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 Bak Község Önkormányzatának tájékoztató kiadványa 2021. január 

Az előttünk álló évet továbbra is több szempontból bizonytalanná teszi a 

koronavírus miatt kialakult veszélyhelyzet. Amint az a lapunkkal együtt 

kiosztásra kerülő naptáron is láthatják: nehéz tervezni erre az évre. 

Pillanatnyilag nem tudható pontosan, mikorra térhet vissza életünk a megszokott kerékvágásba, vagy 

visszatér-e egyáltalán? Rendezvényeinket az év során a lehetőségekhez fogjuk igazítani. 

A programokon túl bizonytalan az óraállítás, valamint a csütörtöki égetési napok sorsa is. Ezekről most 

még nincs végleges döntés. 

Ami biztos: 6 hosszú hétvége, egy munkanap-áthelyezés, sok feladat vár ránk az év hátralévő részében. 

Mindenkinek jó egészséget kívánunk hozzá! 

Lakossági használt sütőolaj begyűjtés 
Bak is csatlakozik ahhoz a környezetvédelmi kezdeményezéshez, amelynek keretében a településeken 

a lakosság elérhető közelségben ingyenesen adhatja le a sütőolajat. Az összegyűjtött anyag tisztításra és 

feldolgozásra kerül, majd bioetanol készül belőle. Miért fontos ez? 

Magyarországon a háztartásokban évente több tízezer liter sütőolajat 

és sütőzsírt használnak fel, mely egy része a lefolyókba, 

szemétgyűjtőkbe és a természetbe kerül. A keletkezett használt 

sütőolaj és sütőzsiradék szelektív gyűjtése nagyrészt még megoldatlan, 

csak pár benzinkúton és hulladékudvarban volt eddig leadható.  

A többször felmelegített sütőolaj és sütőzsír rákkeltő és toxikus 

anyagokat tartalmaz, mely a háztartásból kikerülve hatalmas károkat 

okoz. Egyetlen liter használt sütőzsiradék 1 millió liter 

ivóvizet képes fogyasztásra alkalmatlanná tenni. 

A csatornahálózatba kerülő olaj alacsony hőfoka miatt a csatornafalra 

tapad. Erre további szennyeződések rakódhatnak rá, csökkentve 

ezáltal a lefolyócsövek áteresztő képességet, mely akár dugulásokhoz vezethet. 

A használt sütőolaj jó tápanyag a kártevőknek, a csótányok – esetleg patkányok – elszaporodásához 

vezethet. A földbe és az élővizekbe jutva súlyos környezeti károkat okoz. Elégetése esetén rákkeltő 

anyagok kerülnek a levegőbe. 

A szennyvíztisztító-művekbe kerülve az olaj leterheli a rendszert, a tisztítás jelentős többletenergiát és 

nagyobb igénybevételt okoz. 

A gyűjtés 240 literes, rendszeresen tisztított és karban tartott, kulturált megjelenésű gyűjtőben 

történik. Lezárt PET-palackban vagy zárt befőttesüvegben kell a gyűjtőbe helyezni az 

olajat. Önteni nem kell, így „cseppmentes” a rendszer, nem áll fenn a kiömlés veszélye. A gyűjtést 

végző cég előre egyeztetett időpontban, rendszeresen és igény szerint biztosítja az elszállítást és az 

edények cseréjét. 

A gyűjtő cég az ingyenes telepítés és a rendszeres, ingyenes edénycsere mellett minden 

visszagyűjtött hasznos kilogramm anyag után 25 forintot térít vissza egy, az önkormányzat 

által megjelölt szervezetnek (óvoda, iskola, alapítvány, egyesület) 

A gyűjtőpontot várhatóan márciusban telepítik, a pontos részletekről később adunk 

tájékoztatást. Addig is lehet kezdeni az otthoni gyűjtést!  
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A Magyar Államkincstár és az OFA Nonprofit Kft. együttműködésében elindult a „GINOP 5.3.13-20, a Kisgyermeket nevelő 

szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” program, melynek megvalósítására a védőnői 

hálózat is bevonásra került. 

Ez a program kétféle támogatást nyújt bizonyos feltételek mellett kisgyermeket nevelő szülők részére: 

I. Ösztöndíj támogatás  

Mértéke (akár) egy éven keresztül, maximum havi 100.000 Ft lehet. 

Az igényelhető ösztöndíj lehetőséget teremt az általános- vagy középiskolai tanulmányok befejezésére, vagy OKJ-s képzés 

keretében szakma elsajátítására. 

Az ösztöndíj programba történő jelentkezés a Magyar Államkincstár online felületén keresztül történik: 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ginop-osztondij 

Ösztöndíjat igényelhet, ha Ön… 

• elmúlt 18 éves,  

• CSED-re, GYED-re, GYES-re vagy GYET-re jogosult,  

• Magyarország területén él, de nem Budapesten vagy Pest megyében,  

• rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval és bankszámlával, 

• korábban legfeljebb középfokú végzettséget szerzett, 

• szakképzettséggel nem rendelkezik vagy szakképzettsége a 

támogatási igény benyújtásának événél legalább 15 évvel korábban 

megszerzett szakképzettség, 

• a támogatási kérelem benyújtásakor legfeljebb 3 hónapja folytat 

tanulmányokat. 

Ösztöndíj az alábbi képzéseken való részvétel esetén nyújtható: 

• általános iskola 5-8. osztályainak elvégzésére irányuló képzés, 

• középfokú oktatási intézmény 9-12. osztályainak elvégzésére irányuló 

képzés, 

• iskolarendszerű oktatásban vagy felnőttképzés keretében 

megvalósuló, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképzés. 

II. Ingyenes nyelvi, informatikai képzés 

Az OFA Nonprofit Kft szervezésében megvalósuló támogatott nyelvi, informatikai képzésekről későbbi időpontban, a 

közbeszerzési eljárás lezárulta után fogunk tudni tájékoztatást nyújtani. 

 Vass Izabella 

 Ofa mentor 

 Telefon: +36 20 4126012 

 e-mail: Vass_Izabella@ofa.hu  

Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, 

ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása 

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/ginop-osztondij
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Gyermekek biztonsága az online térben 

A XXI. században uralkodó közösségi élet dominanciája pozitívumokat és negatívumokat is rejt 

magában. A közösségi oldalakra való regisztráció alsó korhatára 13 év, ennek jogszerűségét 

minden szülőnek kötelessége megfontolni. Bizonyos életkor, bizonyos érettség szükséges ahhoz, 

hogy a gyerekek értsék és megértsék ezen felületek előnyeit és hátrányait, a tudatos 

használatuk szabályait. 

Ahogy az élet minden területén, úgy ebben az esetben is igaz: a tiltás hosszú távon nem hoz eredményt. 

Inkább beszélgessen gyermekével a közösségi média megfelelő használatáról! A médiaértés- és 

felhasználás egy felettébb fontos téma: a legjobb módszer, hogy megvédje gyermekét a közösségi média 

veszélyeitől, ha megbeszéli vele ezeket. 

Biztonságban akarja tudni gyermekeit?  

• Tegyen fel nekik kérdéseket! 

• Mutasson érdeklődést online életük iránt! 

• Határozzon meg szabályokat a számukra! 

Mutasson példát! 

Alakítsanak ki közösen egy szabályrendszert, amelyet 

betartva használhatja gyermeke a közösségi oldalakat. 

Ezzel segítve abban, hogy megtapasztalhassa a platform 

előnyeit, miközben a negatív hatásokat megismerve, 

azoktól a lehető legnagyobb mértékben megvédje. 

Az ilyen felelősségteljes, egészséges módon óvatos és tudatos magatartás elsajátításával gyermeke 

biztonságban lehet a kibertérben is. 

A legfontosabb! Ha olyan dologgal találkozik a közösségi oldalakon gyermeke, amivel kapcsolatban 

nem tudja, mitévő legyen: mindig merjen és tudjon Önhöz fordulni, legyen bizalma Ön iránt. 

Segítse azzal őt, hogy biztonságot nyújtó háttérországot nyújt neki. 

Valódi barátok-e az online barátok? 

Fontos, hogy a gyermekek különbséget tudjanak tenni a valódi és virtuális ismeretség között: akivel 

még nem találkozott személyesen, az idegennek számít, még akkor is, ha régóta követik egymást a 

közösségi oldalakon, régóta leveleznek. Hívja fel a figyelmét arra, hogy fokozott óvatossággal fogadja 

az idegenektől érkező üzeneteket az interneten. Az ilyen eseteket mindig beszélje meg Önnel! 

Maradjon éber! Maradjon szkeptikus! Maradjon biztonságban! Az online bűncselekmény valódi 

bűncselekmény! 

Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya 

COVID helyzet Bakon 

2020. december 18. és 2021. január 20. között 7 új fertőzöttről kapott a hivatal határozatot és 6 főt 
köteleztek házi karanténra. Így az eddigi igazolt fertőzöttek száma 58, a kontakt személyeké 82. 

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

Vigyázzunk egymásra! 
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Adventi ablakok 

Nagy sikert aratott adventi játékunk, az élő adventi kalendárium. Egy remek kezdeményezéshez 

kapcsolódtunk, amit jövőre mindenképp szeretnénk folytatni. 

Köszönjük azoknak a családoknak és közösségeknek, akik vállalták a dekorálást, név szerint: 

1. Czigány Judit 

2. Talpallóné Tóth Tímea és családja 

3. Dömötörné Nyul Katalin és családja 

4. az Általános Iskola munkatársai 

5. Bohár család 

6. Takácsné Timbókovics Eszter és családja 

7. Simon Dezsőné és családja 

8. Laska család 

9. Vass Tímea és családja 

10. az Önkormányzati Hivatal munkatársai 

11. Farkas család 

12. Timbókovicsné Horváth Éva és családja 

13. Németh Szilvia és családja 

14. Pais Márta és családja 

15. az Óvoda munkatársai 

16. Timbókovicsné Kardeván Bea és családja 

17. Faluház munkatársai 

18. Berta Ferenc és családja 

19. Gyulasi család 

20. Mátyás Anikó és családja 

21. Kertész Judit és családja 

22. Tököliné Nyul Viktória és családja 

23. Béres család 

24. Baki Egyházközség 

Külön köszönet jár Czigány Juditnak, Dávidné Doma Diánának és Baloghné Bacsa Ibolyának az 

ajándékok elkészítéséért és a szervezésért, illetve mindazoknak, akik akár egy ablakot is felkerestek! 

 HUMOR  

Melyik spirál áll két külön részből? 

Melyik kép tér el a többitől? 

Ha javaslata, kész írása van, küldje el: 

polgarmester.bak@zalaszam.hu 


