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KELLEMES ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET!
A karácsony legfőképp a családok ünnepe. A szeretet ünnepe a zord téli időjárásban is képes olyan meleg, szeretetteljes légkört varázsolni, melyet az év egyetlen
más napján sem élhetünk át. December 24-én kora délután bezárnak az üzletek, kiürülnek az utcák, és az emberek hazasietnek a családjukhoz. A későn jövők megcsodálhatják az ablakok mögött kigyúló karácsonyi fényeket. Az otthonokból fenyő- és süteményillat lopakodik elő, és ha az Égiek még egy kis hóval is kedvünkben járnak, tökéletes a karácsonyi hangulat. Ez az ünnep lehetőséget teremt arra,
hogy megéljük a békességet, és kifejezésre juttassuk az egymás iránti megértést.
Békességre és megértésre van szüksége minden családnak, mert csak erre épülhet
bármely nagyobb közösség is.
Önkormányzatunk – immáron hagyományt teremtve – több rendezvénnyel is
hozzájárul a decemberi ünnepek szebbé, teljesebbé tételéhez. A Mikulás már december 3-án megérkezett az óvodába és az iskolába. Ő maga is meghatódva hallgatta az apróságok kedves kis műsorát és figyelte kíváncsi tekintetüket. A település
lakosságát vasárnap délután látogatta meg; csengő- és zeneszóval érkezett. Gyermekeket, szülőket, nagyszülőket örvendeztetett meg ajándékaival. A „Mindenki Karácsonya” szintén egy olyan esemény, melynek résztvevője lehet gyermek, felnőtt
egyaránt. Napközben ünnepi vásárt tartunk, kora délután pedig a gyermekek karácsonyi műsorral kedveskednek a kíváncsiskodóknak. December folyamán több alkalommal is osztottunk élelmiszercsomagot valamennyi, a községben élő család
számára, külön figyelmet fordítva a nagycsaládokra. A község főútja már hetek óta
ünnepi fényben ragyog. Az idei karácsonyra sikerült újabb díszfényeket is beszerezni, ami tovább emeli az ünnep hangulatát. A község Emlékparkjában álló hatalmas fenyőt pedig díszvilágítással láttuk el, amely szintén ünnepivé varázsolta a hétköznapokon szürke környezetet.
Végül Márai Sándor gondolataival szeretnék Kellemes Ünnepeket kívánni: „Ha
az ünnep elérkezik az életedben, akkor ünnepelj egészen ... Az ünnep a különbözés.
Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies, ... mindenek
fölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból,
a teljes kikapcsolásból, legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja,
felsőbb értelme. Készülj föl rá testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros
betűs napja. Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.”
Az ünnep alkalmával azt kívánom, hogy legyen köztünk több megértés és elfogadás, mert így lehet valóban meghitt az ünnep és igazán reményteli a jövő!

Kívánok Mindenkinek Békés Ünnepet és
Sikeres, Örömteli Boldog Új Évet!
Almási Katalin – polgármester

Ady Endre:
Kis, karácsonyi ének
Tegnap harangoztak,
Holnap harangoznak,
Holnapután az angyalok
Gyémánt-havat hoznak.
Szeretném az Istent
Nagyosan dicsérni,
De én még kisfiú vagyok,
Csak most kezdek élni.
Isten-dicséretére
Mégis csak kiállok,
De boldogok a pásztorok
S a három királyok.
Én is mennék, mennék,
Énekelni mennék,
Nagyok között kis Jézusért
Minden szépet tennék.
Új csizmám a sárban
Százszor bepiszkolnám,
Csak az Úrnak szerelmemet
Szépen igazolnám.
(Így dúdolgattam én
Gyermek hittel, bátran
1883
Csúf karácsonyában.)
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A 2010. október 3-i önkormányzati
képviselő- és polgármester választás
eredménye
A 2010. évi önkormányzati választások Biriben a
törvényi előírásoknak megfelelően zajlottak le.
Október 3-án Almási Katalint ismét megválasztottuk polgármesternek, a képviselők száma kevesebb lett, sőt „személyi változások” is történtek.
Az alábbiakban a választások hivatalos eredményét ismertetem.
A POLGÁRMESTER-VÁLASZTÁS ÖSSZESÍTŐ ADATAI

szavazatok
száma
összesen

Jelölt neve

Almási Katalin
Szilágyi Mihály

474
255

A KISLISTÁS VÁLASZTÁS ÖSSZESÍTŐ ADATAI
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Pappné Poór Henrietta
Rinyu Ferenc
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Szilágyi Mihály
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Vasas László
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Almási Katalin polgármester eskütétele

ALPOLGÁRMESTEREK
A képviselő-testület az önkormányzati törvény,
valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján – Almási Katalin polgármester javaslatára, 2010. október 14. napi hatállyal – Palicz György Tamás önkormányzati képviselőt választotta társadalmi megbízatású alpolgármesterré.
A képviselő-testület az önkormányzati törvény
ez évi módosítását figyelembe véve – Almási Katalin polgármester javaslatára, 2010. november
1. napi hatállyal – Katona István Biri, Petőfi
Sándor utca 34. szám alatti lakost választotta
nem képviselő-testületi tag alpolgármesterré.

A fentiek alapján a 2010-2014. évi önkormányzati
ciklusban községünkben a polgármesteri tisztséget
Almási Katalin tölti be. A képviselő-testületet a következő személyek alkotják: Herczku Tamás Pál,
Palicz György Tamás, Pappné Poór Henrietta,
Szilágyi Mihály, Szőllősi Tamás és Vasas László.
Gyirán Zoltán – jegyző

Katona István alpolgármester eskütétele
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BIRIT KÉPVISELVE
Az elmúlt esztendő polgármesteri ténykedéseinek
sikereit nem csupán mi, birisiek, de a környező települések lakosai, vezetői is elismerik. Talán ennek tudható be, hogy Almási Katalin polgármestert két tisztségre is jelölték és megválasztották az
önkormányzati választásokat követően.
Elsőként a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2010. október 20-i alakuló ülésén választották polgármesterünket a Társulási Tanács
Pénzügyi Bizottságának elnökévé; majd egy héttel
később (október 27-én) a nyíregyházi Inkubátorházban a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
tisztújító közgyűlésén, az elnökségi tagok közé szavazta a gyűlésen jelenlévő tagok többsége.

BIZOTTSÁGOK
A 2010. október 14i alakuló ülésen – Almási Katalin pol
gármester javaslatára – a képviselőtestület úgy döntött,
hogy a korábbi három bizottság helyett csupán kettőt hoz
létre az új ciklusra. A Szervezeti és Működési Szabályzat
ból tehát „törölték” a Szociális Bizottságot, s a megmaradó
két bizottság tagjait megválasztották az alábbiak szerint:

Ügyrendiösszeférhetetlenségi Bizottság
Elnök: Vasas László képviselő
Tag: Herczku Tamás Pál képviselő
Tag: Szőllősi Tamás képviselő

Pénzügyi Bizottság
Elnök: Szőllősi Tamás képviselő
Tag: Herczku Tamás Pál képviselő
Tag: Szilágyi Mihály képviselő

Október 14-én, az alakuló ülés bezártát követően, Almási
Katalin polgármester rendkívüli testületi ülést hívott össze.
Az egyetlen napirendi javaslat az időskorú lakosok étkeztetése volt. Azért volt „annyira” sürgős a téma megtárgyalása, mert az önkormányzat költségvetési rendeletében csupán márciustól októberig tervezte be az időskorúak étkeztetését. Tették ezt abból az okból, mert nem akartak az októberben felálló új testület helyett kötelezettséget vállalni.
Az „új” képviselő-testület a polgármesteri előterjesztést követően megszavazta az étkeztetés novemberi és decemberi
finanszírozását, ennél fogva az év utolsó hónapjaiban is
kedvezményesen étkezhetnek Biri időskorú lakosai.
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„LOKÁLPATRIÓTÁK BIRIBEN”
A fenti címmel október 18-án cikket jelentettem
meg a Szabolcs Online internetes portálján, amit
az alábbiakban közlök azzal a célzattal, hogy azok
is olvashassák, akik nem jutnak nap mint nap internet közelébe.
„2010. október 14-én megtartotta alakuló ülését Biri
község Önkormányzatának új, hét tagú képviselő-testülete. Vajda Miklósné, a Helyi Választási Bizottság
(HVB) elnöke előtt a polgármester, az alpolgármesterek és a települési képviselők letették az esküt,
majd átvették a 2010-2014. önkormányzati ciklusra
szóló megbízó leveleiket és esküokmányaikat.
2009 februárjában az önkormányzattal szemben
adósságrendezési eljárás indult. Nem sokkal később
az akkori polgármester – megromlott egészségi állapotára hivatkozva – lemondott tisztségéről. A 2009.
augusztus 2-i időközi választáson Almási Katalin
kapta a legtöbb szavazatot, s lett bő egy esztendőre a
község első embere. A rövid idő alatt az új polgármester tiszteletdíj és költségátalány nélkül teremtette
meg a pénzügyi-gazdasági egyensúlyt ismét a településen.
A 2010. október 3-i önkormányzati választáson ismét
Almási Katalinnak szavaztak bizalmat a település
választópolgárai. Az alakuló ülésen a polgármester
asszony tájékoztatta a települési képviselőket, hogy
továbbra is „egy fillér nélkül” kívánja képviselni a település érdekeit.
A polgármester asszony kezdeményezéséhez kapcsolódva Palicz György Tamás társadalmi megbízatású
alpolgármester és Katona István nem képviselő-testületi tag alpolgármester sem kérte az alpolgármesteri
tiszteletdíj és költségátalány megállapítását.
Pappné Poór Henrietta újonnan megválasztott képviselő szintén támogatta a javaslatot: „Egy kistelepülésen egyébként is kevés a normatíva, és azt gondolom, van jobb helye annak a pénznek, amit a tiszteletdíjra fordítanánk. Elsődleges célunk tehát a következő négy évben a település fejlesztése és a faluban élő
emberek életminőségének javítása. S ennek első lépése az lehet, hogy ingyen szolgáljuk azt a közösséget,
melynek tagjai vagyunk.”
A fentiek alapján tehát a települési képviselők is tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat a következő négy
évben Biriben. Úgy gondolom, ez példaértékű lehet
más települések, más önkormányzati képviselő-testületek számára is.
Ennek okán talán megszívlelendő Karinthy Frigyes
(1887-1938) következő mondása is: „Ne tétovázz, ne
félj, ne féltsd magad, csak az kap ingyen, aki ingyen ad.”
Gyirán Zoltán – jegyző
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A JÖVŐ ÉVI KULTURÁLIS TERVEKRŐL
Október 26-án pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által meghirdetett, a MagyarországMagyarország-SzloSzlovákiavákia-RomániaRománia-Ukrajna ENPI Határon átnyúló Együttműködési
Program 20072007-2013. megvalósí
megvalósítására
sítására.
tására A 95 %-os támogatású
pályázaton 25-100.000 euró közötti összeg igényelhető.
Az „Operating
„Operating (residential) smallsmall-scale cooperation betbetween people in Biri and Macsola Villages” címet viselő pályázat sikere esetén a jövő évben négy macsolai és nyolc biri kulturális- és sportprogramot rendezhetünk, illetőleg ehhez kapcsolódva kulturális színteret (szabadtéri színpad, kemence,
szalonnasütő, park stb.) alakíthatunk ki a sportpálya melletti
önkormányzati tulajdonú ingatlanon.

ÉLELMISZER-ADOMÁNYOK
November 8-án az „Európai Unió Élelmiszersegély
Program 2010.” című támogatás keretében a Magyar Élelmiszerbank Egyesület újabb élelmiszeradományt biztosított önkormányzatunk számára. Az adományban liszt, négy tojásos
fodros nagykocka tészta, valamint háztartási keksz volt. Az
adományt november 12-én osztottuk ki településünk családjainak.
December elején 2630 liter 1,5 %-os dobozos tejet kapott
településünk, amit december 6-án osztottunk ki településünk
családjainak.
December 9-én ismét élelmiszercsomagokkal örvendeztettük meg lakosainkat. A táskákban tészta, liszt, keksz, szaloncukor, paradicsomos bab, paradicsomsűrítmény és müzli
csoki lapult.
Végül – mivel „három a magyar igazság” – december 20-án
szaloncukor, babapiskóta, mézes puszedli, marcipános karácsonyfadísz, bébiétel és pudingpor került kiszállításra az ünnepi hangulat még teljesebbé tétele érdekében.

A július 29-i testületi ülés napirendjei között arról tájékoztattam a képviselő-testületet, hogy
önkormányzatunk vis maior támogatási igénylési kérelmét – 26.477.038 forint igényt megjelölve – 2010. július 17-én továbbítottuk a Magyar Államkincstár területileg illetékes szervéhez.
Kérelmünket 21.182.000 forinttal fogadta be a
területi szerv. A fentiekkel ellentétben 2010. október 26-án azt a tájékoztatást kaptuk, hogy
„egyéb kötelező feladatot ellátó intézmények
esetében (a védekezésnél fólia, palackos
ásványvíz, üzemanyag biztosítása)” 4.502.188
forintot ítélt meg számunkra a belügyminiszter,
amelyet azonban csak 90 %-ban teljesít.
Ennek következtében 4.050.000 forint vis maior támogatásra vagyunk jogosultak.
Sajnos ezidáig még nem kaptuk meg a támogatást; minden bizonnyal a jövő év elején utalják
önkormányzatunk számlájára.

„ÚJ”

KÖRZETI
MEGBÍZOTT
BIRIBEN

Az október 21-i rendkívüli testületi ülésen a képviselő-testület – Almási Katalin polgármester javaslata alapján – két
és fél millió forint kivitelezési árért megrendelte a köztemető részleges aszfaltozási munkálatainak elvégzését.

A minisztériumi támogatással foglalkoztatott
településőrök foglalkoztatása december 31én
megszűnik. Értékeink azonban továbbra sem
maradnak őrizetlenül.
2010. november 1jétől Plósz Balázs rendőr
törzsőrmester teljesít körzeti megbízotti szolgá
latot községünkben.
A törzsőrmester kéthetente fogadóórát tart a
Községháza polgármesteri szobájában. Ezekben
az – előre meghirdetett – időpontokban mindenki
személyesen mondhatja el problémáját, illetőleg
teheti meg bejelentését a törzsőrmesternek.
Egyéb időpontokban a +3670/9414320as, va
lamint a +3630/9030247es ügyeleti telefon
számon érhető el a körzeti megbízott, illetőleg a
Nagykállói Rendőrőrs szolgálatban lévő rendőre.
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„Biri adománya
Devecsernek”
A fenti címmel október 12-én cikket jelentettem meg
a Szabolcs Online internetes portálján, amit az alábbiakban közlök azzal a célzattal, hogy azok is olvashassák, akik nem jutnak nap mint nap internet közelébe.
„Biri község, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1.400 lelkes kisközsége 2009-ben adósságrendezési eljárás alatt állt, amelyen sikeresen túljutott. A település 2010ben látványos fejlődésnek indult. A fejlődést a településen élők tapasztalják, a településre érkezők, és a
falun keresztül haladók pedig látják.
2010. június 14-én a tornádó erejű vihar Biriben is
hatalmas pusztítást és súlyos, több tízmilliós károkat
okozott.
Talán ezért is érzünk jobban együtt a hozzátartozóikat,
a családtagjaikat, a gyermekeiket elvesztő, a fedél és
otthon nélkül maradó családokkal.
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Az október 21-i rendkívüli testületi ülésen – a belterületen kialakult „áldatlan állapotok” megoldása érdekében – a képviselő-testület a belterületi utak (Mező Imre utca, Szabadság utca, Petőfi Sándor utca, József Attila utca, Vörös Hadsereg út) felszíni csapadékvíz elvezető árkainak
felújításáról, illetőleg újak építéséről döntött. A
testület felkérte Palicz György Tamás alpolgármestert, hogy mérje fel pontosan az elvégzendő
munkálatokat; továbbá megbízta Palicz György
Tamás és Katona István alpolgármestereket, valamint Vasas László képviselőt, hogy a kivitelezési
munkálatokat felügyeljék.
A munkálatok elkezdődtek; a település felszíni
csapadékvíz elvezetésének problémáját azonban csak pályázati forrásból tudjuk megoldani.
Remélhetőleg jövő év elején lesz olyan pályázati
kiírás, melynek keretén belül ezt az évtizedek óta
gondot okozó problémát is meg tudjuk oldani!

Ezen érzelmektől vezéreltetve 2010. október 11-én
önkormányzatunk 500.000 forintot utalt át Devecser
önkormányzati számlájára, a vörös iszappal súlyosan
szennyezett település lakóinak megsegítésére.
Nem tudhatjuk, mi vár ránk a jövőben itt, a Nyírség
közepén, és bár településünkön is van még tennivaló,
a község, az önkormányzat ezzel az összeggel szerette
volna kinyilvánítani szolidaritását, s hozzájárulni a rászorultak, a károsultak megsegítéséhez.
Almási Katalin – polgármester”

ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZAT
Az utóbbi hónapokban egyre-másra keresték fel az önkormányzatot – anyagi támogatást remélve – azok a fiatalok, akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak.
Az Oktatási Minisztérium a 2000/2001. tanévtől kezdődően indította be a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert a települési és a megyei
önkormányzatok bevonásával. Ehhez az ösztöndíjrendszerhez azonban eddig még nem csatlakozott önkormányzatunk, ezért a decemberi testületi ülésen beterjesztem a határozat-tervezetet képviselőtársaim elé.
Almási Katalin – polgármester

AZ ARANY JÁNOS
TEHETSÉGGONDOZÓ
PROGRAMRA
A képviselő-testület október 14-i és november 25-i
döntésével benyújtotta pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.
A képviselő-testület Boros Fanni, Petőfi Sándor utcai és Balogh Evelin, Dózsa György utcai diákokat
támogatja – a 2011/2012. tanévtől a 2015/2016. tanév
végéig, tanévenként tíz hónap időtartamra – havi
hatezer forint ösztöndíjat nyújtva.
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A KARÁCSONY ÜNNEPE
Nem egyértelmű, honnan ered a Karácsony elnevezése. A karácsony magyar nevéről sokáig az volt
a hiedelem, hogy a latin incarnatio = „megtestesülés” szóból származik. Ám a nyelvtörténeti kutatás kimutatta, hogy nagy valószínűséggel a szláv kracsun = „téli napforduló” az alapszava és annak örömére, az azt megelőző várakozásra utal. A latin neve: dies natalis Domini (az Úr születésnapja). Német neve Weihnachten (szent éjszakák) szintén a téli napforduló ünneplését őrzi.
Miért éppen december 25-e lett Jézus születésének napja? A tudományos források erre kétféle magyarázatot is
adnak: egyrészt az ősi elképzelés szerint a világ teremtése tavasszal kellett történjék, s március 25-e lehetett a teremtés
első napja. Akkor pedig az új teremtés kezdetének is ekkor kellett lennie. Viszont, ha Jézus március 25-én fogantatott,
akkor december 25-én kellett megszületnie. Másrészt a vallástörténeti magyarázat szerint egy pogány ünnep kiszorítása
volt a cél ezzel a dátummal. A Római Birodalomban a Napisten ünnepét ülték e napon a téli napforduló után. A Circus
Maximusban nagyszabású kocsiversenyek szórakoztatták a tömegeket – e látványosság az égbolton vágtázó napisten
mítoszának a megjelenítése volt, éjszaka pedig álarcos vígassággal, lármás áldozati lakomával hódoltak a Napnak.
Kézenfekvőnek látszott, hogy ezen a napon ünnepeljék „az Igazság Napjának” megjelenését. Az ünnepnek ez a kialakulása Nagy Konstantin császár idején (306–336) ment végbe. Ő maga is a napkultusz hívéből lett a kereszténység támogatója. A december 25-i ünnep – a meggyőző analógiának köszönhetően – Nyugaton igen hamar elterjedt.
Az ünnep fontos jelképei az adventi koszorú és a karácsonyfa. Az András napjához legközelebb eső vasárnap és a
december 25-e közötti négy hetes időszak advent ünnepe. Az első adventi koszorút 1860-ban egy hamburgi lelkész készítette. Egy óriási fenyőkoszorút függesztett a plafonra és 24 gyertyát tett rá, utalva ezzel az ünnep valamennyi napjára. Később Ausztriában is népszerűvé vált, a katolikus lakosság körében. Magyarországon főleg a II. világháborút
követő időben vált szokásossá, templomokban, középületekben, otthonokban adventi koszorút a csillárra függeszteni. Ez
a szokás idővel annyiban módosult, hogy a gyertyák száma négyre, az adventi vasárnapok számára csökkent. A rajta
lévő gyertyák a karácsony előtti vasárnapok liturgikus színeiben jelennek meg a hagyománytisztelőknél. Az adventi koszorú mai is az ünnep nélkülözhetetlen szimbóluma, melynek rengeteg változata létezik.
Feljegyzések szerint az első hagyományosnak mondható karácsonyfát freiburgi pékinasok állították a város kórházában a XV. században. Átvitt jelentése a hagyományosan pirossal ékesített fenyőnek az életfa, a természet évről-évre
megújulása, körforgása. A fán látható girland a paradicsomi rosszra csábító kígyót jelképezi, az alma a tudás fájáról szakasztott gyümölcsre emlékeztet, a gyertyák pedig a fény, a nap, keresztény felfogás szerint Jézus szimbólumai. Magyarországon először Brunswick Teréz martonvásári grófnő, az első magyarországi óvoda megalapítója állított karácsonyfát
1824-ben. Hazánkban csak a 19. század második felében kezdett elterjedni a szokás. Először csak a nemesi családoknál,
majd a módosabb polgári otthonokban is megjelenik az ünnep jelképe. A szegény paraszti családokban a II. világháború
végéig megmaradt a zöldág állítás szokása, sőt volt ahol a jó szaporulat reményében az istállóba is vittek belőle. A karácsonyfát hagyományosan Vízkeresztkor bontják le. A karácsonyi ajándékozás szokásának eredete bizonyos elméletek
szerint a Napkeleti Bölcsek történetére vezethető vissza, akik a csecsemő Jézusnak ajándékokkal hódoltak Betlehemben.
Manapság az emberek erőn felül próbálják drága ajándékokkal meglepni családtagjaikat, pedig az ünnep csendes
békéje, a szeretet-összetartozás kimutatása nem azon múlik, mennyi pénzt tudunk meglepetésre költeni. Egy apróság
sokszor többet jelent, ha szívből adjuk, mint bármi, aminek a részleteit kamatostul fizetjük aztán hónapokon keresztül. A
család által körbeült asztal, ahol vidáman, békésen elköltjük az elkészített finomságokat – tudva azt, hogy a hétköznapokon ugyanilyen megértéssel fogunk együtt lenni – nagyobb értékkel bír, mint az, ha „letudjuk” évi néhány napban a
szeretet ünnepét.
A karácsony az az ünnep, amely igazán fontos mindenkinek. Még azoknak is, akik az év többi napján nem élik meg
igazán az érzelmeket, akik elbújnak mások elől, zárkózottabbak az átlagnál. Ilyenkor még ők is megnyílnak és ünnepelnek a családdal. Hiszen ez a szeretet ünnepe. Az ünnepből, az együtt töltött szép percekből lehet feltöltődni egész
évre. Nagyon fontos, hogy igazán együtt legyünk. Beszélgessünk, nevessünk, örüljünk egymásnak! S az is nagyon fontos, hogy a gyermekeinkkel és életünk párjával együtt éljük meg az ünnepet. Gyertyagyújtás, ajándékozás, társas játék,
majd, miután a gyerekek nyugovóra tértek, bontsunk egy üveg bort, vagy pezsgőt, és kettesben is örüljünk mindannak,
amit elértünk. Hiszen éppen erről szól az ünnep: számot vetni, örülni mindannak, amink van!

Keményné Barna Angéla és Mányákné Gönczi Ilona
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Orosz Beáta Anna
(édesanyja: Kovács Beáta)

február 20-án
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január 11.

Lakatos Edina és Kiss Zsolt

Tóth Ramóna Jázmin
(édesanyja: Koklács Tünde)

február 05.

július 16-án

Kiss Zsolt Roland
(édesanyja: Lakatos Edina)

április 21.

Diczkó Dominik
(édesanyja: Madár Anita)

április 28.

Macsu Noel
(édesanyja: Ragyák Emese)

május 07.

Szilágyi András
(édesanyja: Debreczeni Tímea)

július 22.

Gyirán Judit
Judit és Kovács András Lajos
október 2-án

Marinka Valéria Alodonovna és Réday László
október 16-án

Belme Viola és Balla Zoltán

Nagy József (83)

január 29.

Tóth Csabáné (Barnucz Erzsébet, 58)

március 04.

Tóth János (47)

március 07.

Tóth Jánosné (Serbán Veronika, 76)

április 11.

Herczku Istvánné (Moldván Ilona, 84)

április 24.

Kovács Mihály (39)

május 12.

Kipilla Attila (47)

május 27.

Rinyu Miklósné (Onczi Ilona, 84)

július 21.

Kévés Ferenc (61)

augusztus 04.

Moldván János (89)

augusztus 23.

Demendi István (70)

augusztus 24.

Gyermán Ferenc (59)

szeptember 12.

Kozma András (62)

szeptember 12.

Tóth Imréné (Csendes Mária, 83)

szeptember 16.

Gagna Miklós (53)

október 07.

Gyirászi Valéria (69)

október 15.

Simon Jánosné (Szabó Ilona, 68)

október 20.

Blaskó László (63)

november 04.

Fülöp László (76)

november 11.

Kozma Melánia
(édesanyja: Kovács Katalin)

augusztus 05.

Ungvári Botond Károly
(édesanyja: Berzsán Beatrix)

augusztus 12.

Bereczki Eszter Anna
(édesanyja: Darida Irén)

október 19.

Uri Boglárka
(édesanyja: Sallai Mária)

október 26.

Tóth Rita
(édesanyja: Tóth Margit)

október 27.

Kévés Bálint
(édesanyja: Hajdú Szilvia)

november 03.

Csordás Ketrin
(édesanyja: Menyu Mária Ildikó)

december 07.

A Védőnői Szolgálat jelenleg öt kismamát
tart nyilván.

OKLEVÉL A VÉRADÓKNAK
A Magyar Vöröskereszt elnöke és főigazgatója – a Magyar
Vöröskereszt Országos Igazgatósága nevében – Oklevél
adományozásával elismerését és nagyrabecsülését fejezte ki
Biri községnek a véradó-mozgalom támogatásáért és a kiemelkedő együttműködésért.
Az oklevelet Gyirán Zoltán jegyző vette át a Megyeháza
dísztermében 2010. december 2-án.
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Szőlősi József: Eljött a nap
Eljött a nap, Jézus napja,
Eljött az év, legszebb éjszakája.
Eljött a szeretet s szerelem hajnala,
Eljött a fagy, hogy mindezt marasztalja.
Eljött a kedvesem, akiért élek,
Akiért dobogó szívemben a lélek,
Örökké ujjong ha érzem az illatát,
Ha érzem teste minden mozzanatát.
Eljött a szülő, ki világra hozott,
Felnevelt s dédelgetett, mint nap a csillagot,
Mindketten életük áldozták értem,
Nincs is a világon mi nagyobb érdem.
Eljött a barát, ki segíti életem,
Jóban és rosszban is velem van s mellettem,
Velem van bármit is teszek az életben,
Elfogad, megvéd s támogatja lelkem.
Eljöttek hát hozzám, kik fontosak nékem,
Teljesült vágyam, mit ó évben kértem.
Teljesült vágyam, e gyönyörű szent napon,
Boldog Békés Karácsonyt, néked ezt kívánom.
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A hulladékszállítási díjfizetésről
A Nyír-Flop Kft. tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a 2010.
IV. negyedévi (október, november, december havi) hulladékszállítási díjak számlázása, illetve megfizetése az alábbiak szerint
történik:
A Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény az önkormányzatok kötelezően ellátandó feladataként határozta meg az ingatlantulajdonosoknál keletkező települési hulladék kezelésére a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését és fenntartását. A közszolgáltatói feladatok elvégzésre az önkormányzat társaságunkat jelölte ki.
Az ingatlantulajdonos és a szolgáltató közötti jogviszonyt a közszolgáltatás kötelező igénybevételének ténye hozza létre, így a lakossági szilárd hulladékszállítást az ingatlantulajdonosnak nem kell
kérnie, egyénileg megrendelnie és szerződést kötnie.
A hulladékszállítási díj számlázása a Polgármesteri Hivatal által –
számlázás előtt – megadott lista, és a Képviselő-testület által elfogadott díj alapján; negyedévente, utólag történik. A számlák legkésőbb
a tárgynegyedévet követő hónap 5. napjáig elkészülnek és a díjbeszedő részére kiadásra kerülnek. A fizetési határidő a tárgynegyedévet
követő hónap utolsó napja.
A hulladékkezelési számla díját közvetlenül, a cégünk által felhatalmazott – megbízólevéllel rendelkező – díjbeszedő útján szedi. Biri
Község területén Jenei Csilla alvállalkozó által a hulladékszállítási
díj beszedésére felhatalmazott személy: Hetei Imre, Biri, Szabadság utca 29. szám alatti lakos. A megbízott személyesen járja végig
azon ingatlanokat, amely ingatlantulajdonosok részére számla készült. Amennyiben a beszedési kísérlet sikertelen volt, értesítést
hagy, hogy a befizetésnek mikor és hol lehet eleget tenni. A fizetési határidő lejártát követően a díjbeszedőnél számla nem marad, azokat visszajuttatja cégünkhöz.

A JÖVŐ ÉVI TESTÜLETI
ÜLÉSEK TERVEZETT
IDŐPONTJAI
2011. február 15. (kedd)
2011. március 25. (péntek)
2011. június 24. (péntek)
2011. szeptember 15. (csütörtök)
2011. november 25. (péntek)
2011. december 16. (péntek)

Hivatkozott törvény értelmében a fizetési határidőig nem fizető ingatlantulajdonosok esetében követelésünket egy kintlévőség kezelő cégnek adjuk át, aki a fizetési felszólítások kiküldésével újabb lehetőséget biztosít a díj befizetésére, annak többletköltségével együtt,
amely a törvény szerint a lakost terheli. A hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlantulajdonost terhelő díjhátralék adók módjára behajtható köztartozás, melynek behajtását cégünk a települési önkormányzat jegyzőjénél kezdeményezi.
Amennyiben a számlázást érintő változás történik, különös tekintettel az ingatlantulajdonost érintő névváltozásra, szolgáltatásmódosításra, beköltözésre, elköltözésre és elhalálozásra a lakosoknak bejelentési kötelezettségük áll fent a Polgármesteri Hivatal felé. A változásokat minden esetben előre kell bejelenteni, mivel a visszamenőleges hatállyal leigazolt (előző időszak számláit érintő) változásokat
nem áll módunkban elfogadni.
A számlázással és díjbeszedéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő
egyéb kérdéseikre a továbbiakban is szívesen állunk rendelkezésükre
az alábbi elérhetőségeinken: Nyír-Flop Kft. 4400 Nyíregyháza, Derkovits út 121. szám; Telefon, fax: 06-42/508-900

Nyesti Roland
ügyvezető-igazgató
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Az iskolai hiányzások következményei
A 2010. évi LXVI. törvény 2010. augusztus 30-ai hatállyal vezette be az iskoláztatási támogatás jogintézményét. A törvény
két részre bontja a családi pótlékot: a nevelési ellátásra és az iskoláztatási támogatásra. Az új jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes irányú fejlődésének elősegítése. Ha a gyermek nem teljesíti tankötelezettségét, akkor az igazolatlan mulasztásokat a következőképpen kell kezelni:
• Az 1 óra igazolatlan mulasztást követően, az iskola haladéktalanul tájékoztató levelet küld a szülőnek a gyerek igazolatlan mulasztásának tényéről.
• 10 óra igazolatlan mulasztás esetén az iskola tájékoztatást küld a 10 igazolatlan mulasztás tényéről a jegyző, mint
gyámhatóság felé, a gyermekjóléti szolgálat felé, valamint a szülő felé. A jegyzői gyámhatóság végzésben figyelmezteti
a szülőt arra, hogy az adott tanévben mulasztott 50. igazolatlan óra után el fogja rendelni a gyermek védelembe vételét
és ezzel egyidejűleg elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüggesztését. A jelzést követően a gyermekjóléti szolgálat
felveszi a kapcsolatot a családdal, elkészíti az intézkedési tervet. Amennyiben még nem áll gondozás alatt, gondozásba
veszi a gyermeket.
• 30 óra igazolatlan mulasztás esetén, amennyiben a gyermekjóléti szolgálat már gondozza a gyermeket és gondozási
tevékenységének tapasztalatai alapján arra a megállapításra jutott, hogy a gyermek veszélyeztetettsége az alapellátás keretében nem szüntethető meg, a jegyzői gyámhatóság felé kezdeményezi a gyermek védelembe vételét. Indokolt esetben
javaslatot tehet a családi pótlék természetbeni formában történő folyósításra.
• 50 óra igazolatlan mulasztás esetén a jelzést követően a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét.
A jegyző határozatban dönt az iskoláztatási támogatás felfüggesztéséről, védelembe nem vett gyermek esetén a védelembe
vétel elrendeléséről, az eseti gondnok kirendeléséről és ezzel egyidejűleg az iskoláztatási támogatás összegének az önkormányzat részére a kincstárban megnyitott családtámogatási folyószámlára történő utalásról. A családi pótlék természetbeni
formában történő nyújtása legfeljebb 6 hónap időtartamra, a döntést követő második hónap első napjával kezdődően
rendelhető el. A családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása, a feltételek fennállása esetén ismételten elrendelhető. Amennyiben a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, az iskoláztatási támogatást a kiskorú
hátrányos helyzetére való tekintettel havonta természetben kapja meg. Amennyiben a gyermek nem részesül rendszeres
gyermekvédelmi támogatásban, abban az esetben a családtámogatási számlán felgyülemlett összeget, a felfüggesztés megszüntetését követően kell a gyermek számára folyósítani.
Az iskoláztatási támogatás az alábbiakra használható fel (természetbeni juttatás esetén):
• Ruházat, élelmiszer, tanszer, tápszer, gyógyszer, gyógyászati segédeszköz, tanulóbérlet, készségfejlesztő eszközök.
• Közüzemi díjak kifizetése, ideértve a hitelintézettel kötött lakáscélú kölcsönszerződésből eredő törlesztő részletet.
• Gyermekétkeztetés térítési díjának befizetése.
• Gyermek szabadideje hasznos eltöltésére.

Zakar Erzsébet – családgondozó

SÍRHELYMEGVÁLTÁS
Sokan felvetették már, annak ellenére, hogy sorba temetésről rendelkezett korábban a képviselő-testület,
egyes személyek már elkészíttették előre saját síremléküket. Erre a képviselő-testület is lehetőséget szeretett
volna biztosítani, ezért képviselőink a november 25-i
ülésen módosították a temetőkről és a temetkezésről
szóló önkormányzati rendeletet. A módosítás szerint
„Azok a személyek, családok, akik már életükben
szeretnének gondoskodni sírhelyük megváltásáról és
síremlékük elkészíttetéséről, az északi temetőrészben a nyárfással szegélyezett, észak-dél irányú keleti
sorban, sírhelymegváltással (egyszemélyes sírhely esetén 25.000 Ft; kétszemélyes sírhely esetén 50.000
Ft) gondoskodhatnak róla. A sírhelymegváltás díját
a Polgármesteri Hivatal házipénztárába kell befizetni.” A rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
Az Önkormányzat Karácsonyfája a Községháza nagytermében

Almási Katalin – polgármester
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MENYASSZONYI RUHA
Menyasszonyi ruha 40.000 Ft-ért eladó,
vagy 20.000 Ft/alkalom áron bérelhető.
Érdeklődni:
a 06-20/260-7597 vagy
a 06-20/543-5454-es telefonszámokon
Kiss Zsoltnénál.

SZURO-TRADE
Prekopcsák Csaba energetikus lábonálló
almaültetvény, nyár- és egyéb fás terület
vágását, tuskózását, elszállítását, a
terület rendbetételét, mélyszántását és
tárcsázását vállalja.
Telefon: +36-42/547-700
Fax.: +36-42/547-701
Mobil: +36-30/523-7132
E-mail:
prekopcsak.csaba@szurotrade.hu
4400 Nyíregyháza, Alsóbadúri utca 77.

Biri Község Önkormányzatának lapja
Felelős kiadó: Biri Község Önkormányzatának
képviseletében

Almási Katalin polgármester
 4235 Biri, Kossuth Lajos út 4. szám
Telefon/fax.: + 36 (42) 265237
Szerkesztőbizottság: Gyirán Zoltán
jegyző (főszerkesztő), valamint a
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Fotók: Keményné Barna Angéla
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VÁLTOZÁSOK A
KÖZFOGLALKOZTATÁSBAN
Mint arról már az újságokból, televízióból, rádióból értesülhettünk a 2011. évtől jelentősen átalakul a közfoglalkoztatás
rendszere. A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár, Dr.
Czomba Sándor novemberben az alábbi tájékoztatót küldte
meg részünkre:
A 2011. évben induló Nemzeti Közfoglalkoztatási Program
(NKP) legfőbb célja, hogy minél több munkára képes és kész aktív
korú szociálisan rászoruló ember számára biztosítson munkalehetőséget. A Program értelmében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére eddig járó rendelkezésre állási támogatást a bérpótló
juttatás (BPJ) váltja fel. Ennek összege a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege. Ahhoz, hogy valaki jogosult legyen a bérpótló juttatásra az eddigiekhez hasonlóan álláskeresőként együtt kell
működnie a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi központ kirendeltségével és a települési önkormányzattal.
A BPJ-ben részesülő köteles az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a közfoglalkoztatást is – elvállalni, köteles továbbá a felajánlott
képzési lehetőséget, vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. (A jogosultsági feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati rendeletben kerülhet szabályozásra.) A BPJ-re való jogosultságot évente felül kell vizsgálni.
A folyósítás egy éve alatt a juttatásra jogosult személynek legalább
30 munkanap munkaviszonyt – beleértve a közfoglalkoztatást – kell
igazolnia.
A 2011. évtől kezdődő NKP a közfoglalkoztatás több típusát különíti el. Kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak foglalkoztathatók a
települési önkormányzat mindennapi közfeladatainak ellátására. Az
önkormányzatok a kötelező és az önként vállalt önkormányzati feladatokon túl helyi rendeletben meghatározott feladatokra is alkalmazhatnak közfoglalkoztatottat. Ilyen lehet például, ha a szociális támogatásra, vagy gondoskodásra szoruló személy lakása, kertje rendben
tartásában, vagy személyéről történő gondoskodásban kéri az önkormányzat segítségét. Az ebben a közfoglalkoztatási formában foglalkoztatottak legfeljebb napi 4 órás munkaidőben, minimum 2 hónap,
maximum 4 hónap időtartamra alkalmazhatók. Munkabérük a minimálbér, illetve a garantált bérminimum felének megfelelő összeg.
A közhasznú munkavégzés támogatása helyett a települési önkormányzatok, közfeladatot ellátó gazdasági társaságok, intézmények,
vagy önkormányzati társulások pályázati úton kaphatnak támogatást
kötelezően ellátandó, illetve önként vállalt közfeladataik ellátásához.
Ebben a munkakörben a foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap lehet,
és napi 6-8 órás munkaidőben történhet.
A teljes munkaidős közfoglalkoztatásba elsősorban, de nem kizárólag a bérpótló juttatásra jogosultak vonhatók be.
A jövő évtől a kis- és közepes vállalkozások is nyújthatnak be a
munkaügyi központ kirendeltségéhez pályázatot, amely alapján bérés járulék-támogatásban részesülhetnek. Ennek egyik feltétele, hogy
bérpótló juttatásra jogosult álláskeresőt foglalkoztatnak.
2010. december 31-én a jelenlegi közcélú munkások foglalkoztatása megszűnik. A biri 95 főnek 2011. január 4-én (kedd)
kell megjelennie a Regionális Munkaügyi Központ Nagykállói
Kirendeltségén az ellátás iránti kérelem benyújtása céljából.
Keményné Barna Angéla

