
 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató Biharnagybajom közéleti eseményeiről 

VI. évfolyam Különszám (2010. június) 

Meghívó 

A Biharnagybajomi Szociális Alapszolgáltatási Központ és Bölcsőde Intézménye a Szociális 

és Munkaügyi Minisztérium 1/2009/F számú finanszírozási szerződése révén elnyert pályázati 

összegből egy teljes körűen felújított és akadálymentesített, a több szociális alapszolgáltatást 

magában foglaló intézményi működés feltételeinek megfelelően átalakított épületet vehet át 

Biharnagybajomban a Rákóczi u. 17. szám alatt. 

 

Az átadó ünnepség 2010. június 18-án (pénteken), 10
00 

órai kezdettel kerül 

megrendezésre. 

Az átadó ünnepség programja: 

 

 Vendégek érkezése, fogadása 

 Programismertetés 

 Himnusz 

 Soltész Miklós a Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális ügyekért felelős 

államtitkárának ünnepi beszéde 

 Szólláth Tibor a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Alelnökének ünnepi beszéde 

 Arnóth Sándor a Püspökladányi Kistérség Országgyűlési Képviselőjének ünnepi beszéde 

 Szitó Sándor Biharnagybajom Község Polgármesterének ünnepi beszéde 

 A Biharnagybajomi Népdalkör műsora 

 A Biharnagybajomi Nyugdíjas Klub táncműsora 

 Bartha Patrik és Bartha Fatime a Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

tanulóinak verses fellépése 

 Hagymási Tamás zenés műsora 

 Az épület ünnepélyes átadása, szalagátvágás 

 Az épület bejárása, bemutatása 

 

Biharnagybajom Község Önkormányzata és a  

Biharnagybajomi Szociális Alapszolgáltatási Központ és Bölcsőde  

nevében minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Tisztelettel: 

Szitó Sándor polgármester és Oláh Gergely intézményvezető 



A BIHARNAGYBAJOMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI 
Nagyon sok szeretettel hívjuk és várjuk Biharnagybajom lakosságát  

a Biharnagybajomért Egyesület szervezésében megrendezésre kerülő,  

de a Református Templomban tartandó St. Martin koncertre.   

A koncert időpontja: 2010. június 18. (péntek), 19 óra.  
 

Belépőjegy ára: felnőtteknek 1.500 Ft/fő, gyerekeknek 14 éves korig 700 Ft/fő 
 

Jegyek elővételben kaphatók:  

Lelkészi Hivatal, Biharnagybajom, Rákóczi út 20. Tel.: 06-54/472-012 

Általános Iskola, Biharnagybajom,  Bacsó Béla utca 2-4. Tel.: 06-54/ 473-613 

Napraforgó Óvoda, Biharnagybajom,  Bacsó Béla utca 18. Tel.: 06-54/472-412 

Szerencsesarok, Biharnagybajom,  Rákóczi út 1. Tel.:  06-30/470-5026 
 

Szervező: Biharnagybajomért Egyesület, Biharnagybajom, Bacsó Béla utca 22. 

Az egyesület a koncert bevételét az egyházközség számára a harangok újravillamosítására ajánlja. 

 Domahidi Péter ref. lelkipásztor 

ÖNKORMÁNYZATI HÍR 
A szociális és munkaügyi miniszter kihirdette a települési önkormányzatok részére a szociális nyári 

gyermekétkeztetés céljából a 2010. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és 

elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2010. (IV.20.) SZMM rendeletét, mely szabályozza a 

nyári szociális gyermekétkeztetés feltételeit.  

A nyári étkeztetést azon gyermekek számára kell megszervezni, aki a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesülnek. A megcélzott korosztályból adódóan fokozott jelentősége van annak, 

hogy a nyári étkeztetés idejére biztosítva legyen a gyermekek felügyelete. A közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. törvény értelmében az étkezés ideje alatti felügyeletet a helyi önkormányzatok által 

fenntartott nevelési-oktatási intézményekben kötelező biztosítani. Idén - a korábbi évekhez hasonlóan 

- 180 gyermek nyári étkeztetésére nyílik lehetőségünk.   

A nyári étkezés időszaka: 2010. június 16-tól 2010. augusztus 16-ig tart.  

Az ebédelés helye, ideje: a napközi konyha ebédlője, hétköznaponként 12-13 óra között. 

Továbbá a gyermekek részére 11-13 óra között szakemberek felügyelete mellett játszóházas 

foglalkozást biztosítunk. 

 Imre-Erdős Szilvia jegyző 

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÍREI 
 Az általános iskolai ballagás 2010. június 19-én szombaton, 9 órától lesz az iskola díszudvarán. 

 A tanévzáró ünnepség 2010. június 20-án vasárnap, 17 órától lesz szintén a díszudvaron. 

 Iskolai ügyeletet minden szerdán 11-13 óráig az étkeztető nevelő látja el. 

 Hegedűs Zsuzsanna iskolaigazgató 

Ebek pótoltása 
Kérjük azokat az ebtartókat, akik még 2010 évben állataiknak a kötelező veszettség elleni védőoltást 

nem adatták be, jelenjenek meg az ebek pótoltásán a Polgármesteri Hivatal udvarán 2010. június 

19-én szombaton, 8-tól 10 óráig. 
 

Minden 3 hónaposnál idősebb ebet kötelező veszettség ellen beoltani. Ennek elmulasztása esetén 

szabálysértési eljárást kell indítani az eb tulajdonosa ellen.  

 

Az eboltás díja: 2.500 Ft, melyet az oltás helyszínén kell megfizetni. Az összeg magában foglalja a 

kötelező féregtelenítés díját is. 

 Dr. Sperlágh András állatorvos 


