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A védelmi intézkedések meghosszabbítása 
A Kormány a március 27-én kiadott 143/2021. számú rendeletével 2021. április 8-ig 

meghosszabbította a március 8-tól bevezetett védelmi intézkedéseket, melyek lényege: 

• Közterületen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést a lehető legszűkebb 

személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter 

távolságot tartani. 

• Az utcán mindenki köteles maszkot viselni, hogy az az orrot és a szájat 

folyamatosan elfedje. (Kivéve: a hatodik életévét be nem töltött kiskorúakat, valamint az 

értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő 

személyeket) 

• A kijárási tilalmon kívüli időben az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, 

valamint a települések belterületén egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen 

folytatható maszk nélkül, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. 

• Az üzletek és a szolgáltatások bizonyos köre zárva tart. 

• A kijárási tilalom időtartama továbbra is este 8-tól reggel 5 óráig tart. 

• Az oktatási intézmények legalább 2021. április 19-ig zárva maradnak. 

A Magyar Orvosi Kamara felhívása 
A népességarányos halálozási mutatókban napok óta elsők vagyunk a világon, a kórházi osztályok túlnyomó része már 

COVID-osztály, az intenzív osztályok sokszoros terhelés alatt vannak, a műtők leálltak, az ott lévő lélegeztetőgépeken is már 

COVID-betegek küzdenek az életükért. A vezényelhető egészségügyi dolgozók elfogytak, a kórházak önkénteseket keresnek 

a kórházi munka segítésére. 

A járvány legyőzése, az ország kinyitása, a negyedik hullám megelőzése az oltási program gyors, eredményes 

végrehajtásán és a lakosság önfegyelmén, szabálykövetésén múlik. Ezért egyszerre kell erőltetett menetben folytatni az 

oltási programot és erősíteni a személyes védekezést, távolságtartást, kapcsolat-minimalizálást.  

Kérjük a lakosságot, hogy  

• tervezzék meg a bevásárlást, lehetőség szerint hetente maximum 

1 alkalommal menjenek boltba, 

• közeledik a tavasz, az egyedül végzett kerti munka veszélytelen, 

de ne a barkácsáruház legyen az új pláza, ahol közösségi életünket éljük, 

• aki teheti, mellőzze a tömegközlekedési eszközöket, 

• ne látogassuk szeretteinket, ne találkozzunk barátainkkal, jelenleg ezzel vigyázunk a legjobban rájuk, 

• ne menjenek hétvégén a közkedvelt parkokba, tavakhoz, kirándulóhelyekre, 

• kerüljenek minden halasztható utazást, belföldön is, 

• idén maradjon el a húsvéti rokonlátogatás, locsolkodás, hogy jövőre is meglocsolhassuk szeretteinket. 

• csak rendkívül indokolt esetben mozduljanak ki otthonról! 

A találkozások csökkentése, a távolságtartás, a helyes maszkviselés és a kézmosás most emberéletek számában mérhető 

személyes felelősség. 

Tudjuk, hogy mindez sok lemondással jár, mindenki vágyik a szabadabb, korlátozás nélküli életre, de idő előtti lazítással ne 

tegyük eredménytelenné az eddigi korlátozásokat. Ma Önökön múlik, hogy az intenzív osztályokra olyan terhelés hárul-e a 

közeljövőben, ami már korlátozza az ellátás biztonságát. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége 
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Rendhagyó Borbírálat 
A Kistermelők Baráti Egyesülete idén rendhagyó módon tartotta meg 

Borbírálatát. A járványügyi előírások maximális betartásával értékelték 

a tagság bormintáit, igaz, hogy a zsűri sem egy helyen, hanem saját 

otthonukban vizsgálta azokat. Szabó László kertészmérnök és 

Sabján Kitti borász pontjait Dr. Pálfi Dénes kertészmérnök, a 

zsűri elnöke összesítette a saját maga által adott értékekkel, majd ez 

alapján véglegesítette a minősítést. Köszönjük munkájukat és a zsűri 

elnökének összefoglaló szavait, melyet videón meg lehet hallgatni az 

egyesület Facebook oldalán. 

A bírálatra 36 borminta érkezett, melyből 

8 arany, 24 ezüst, 3 bronz és 1 oklevél minősítést kapott. 

Az elért eredményekről az alábbi telefonszámokon tudnak felvilágosítást adni: 

+36 30 571 1937; +36 30 254 1827 

Az okleveleket ünnepélyes keretek között szeretnék átadni, melyre a vírushelyzet miatti korlátozások 

feloldása után kerülhet sor. 

Addig is kívánunk mindenkinek jó egészséget és jó munkát a szőlőben! 

  

COVID helyzet Bakon 

2021. március 30-ig 6 új fertőzöttről kapott a hivatal határozatot és 10 főt köteleztek házi 
karanténra. Így az eddigi igazolt fertőzöttek száma településünkön összesen 65, a 

kontakt személyeké 93. 

Az oltások beadása az érkező oltóanyagnak megfelelő ütemben zajlik. Azoktól, akik már 
regisztráltak, de nem kerültek sorra, türelmet kérünk! 

Kérjük a veszélyhelyzet feloldásáig továbbra is tartsák be a korlátozó intézkedéseket! 

Vigyázzunk egymásra! 

 

GÉPJÁRMŰADÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS 

A gépjárműadót ettől az évtől kezdődően közvetlenül a Magyar Államnak kell befizetni. Ehhez a 
gépjárműtulajdonosok már megkapták a határozatot és a csekket a NAV-tól. 

A befizetés határideje 2021. április 15. 

Akinek viszont 2020-ból van gépjárműadó hátraléka, azt még az Önkormányzat részére kell 
befizetnie. Ennek határideje már lejárt, kérjük az érintetteket, hogy mielőbb pótolják! 
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Zöldhulladék lerakása 

A veszélyhelyzet alatt az égetés lehetősége átmenetileg még fennáll, itt Bakon a csütörtöki napokon. 

Figyelembe kell venni azonban az országos tűzgyújtási tilalmat, az aktuális időjárást és az égetni kívánt 

anyag alkalmasságát is. 

Önkormányzatunk április folyamán egy könnyen megközelíthető külterületi ingatlanján 

elkészíti a zöldhulladék lerakóját. Ott meghatározott rend szerint a lakosságnak lehetősége 

lesz ingyenesen elhelyezni a belterületi kertjében keletkezett lágy és fás szárú növényi 

eredetű zöldhulladékot. A fás szárúakat (levágott gyümölcsfa ágak, kivágott tuják, stb.) aprításra 

készítjük elő, a lágyszárúakat (elsősorban faleveleket) komposztálni fogjuk. Amint a terület készen lesz, 

hirdetjük a pontos részleteket. Addig kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét! 

Faültetés az iskolai pályánál 

A nyírfák tavalyi kivágása és a tereprendezés után 

március 19-én és 22-én elültettük az új fákat az iskolai 

pálya környezetében. A volt futópálya helyén 8-8 

gömbkőrisből és gömbjuharból fasort telepítettünk, míg 

a pálya rövidebb oldalai mentén 2-2 kislevelű hárs került 

a földbe. Hamarosan fűmaggal vetjük be a fák körüli 

területet. Reményeink szerint nyárra már egy üde zöld 

környezet várja a pálya és a sporteszközök használóit. 

Kérjük vigyázzanak a fiatal növényekre!  

Ha javaslata, kész írása van, 

küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 

 HUMOR  


