
 BAKI          HÍREK 
 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2021. július 

Lezárult fejlesztések 
A Zalavíz Zrt. az Önkormányzat 

megrendelése alapján 2021. július 19-23. 

között elvégezte a település vízvezeték 

hálózatának mechanikai tisztítását. A 

folyamat tisztítószivacsok csővezetékbe 

juttatásával történt. A szivacsok a csővezetékek faláról az évtizedek során lerakódott szennyeződéseket 

eltávolították. A tisztítással egyidejűleg a vezetékszakasz fertőtlenítését, valamint öblítését is 

elvégezték. (A felső képen az eredetileg fehér szivacsok láthatók használat után.) 

A Zártkerti program keretében elnyert 

támogatásból a szőlőhegyen az 1464 és 1465 

helyrajzi számú utak fejlesztése valósult meg. 

2021. július 8-án és 9-én az előkészítő 

földmunkára és daráltbeton réteg beterítésére, 

15-én a kötőanyagos stabilizációra (remix), 

28-29-én a bitumenemulziós felületzárás 

elkészítésére került sor. 

A korszerű technológiának köszönhetően jó 

minőségű úton közelíthetőek meg a birtokok. 

A háziorvos 

helyettesítése 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Dr. 

Tóthbán Beáta szabadságra megy. 

A helyettesítés rendje a következőképpen alakul: 

2021.08.02-től    2021.08.13-ig 

Helyettesít: Dr. Simán László 

Hétfő: 08.00 - 12.00  Söjtör 

Kedd:  10.30 - 12.00 Bak 

Szerda: 10.00 - 12.00 Söjtör 

 13.00 - 13.30  Sárhida 

Csütörtök:  14.00 - 15.30 Bak 

Péntek:  08.00 - 12.00 Söjtör 

Telefon: Rendelő (Bak): 461-002 
RECEPTIGÉNYLÉS! 

 Rendelő (Söjtör):  369-006 

 Mobil (Dr. Simán L.):  06-20-9212 300 

Ezen telefonszámok 08.00-tól 16.00-ig 
hívhatók. 

2021.08.16-tól   2021.08.19-ig 

Helyettesít: Dr. Czipóth Magdolna 

Hétfő: 09.15 – 12.15  Bocfölde 

Kedd:  10.30 – 12.00 Bak 

Szerda: 08.00 – 11.00 Bocfölde 

Csütörtök:  09.15 – 13.00 Bocfölde 

 13.30 – 14.00  Sárhida 

Péntek:  ÜNNEPNAP 

Telefon: Rendelő (Bak): 461-002 
RECEPTIGÉNYLÉS! 

 Rendelő (Bocfölde):  461-050 

 Mobil (Dr. Czipóth M.):  06-30-9570 883 

Ezen telefonszámok 08.00-tól 16.00-ig 
hívhatók. 

16.00 óra után központi ügyelet: Zalaegerszeg, Botffy u. 1. Telefon: 321-000  
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Hogyan éltek dédszüleink? 

A fenti kérdésre kerestük a választ a HUNG-2020 FaluTéka a Válicka Völgyében pályázat megvalósításának 

folytatásában. Az elsősorban iskolás korosztálynak tervezett programok a pandémia miatt napközis tábor keretében 

zajlottak. A nagy érdeklődés miatt a létszámot megdupláztuk, így 40 érdeklődő fiatallal indult a sok érdekességet feltáró hét. 

A többlet költségekhez az önkormányzat nyújtott támogatást. 

 Hétfőn a Faluházban, szakképzett oktatók vezetésével tartott kézműves foglakozásokon ismerkedtek a gyerekek a 

kosárfonás, agyagozás, nemezelés, hímzés és fonás rejtelmeivel, majd az elkészített csodálatos alkotásokat 

hazavihették. 

 Kedden a zalaegerszegi Göcseji Falumúzeumban 2 csoportban fedezhettük fel a régi falusi életet. Az épületeken 

kívül megismerkedtünk a házimunkákkal és az ehhez kapcsolódó eszközökkel is. A kisebbek kitakarították „Mariska 

néni” házát, és elmosogattak a fiúk által hozott kútvízben.  

- Szerdán a Kis-Balatonhoz kirándultunk. Fenékpusztáról indulva szakvezetővel túráztunk, megcsodálhattuk a gazdag 

állat- és növényvilágot. Láttuk a Tüskevárból ismert Matula kunyhót és a Fekete István emlékházat a Diás-szigeten. 

Ebédelni Zalavárra mentünk a Katica Csárdába. A napot Kápolnapusztán a Bivalyrezervátumban fejeztük be, ahol 

szekerezni is tudtunk a bivalyok között. A napot a Kis-Balaton Ház meglátogatásával zártuk. 

 Csütörtökön ismét a Göcseji Falumúzeumban töltöttük a délelőttöt, további ismereteket gyűjtve a növényekről, 

állatokról és a falusi portákról. Ezen a napon csatlakozott hozzánk Zajti Ferenc filmrendező és operatőre, akik 

elkezdték forgatni a munkánkat és falunkat bemutató kisfilmet. 

 Pénteken délelőtt a Faluházban vetélkedtünk a hét során megszerzett ismeretekből, majd folytatódott a filmforgatás, 

ahol a gyerekek mutattak be egy-egy látnivalót az idelátogatóknak.  

Az élményteli hét zárása után nagy izgalommal készülünk az augusztus 14-i Baki Pántlika Folklór Napra, mely ennek a 

programnak a projektzárója lesz. Ekkor bemutatjuk az addigra elkészülő Színező könyvet, Bak-társasjátékot és a kisfilmet is. 

 Baloghné Bacsa Ibolya, Pálfi Viktória 
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Baki Pántlika Folklór Nap– Augusztus 14. 

A Baki Pántlika Néptáncegyüttes harmincéves jubileumát 2020 augusztusára terveztük. Sajnos a 

vírushelyzet miatt ezt nem tudtuk megtartani, nagyszabású elképzeléseink mind tervek maradtak. 

Azóta többször reménykedhettünk abban, hogy egy későbbi időpontban mégiscsak sor kerülhet a 

műsorra, de a folyamatos lezárások miatt kénytelenek voltunk belátni, hogy le kell egyszerűsítenünk a 

megvalósítást. Ezért most elhatároztuk, hogy bármi is lesz, augusztus 14-én – bár szerényebb 

formában – megemlékezünk az évfordulóról. A rendezvény neve ez alkalommal Baki Pántlika 

Folklór Nap lesz. Természetesen a helyi és vendég néptáncegyüttesek műsorán kívül készülünk kísérő 

programokkal gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, hiszen szeretnénk, ha emlékezetes lenne a falu 

minden lakójának ez a számunkra nagyon fontos nap. Egy település életében nem mindennapos, hogy 

megünnepelheti egy közösségének, ez esetben néptáncegyüttesének 30 éves fennállását. Kívánunk 

mindenkinek jó szórakozást és önfeledt együttlétet! 

Tervezett program: 

Kiállítások: projektfotók, Kertbarátok terménykiállítása a Faluház galériáján 

Tombola sátor – Színezők, Bak Társasjáték, stb. 

A tombolatárgy felajánlásokat szívesen fogadjuk és tisztelettel megköszönjük! 

FaluTéka sátor – játékok: kirakók fényképekből, keresztrejtvények, feladatlapok, régi tárgyak, 

színező és társasjáték bemutatója (tombolaszelvényt adunk ajándékba a jó megfejtésekért)  

Gyerekeknek játékok, versenyek: ugrókötél, hullahopp, célba dobás, perec- és csokievő verseny 

15 óra Kézműves Kirakodó Vásár: 

Faszénen sült kürtős kalács; homoktövis termékek: szörpök, lekvárok, homoktövis velő; házi készítésű 

sajtok, joghurtok, krémtúrók; házi készítésű olajok és hántolt magjaik; házi csilis különlegességek; házi 

készítésű erdélyi zakuszkák és hagyma lekvárok; palackozott borok, gyümölcsborok, pálinka, házi 

készítésű sörök négy féle ízben (palackozva és csapolva); cserszegtomaji friss fürj tojás, különböző ízű 

olajban és füstölve is; többféle ízű méz és mézeskalácsok; fajátékok; aszalt gyümölcsök; gyertyák; 

horgolások; fonott kosarak és egyéb meglepetések.  

15 órától Kézműves foglakozások nem csak gyerekeknek:  

- kosárfonás Dulics Margittal-felnőtteknek kis tálca, gyerekeknek szappantartó készítése, 

- nemez ékszerek készítése Dömötör Andreával,  

- korongozás Horváth Csabával– boros kupától a gyertyatartóig 

16 óra Tudod-e?- koncert gyerekeknek - a Kis-Hétrét Zenekar műsora Hochrein Judittal  

16 óra A Kistermelők Baráti Egyesületének borkóstolója 

16.30 óra a HUNG-2020 FaluTéka a Válicka Völgyében pályázat projektzárója a színpadon – 

Mi is történt ebben a programsorozatban? – Összefoglalások, visszaemlékezések 

16.45 óra a Zalaapáti Boróka Táncegyüttes és a Cserta Táncegyüttes műsora 

17. 15 órától „Továbbadott örökségünk – A Baki FaluTéka” - Filmvetítés a színházteremben  

18 óra Titoktok - Bognár Szilvia és zenekara családi koncertje 

19 órától Tombola sorsolás a színpad előtt 

19.30 órától A 30 éves Baki Pántlika Néptáncegyüttes műsora, vendég: Bognár Szilvia énekes 

közreműködik: Kiss Judit és zenekara 
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75 éves a forint 

Fizetőeszközünk bevezetésének 75. évfordulója alkalmából az 

MNB különleges 5 forintos forgalmi érme emlékváltozatokat 

bocsát ki 2021. augusztus 1-jén. Az érmék képi megjelenéséről 

2021. február 1. és 2021. február 22. között közönségszavazást 

tartottak. A Gyuró Mónika által készített nyertes pályamű 

mind a hat elemén a Magyar Nemzeti Bank épületének egy-

egy részlete látható, melyek megfelelő sorrendbe helyezve, 

együttesen az épület perspektivikus képét mutatják. 

A jubileumi 5 forintos érmék különlegesen magas, betűnként 

2-2 millió példányban, fokozatosan kerülnek majd a 

forgalomba. 

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

A Kormányablak busz 

következő időpontjai Bakon: 

Polgármesteri Hivatal 

Rákóczi utca 2/A. 

2021. augusztus 2. (hétfő) 

2021. augusztus 16. (hétfő) 

2021. augusztus 30. (hétfő) 

Minden alkalommal 08.20-09.50 

óra között tudnak ügyeket intézni 

FELHÍVÁS 

Tisztelettel kérjük a lakosságot, 

hogy hivatalos ügyben 

telefonon: 

92/461-001; 30/188-61-46 

vagy e-mailben 

jegyzo.bak@zalaszam.hu 

forduljanak a Baki Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz! 

Személyes ügyintézés előtt kérjük 

egyeztessenek időpontot 

telefonon, hogy az illetékes 

munkatársunk elérhető-e? 

Köszönjük együttműködésüket! 


