltását. 

A Doktornő sem tudja előre, hogy milyen vakcinából mennyit fog kapni. Emiatt előfordul, hogy csak az 
oltás előtti este tudja értesíteni az érintetteket. Kérjük azokat, akik már regisztráltak az oltásra, hogy 

legyenek elérhetők, ismeretlen telefonszám esetén és akár este is vegyék fel a telefont! 

Kérjük a veszélyhelyzet feloldásáig továbbra is tartsák be a korlátozó intézkedéseket! 

Vigyázzunk egymásra! 

Tájékoztató a COVID-19 elleni mindegyik hazánkban 

engedélyezett vakcináról 
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Borbírálat 2021. március 13-án 

A Kistermelők Baráti Egyesületének vezetősége 

tájékoztatja a helyi borosgazdákat, hogy az idei 

Borbírálatot az alábbiak szerint tartják meg: 

A borminták elbírálására 2021.03.13-án kerül 

sor, csak a zsűri jelenlétével. 

Az OKLEVELEK átadása egy későbbi időpontban 

történik ünnepélyes keretek között. 

A minták leadása a Faluházban: 

2021. március 10-én (szerdán) és 11-én (csütörtökön) 12 órától 18 óráig 

A mintákat kizárólag ezen a két napon tudják fogadni! 

A borokat fajtánként 1 darab 7 dl-es üvegben, felcímkézve (név, fajta, 

szőlő termőhelye) kell leadni. 

Nevezési díj: tagoknak 400 Ft, nem egyesületi tagoknak 600 Ft. Ez az összeg egy borminta bevizsgálását 

tartalmazza. Minden további bor díja 200 Ft/minta. 

Nyertes NEA pályázati támogatással egyesületünk borszűrőt vásárolt, melyet az egyesületi tagok 

előzetes egyeztetés alapján használhatnak. 

Újabb telefonos csalás 

Az új módszer lényege, hogy a csaló telefonon törvényszéki végrehajtónak adja ki magát. Olyan 

tartozás azonnali megfizetésére szólítja fel a hívott felet, melynek létéről ő rendszerint nem tud. Állítja, 

hogy ha a hívott fél aznap nem fizet, akkor lakására végrehajtókat fog küldeni értéktárgyak azonnali 

lefoglalása végett és rendőri intézkedést is kilátásba helyez.  

A csalás kísérlete minden korosztálynál előfordulhat, nemcsak az időseknél. 

Ne dőljenek be! 

• Végrehajtás során minden esetben hivatalosan keresik meg az eljárás alá vont személyt. 

Nem telefonon zajlik az ügyintézés, különösen nem ismeretlen számról. 

• A törvényszéki végrehajtók hivatalos jegyzéke elérhető a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar hivatalos 

honlapján az alábbi linken:      https://www.mbvk.hu/nevjegyzek.php#t  

• A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar közleménye szerint több alkalommal valós végrehajtók nevével 

is éltek már vissza csalók. Ezért mindenképp fontos, ha hasonló hívást kapnak, hogy ügyfélfogadási 

időben személyesen győződjenek meg a hivatkozott bíróságon arról, indult-e Önökkel szemben 

végrehajtási eljárás. 

Ha ilyen hívást kapnak, kérjük hívják bizalommal a rendőrséget a 112-es segélyhívón! 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya 

FELHÍVÁS 

A tavaszias időjárás lehetővé teszi az ingatlanok környezetének rendbetételét, különösen a növényzetét. 

Külön kérjük azon ingatlanok tulajdonosait, amelyek előtt járda található, hogy a fákat, bokrokat, sövényeket 
úgy ápolják, hogy a gyalogos közlekedés zavartalan legyen (akár esernyővel is)! 

A közterületen lévő fák esetleges kivágására előzetesen engedélyt kell kérni a Hivatalban! 

Köszönjük szépen, hogy munkájukkal hozzájárulnak településünk rendezettségéhez! 
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Új ingyenes lehetőség munkaadóknak és állás-

keresőknek 

Az Innovációs- és Technológiai 

Minisztérium 

háttérintézményeként működő 

OFA Nonprofit Kft. részvételével 

december 1-én elindult a 

KarrierM (www.karrierm.hu) 

állásportál. 

Az állásportál célja, hogy a hazai 

vállalkozások és intézmények 

számára díjmentesen és 

professzionális keretek között 

elérhetővé váljon az álláshelyek 

meghirdetése, az alkalmas jelöltek 

előszűrése és megszólítása, 

valamint a teljes toborzás-

kiválasztási folyamat szakmai 

támogatása. 

A KarrierM Portál: 

 ingyenes, 

 piaci kihívásokhoz igazodó, 

 mindenki számára 

elérhető, 

 felhasználóbarát, 

 könnyen kezelhető, 

 kompetencia alapú 

kiválasztást segítő, 

 komplex HR szolgáltatást 

nyújtani tudó felület.  

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 

Lakossági használt sütőolaj begyűjtés 

Az ígért időpontnál korábban, február 8-án került kihelyezésre az Óvodához 

az a sárga színű, 240 literes kuka, amelyben el lehet helyezni a használt 

sütőolajat. 

Az óvoda alapítványa 25 Ft/kg támogatást kap a leadott mennyiség után. 

Az étolajat lezárt PET palackban vagy zárt befőttesüvegben kérjük a 

gyűjtőedénybe helyezni! 

Amennyiben a gyűjtés beindul és a mennyiség indokolttá teszi, a 

későbbiekben az iskolánál is szeretnénk biztosítani a gyűjtési lehetőséget. 


