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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2020. június-július 

Települési Önkéntes Mentőcsapat toborzása 

Az önkéntesség az állampolgár legjobb lehetősége arra, hogy saját indíttatásának megfelelően részese 

lehessen az életét, környezetét, értékeit veszélyeztető hatások elleni, közös munkának. Az adott 

helyszínen élők reagálhatnak a leggyorsabban, és ők ismerik lakókörnyezetüket a legjobban. Ez 

azonban nem azt jelenti, hogy bárki is veszélybe sodorja, kockáztassa az életét. A bajt megelőzni viszont 

lehet, saját életünk, házunk, családunk biztonsága érdekében. 

Ezek a települési mentőcsoportok a helyi sajátosságokra jellemző, 

valós veszélyeztető hatások, kockázatok kivédésére alkalmas 

mentőcsoportok, amelyek több mint 1100 hazai településen 

alakultak meg, és főként alapvető vízkár-elhárítási tevékenységre 

képesek.  

A csoport alkalmazására akkor kerülhet sor, ha más szervek 

(katasztrófavédelem, mentőszolgálat, stb.) erői, eszközei nem 

elegendőek a veszélyhelyzet felszámolásához, illetve ha azt a 

lakosság, valamint a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak 

védelme indokolttá teszi. 

További előnye, hogy a jelentkező személy a rendelkezésre állásának tartalmát és feltételeit maga szabja 

meg a hatályos jogszabály alapján. Lehetséges határozott időtartamú rendelkezésre állást is kikötnie az 

önkéntesen jelentkezőnek. 

A tagok fényképes igazolványt kapnak, melyhez adatlapot kell kitölteni. Az a tag, aki más szervezetben 

például: ÖTE, járási, ZMSZ, Kerka is részt vesz, akár több igazolvánnyal is rendelkezhet. 

Várjuk jelentkezésüket személyesen a hivatalban, telefonon vagy Messengeren! 

Újra nyitva a Faluház 

Kedves Bakiak!  

Örömmel értesítjük Önöket, hogy Faluházunk 

hosszú szünet után, 2020.júliustól ismét 

kinyitja kapuit! Nagyon várjuk már vissza 

látogatóinkat, csoportjainkat, olvasóinkat! 

Válogassanak rendszeres programjaink közül, az új programokra való javaslatokat is szívesen fogadjuk!  

Könyvtárunk polcai roskadoznak a jobbnál jobb könyvektől, melyek csak arra várnak, hogy olvassák, 

lapozgassák, nézegessék őket! 

Friss információkért kövessék a „Göcsej Kapuja Bak ÁMK Faluház” elnevezésű facebook oldalunkat! 

Kérjük, hogy csak egészségesen látogassák programjainkat, könyvtárunkat és fokozottan ügyeljenek a 

higiéniára!  Megértésüket és türelmüket köszönjük!  
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A hűvös, csupán helyenként csapadékos, de általában inkább száraz időjárás szokatlan 

következményekkel szolgált. Júniusban átlagosan 2 fokkal volt hűvösebb, mint a Zala megyei sokévi 

átlag, csapadék 55-65 mm hullott, amely szintén elmaradt a várttól (84 mm). Ez a helyzet részben 

kedvezett csak számunkra, mert mind a jelentősebb gombabetegségek (pl. szőlőperonoszpóra, 

lisztharmat, burgonyavész stb.), mind a rovarkártevők (pl. gyümölcsmolyok, amerikai szőlőkabóca) 

életciklusát lelassította, melyek – szerencsénkre - így nem tudtak jelentős mértékben felszaporodni a 

növények érzékeny fejlődési állapotában. Másrészt növényeink fejlődése sem volt lendületes, 

házikertben pl. a borsó, paprika, paradicsom, tök-félék is megsínylették a hűvös, száraz időt, öntözés 

nélkül pedig szinte lehetetlen volt fenntartani azokat. 

Szőlőben a virágzás-kötődés viszonylag eseménytelenül zajlott, általában jó termésre is van 

kilátás, feltéve ha a betegségeket időben észleljük és védekezünk ellenük. A peronoszpóra első 

levéltünetei június közepén, fürttünetei virágzás után az éppen csak kötődött bogyókon jelentek meg. 

Ahol a virágzás alatt több eső esett, ott ezekre a tünetekre fokozottabban kell számítani. A betegség 

gyakran megtévesztő, mert a tüneteket először óhatatlanul is mindig a leveleken keressük és ha nem 

találunk, akkor úgy gondoljuk hogy nem is lehet baj. Sajnos nem így van, mert ha a gomba számára 

kedvezőek a feltételek, akkor ugyanazon időben fertőzheti a fürtöt, levelet egyaránt, ezzel szemben a 

tünetek megjelenése nem feltétlen egyidejű. A betegség lappangási ideje, tehát a tünetek megjelenése 

fürtön ugyanis hosszabb mint levélen, mindemellett a kijuttatott növényvédőszerek hatékonysága a 

lombon jóval megbízhatóbb/jobb. A fertőzött fürtöket meggyógyítani már nem tudjuk, de az újabb 

levéltünetek és fürttünetek kialakulását (borsó nagyságú bogyó állapotig) megakadályozhatjuk. A 

feketerothadás esetében is megtévesztő lehet az amit látunk, ugyanis viszonylag kevés levéltünet 

mellett is alakulhat ki jelentős veszteséget okozó fürtfertőzés, ezért a betegség ellen zsendülés kezdetéig 

védekezzünk. A betegség fürttüneteinek (eleinte kávébarna foltok a bogyón, majd a bogyó összetöpped, 

feketedik) nagyobb arányú megjelenése borsó nagyságú bogyó állapotban várható. A szőlőlisztharmat 

a hűvösebb időjárás miatt eddig kevésbé okozott fejtörést, de az intenzív védelem továbbra is javasolt 

(felszívódó+kontakt készítményekkel). Az amerikai szőlőkabóca lárvakelése, fejlődése az idei évben 

lassabb, vontatottabb mint azt megszokhattuk. Június végére az L3-as lárváknak csak észlelési szintű 

megjelenése volt tapasztalható, ezért a tömeges L3-L4-es lárvák elleni védekezések július első-második 

hetétől lesznek aktuálisak. A fitoplazma-szerű tüneteket mutató tőkéket (levelek sárgulása, fonák felé 

kanalasodása) folyamatosan távolítsuk el a kertünkből (a tünetek megjelenése júliusban várható), hogy 

ezzel is megakadályozzuk a betegség terjedését. 

Gyümölcskultúrákban a gyümölcsmolyok (almamoly, keleti gyümölcsmoly, szilvamoly) 

rajzása elhúzódó, viszonylag alacsony egyedszámú volt, az eddigi kártételek általában nem jelentősek 

(a gyümölcsök fokozottabb hullása inkább élettani okokkal magyarázható). Ennek ellenére a molyok 

elleni védekezésre a kevés termés miatt a továbbiakban is figyelni kell! 

Szintén a hűvösebb időjárás miatt, valamivel később számíthatunk a diót károsító dióburok-

fúrólégy rajzására (~július első hete-közepe). Akinek van lehetősége, a rajzáskezdettől tervezheti a 

védekezést (pl. Karate Zeon 5 CS, Mospilan 20 SP), de a tankkeverékbe mindenképp tegyünk réz 

tartalmú készítményt is a baktériumos-gombás betegségek ellen. 

Növényvédelmi teendők júliusra 
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Házikertben pl. paprikában, paradicsomban, uborkában, tök-félékben, hagymán a levéltetvek, 

illetve molytetvek, valamint július folyamán már a poloskák kártételével is számolhatunk. Ne várjuk 

meg soha, hogy nagy tömegben felszaporodjanak a kártevők a kertben, mert könnyen lehet, hogy a 

kijuttatott készítmények hatása sem lesz megfelelő. A fent felsorolt szívó kártevők ellen az adott 

kultúrában engedélyezett, elsősorban felszívódó készítményeket használjunk (pl. Mospilan 20 SP, 

Pirimor 50 WP, Teppeki stb.). A kártevők betelepedésének kezdetén pl. káliszappannal is gyéríthetjük 

a kártevőket, de ügyeljünk arra, hogy viaszos bevonatú növényeken ne használjuk, mert azok 

viaszrétegét feloldja és perzselést okozhat.Sikeres növényvédelmet és örömteli kertészkedést kívánok! 

 Tüh Annamária 

 növényvédelmi előrejelző 

Személyi változás 

Dr. Udvardy György veszprémi érsek 

elfogadta Kovács Tamás atya nyugdíjazási 

kérelmét. Augusztustól új plébánost 

nevezett ki Bakra Pásztor Emánuel 

személyében, aki eddig Várvölgyet és 

Zalaszántót látta el. 

Az átadás-átvétel folyamatban van, amit 

majd a költözés követ. Így várhatóan 

augusztus 2-án még Tamás atya, augusztus 

9-én pedig új plébánosunk mutatja be a 

vasárnapi misét. 

Kovács Tamást dr. Márfi Gyula érsek 2007. 

június 15-i hatállyal nevezte ki Bakra 

plébánia kormányzónak, majd 2010-től 

plébánosnak. Korábban az 1993-ban 

létrehozott Kaposvári Egyházmegye papja 

volt, 2013-ban helyezték (inkardinálták) 

vissza a veszprémi egyházmegyébe, ahol 

papi szolgálatát eredetileg megkezdte. 

Közösségünk nevében ezúton is 

megköszönjük nálunk végzett szolgálatát, 

nyugdíjas éveihez jó egészséget kívánunk!  (a kép 2007. június 17-én, első baki miséjén készült) 

Folyamatban lévő pályázataink 

A baki római katolikus plébánia épületének energetikai korszerűsítése (bruttó 29.999.999 Ft) – 

hiánypótlása megtörtént, döntésre várunk 

Göcsej Kapuja Bak Óvoda és ÁMK óvodaudvarának felújítása (bruttó 4.968.060 Ft) – hiánypótlása 

megtörtént, döntésre várunk 

Népi építészeti program (a régi iskola tervdokumentáció elkészítése, statikai szakvélemény): 1.206.500 

Ft támogatás – szerződéskötés, felmérés első fázisa 

Falusi Civil Alap: az egyesületek pályázatai készülnek, 2-6 millió forint pályázatonként a céltól függően
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Hulladék jelentés  

A temetőnél lévő konténer havi bérleti díja: 15.113 Ft. Két konténert szállítottak el eddig, melyek 

költsége 74 458,- és 84 882,- Ft volt. 2020. februártól a szolgáltató megméri a beérkezett hulladék 

tömegét, amely alapján a fizetendő díj arányos a mennyiséggel. Annak érdekében, hogy a konténert az 

eredeti céljára, a temetőben keletkezett hulladék tárolására használjuk a lakó- és hegyi ingatlanok 

lomtalanítása helyett, a helyszínt 2020. június 17-étől kamerával figyeljük, a Rózsa utcai szelektív 

szigettel együtt. Az első tapasztalatok kedvezőek: mindkét területen nagyobb a rend, mint korábban. 

Az orvosi rendelő műszaki átadása 2020. június 30-án megtörtént. A műszaki 
ellenőr által előírt pótmunkák elvégzését követően kezdődik meg a takarítás, 
a telekommunikációs szolgáltatások helyreállítása, majd a visszapakolás. 
Ezek a munkálatok várhatóan a júliust igénybe veszik. 

Arról, hogy az orvosi és védőnői rendelés pontosan mikor indul meg a felújított 
rendelőkben, külön közleményben fogjuk tájékoztatni a település lakosságát. 

Figyelem! 

A Kormányablak busz következő időpontja 

Bakon 

2020. július 27. (hétfő) 08.20-09.50 8 óra 20 

perctől 9 óra 50 percig 
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Ha javaslata, kész írása van, küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 


