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Emlékezünk Dr. Gátai Jánosra (1941-2023.) 
1941. december 12-én született Veszprémben. Általános- és 

középiskoláit szülővárosában végezte. 1960-ban érettségizett a 

Lovassy László Gimnáziumban. Az érettségi után a Pécsi 

Orvostudományi Egyetemre nyert felvételt, ahol 1966-ban 

diplomázott. 

Szakmai pályafutását a Veszprém Megyei KÖJÁL-nál kezdte, majd 

1967-73. között Sümegen, 1973-1977. között Badacsonytördemicen 

volt körzeti orvos. 1977. októberében vette át Bak és Sárhida községek 

ellátását. 

Háziorvosi munkáját 28 éven át, 2005-ben történt nyugdíjba 

vonulásáig végezte mindkét település lakosságának megelégedésére. 

A gyógyítás mellett közéleti szerepet is vállalt: 1994-től 3 cikluson 

keresztül tagja volt a baki képviselő-testületnek. 

Nyugdíjas éveiben Pacsán, majd Zalaegerszegen élt, amíg egészsége 

engedte rendszeresen vállalt ügyeletet. 

Temetésére 2023. január 27-én szülővárosában, Veszprémben került sor. Hamvait szülei sírjára 

helyezték. 

Jó kedélyét, közvetlenségét máig őrzik emlékezetükben egykori betegei. 

Nyugodjon békében, Doktor Úr! 

A park felújítása 
Január elején kezdődött el a park felújítása. A területet az 1990-es 

évek elején alakították ki a Béres János szobrászművész által 

készített egészalakos Széchenyi István szobor köré rendezetten. 

Az évtizedek alatt a kúszó növények túlnőtték magukat, belenőttek 

a sétányba és a lombhullató díszfákba, a szobor és a padok teljes 

takarásba kerültek. Ezzel együtt a terület „búvóhellyé” vált, a 

növények közé hulladék került, több esetben nyilvános WC-nek 

használták. 

Elérkezettnek láttuk az időt, hogy a közelmúltban megvalósított 

kerékpárút beruházás miatt elindult területrendezés folytatódjon. 

A cél az, hogy átlátható, gondozott park alakuljon ki. Elültettük az 

első két vérszilva díszfát a szobor két oldalára, amelyek tavasszal 

virágba borulnak majd. Szeretnénk virágágyásokat kialakítani, 

melyekbe évelő és egynyári virágzó növényeket ültetünk. 

A sétány térkőburkolatát és a pihenőpadokat is fel kell újítani. 

Mindezek után a település igazi éke lehet a Széchenyi tér, ahol 

megpihenhetnek, találkozhatnak Bak lakói vagy az átutazók.   

A Vérszilva (Prunus cerasifera 'Nigra') egész évben piros, bordós, lilás színben pompázó leveleivel 

díszít. Gömbölyded sűrű koronát nevel, áprilisban rózsaszínbe boruló virágaival dekorál.  
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Sulihírek – január 

Boldog új évet kívánunk mindenkinek! 

Idén – rendhagyó módon – január 9-én kezdődött meg a tanítás. A gyerekek sok élménnyel, kipihenten 

érkeztek vissza az iskolába a három hetes szünet után. 

Január 19-én szavalóversenyen vettek részt diákjaink a bocföldei iskolában: Markó Ádám és Simon 

Ádám képviselte iskolánkat. Felkészítő tanáruk Schwágerné Bősze Katalin tanárnő. 

Január 20-án lezártuk az első félévet. A diákok a bizonyítványt 27-én kapták meg. 

Január 21-én iskolánk több tanulója írásbeli felvételi dolgozatot írt, hogy bekerülhessenek 4, 6 és 8 

osztályos gimnáziumokba. Bízunk abban, hogy sikeresek lesznek! 

Január 23-tól Czvik Csenge fotó- és festménykiállítását tekinthetik meg az érdeklődők az iskola első 

emeleti aulájában. Csenge jógát oktat intézményünkben. 

Személyi változás a Képviselő-testületben 
Vas István települési képviselő 2023. január 1-től kormánytisztviselőként dolgozik tovább, emiatt 

munkaköre összeférhetetlenné vált a helyi képviselői tevékenységével, mandátumáról 2022. december 

31-i hatállyal lemondott. 

Helyét a 2019. évi önkormányzati választáson elindult jelöltek közül Balogh Sándor vette át. 

Köszönjük Istvánnak a 2019-2022. között a település érdekében végzett képviselői munkáját! Az 

Egyházközségi világi elnöki tevékenységét továbbra is folytatni fogja és a települési önkéntes 

mentőcsapatnak is tagja marad. 

Új képviselőnknek, aki 2023. január 26-án tett esküt, eredményes közéleti tevékenységet kívánunk! 

A Tűzoltószertár korszerűsítése 
A Baki Önkéntes Tűzoltó Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap Helyi és területi 

hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2021-es kiírásában 300.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatást nyert. A pénzből a bejárati ajtó cseréjét és a 

garázskapu felújítását valósították meg. 

Az Önkormányzat az épületben működő két egyesülettel karöltve az épület további 

felújítását szeretné végrehajtani. A tető és a homlokzat megújítása mellett 

fűtésrendszert kell kialakítani, hogy a tűzoltók mellett a polgárőrök is komfortos 

körülmények között végezhessék munkájukat a település érdekében. 
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A Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása 

a lakás- és kéménytüzekkel kapcsolatban 
Az elmúlt időszakban egyre emelkedik a kéménytüzek száma Zalában, ahol 2022-ben 117 lakástűz keletkezett. 

Tűzeset során hárman vesztették életüket, közülük egy ember lakástűzben. A tűzoltók ezen kívül mintegy 48 esetben 

mutatták ki a szén-monoxid jelenlétét az ingatlanokban, s hatan szenvedtek szén-monoxid mérgezést. 

A fűtési szezonban sokat tehet saját és családja biztonsága érdekében, ha 

 szilárd tüzelésű fűtőberendezésében csak és kizárólag kezeletlen (festék, lakk, pác, ragasztóanyag stb. mentes), 

légszáraz fával fűt! Légszáraz az a fa, aminek 20 százalék alatti a nedvességtartalma. Ezt a legkönnyebben úgy érheti 

el, ha a tüzelésre szánt fát hasítva, fedett szellős helyen tárolja másfél - két évig. A tűzifa mellett szóba jöhet még 

kisebb mennyiségben papírhulladék, vagy veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen, száraz fahulladék (faforgács, 

brikett stb.). Helyesen fűt akkor, ha egyszerre nem rak sok fát a tűzre, és begyújtásnál kerüli a színes papírokat, 

újságokat, főként a tűzveszélyes folyadékokat! 

 nem nedves fával fűt! A nedves fa eltüzelésekor a kémény járatában a nagymértékű vízgőz kondenzációja, a 

kátránnyal, szurokkal együtt lecsapódva a falazaton átszivárog, a lakószobákban barna, sárga bűzös foltosodást okoz. 

A kémény belső falán lerakódó kátrány pedig kéménytűzhöz vezethet! Mindemellett a fa fűtőértékének döntő része a 

víz elpárologtatásához használódik el, így ez nagyon pazarló fűtési mód. 

 nem dob a tűzre szemetet, például textíliákat, műanyagot, háztartási hulladékot! Ha ezt teszi, akkor nem csak a 

környezetét szennyezi, hanem életveszélyes állapotokat idézhet elő otthonában. Ezzel ugyanis tüzelőberendezése idő 

előtt tönkremehet, ráadásul a szén-monoxid mellett egyéb, igen mérgező gázok, gőzök, savhatások is keletkezhetnek! 

Emellett növekszik a lerakódás, ami kéménytüzet, valamint a rendszer idő előtti tönkremenetelét, a biztonságos 

működés feltételeinek romlását eredményezi! 

 évente legalább egyszer ellenőrizteti kéményét és tüzelőberendezését szakemberrel! A kéményseprői szolgáltatás 

INGYENES, ha otthonába nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet. A kéményseprő azonban csak akkor jön, ha előre 

időpontot egyeztet vele a 1818-as számon, vagy interneten keresztül! 

 beszerez egy füst-, valamint szén-monoxid-érzékelőt! Ezek az eszközök évente több száz ember életét mentik meg 

Magyarországon, így Zala megyében is azzal, hogy idejekorán felhívják a lakástulajdonosok figyelmét a problémára! 

Baj esetén azonnal tárcsázza a 112-es segélyhívó számot, és kérje a tűzoltók segítségét! 

Új vizsgálóágy az orvosi rendelőben 

Az Önkormányzat a rendelőbe saját forrásból új vizsgálóágyat vásárolt bruttó 445.720 Ft értékben. A 

korszerű, elektromos magasságállítással rendelkező bútor, melyet éppen karácsony előtt szállítottak 

ki, reményeink szerint segíti a rendelő dolgozóinak munkáját, ezzel együtt a betegek komfortját is 

javítja. 

 a régi és az új  
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Baki MEDOSZ: irány az első osztály! 
1964. novemberében 3 csapat küzdött a megyei I. osztályba való feljutásért. Az osztályozó 

mérkőzésekre a ZTE régi salakos pályáján került sor. A végeredmény: Baki MEDOSZ, Nagykanizsai 

Gazdász, Csesztreg – az első két csapat jutott fel a megyei I. osztályba. 

 

A csapat tagjai 

Álló sor (balról): Horváth Lajos, Belák János edző, Horváth László, Plihál Lajos, Árkus János,  

Czigány József, Kovács Lajos 

Guggolnak: Balogh Kálmán, Vass Tibor, Kovács Gyula, Kámán József, Gombócz Ferenc 

A fotót, melyet Mészáros Ferenc készített, Kovács Gyula bocsátotta rendelkezésünkre. Köszönjük! 

 

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 

Gyűjtés Pajtényi Béla plébános emlékművére 

Számlaszám: 

Takarékbank 50466508-50000335 

☺ HUMOR ☺  RÖVID KÖZLEMÉNYEK 

A Kormányablak busz működtetése 

2023. március 17-ig szünetel. 

Az újraindításról a Kormányhivatal tájékoztatása 

után fogunk hírt adni. 


