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Tereprendezés az iskolai sportpályánál 

Az iskola vezetésének kérésére a pálya melletti nyírfákat szakemberekkel vizsgáltattuk meg a tavasz 

folyamán. Mind a két faápoló egymástól függetlenül azt javasolta, hogy a fagyöngy fertőzés 

előrehaladott állapota miatt célszerű a fák kivágása. A fagyöngy ugyanis már jelen volt a fák 

szöveteiben, ezért ha csak azokat az ágakat vágták volna le, amelyeken megjelent, egy-két éven belül 

újra ellepték volna a fát az élősködők. Ebben az esetben kétszer kellett volna fizetni: egyszer az 

ápolásért, egyszer pedig a kivágásért. A sok fagyöngy nagy plusz terhet jelentett a fáknak. A túlterhelt 

ágak kiszámíthatatlan kockázatot jelentettek: akár szélcsendben vagy enyhe szélben is letörhettek 

volna. Nem akartuk vállalni annak a kockázatát, hogy esetleg személyi sérülés történjen emiatt. 

Természetesen nem szeretnénk üresen hagyni a területet. Folyamatban van a tereprendezés 

előkészítése, melynek keretében a régi futópályát is megszüntetjük: elszállításra kerül a 

balesetveszélyes gumiburkolat, valamint a salak is. A rézsű kijavítása után őszre táblás kerítéssel zárjuk 

le a területet, fokozva ezzel a gyermekek biztonságát – így nem tudnak váratlanul kifutni az úttestre. 

Kertépítő szaktanácsának igénybevételével választunk fafajokat az árnyékoláshoz, melyeket az ősz 

folyamán szeretnénk elültetni. 

A gyerekeknek a délutáni szabadban 

tartózkodáshoz fedett beállót és napvitorlákat 

fogunk telepíteni a Szülői Munkaközösséggel 

együttműködve. Jövőre már a megújult 

környezet várja az iskolásokat. Reméljük ezen 

feladatok megvalósítása után sikerül forrást 

szereznünk a pálya burkolatának felújítására 

is! 

Hegyi búcsú 

Június 7-én, Szentháromság vasárnap 

tartjuk a hagyományos hegyi búcsút. 

10 óra 30 perckor a hegykapuban 

lévő kopjafánál emlékezünk a már 

elhunyt hegyi gazdákra, majd 11 órakor 

Kovács Tamás plébános a kápolnánál 

szabadtéri misét mutat be. 

Ez az ünnep nem csak a hegyen birtokkal 

rendelkező családoké, hanem azok 

számára is nyitott, akik (még) nem 

rendelkeznek területtel a szőlőhegyen.  

Településünk is csatlakozik 

ahhoz a felhíváshoz, hogy 

2020. június 4-én 

szólni fognak templomunk 

harangjai. A harangszó után 

mindazok, akik eljönnek a 

csendes megemlékezésre, 

közösen mondhatnak el egy 

Miatyánkot a magyar 

nemzet egységéért. 
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Kötelező az ingatlanok tisztán tartása! 

Tisztelt Baki Lakosok!  

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, 

a település tisztaságáról szóló többször módosított 6/2008. (II. 16.) 

önkormányzati rendelet alapján az ingatlanok tisztán tartása, a 

gaz és gyomnövények eltávolítása a tulajdonos, vagy a 

tényleges használó kötelezettsége. 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének 

következményeiről szóló 6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

szerint, aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, akár ötszázezer 

forintig terjedő bírsággal sújtható, és a Hivatal kényszerkaszálást is 

elrendelhet. A környezetvédelmi rendelet betartására és 

betartatására azért van szükség, mert az ingatlanon elterjedő gaz és 

gyomnövények allergiás megbetegedéseket okozhatnak a környékbeli 

lakosság körében, illetve az egészséges, tiszta és biztonságos 

lakókörnyezet megőrzése, a köztisztaság és település rendezett 

állapotának fenntartása mindannyiunk érdeke. 

Felkérem a tulajdonosokat és a használókat, hogy rendszeresen kísérjék figyelemmel ingatlanaik állapotát, és az 

elterjedt gaz, illetve gyomnövény esetén tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Felhívom továbbá a figyelmet 

arra is, hogy az ingatlanok előtti, melletti, és a mögötte lévő rész, illetve az árkok és annak műtárgyai, nyitott 

csatornák, átereszek tisztántartása, karbantartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása is 

tulajdonosok, vagy a használók feladata. 

Figyeljünk egymásra a magunk érdeke és nyugalma érdekében! 

 Salamon Henrietta 
 jegyző 

Járványügyi helyzetjelentés 

Május végéig Bakon igazolt fertőzöttről nincs tudomásunk. Településünk bekerült a négy 

orvostudományi egyetem és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közreműködésével végzett, 

kérdőíves felméréssel támogatott szűrővizsgálatba. 29 lakót választottak ki közülünk, akik részt 

vehettek a szűrésen. Ezúton is köszönjük azoknak, akik éltek közülük a lehetőséggel, és segítették a 

hatóságok járványellenes munkáját! 

A Hivatal és az Óvoda dolgozói számára gyorstesztet szereztünk be, mellyel Dr. Tóthbán Beáta 

háziorvos végezte el a vizsgálatot. A tesztek mindegyike NEGATÍV eredményt hozott. Ezt azt jelenti, 

hogy a megvizsgált személyek sem a vizsgálat időpontjában nem voltak fertőzöttek az új koronavírussal, 

sem korábban nem estek át a fertőzésen. 

A Kormány intézkedése nyomán megszüntettük a játszótér lezárását. Sor került a játékok 

fertőtlenítésére is, melyet a jövőben is folytatni fogunk.  
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Az enyhe telet követő, szélsőséges tavaszi időjárás a megszokottól eltérő növény-egészségügyi 

helyzetet eredményezett a kertészeti kultúrákban. SZŐLŐ ÜLTETVÉNYEKBEN az atkák és szőlőmolyok 

tömeges jelenléte mellett, már 4-6 leveles állapotban (a megszokottól korábban) megjelentek a 

feketerothadás első levéltünetei. Azokban az ültetvényekben, ahol előző években is fellépett a 

betegség, a kémiai védelem feltétlen indokolt a kórokozó lombon, majd fürtön történő 

felszaporodásának megakadályozása miatt. A fertőzésre a szőlő minden zöld, fiatal növényrésze 

érzékeny, ezért felszívódó (és kontakt) készítmények kijuttatása javasolt. A hűvös, száraz idő miatt 

lisztharmat és peronoszpóra tünetek megjelenése nem valószínűsíthető már a szőlő virágzása előtt. 

A hőmérséklet emelkedésével azonban a betegségek robbanásszerű megjelenésére számíthatunk akár 

virágzáskor vagy azt követően, ezért az intenzív védelem indokolt. Időjárástól függően június közepétől 

tervezhető a  szőlő aranyszínű sárgaság fitoplazmás betegséget terjesztő rovarvektor, az amerikai 

szőlőkabóca (L3-L4) lárvái elleni védekezés. A szabadforgalmú 

készítmények többsége kontakt, rövid tartamhatású, vagyis egy-egy 

permetezést követően a rovar újabb betelepedése is előfordulhat. A 

hónap végétől ezért a sárga ragacsos csapdák kihelyezésével 

győződhetünk meg a kifejlett kabóca jelenlétéről és tervezhetjük ez 

alapján - szükség szerint - az újabb rovarölőszeres védekezéseket. 

GYÜMÖLCSKULTÚRÁKBAN az idei évben a rovarkártevők tömeges jelenléte indokol fokozott 

odafigyelést. A tavasszal bekövetkezett kisebb-nagyobb mértékű fagykár a termést jócskán 

megtizedelte, de ha nem figyelünk, a különböző gyümölcsmolyok a maradék termést is tönkretehetik. 

Június második felétől a keleti gyümölcsmoly (őszi-kajszibarack, ringló) és a szilvamoly (szilva, 

ringló) valamint az almamoly (alma, körte, dió) tömeges rajzására számíthatunk, többségében meleg, 

párás időjárás esetén. A hónap folyamán a későbbi érésű cseresznyéket a cseresznyelégy kártételétől, 

illetve szintén június második felétől a diót a dióburok-fúrólégy kártételétől ajánlatos megvédenünk 

(amennyiben ez utóbbi megoldható). Az érőfélben lévő gyümölcsök kezelése előtt minden esetben 

győződjünk meg a védekezésre alkalmazott készítmény élelmezés-egészségügyi várakozási idejéről! 

BURGONYÁBAN a burgonyabogarak tojásrakása már május közepén 

megkezdődött, de az  eddigi hűvös idő miatt júniusban elhúzódó lárvakelésre és 

kártételre számíthatunk. A védekezéseket a fiatal, kelő lárvák ellen célszerű 

időzíteni. A burgonya virágzásával és a lombozat/sorok záródásával megnő a 

burgonyavész fertőzésveszélye. Meleg, csapadékos, párás időjárás esetén 

kontakt és felszívódó készítmények kombinációjával védhetjük meg sikeresen az 

állományt. A burgonyavész ellen használható készítmények többsége megfelelően 

használható paradicsomban paradicsomvész ellen (ugyanaz a betegség), és/vagy szőlőben 

szőlőperonoszpóra ellen is. A készítmény választásnál ezt célszerű figyelembe venni. 

Sikeres növényvédelmet és örömteli kertészkedést kívánok! 

 Tüh Annamária 

 növényvédelmi előrejelző 

Növényvédelmi teendők júniusra 
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Hulladékgyűjtés 
A lakosság a Baki Hírek márciusi, Húsvét előtt megjelent számában közzétett felhívás nyomán 150 darab 

szelektív kukát igényelt. Ezek átadása folyamatban van. Azok számára, akik később értesültek a lehetőségről 

vagy utólag gondolták meg magukat, május végéig pótigénylés benyújtását tettük lehetővé. Terveink szerint ezt 

követően a szervezést visszaadjuk a Zalai Közszolgáltató Kft-nek, tehát ezentúl ismét velük lehet intézni a 

szelektív gyűjtőedények beszerzését. A zsákos gyűjtés is megmarad, az ürítés a korábban meghirdetett keddi 

napokon történik. 

Mit lehet ilyen módon gyűjteni? SÁRGA ZSÁK/EDÉNY: 

- Műanyag csomagolóanyag hulladékok: PET palackok, műanyag (HDPE, PE, PP, PS) flakonok és poharak, 

italos kartondobozok, PE fóliák (a celofán nem hasznosítható) 

Fém csomagolóanyag hulladékok: italos-és konzervdobozok (élelmiszermentes állapotban) 

- Nem elhelyezhető hulladékok: elem, akkumulátor, elektronikai hulladékok, veszélyes hulladékok, (pl. 

festékes dobozok, spray doboz), egyéb műanyag használati tárgyak 

KÉK ZSÁK/EDÉNY: 

- újságok, szórólapok, könyvek (műanyag borítás nélkül), irodai papírok (műanyag lefűzhető tasak nélkül), 

karton-és egyéb papír csomagolóanyagok tiszta, élelmiszermentes állapotban 

- Nem elhelyezhető hulladékok: tapéta, használt higiéniai eszközök, indigó és önátíró tömb, öntapadós 

matricák, címkepapír 

 

Figyelem! 

A Kormányablak busz júniustól újra elindul. 

Bakon 2020. június 15-én és 29-én 8 óra 20 

perctől 9 óra 50 percig lesz lehetőség 

helyben igénybe venni az okmányirodai 

szolgáltatásokat. 

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 


