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Hegyi út fejlesztés 
Lezárult az előkészítése a hegyi út több szakaszon történő felújításának. A 

korábban felújított részekhez kapcsolódó, 1464 és 1465 helyrajzi számú utak 

fejlesztésére a Zártkerti program keretében kerül sor, a pályázatból 1833 m2 

útfelület újul meg. A munkaterület átadása július 12-én történik meg. 

KÉRJÜK A TULAJDONOSOKAT, HOGY AZ ÚT SZÉLÉN LÉVŐ FÁK ÉS BOKROK BENYÚLÓ ÁGAIT 

VÁGJÁK LE, HOGY A GÉPEK ELFÉRJENEK! 

Az alkalmazott úgynevezett „remix” technológia eltér az eredetileg tervezettől. Ezáltal megnő az 

út teherbíró képessége, tehát a felújítás tartósabbnak ígérkezik. Emiatt többletköltséggel (bruttó 

1.100 Ft/m2) kell számolni. Az Önkormányzat a hegyi épületekre kivetett adóbevétellel és saját forrás 

biztosításával több, mint 2 millió forinttal egészíti ki a pályázati forrást, hogy az elvégzett munka 

magasabb színvonalú legyen. Ezen kívül kérjük az érintett közép- és felsőhegyen birtokkal 

rendelkező gazdákat, hogy anyagi lehetőségüknek megfelelően támogassák a fejlesztést, 

hogy a felújítás minél hosszabb szakaszon történhessen meg. (1 m2 út ára bruttó 6.000 Ft) 

Támogatásukat a „Baki hegyi út építése” alapítvány (adószáma: 19276197-1-20) 74000119-

10702181 számú számlájára fizethetik be. 

Változik a COVID oltás rendje 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus elleni védőoltásokat az új regisztrálók 

már kizárólag oltóponton fogják megkapni. A háziorvosnál már csak azokat oltják, akik az első 

vakcinát is itt helyben kapták meg. 

A regisztráció továbbra is a https://vakcinainfo.gov.hu/ oldalon végezhető el. 

Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) oldalán a regisztrációt követően időpontot 

is lehet foglalni: https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas  

Dr. Tóthbán Beáta háziorvos 

A hulladékgyűjtő edények megjelölése 
A hulladékszállítást végző Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. arról tájékoztatott bennünket, hogy a 

beazonosíthatatlan gyűjtőedények ürítését a továbbiakban nem végzi el. 

Családi házas övezetben amennyiben az ingatlan nem rendelkezik jól látható házszámmal, 

vagy helyszűke miatt több edényt helyeznek ki egymás közelébe, kérik a gyűjtőedényen a házszám 

feltüntetését. 

A hulladékgazdálkodás kötelező közszolgáltatás, amely a hulladék átvételéből, gyűjtéséből, szállításából 

és kezeléséből áll. A tevékenység részletes szabályozása a 2012. évi CLXXXV. törvényben (Ht.) és a 

Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeiben található meg. 

  
A PLÉBÁNOS ELÉRHETŐSÉGE 

A plébánia felújítása elkezdődött. 

Emánuel atya a csatári plébániára költözött. 

Keresztelő, esküvő, temetés ügyintézéséhez 

kérjük előre egyeztessenek a 

06 20 770 88 71 telefonszámon! 

2021. július 5-én elkezdődik 
a Széchenyi tér és Rákóczi utcai 
gyalog- és kerékpárút építése. 

Az építkezés során a gyalogos közlekedés, 
valamint az érintett ingatlanok 

megközelítése nehezebb lesz, a 
munkavégzés porral és zajjal jár. 
Kérjük megértésüket és türelmüket! 

https://vakcinainfo.gov.hu/
https://www.eeszt.gov.hu/hu/web/guest/covid-oltas-idopontfoglalas
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Folytatódik a „FaluTéka” 

Az Agrárminisztérium 2020. évi pályázatán a Faluház támogatást nyert a FaluTékás programjainak 

folytatásához. A 2015-ben létrehozott Értékőrzők Ifjúsági Csoport tagjai ma már felnőttek, középiskolai 

tanulmányaik végén járnak. Ezért a projekt folytatásaként új fiatalok bevonása a cél. Ebben az évben 

az általános iskolások - kiemelten az alsósok-, valamint az óvodások számára szervezünk élményt adó 

eseményeket. Nap mint nap elmennek szobrok, emlékművek, épületek mellett, melyek díszítik, 

hangulatossá teszik a mi településünket, emellett emlékeztetnek bennünket a múltra, a régebben itt 

élőkre, a nagyszülőkre és az ők nagyszüleikre.  Szeretnénk, ha megismernék ennek a csodálatos falunak 

a kincseit, az értékeit, ami lehet, hogy az itt élőknek fel sem tűnik, de az idelátogató idegeneknek egyből 

szembeötlik. A vírushelyzet megszűnése után nagy lelkesedéssel vágtunk bele a munkába. Így az elmúlt 

másfél hónap igazán mozgalmas volt.  

Az óvodások zenés foglalkozások keretében Hochrein Judit vezetésével népi hangszerekkel, 

mondókákkal, dalokkal ismerkedtek. Kézműves foglalkozásokon gyöngyöt fűztek, nemezeltek, 

agyagoztak és népi-babát készítettek.  

Az általános iskola negyedik osztályos tanulói mélyebben megismerkedtek a helyi értékek és a 

hungarikumok fogalmával, valamint a már összegyűjtött baki nevezetességekkel. A szakkör 

folytatásaként a júliusi napközis tábor idején, a Falumúzeumban feltárulnak előttük a régi falusi élet, a 

lakóházak, illetve az akkoriban használt eszközök. Az elmélet kiegészítéseként, az egyszerű falusi 

ételekbe és ezek elkészítésébe is belekóstolhattak a gyerekek: paradicsomos répalevest, dödöllét, 

pogácsát, lakodalmi cukorperecet, kalácsot és krumpli levest készítettek. Nagy öröm volt a saját kezük 

által elkészített étel elfogyasztása.  

A tanév zárásaként az iskolások Érték-túra keretében járták be a falu egy részét. Az állomásokon 

érdekes fejtörőket és ügyességi feladatokat oldottak meg, melyekhez a segítséget a már felnőtt 

FaluTékás fiatalok által összeállított kiadványokból kaptak.  

A program tovább folytatódik, először a már említett FaluTékás táborral, majd a Rajzszakkörösök 

alkotásainak felhasználásával készítjük el a színező könyvünket és a Bak –Társasjátékot. Ezekről és a 

további eseményekről a későbbiekben fogunk beszámolni.  

Baloghné Bacsa Ibolya, Pálfi Viktória 
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Dombérozó 

Településünk idén első alkalommal csatlakozik a „Göcseji 

Dombérozó” rendezvénysorozatához. 

A Kertbarát Egyesület hagyományos nyári baki hegyi szakmai 

napját emeltük be a kínálatba, melyre idén július 11-én kerül sor. 

A szakmai előadásokat „nyitott pincék” körbejárása követi 

borkóstolási lehetőséggel, majd kulturális műsor zárja a 

programot. 

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött mind a helyiek, mind a 

vendégek számára, az étkezésért fizetni kell. A pontos részleteket 

külön plakáton és az elektronikus felületeken fogják hirdetni a 

szervezők. 

Tűzgyújtás, kerti hulladék égetése 

Amikor a tűzesetek bekövetkezésének valószínűsége nagy, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Erdészeti Igazgatóság (NÉBIH EI) TŰZGYÚJTÁSI 

TILALMAT állapíthat meg és hirdethet ki. Ilyenkor tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a 

fásításokban és az ezek 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon. 

A tilalom kiterjed a felsorolt területeken található tűzrakóhelyekre, a vasút és közút menti fásításokra, 

beleértve a parlag- és gazégetést is. A jogi szabályozás és az ehhez kapcsolódó tűzgyújtási tilalom az 

erdők és fásítások környezetére értendő, de a tűz keletkezésének és terjedésének fokozott veszélye miatt 

ebben az időszakban sehol nem javasolt az égetés, tűzgyújtás. 

A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása, kihirdetése, és visszavonása a meteorológiai 

körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek 

gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról a NÉBIH EI tájékoztatja az érintett szervezeteket, közte az 

országos közszolgálati média képviselőket is, a tűzgyújtási tilalomról szóló aktuális térképet az 

érintett hatóságok hivatalos honlapjukon közzéteszik. A térkép többek között a 

http://www.erdotuz.hu/ honlapon érhető el. 

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! (Jelenleg országos tilalom érvényes.) 

Avar és kerti hulladék égetése 

A hatályos jogi szabályozás értelmében tilos a kerti hulladék égetése. A tiltás alól az 

önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, 

körülményeit is. Arról, hogy mikor lehet a kertben égetni, a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni. 

Amennyiben az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, akkor tilos az avar és kerti hulladék égetése. 

Bakon kérjük a lakosságot, hogy a jelenlegi időjárási körülmények között ne égessenek 

kerti hulladékot csütörtökön sem, mivel a füst az épületek szellőztetését lehetetlenné teszi. A 

zöldhulladék lerakó tereprendezése befejeződött, amint sikerül a kerítést elkészíteni, az a lakosság 

rendelkezésére fog állni. 

Kerti grillsütő használata, szalonnasütés, bográcsozás 

A saját tulajdonú, belterületi ingatlanon található tűzhely, vagy grillsütő használata nem tiltott a 

tűzgyújtási tilalom idején sem. Az ilyen – nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása 

az ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartása mellett történhet. Ezek röviden a 

következők: 
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 nem szabad felügyelet nélkül hagyni a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut; 

 gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok – készenlétben 

tartásáról; 

 az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt. 

Erdő kétszáz méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon azonban tilos a tűzgyújtás tűzgyújtási 

tilalom időszakában. 

A tüzek 99 százaléka emberi gondatlanság, rosszabb esetben szándékosság következménye, ezért az 

erdő- és vegetációtűz elleni legjobb védekezés az odafigyelés. 

Eldobni kevesebb, mint 1 másodperc, eloltani több, mint 100 óra, helyreállítani több, mint 100 év 

Segítse az erdészek és a katasztrófavédelem munkáját és figyeljen az alábbiakra: 

 Soha ne dobjon el égő cigarettacsikket! 

 Erdőben csak a kijelölt helyen gyújtson tüzet! 

 Gondosan oltsa el a tüzet, használjon hozzá vizet, vagy legalább 5 centiméter földet, 

máskülönben a szélben visszagyullad! 

 Igyekezzen a kertben is csak akkora tüzet rakni, amiből a szél nem tud izzó zsarátnokokat tovább 

vinni! 

 Tartsa be a tűzgyújtási tilalom szabályait! 

 Soha ne hagyja a szabadtéri tüzet őrizetlenül! 

 

 

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

 HUMOR  
Józsi, mind a két szobába kellene légkondi! 

A Kormányablak busz júliusban Bakon 

a Polgármesteri Hivatal előtt 

a következő időpontokban lesz elérhető: 

2021. július 5. (hétfő) és július 19. (hétfő) 

8 óra 20 perctől 9 óra 50 percig 


