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2020. június 18-tól megszüntetésre került Magyarorszá-
gon az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve 
következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt 
veszélyhelyzet. Ezt követően, ettől az időponttól kez-
dődően hat hónap időtartamra járványügyi készültség 
került elrendelésre, mely következtében többek közt, a 
tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben történő 
vásárlás során továbbra is kötelező a szájat és az orrot 
eltakaró eszközt (például orvosi maszk, sál, kendő) vi-
selni.

A mögöttünk hagyott kicsivel több, mint három hónap 
alatt szinte mindenki találta magát olyan élethelyzetben 
amilyenben még előtte nem volt. Számos olyan intézke-
dés született az országos iránymutatásokkal összhang-
ban településünkön is, amelyet ugyan néha többen is kri-
tizáltak, de mindezek mellett túlnyomórészt betartottak. 
Így összességében el lehet mondani, hogy jól vizsgázott 
településünk a járvány elleni védekezés terén. S azt gon-
dolom ez is hozzájárult ahhoz, hogy mindezidáig nem 
volt covid 19 vírussal fertőzött személy községünkben, 
s bízom benne, hogy ez továbbra is így marad. 
Június 18-tól immár, az utolsóként zárva tartó intézmé-
nyünk, a művelődési ház is megnyithatja kapuit, s ezzel 
az összes intézmény működése helyreáll. Természetesen 
minden intézmény esetében hozzáértve, hogy a hatályos 
járványügyi szabályozások betartása mellett. Mondhat-
nánk, hogy most már minden visszazökkent a régi ke-
rékvágásba, azonban ezt mégsem tesszük, mert tudjuk, 
hogy ez a nyár már nem lesz olyan, mint a többi. Többek 
közt azért sem például, mert augusztus 15-ig nagy ren-
dezvényt továbbra sem lehet tartani, csak az 500 fősnél 
kisebbeket lehet megszervezni, így idén a falunapunk is 
elmarad.  S többek közt azért sem, mert a járványügyi 
készültség továbbra is fennmarad, s ahogy a szakembe-
rek mondják, készülni kell a következő hullámra. 
Terveink szerint azonban mégsem fog teljesen esemény-
telenül (rendezvénytelenül) eltelni a nyár, erről azonban 
majd a művelődési ház szakemberei folyamatosan hír-
adással lesznek.
A különleges jogrend megszűnését követően, immár a 

képviselő-testület is visszakapta azt a jogkört, amely a 
veszélyhelyzet idején átszállt a polgármesterre. Termé-
szetesen a kapcsolat ez idő alatt sem szűnt meg teljesen 
a képviselőkkel, hisz a fontosabb kérdésekben, minden 
esetben tájékoztatva lettek, illetve ki lett kérve a véle-
ményük. Döntések pedig csak olyan esetben születtek, 
amelyek összefüggésben voltak a járványveszéllyel, 
vagy halaszthatatlan intézkedést követeltek. 
S végül a védekezés első szakaszának zárásaként eljött 
az ideje annak is, hogy megköszönjem mindazok mun-
káját, akik - bár szintén féltek az ismeretlen betegségtől, 
s saját egészségük megóvása mellett, szintén féltették 
szeretteik egészségét is – nap mint nap helytálltak, s 
gondoskodtak az egészségünkről, az ellátásunkról és 
biztonságunkról. 

Biharnagybajom Község Önkormányzatának nevé-
ben köszönöm a település lakóinak érdekében vég-
zett áldozatos munkájukat!

Szitó Sándor
polgármester

Vége az első szakasznak!

Boldog nyugdíjas éveket 

kívánunk!

Minden év július elseje a magyar egészségügy leg-
nagyobb ünnepe. Ezen a napon született Semmel-
weis Ignác, az anyák megmentője, aki kiemelkedő 
szerepet játszott a gyermekágyi láz leküzdésében. 
Ezen a napon ünnepeljük a magyar egészségügy 
napját, vagy más néven a Semmelweis-napot, ami 
munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók és az 
egészségügyben dolgozók számára Magyarorszá-
gon. Ezúton is köszönjük a biharnagybajomi egész-
ségügyben dolgozók áldozatos munkáját!
Településünkön azonban két egészségügyi dolgozó 
vonatkozásában, nem csak ez az egy nap lesz mun-
kaszüneti nap, hanem az összes következő is. Ahogy 
arról már korábban tájékoztattuk Önöket, az I. szá-
mú orvosi rendelő dolgozói Dr. Kulcsár Lajos Mi-
hály és Nagy Sándorné 2020. július 1-től megkezdik 
jól megérdemelt nyugdíjas éveiket. 
Biharnagybajom Község Önkormányzata nevében 
köszönetemet fejezem ki a falu lakossága érdekében 
végzett áldozatos munkájukért, a nyugdíjas éveikre 
pedig kívánok erőt, egészséget és jó pihenést!

Szitó Sándor
polgármester
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Közhírré tétetik

Biharnagybajomban az elmúlt időszakban sok prob-
léma adódott a felelőtlen állattartásból adódóan, mely 
arra ösztönzött, hogy megírjam ezt a cikket, és tájé-
koztassam az állattartókat a jogszabályi kötelezettsé-
geikről és azok elmulasztása esetén várható következ-
ményekről.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény határozza meg az állatok védelmé-
nek alapvető szabályait, mely így szól:

Alapvető szabályok
4. § (1) Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával 
eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükség-
leteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni.
(2) Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel 
kell lenni korára, nemére és élettani állapotára. Biz-
tosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást 
nyugtalanító állatok elkülönített tartását.
(3) Az állattartónak gondoskodnia kell az állat igénye-
inek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri 
ellenőrzéséről.
5. § (1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat meg-
felelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondo-
zásáról, szökésének megakadályozásáról.
(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon 
korlátozott állat számára is biztosítani kell a zavarta-
lan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.
(3) A szabadban tartott állatok számára - azok ter-
mészetes viselkedését is figyelembe véve - biztosítani 
kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok ve-
szély esetén, valamint az időjárás káros hatásaival 
és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben vé-
delmet találnak.
(4) Az állandóan zárt körülmények között tartott állat 
számára az állattartó köteles az állat szükségleteihez 
igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani.
(5) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, 
szállítása és életének kioltása során előnyben kell ré-
szesíteni az állatkímélő technológiákat.
(6) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a 
közterületről köteles eltávolítani.
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalma-
zásáról szóló 41/2010.(II.26.) Kormány rendelet rész-
letszabályokat is megállapít, például az állat tartási 
helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fa-
jára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Tilos 

kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, 
nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan, ge-
rinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú 
akváriumban, gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél 
kisebb űrtartalmú térben tartani.  Tartósan csoportosan 
tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 
m2 akadálytalanul használható területet kell biztosí-
tani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt 
tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.

Egyéb, az ebtartásra vonatkozó szabályok

Közeledve a szervezett 
eboltás időpontjához, 
fontosnak tartom, hogy 
elevenítsük fel az ebtartás 
jogához kapcsolódó kö-
telezettségeinket, mert 
bizony vannak azok is 
jócskán. 

4 hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel 
(chip) megjelölve tartható! Az állattartó köteles 
minden 3 hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen 
saját költségén állatorvossal beoltatni. A 3 hónapos 
kor elérteket 30 napon belül, az első oltást követően 
6 hónapon belül, majd ezt követően évenként.
A transzponderrel nem jelölt ebekről a jegyző és az ál-
latorvos köteles jelentést tenni a járási állat-egészség-
ügyi hatóság felé.
Önkormányzatunknak törvényi előírásból fakadó kö-
telezettsége a kóborló ebek befogása. Tekintettel arra, 
hogy településünkön nincs gyepmesteri telep, így évek 
óta a Szerep Község Önkormányzatával állunk szerző-
déses kapcsolatban.
Sajnálatos módon, megállapítást nyert, hogy a kóborló 
ebek zöme nem volt transzponderrel ellátva, így nem 
voltak beazonosíthatóak. Ez esetben mindig a gyep-
mesteri telep fogadta be az állatokat. 
Felhívom a figyelmüket, hogy aki nem akadályoz-
za meg a kutyájának a szökését, nem helyezi el 
szakszerűen, az az állatvédelmi törvényből fakadó 
kötelezettségét szegi meg, és a 244/1998. (XII.31.) 
Kormány rendelet pontosan meghatározza a kötele-
zően kiszabandó bírság összegét, mely igen jelentős, 
90.000, - Forint.
Azt gondolom mind az önkormányzatnak, mind a la-

Ez évben kiemelt figyelmet fordítunk  

a felelős állattartás szabályainak betartására 
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kosságnak az a fontos, hogy a település minden része 
biztonsággal megközelíthető legyen a gyermekünk, a 
postás, a védőnő, rendőrség, orvos részéről, de akár 
folytathatnám is a felsorolást.
Ezen okok miatt 2020. évben kiemelt figyelmet for-
dítunk az ebtartásból adódó törvényi kötelezettsé-
gek ellenőrzésére, melyhez a Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal Püspökladányi járási Hivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztá-
lya is csatlakozik.

Ebösszeírás

A települési önkormányzat ebrendészeti feladati-
nak elvégzése érdekében az Ávtv. rendelkezései sze-
rint 3 évente legalább egy alkalommal ebösszeírást 
végez. Az eb tulajdonosa és tartója köteles adatot 
szolgáltatni. 
Biharnagybajomban 2017-ben volt a legutóbbi 
ebösszeírás, ezért törvényi kötelezettségünknek eleget 
téve, 2020. július 01. napjától 2020. július 31. napjá-
ig terjedő időszakban a településen tartott ebekről 
ebösszeírást végzünk.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel, ebösszeírási 
adatlap kitöltésével történik, az újsághoz csatolt for-
manyomtatványon. Több eb esetén, ebenként külön 
bejelentőlapot kell kitölteni.
A kitöltött bevallást a Polgármesteri Hivatal bejá-
rati ajtajánál elhelyezett, kérelmek fogadására al-
kalmas, urnába szíveskedjenek bedobni, vagy pos-
tai (4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 5.), illetve 
elektronikus úton (pmhivatal@biharnagybajom.
hu) visszajuttatni.
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ebtulajdonos és ebtartó 
összeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettsé-
gének teljesítését a Polgármesteri Hivatal ellenőrzi, 
és nem teljesítés esetén állatvédelmi bírság kiszabá-
sát kezdeményezheti az állatvédelmi hatóságnál.

Tisztelt Állattartó!
Fentiek tükrében, kérem jól fontolja meg egy új házi 
kedvenc családba fogadását, illetve gondolja át, hogy a 
meglévőket a hatályos szabályoknak megfelelően tart-
ja-e. Egy felelős állattartó ugyanis tudja és vallja azt, 
amit az állatvédelmi törvény preambulumában szépen 
megfogalmazott a jogalkotó:
„az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlé-
nyek, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük biztosítása 
minden ember erkölcsi kötelessége,”

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Meghosszabbította a  

Kormány az ásott és fúrt  

kutak engedélyeztetésére 

előírt ügyintézési időt

Az engedély nélkül létesített kutak vízjogi fennma-
radási engedélyeztetésére 2023. december 31-ig van 
lehetőség.

2018. óta többször is tá-
jékoztattuk Önöket az 
aktuális szabályozásról, 
ugyanis 2018. december 
21-én hatályba lépett az 
egyes belügyi tárgyú és 
más kapcsolódó törvé-
nyek módosításáról szóló 
2018. évi CXXI. törvény, 

amely módosította a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény fúrt kutak bejelentéséhez kapcsolódó 
határidejét. 
A módosítás értelmében mentesül a vízgazdálkodási 
bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, 
aki a módosítás hatálybalépését megelőzően engedély 
nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üze-
meltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízi létesít-
ményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési el-
járást 2023. december 31-ig kérelmezi.
E témában részletesebb információkat talál a www.
biharnagybajom.hu oldalon. Érdeklődni személye-
sen Agócs László közterület-felügyelőnél is lehet 
ügyfélfogadási időn belül.
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Figyelem!

Megváltozott ügyfélfogadási idő 

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. június 2. napjától 
újra lehetőség van a Biharnagybajomi Polgármesteri 
Hivatalban személyes ügyintézésre, melyet megújult 
ügyfélfogadási időben biztosítunk kedves ügyfeleink 
számára, a szükséges higiéniai előírások betartásával. 

Kérelmeik benyújtására továbbra is -ezentúl állandó 
jelleggel-, rendelkezésre áll a bejárati ajtónál felszerelt 
iratgyűjtő szekrény, mely minden nap ürítésre kerül, 
valamint továbbra is él az elektronikus ügyintézés le-
hetősége is.

Tekintettel az ez évben kialakult veszélyhelyzetre, 
idén nem kerül elrendelésre igazgatási szünet hivata-
lunkban.

Imre-Erdős Szilvia
jegyző

Elérhetőségeink:
E-mail cím: pmhivatal@biharnagybajom.hu
Központi telefonszám: 06/54-472-002

Ügyfélfogadás idő
 Hétfő:   8,00-12.00 óra
 Kedd:   8.00-12.00 óra
 Szerda:  13.00-16.00 óra
 Csütörtök:  13.00-16.00 óra
 Péntek:  Ügyfélfogadás szünetel

A pénztár a keddi és a csütörtöki ügyfélfogadási  
időben fogadja önöket.

Tájékoztató 
Tisztelt Lakosság! 

2020. július 01-jétől dr. Kulcsár Lajos nyugdíjba vonu-
lása miatt az orvosi feladatok elvégzésére engem bízott 
meg Biharnagybajom Önkormányzata. Az új helyzet 
mindannyiunk számára komoly kihívást és feladatot 
fog jelenteni több okból. A körzetbe állandó orvost nem 
sikerült még találni, ezért a feladatokat az elkövetkező 
egy évben helyettesítéssel fogom végezni. A praxisom, 
melyet főállásban látok el, Füzesgyarmaton és Kertész-
szigetben van. A helyettesítés így értelemszerűen ma-
gában foglalja azt, hogy az Önök településén nem lesz 
lehetőségem napi 8 órában jelen lenni, hisz két, illetve 
három helyen egyszerre erre nincs fizikailag lehetőség. 
Asszisztensnőmmel, Lakatos Erzsébettel igyekszünk a 
tőlünk telhető módon a legkorszerűbb technikai felté-
telek mellett a legrugalmasabban elvégezni a feladato-
kat, úgy, hogy az az Önök megelégedését szolgálja. 
A korábban megszokott rendeléshez képest lesznek 
változások, ezeket kérem, hogy kísérjék figyelem-
mel! 
A rendelői mobil számunk: 06-30-902-58-94. Ez a 
telefon 07:00 és 16:00 között elérhető, Lakatos Er-
zsikét tudják rajta először elérni. Vezetékes telefon is 
rendelkezésre fog állni, ennek elérhetőségéről később 
tájékoztatással leszünk, ez kizárólag rendelési időben 
lesz elérhető. 
Július 01-jén nem lesz rendelés, Semmelweis nap 
(az egészségügyi dolgozók napja) miatt számunkra 

munkaszüneti nap. 
Július 02-től a mellékelt rendelési időben érnek el ben-
nünket.
Az orvoshoz jutás jelenleg még szigorított feltéte-
lek között valósítható meg, csak előzetes telefonos 
időpontegyeztetés után, a jogszabályok változásához 
fogunk alkalmazkodni a betegfogadás tekintetében.
Kérjük Önöket, hogy az alábbiakat figyelmesen ta-
nulmányozzák át!

Receptrendelés
a recepteket nem papír alapú vényre nyomtatjuk már, 
hanem az úgynevezett felhőbe (EESZT) tesszük, ami 
annyit jelent, hogy Önöknek a gyógyszeríratást kö-
vetően csupán a TAJ kártya és a személyi igazolvány 
felmutatására lesz szükség a gyógyszertárban, ahol ki 
tudják váltani a készítményeket. (Az ország bármely 
gyógyszertárában láthatóvá válik a felírást követő pil-
lanatban, hogy milyen gyógyszereket írtunk.) Azok a 
betegek, akiknek az állandó havi gyógyszer felírása 
szükséges csupán, telefonon jelezzék az igényüket, és 
mi felírjuk azokat. Miután Önök új páciensek lesznek 
számunkra, ne vegyék tolakodásnak, ha több szemé-
lyes adatot is elkérünk Önöktől a beazonosításhoz! Ki-
helyezünk egy dobozt / ládát. Egy papírra felírhatják, 
hogy milyen gyógyszerre van szükségük, és a ládába 
bedobhatják. Vagy listaszerűen tüntessék fel a gyógy-
szernevekkel, vagy vágják ki a gyógyszeres dobozo-
kon a gyógyszer nevét, és tegyék egy zárt borítékba, 
úgy dobják be a ládába! Kérjük, hogy nevet, címet, 

Változás az I. számú háziorvosi rendelő működésében
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születési dátumot és telefonszámot is írjanak rá a pa-
pírra! 
Amennyiben új szakorvosi javaslatuk van, és az ezen 
szereplő készítményeket szeretnék felíratni, úgy ezt is 
nyugodtan dobják a ládába! 
Útiköltség papír, beutaló kiállításához telefonon is je-
lezhetnek. Gyógyszerköltség igazolás, közgyógy iga-
zolás igénylését szintén lehet telefonon jelezni. 
A technikai feltételeknek köszönhetően az időben jel-
zett, igényelt papírokat igyekszünk már a rendelésre 
elkészíteni, hogy emiatt senkinek ne kelljen feleslege-
sen várni a rendelőbe. 
Amennyiben panaszuk van, úgy mindenképp keres-
senek minket telefonon (akár sürgősséget, akár nem 

sürgőset igénylő panasz van)! Foglalt vonal esetén 
1-2 perc várakozást követően próbálják a hívást újra! 
A praxis helyettesítését dr. Pintye László főorvos úr 
vállalta. 
Kérem Önöket, hogy tanúsítsanak kellő türelmet, 
megértést! Mint azt korábban írtam, ez a helyzet 
senkinek sem lesz könnyű és egyszerű. Bizakodom 
abban, hogy a település hamar állandó orvosra ta-
lál, addig viszont igyekszünk legjobb tudásunknak 
megfelelően az Önök egészségét szolgálni. 

Üdvözlettel,
dr. Barta Krisztina háziorvos 

Lakatos Erzsébet OKJ-s szakápoló

IFJÚSÁGI TOBORZÁS
Kedves Bajomi Fiatalok!
Mint azt sokan tudjátok márciusban küldtünk ki egy 
ifjúsági kérdőívet, amit elég sokan ki is töltöttetek. A 
kérdőív elemzése során kiderült, hogy jó páran tagja 
lennétek egy Ifjúsági klubnak. Ehhez kérném most a 
segítségeteket! Terveink szerint: július 7-én kedden, 
17:00 órai kezdettel a Művelődési Háznál várok 
minden érdeklődőt. Kitalálnánk egy jó klub nevet (az 
Ifjúsági Klub elég régimódi hangzású szerintem), le-
hetne, mondjuk Gólyavár vagy Fecskefészek. Jó, per-
sze nem muszáj madárnevet használni. Megvitatnánk, 
hogy ki-mit szeretne (LAN szoba, beszélgetős hely 
stb.), választanánk egy korosztálybeli aktív vezetőt, 
megbeszélnénk a feladatokat, programokat, szabályo-
kat… Akit tényleg érdekel, és aktív tagja akar lenni 
közösségünk életének, az ne habozzon! Várom a je-
lentkezőket és az ötleteket! 
Részvételi szándékotokat az alábbi email címen je-
lezzétek: muvhaz@biharnagybajom.hu
Alsó korhatár: 14 év
(Az első találkozó és a klub létrejötte után is, az ér-
vényben lévő egészségügyi előírások betartása min-
denki számára kötelező!)

Sárkány Alexandra
ifjúsági referens

TÁMASZ  

Szociális Alapszolgáltatási Központ

hírei

2020 június 22-től a veszélyhelyzet visszavonásával, 
intézményünk visszatér a megszokott munkarendbe 
a megfelelő higiéniai előírások betartásával, az előírt 
védőtávolság figyelembevételével, illetve belépéskor 
az épületben tartózkodó 65 év feletti emberek védelme 
érdekében szájmaszk használata kötelező! Ügyintézés 
céljából egy irodában csak egy ügyfél tartózkodhat!
Az ebédért hétfőtől-péntekig 12:30-tól lehet érte jön-
ni, melyet a kis ablakon keresztül kapnak kézhez.
Térítési díj fizetése az ellátottaknak kiküldött tájékoz-
tató alapján lehetséges.
Házi segítségnyújtás által nyújtott tevékenységek sze-
mélyi gondozás   és szociális segítés ismét teljeskörűen 
igénybe vehetőek.
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás által nyújtott te-
vékenységek igénybe vehetőek.
Nappali ellátás keretében egyszerre 10 főnek (július 
31-ig) biztosítunk lehetőséget napközbeni tartózkodás-
ra, étkezésre, társas kapcsolatokra, valamint az alapve-
tő higiéniai szükségletek kielégítésére.
Közösségi ellátás által nyújtott tevékenységek igény-
be vehetőek.
Támogató szolgálat korlátozott létszámmal szállítást 
végez.
Család- és gyermekjóléti szolgálat ügyfél-
fogadása: hétfő, szerda, csütörtök 7:30-16:00                                                                                    
kedd, péntek: nincs ügyfélfogadás
Időpont egyeztetés lehetséges a 06 (30) 397-83-17.

Érdeklődni lehet a 06 (54) 472-017,  
06 (30) 397-88-46 telefonszámon

hétfő- csütörtök 7:30-16:00
péntek 7:30-13:30
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A Szűcs Sándor Általános Iskola és AMI hírei

Ismét lezárult egy tanév 
Egy cseppet sem szokványos és még inkább egy 
cseppet sem egyszerű 3 hónapon vagyunk túl. A 
digitális tanrend mindenkit nagy kihívás elé állított. 

Nekünk pedagógusoknak két nap alatt kellett kitalálni, 
hogyan hidalhatjuk át a térbeli távolságot az 
informatika eszközeivel, az online tér adta 
taneszközök segítségével. Vagy éppen ezeknek a 
hiányával. 

A gyerekeknek egyik napról a másikra meg kellett 
birkózni az önálló tanulással. Felelősségteljes, kitartó 
és szorgalmas kisdiákká kellett nőniük két nap alatt.  

És a szülők, akik a családfenntartó, a családot ellátó 
szerep mellé péntekről hétfőre kénytelenek voltak 
bevállalni a korrepetálás feladatát is, s a gyermeküket 
segítő, oktató a „házi feladatokban” és az online 
felületeken is biztosan tevékenykedő édesanyák, 
édesapák lettek. 

Ez a három hónap úgy gondolom közelebb hozta a 
családokat és a pedagógusokat, hiszen napi kapcsolat, 
interakció kellett, hogy kialakuljon a szülő- diák- 
pedagógus háromszögben. 

Eredményeink: 
Az iskolai átlag: 3,61 
19 tanulónk lett kitűnő. 

Tankerületi Igazgatói elismerésben részesült 
kimagasló teljesítményéért Sárándi- Szűcs Orsolya 
Beatrix 7.b és Szabó Tímea 7.b osztályos tanulónk.  

A szűk körben megtartott ballagási ünnepségünkön 
Szűcs Sándor plakettet vehetett át nyolc éven át 
tanúsított példamutató magatartásáért, szorgalmáért,  
kiemelkedő tanulmányi munkájáért két nyolcadikos 
tanulónk: Guzi Aletta Csilla és Tóth Valéria Petra. 

 

Biharnagybajom Községi Önkormányzatának 
Kitüntető díját kapta: Guzi Aletta Csilla 8.a, Tóth 
Valéria Petra 8.a példamutató magatartásáért, 
szorgalmáért, kiemelkedő tanulmányi eredményéért, 
közösségi munkájáért.  
Rózsás Evelin Ivett 8.a, Nagy Krisztián Zsolt 8.a:  
kiemelkedő tanulmányi eredményéért, szorgalmáért, 
közösségi munkájáért.  

Gyémántkristály-díjban részesült 17 tanulónk, 
melynek feltétele a példamutató magatartás, 
szorgalom, kitűnő vagy jeles tanulmányi eredmény, 
kiemelkedő közösségi és/vagy sport teljesítmény, 
legalább 3 igazgatói dicséret 

3.a Gál Zora Zoé, Kiss Levente 
4.a Varga Ágnes, Varga Lajos, Földesi Mária Irén, 
Balogh Zoltán 
5.a Bárczi Krisztián, Rózsás Gergő 
6.b Bőr Károly 
7.a Gál Levente 
7.b Sárándi-Szűcs Orsolya Beatrix, Szabó Tímea, 
Hajdú Fanni 
8.a Nagy Krisztián Zsolt, Guzi Aletta Csilla, Tóth 
Valéria Petra, Rózsás Evelin Ivett 
 
Gyöngyvirág-díjban részesült 9 tanulónk, melynek 
feltétele a példamutató magatartás, szorgalom, jó 
tanulmányi eredmény, kiemelkedő közösségi és/vagy 
sport teljesítmény, legalább 2 igazgatói dicséret 

3.a Bársony Ármin Leó, Kozma Zoltán, Balogh Stella 
4.a Nagy Karolina 
6.a Gál Nikolett 
6.b Guzi Írisz Zsófia 
7.a Somogyi Krisztián 
7.b Éles Fanni, Kiss Zsolt 
 
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a 
kitartó és lelkiismeretes munkáját, amivel elősegítette, 
hogy sikeresen zárhassák tanulóink a tanévet! 

Volt nyolcadikosainknak sok sikert kívánok az új 
iskoláikban! 

A nyári szünetre mindenkinek kívánok jó pihenést, 
feltöltődést, hogy szeptemberben újult erővel 
kezdhessük a tanévet! 

 

Vigh Tiborné intézményvezető 

Ismét lezárult egy tanév
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Sajtóközlemény
Debrecen, 2020.06.12.

befejeződött az egységes kérelem benyújtási időszaka, javában 
zajlanak a kérelmek előzetes ellenőrzései

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdászainak segítségével nemzetközi összehasonlításban is kiemelke-
dően zajlott a veszélyhelyzetben az idei egységes kérelem beadási időszak.

Az idei évben 2020. június 9-ig összesen 169 100 db támogatásigénylés történt, ebből 17 340 db Hajdú-Bihar 
megyében. A falugazdászok országos szinten 113 775 db, megyei szinten pedig 11 016 db kérelem benyújtá-
sában segítettek. Ez azt jelenti, hogy a megyében benyújtásra került kérelmek több mint 63%-ban nyújtottak 
segítséget a falugazdászok. A NAK időben és jól megszervezte a gördülékeny egységes kérelem beadási feltét-
eleit és biztosította, hogy a folyamat a járványügyi szabályoknak megfeleljen és a gazdálkodók számára a lehető 
legkisebb kockázattal járjon. Ennek okán a falugazdászok telefonon keresztül segítettek a kamara tagjaink a 
benyújtott kérelmek 95%-nál.

Az előző évekhez hasonlóan az idei is június elején sor kerül a most beadott egységes kérelmek előzetes 
ellenőrzésére, mely a kérelmek pontosítását, illetve a szankciók elkerülését hivatott segíteni.

A már beadott egységes kérelmeket a Magyar Államkincstár adminisztratív úton ellenőrzi, és az esetlegesen 
tapasztalt hibákról, hiányosságokról elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül tájékoztatja az ügyfeleket, meg-
hatalmazottjaikat/kamarai meghatalmazottjaikat. Az elektronikus úton, ügyfélkapura megküldött végzés nem 
számít szabálytalanságról való értesítésnek, így a megjelölt határnapig, de legkésőbb június 19-ig (ezt a napot is 
beleértve) lehet szankciómentesen javítani a Kincstár által megjelölt hibákat, hiányosságokat. Az ellenőrzések 
kiterjednek a gazdálkodók eseti túligényléseinek feltárására, azok feloldására. Ezen túlmenően egyre fontosabbá 
válik az, hogy a gazdálkodók megfelelő helyre rajzolják területeiket, tehát ne legyenek rajzaik átfedésben 5%-
nál vagy 0,1 hektárnál nagyobb mértékben.

Az ellenőrzésekkel kapcsolatosan kérjük a gazdálkodókat keressék meghatalmazott falugazdászaikat.

Szeretnénk felhívni mindenki figyelmét, hogy Hajdú-Bihar Megyében júniustól újra a megszokott ügyfél-
fogadási időben fogadják falugazdászaink az ügyfeleket. Munkatársaink és tagjaink védelmének érdekében 
az irodák csak az érvényben lévő járványügyi szabályok betartásával látogathatóak. 

________________________________________________________________________________________
Kapcsolat:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága: hajdubihar@nak.hu; 06/52-503 -310 
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2020. július 6.- július 10. „Fotótábor”
Részvételi díj: 2200.- Ft
Ha érdekel a fotózás világa, vagy régóta szeretnél meg-
ismerkedni vele, csatlakozz hozzánk!
Ismerd meg a fotográfiát Jenei Boldizsár vezetésével! 
Alsó korhatár 12 év.

2020. július 14-től 13:00-16:00 „Nyári Gyerek-
klub”
Részvétel ingyenes!
Minden héten keddenként színes programokkal, tartal-
mas időtöltésre, gondtalan játékra hívjuk és várjuk a 
6-14 év közötti gyerekeket.

2020. július 23-tól 14:00-15:00 „Harry Potter 
Klub”
Részvétel ingyenes!
Szereted a Harry Pottert? Vagy nem tudod ki ő, de sze-
retnéd megismerni? 
Gyere el a könyvtárba, a Harry Potter klubba, olvas-
suk el a Bölcsek kövét, oldjunk meg feladatokat hozzá 
kapcsolódóan együtt!
Kéthetente csütörtöki napokon.
Korosztály: 10-13 év

2020. július 20.- július 24. és július 27.- július 31. 
09:00-16:00 „Hagyományos életmód tábor”

Részvétel ingyenes! (EFOP 1.5.3.-16-2017-00010)
Változatos és mozgalmas kültéri- és beltéri progra-
mokkal várunk Titeket. A hosszú otthonlét után talál-
kozz társaiddal!

2020. augusztus 3.- augusztus 7. és augusztus 10.- 
augusztus 14. 09:00-12:00 „TÁMASZ Tábor”
Részvétel ingyenes!
Szabadidős tábor a TÁMASZ szervezésében.
A résztvevő gyerekek szüleitől a rendezvényeket meg-
előző 4 napon belül kiállított nyilatkozatot kérünk ar-
ról, hogy a gyermek egészséges!
A programok ideje alatt az érvényben lévő egészség-
ügyi előírások betartása mindenki számára kötelező!
Jelentkezzenek mihamarabb a művelődési ház elérhe-
tőségein, vagy személyesen, ahol bővebb információt 
is kaphatnak!

Elérhetőségeink:
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu   
telefon: 06-54/473-606
személyesen: Szűcs Sándor ÁMK (Várkert 35.)  

Mindenkinek kellemes
nyári szünetet kívánunk!

Szabadidős foglalkozások, 
táborok 2020.
a biharnagybajomi 

Szűcs Sándor ÁMK szervezésében

Bajomi Hírlevél,  
XVI. évf. 3. szám 2020. június
Kiadja: Biharnagybajom Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Szitó Sándor, polgármester
Főszerkesztő: Nemes-Lajsz Julianna
Szerkesztőség: Szűcs Sándor ÁMK
e-mail: muvhaz@biharnagybajom.hu

ÚJRA NYITÁS - 
ÜGYFÉLFOGADÁSOK

2020. június 18. nappal a kormány hatályon kívül he-
lyezte a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 
11.) Korm. rendeletet, ennek értelmében a könyvtár 
után a művelődési ház is nagy örömmel nyitja ki 
ajtaját az érdeklődők előtt. A heti rendszerességgel 
működő csoportok, foglalkozások, ügyfélfogadások 
újra indulnak 2020. június 22. (hétfőtől), fokozott fi-
gyelmet szentelve a mindenkor hatályos egészségügyi 
és biztonsági előírások betartására.

Hétfő:  
- Falugazdász ügyfélfogadás: 08:00-16:30
- Karafitty próba: 18:00-19:00
- Polgárőr gyűlés: minden hónap első hétfőjén 19:00-
tól

Szerda:
- Kormányablak ügyfélfogadás: 08:00-12:00

- Nyugdíjasklub: 14:00-16:00
- Aerobic: 18:00-19:00

Csütörtök: 
- Mozgáskorlátozottak egyesületének ügyfélfogadása: 
páratlan számú héten 10:45-11:30
- Jógaklub: 18:00-tól

Péntek: 
- Falugazdász ügyfélfogadás: 08:00-14:30

Szűcs Sándor ÁMK csapata
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A 2019/2020-as nevelési év nem a megszokott módon 
zajlott, mint ahogy mi azt terveztük. Március 16-tól 
nem fogadhattuk, csak a dolgozó szülők gyermekeit.  
A vírushelyzet miatt több hétre felborult a megszokott 
óvodai rend. Közel két hónapra kellett nélkülöznünk 
egymást fizikai értelemben a gyerekekkel. Minden 
pedagógus arra törekedett, hogy minél előbb felvegye 
a kapcsolatot az online világban, hogy ne szakadjon 
meg a kapcsolat gyerek- szülő és pedagógus között. 
Minden nap nagyon hiányoztak a gyermekek, a kap-
csolattartás folyamatos volt velük. Végre eljött az idő, 
hogy az óvoda kitárta kapuit, és újra gyerekzsivajtól 
lehetett hangos az udvar, a két hónapig csendes óvodai 
épület. Ahogy visszatértünk az óvodába, már el is jött 
egy csodálatos, rendhagyó esemény időpontja, a balla-
gás. A nagycsoportosokkal egy hét alatt kellett megal-
kotnunk egy számukra nem terhelő, mégis színvonalas 
műsort. Két csoportban is voltak búcsúzó gyerekek.  

A Süni csoportból 17 gyermek ballagott, a Halacska 
csoportban 9 gyermek köszönt el az óvodától. Úgy 
gondoltuk, hogy egy-két vers és a közös ballagó dalok 
mellett mi is szeretnénk kedveskedni a gyermekeknek 
és szüleiknek egy zenés bábelőadással. A ballagás nem 
a megszokott rendben zajlott. 3-4 fős csoportokra oszt-
va látogathatták meg szüleikkel az óvodánkat ezen a 
nagy napon, elkerülve a tömeget. De ennek is örültünk, 
mivel így nem lesz számukra lezáratlan az óvodai élet. 
A Süni csoport búcsúja május 28-án, a Halacskáé május 
29-én zajlott. Az ünnepséget az óvoda udvarán rendez-
tük meg. Már napokkal előbb kidíszítettük virágokkal 
az óvoda udvarát, a nagy nap reggelén pedig egy virá-
gokkal feldíszített kapu jelezte számukra jelképesen, 
hogy kisétálnak az óvodából és már nagy, iskolások 
lesznek. Minden szülő büszkén, meghatódottan nézte 
csemetéjét ezen a számunkra is különleges napon. Az 
ünnepség végén pogácsával és szörppel kedvesked-

tünk a családoknak, melyet a dajka nénik készítettek. 
A Süni csoportos gyermekek egy búcsú DVD-t kap-
tak pedagógusaiktól, ahol az idei nevelési év legszebb 
pillanatait örökítettük meg, képek formájában. Úgy 
gondoljuk, hogy a kialakult helyzethez képest sikerült 
egy nagyon rendhagyó, emlékezetes ünnepséget ren-
deznünk, ahol a gyermekek méltóképp elköszönhettek 
az óvodától, óvodapedagógusaiktól, dajka néniktől.
Köszönetet szeretnék mondani a szülőknek az egész 
nevelési évben nyújtott segítségért és együttműködé-
sért. Hálás szível és szeretettel fogunk gondolni az el-
ballagott gyermekekre és szüleikre is.
A Ballagó gyerekek névsora:

A nevelési évünk a nagycsoportosok búcsújával nem 
ért véget, minden drága óvodás gyermeket szeretettel 
várunk a Mátyás k. úti Óvodába.

Nagy Edina
óvodapedagógus

Elbúcsúztak a nagycsoportosok

Süni csoport 
( Nagy Edina, Papp Lászlóné, 
Rozsik Margit)
    1. Balogh Anett Flóra
    2. Balogh Mercédesz
    3. Bangó Jasmin
    4. Böröcz Kristóf
    5. Feka Gábor
    6. Kozma Kiara
    7. Makula Norbert 
        Szantiagó
    8. Mezei Laura Kiara
    9. Mezei Oszkár Zsombor
    10. Nagy Nóra
    11. Orosz Kevin
    12. Pópa Bence
    13. Szabó Balázs
    14. Szabó Kiara Melissza
    15. Szitó Sándor
    16. Szűcs Roland
    17. Vadász Virág

Halacska csoport
( Szűcs Annamária , Somogyi 
Tünde, Miléné Bagdi Anita)
    1. Bársony Zalán Teofil
    2. Fekete Sándor
    3. Földesi Norina
    4. Makula Hanna
    5. Makula Zoltán
    6. Mezei Lionel Noel
    7. Németh Miron
    8. Popovics Bianka 
        Marcella
    9. Szabó Kármen Amanda
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Könyvtári hírek

A 279/2020-as kormányrendelet értelmében a könyv-
tárak újra látogathatóak 2020. június 15-től. Szeret-
nék kérni mindenkit, hogy tartsuk be ettől függet-
lenül az óvintézkedéseket, a 1,5 méteres távolságot, 
viseljünk maszkot, és fertőt-
lenítő kézmosás után vegyük 
igénybe a könyvtár szolgálta-
tásait. A visszahozott könyvek 
72 órára karanténba kerülnek, 
azokat csak a 72 óra leteltével 
lehet újra kölcsönözni. 
Az elmúlt héten érkeztek csere-
könyveink a debreceni Méliusz 
Juhász Péter Könyvtárból, csak 
egy párat említve közülük: Mark 
Edwards: A vörös özvegy, Garamvölgyi László: Bér-
gyilkos Budapesten, Elin Hilderbrand: A tökéletes pár, 
Mary Alice Monroe: Ház a parton, Tom Jones: A csú-
cson innen és túl: önéletrajz, Agatha Christie: A kutya se 
látta, Tomor Anita: Irány Hollywood!
És ha már június van, a kötelező olvasmányok is meg-
találhatóak nálunk, és ajánlott vagy szabadon választott 
olvasmányt is tudtok választani. Gyertek be, lapoz-
gassatok, kölcsönözzetek, vagy keressetek e-mailben: 
konyvtar@biharnagybajom.hu

Várok mindenkit szeretettel!
Frankó Zsuzsa

FELHÍVÁS!

Dr. Sperlágh András ál-
latorvos értesíti a lakossá-
got, hogy Biharnagybajom 
községben az ebek össze-
vezetéses veszettség elleni 
oltására a következő idő-
pontokban és helyen kerül 
sor: 

Időpont:
2020. július 10. (péntek): 08:00-10:00
2020. július 11. (szombat): 08:00-10:00
Helyszín:
Régi vízműtelep udvara (Várkert u. 36.)

Az eboltás díja féregtelenítéssel együtt: 4.500 Ft/eb
Amennyiben az oltást háznál szeretné elvégeztetni, ké-
rem a következő telefonszámon jelezze:
Dr. Sperlágh András: 06-70/376-1163

Kérjük az ebtartókat, hogy saját, valamint az embertár-
saik érdekében a kötelező oltást végeztessék el!

Nyári gyerek klub
Biharnagybajomban

(játékok, kézműves foglalkozások, vetélkedők)
Színes programokkal, tartalmas időtöltésre, gondtalan 
játékra hívjuk a 6-14 év közötti gyerekeket minden hé-
ten kedden 13:00 és 16:00 között a művelődési ház-
ban.
Első foglalkozásunk július 14-én lesz 13:00-16:00-ig, 
melyre szeretettel hívjuk várjuk az érdeklődőket. A 
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. 
A klubfoglalkozáson résztvevő gyerekek szüleinek nyi-
latkozniuk kell, hogy a gyermek egészséges, továbbá a 
foglalkozások ideje alatt az érvényben lévő egészség-
ügyi előírások betartása mindenki számára kötelező!
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet:
telefonon: 06-54/473-606
személyesen: Szűcs Sándor ÁMK (Várkert 35.)
e-mailben: muvhaz@biharnagybajom.hu
A programokon való részvétel ingyenes!

Mászlai Alexandra


