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Költségvetés – 2011.
A képviselőtestület 2011. február 15i ülésén megalkotta az
önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletét, 154,6 millió
forint bevételi és kiadási főösszeggel. Hiányunk nincs, sőt
18,5 millió forint lekötött betéttel rendelkeztünk január 1jén.
A Képviselőtestület a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét kilenc
főben, míg a közfoglalkoztatottak létszámát 106 főben határozta
meg.
Az idei költségvetés legnagyobb kiadási tételét a szociális juttatások
jelentik (55,2 millió forint). A településgazdálkodási feladatokra 5
millió forintot, míg a társulásokból eredő feladataink finanszírozásá
ra 2,8 millió forintot terveztünk.
Természetesen ebben az évben sem feledkeztünk meg a társadalmi
és egyéb szervezetek támogatásáról: 1,6 millió forint támogatásban
részesítjük a polgárvédelmet, a helyi sportegyesületeket (labdarúgás,
birkózás), a nagycsaládosok helyi szervezetét és a nyugdíjas klubot.
A karbantartási és fejlesztési kiadásokra közel 18 millió forintot épí
tettünk be a büdzsébe. A fejlesztések között például parkoló, járda,
kerékpárút, és egészségház építését, valamint a településközpont
megújítását terveztük. Természetesen ezek megvalósítása csak meg
felelő támogatottságú pályázatok elnyerése esetén realizálható.
Folytatjuk időskorú lakosaink szociális étkeztetésének támogatását
is (5,2 millió forint): 75 nyugdíjas korú birisi fél áron kaphatja az
ebédet ebben az esztendőben is.
A múlt évhez hasonlóan az LTPtúlfizetések visszafizetésére is for
rást biztosítottunk, sőt a 2009. évi adósságrendezésből adódó, még
fennálló kötelezettségeink teljesítésére is terveztünk 12 millió forin
tot.
Mindezeken túl 8 millió forint tartalékot képeztünk, mely az évközi
többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
Összefoglalva elmondható, hogy az adósságrendezésből még
mindig fennálló kötelezettségeink következtében ismét egy „szű
kösebb” esztendő áll előttünk, s csak körültekintő, takarékos és
törvényi előírásokon alapuló tervszerű gazdálkodás biztosít
hatja az önkormányzat működőképességét és tervezett beruhá
zásaink megvalósítását.

Almási Katalin – polgármester

Március 8-án a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium, valamint Biri Község
Önkormányzatának férfi dolgozói –
a Nemzetközi Nőnap alkalmából – a
tavasz első virágaival köszöntötték
községünk asszonyait és lányait.
Az idén a Munka ünnepe és az
Anyák napja egybeesik: május 1-jén
ünnepeljük őket. 86 éve minden esztendőben virágokkal köszöntjük
édesanyánkat és nagymamáinkat, s
mondunk köszönetet mindazért a jóért, amivel elhalmoztak bennünket, s
azért a sok-sok munkáért, amit értünk végeztek.

KÖSZÖNJÜK!

Biri Hírmondó
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EGYHÁZI KÁRTALANÍTÁS
A szolgáltató Balogh-F. Kft. ügyvezető-igazgatójának kérése alapján a képviselő-testület február 15-i
ülésén tárgyalta az ivóvízért és a csatornahálózat
használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló
előterjesztést.
A képviselő-testület azonban nem döntött az év első ülésén a kérdésben, sőt olyan tartalmú határozatot hozott,
hogy amíg a szolgáltató nem bocsát pontos adatokat a
rendelkezésére a 2010. évi üzemeltetési költségekről, addig nem is kíván a kérdéssel foglalkozni.
A szolgáltató benyújtotta bizonylatokkal alátámasztott tájékoztatóját a kiadásairól, ennek következtében a képviselő-testület megtárgyalta a korábban előterjesztett díjemelési javaslatokat. A szolgáltató a jelenlegi bruttó 248
Ft/m3 vízdíjat bruttó 260 Ft/m3-re, míg a lakossági szennyvízdíjat a jelenlegi bruttó 183 Ft/m3-ről bruttó 205 Ft/m3-re
szerette volna emeltetni települési képviselőinkkel.
Hosszas tárgyalást követően a képviselő-testület úgy döntött, nem emeli 2011-ben a vízdíjat, ellenben a szennyvízdíjat – a nagykállói díjat figyelembe véve – 2011. április
1-jétől bruttó 201 Ft/m3-re emeli.

Január végén tárgyaltam dr. Hornisch Tiborral, a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Egyházi
Kapcsolatfejlesztési Osztályának vezetőjével az egyházi ingatlanok kártalanításának lezárásával kapcsolatosan.
Az egyházi ingatlanok kártalanítását december 31. napjával zárják le. Önkormányzatunk a biri 21/2 helyrajzi
számú ingatlan (Mező Imre utca 21.) 1979. évi beruházása (223,4 m2-es épületrész megépítése), azaz „értéknövelő beruházása” következtében tarthat igényt kártalanításra. Ennek biztosítása érdekében „frissíttettem” az
1993-1998. között készült ingatlan értékbecslést, amit
megküldtem az osztályvezető részére. A döntést követően, az év második felében történik a kártalanítás
összegének kiutalása.
A 2005. évben készült kártalanítási adatlap bejegyzései
szerint hat évvel ezelőtt 5,3 millió Ft-ban határozta
meg az értékbecslő a beruházással növekedett értéket.
Bízom benne, hogy a március 22-i helyszíni szemlét
követően a bíráló bizottság tagjai ennél „bőkezűbbek”
lesznek Önkormányzatunkkal szemben.
Gyirán Zoltán – jegyző

ÉLELMISZEROSZTÁS
Március 1-jén megkezdtük az idei élelmiszerosztást is.
Első alkalommal 2,5 kg nettó tömegű „Trapp Pisti”
szendvics- és pizzafeltétet osztottunk a lakosságnak.

Elfogadott Sportkoncepció és
benyújtott pályázat
A Képviselő-testület március 24-i ülésén elfogadta az önkormányzat 2011-2014. évi sportkoncepcióját, melyben
meghatározta a helyi sport alapelveit, számba vette a helyi sportegyesületeket, valamint azok önkormányzati támogatásának mértékét, és rögzítette a jövő feladatait is.
Végre elértük azt is, hogy mind a birkózó egyesület,
mind pedig a labdarúgó egyesület hivatalosan is bejegyzett társadalmi szervezet lett, melynek eredményeként
március végén mindkét szervezetnek átutalhattuk az első
negyedéves önkormányzati támogatás összegét.
A koncepció elfogadását követően a képviselő-testület
pályázat benyújtásáról határozott, melyet az iskolai és
utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztésére, azon belül a
sportöltöző felújítására nyújtottunk be március utolsó
napján.
Keményné Barna Angéla

Március 11-én 1100 órától a Nemzeti Ünnep tiszteletére
koszorút és az emlékezés virágait helyezték el a
Millenniumi Parkban a Dankó Pista Egységes ÓvodaBölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium
és Kollégium óvodásai és diákjai, valamint Biri Község
Önkormányzatának képviselői.

MUNKAÜGYI
BÍRÓSÁG
Január 13-án kaptuk kézhez a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Bíróság 4.Mf.21.661/ 2010/4. számú ítéletét, melyben
helybenhagyta a Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság korábbi
döntését. Ennek következtében Horváth Mihály volt alpolgármester részére meg kellett fizetnünk bruttó 368.000 forint
tiszteletdíjat, nettó 217.600 forint költségátalányt, valamint
ezen összegek után 2010. január 1-jétől a kifizetés napjáig a
késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon
érvényes jegybanki alapkamatát.

Biri Hírmondó

XI. évfolyam 1. szám 2011. április

A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény
20. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján,
polgármesteri tisztségemből fakadó kötelezettségemre
tekintettel 2011. első hetében, átmeneti jelleggel elrendeltem az élet és az anyagi javak védelméhez szükséges
intézkedéseket, és erről haladéktalanul értesítettem a
megyei védelmi bizottság elnökét. Az első esetben – lakossági kérelmeknek eleget téve – a Vörös Hadsereg úti
vízelvezető árok kitakarításáról intézkedtem, a második
védekezésre pedig a Zrínyi Ilona utca 33. szám alatt lévő
családi lakóház megmentése érdekében volt szükség. A
védekezés költsége bruttó 687.500 forint volt.

Almási Katalin – polgármester
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2011. március 25-én – hosszú várakozást követően – végre mindenki „fellapozhatja” az interneten
Biri Község Önkormányzatának
Önkormányzatának Hivatalos honlaphonlapját.
ját Elérhetősége: Biri.hu (http://biri.hu/). Önkormányzati honlapunkon aktuális hírekről, településünk múltjáról és jelenéről, önkormányzati tisztségviselőinkről, elérhetőségeinkről és értékeinkről
kaphatnak információkat az érdeklődők. Ezen túlmenően kép-galériával mutatjuk be a település
legfontosabb eseményeit (fesztiválok, versenyek,
majálisok stb.). A honlapon helyezzük el ezt követően a Biri Hírmondó aktuális számait is, sőt társoldalakra is átléphetünk, ha kedvünk tartja. A soksok hasznos információ mellett naprakész hírek
állnak majd rendelkezésünkre az időjárásról és a
névnapokról is.

KISTÉRSÉGI KERÉKPÁRÚT
PÁLYÁZAT
A Biri Hírmondó múlt évi utolsó számában számoltunk be a
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. pályázat benyújtásáról, amellyel közösségi tér kialakítására nyújtottuk
be kérelmünket 31,5 millió Ft támogatási igénnyel. Még nem
kaptunk hírt a pályázat elbírálásáról.
Szintén nem kaptunk még tájékoztatást az október végén benyújtott TÁMOP 5.1.3. „Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élő integrációjáért” című pályázatunk eredményéről.
A február elején a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására” benyújtott pályázatunkat viszont
már elbírálták. 754.000 forintot nyertünk egy fő felsőfokú
végzettségű szociális szakember hat hónap időtartamú foglalkoztatására.
Március elején nyújtottuk be igényünket az „Élelmiszerlavina”
pályázati kiírására, mellyel félmillió forint értékben igényeltünk
vetőmagot és növényvédőszert.
Március 25-én nyújtottuk be „közművelődési érdekeltségnövelő” pályázatunkat, melynek sikere esetén egymillió forint
értékben székeket és asztalokat veszünk a Művelődési Házba.

Az én falum a világ …
„Az én falum a világ legjobb faluja. Mióta Kati néni a polgármesterünk, azóta rendben van a falunk. A szabadidőmben
mindig a családommal és a barátaimmal szoktunk sétálni az
erdőben. Azért is jó itt lakni, mert mindenki ismer mindenkit
és kedves mindenki mindenkivel. Nagyon szeretem a falum.” –
írta egy negyedikes általános iskolás kisdiák.

A képviselő-testület március 1-jén a Nagykálló-Biri
kerékpárút-hálózat fejlesztéséről döntött. A Testület a
Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi
Társulás „gesztorsága mellett” Nagykálló Város és
Biri község között, illetőleg Biri Község belterületén
kerékpárút beruházás megvalósításában állapodott
meg, figyelemmel a Közlekedés Operatív Program
keretében „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című,
KÖZOP-3.2.0/C-08-11. kódszámú konstrukció kiírására.
A felek megállapodtak abban, hogy a nagykállói vasúti átkelőtől Biri, Táncsics-telepig (2,9 km) Nagykálló Város Önkormányzata viseli a beruházás önerejének 100 %-át; a Biri, Táncsics-teleptől a Biri belterületi helységnévtábláig (1,4 km) a felek 50-50 %ban viselik a beruházás önerejét; míg a Biri, Vörös
Hadsereg úton (2,1 km) Biri Község Önkormányzata
viseli a beruházás önerejének 100 %-át.
A képviselő-testület felkérte a Dél-Nyírségi Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás Elnökét, hogy – a
megvalósíthatósági tanulmány alapján – a pályázatot
készíttesse el, s azt 2011. június 15-ig nyújtsa be.

Biri Hírmondó
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LOMTALANÍTÁS
A Nyír-Flop Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy az éves
lomtalanítást 2011. május 10-én (kedd) végzi a településen. A cég képviselői kérik a lakosságot, úgy helyezzék el
az elszállítandó hulladékot a közterületen, hogy a jármű és
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, továbbá ne járjon
baleset- vagy károkozás veszélyének előidézésével.
Az ÁNTSZ állásfoglalása alapján felhívják a lakosság figyelmét, hogy „Tilos veszélyes hulladékot a lomok közé
kirakni, mivel az sok esetben nem azonosítható, és a csomagoló anyagok sérülése miatt mind a környezetre, mind
az ember egészségére megnövekedett kockázatot jelent.”
Veszélyes hulladékok: akkumulátor, szárazelem, festékes
göngyölegek, növényvédő szerek és azok csomagolása,
használt hűtőberendezések, veszélyes összetevőjű tisztítószerek és göngyölegeik, elektronikai cikkek, használt étolaj, olajos flakon, fáradt olaj, fénycső, gyógyszer, leselejtezett számítógép, pala, autógumi stb.
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RENDŐRSÉGI
HÍREK
2011.
A március 24-i testületi ülésen Nagy Viktor, a
Nagykállói Rendőrőrs parancsnoka beszámolt
településünk bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről.
A település bűnügyi fertőzöttsége csekély mértékű. Egész évben jellemzően előforduló bűncselekmények a főút mentén
található magánlakások udvarán álló melléképületek, őrizetlen telephelyek sérelmére elkövetett lopások, betöréses lopások. Őszi idényben a mezőgazdasági lopások, télen a falopások fordulnak elő. Napközben a mezőgazdasági munkagépek
közlekedése, az esti órákban a kivilágítatlan kerékpárral közlekedők előfordulása jellemző, amely fokozza a balesetveszély lehetőségét.
2010-ben a község jól működő településőrséggel rendelkezett,
akik hozzájárultak a falu közbiztonságának fenntartásához,
tevékenységükkel segítették a rendőrség munkáját.

A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS
IDŐPONTJAI
A Nyír-Flop Kft. értesíti a lakosságot, hogy a szelektív hulladékgyűjtési menetrend 2011. április 1-jétől az alábbiak
szerint változik: április 18., május 16., június 20., július 18.,
augusztus 15., szeptember 19., október 17., november 21.
és december 19.

SZEMÉTDÍJ
Az Önkormányzat – a Nyír-Flop Kft. „nyomására”, ám a
javasolt mérték alatt – 2011. január 1-jei hatállyal módosította a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletét.
A rendelet szerint a 60 literes edényzet (kuka) heti egyszeri
ürítésének bruttó díja 240 Ft, a 80 literes edényzeté bruttó
260 Ft, míg a 120 literes edényzeté bruttó 300 Ft lett.
A fentiek alapján a 60 literes edényzetek ürítésének éves
díja bruttó 12.480 Ft, a 80 literes edényzeteké bruttó 13.520
Ft, a 120 literes edényzeteké pedig 15.600 Ft.

Vagyon elleni bűncselekmények: Rablás bűncselekmény elkövetése miatt 2010-ben Biriben nem rendeltek el nyomozást.
A településen az elkövetett lopás bűncselekmények száma a
2009. évi 4-ről 8-ra növekedett, míg a betöréses lopások száma az előző évi 6-ról 4-re csökkent. A lopás bűncselekmények 83,3 %-át az év első felében követték el, illetve jellemzően a községen átvezető Vörös Hadsereg úton. A településen
a telephelyek és a magánlakások udvarán álló melléképületek
sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekményeket vizsgálva – az elkövetés helyszínére való tekintettel – megállapítható, hogy azokat a településen átutazó bűnözők követik el,
amely nagyban megnehezíti a bűncselekmények felderítését.
A településen elkövetett lopás miatt egy személlyel szemben
adott ki a Rendőrség elfogató parancsot. A mezőgazdasági lopások, illetve a falopások a múlt évben csekély számban fordultak elő.
Személy elleni bűncselekmények: A bűncselekmény kategórián belül két bűncselekmény tárgyában súlyos testi sértés,
míg egy esetben zaklatás bűncselekmény tárgyában rendeltek el nyomozást. A testi sértések elkövetésére egy esetben
családon belüli erőszak során került sor, míg a másik esetben
az iskolai nézeteltérésüket erőszakkal rendezték le egymás
között a diákok.
Közlekedés elleni bűncselekmények: Biri Község területén
a múlt évben ittas állapotban elkövetett közúti járművezetés
miatt két esetben indítottak nyomozást.
Közrend elleni bűncselekmények: Közrend elleni bűncselekmény miatt 2010-ben két esetben közérdekű üzemműködés megzavarásának bűntette miatt rendeltek el nyomozást,
mivel helyi lakosok sáros szennyvizet szivattyúztak a település szennyvízhálózatába; emiatt a szennyvízszolgáltatás több
lakóházban szünetelt. Egy esetben kábítószerrel való visszaélés miatt indítottak nyomozást, de ezt bűncselekmény hiányában megszüntették.
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A Munkaügyi Központ
tájékoztatója
A március 24-i képviselő-testületi ülésen Hamza
Zsolt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Nagykállói Kirendeltségének Vezetője beszámolt a Biri községet érintő
munkanélküliségről, a foglalkoztatás lehetőségeiről.
A Kirendeltség-vezető három fő részre tagolt tájékoztatójának első harmadában a munkaerő kínálatot mutatta be.
Ebből kiderült, hogy 2010-ben 134 fő volt a nyilvántartott
álláskeresők száma községünkben. Ez a korábbi évekhez
képest – köszönhetően a közfoglalkoztatásnak – csökkenő
számot jelent.
Az álláskeresők korcsoport szerinti megoszlására jellemző,
hogy míg korábban a 20-25 év, és a 35-40 év közöttiek alkották a legnagyobb létszámot, addig 2010-ben a 30-35 és
az 50-55 év közötti korosztályba tartozók voltak a legtöbben. Ezzel szemben az iskolai végzettség szempontjából
alapvető változás nem figyelhető meg. Továbbra is a szakképzettség nélküli álláskeresők aránya a legnagyobb. Ezek
között vannak a nyolc általánost végzettek és az érettségivel rendelkezők.
Hasonlóan az önkormányzathoz, a Munkaügyi Központnál
továbbra is kiemelt cél, hogy a Biriben élő álláskeresők
minél nagyobb számban szerezzenek piacképes szakmát!
Munkaerő-piaci szempontból fontos a településen működő
vállalkozások száma és azok foglalkoztatói képessége. Bár
a KSH adatai szerint 2009-ben a regisztrált vállalkozások
száma 294 volt, tehát a korábbi évekhez képest nőtt, ez
nem járt együtt az emelkedő foglalkoztatotti létszámmal. A
növekedés oka, hogy a 2008. évi új áfa-törvény alapján
adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező
adóalany folytathat. E kötelező regisztráció miatt emelkedett meg az egyéni vállalkozások száma, amelyek kényszerből jöttek létre.
A tájékoztató harmadik részében a 2010. évi közfoglalkoztatás eredményeiről számolt be a szakember. Ennek alapján
2010-ben az Önkormányzat volt a település legnagyobb
foglalkoztatója, melynek következtében az önkormányzat
komoly feladatokat tudott ellátni.
„A foglalkoztatás terén komolyabb áttörést az eredményezhetne, ha térségünkben olyan vállalkozások letelepedése
valósulna meg, melyek jelentős létszámban tudnának alkalmazni munka nélkül lévő embereket. Az autópálya megérkezett ugyan a kistérségbe, de pozitív hatása a munkaerőpiacon egyelőre még nem érzékelhető. Nagykálló határában – amennyiben elkészül –, az ipari parkban reményeink
szerint sok, a térségben élő ember talál majd magának tartós munkalehetőséget.” – fejezte be tájékoztatóját Hamza
Zsolt.
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A Képviselő-testület 2010. október 14-én Palicz
György Tamás települési képviselőt választotta alpolgármesterré. Dr. Galambos Ildikó, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közigazgatási Hivatal
megbízott vezetője azonban 2010. december 28-án
kelt levelében összeférhetetlenségre hívta fel a polgármester, rajta keresztül pedig a képviselő-testület figyelmét.
Az összeférhetetlenséget az okozza, hogy az alpolgármester a Képviselő-testülettől kapta közalkalmazotti kinevezését; települési képviselő azonban nem
lehet olyan személy, aki a testülettől kapta kinevezését.
Ezt követően Palicz György Tamás alpolgármester
2011. február 9-én kelt levelében a következő nyilatkozatot tette: „A mai napon a Megyei Közigazgatási Hivatal által megállapított összeférhetetlenség
miatt, lemondok alpolgármesteri tisztségemről!”
Palicz György Tamás nyilatkozatából kifolyólag Almási Katalin polgármester a február 15-i testületi ülésen Vasas László képviselőt jelölte alpolgármesternek; a jelölt akkor nem fogadta el a jelölést.
A polgármester a március 24-i ülésen ismét Vasas
Lászlót jelölte megválasztandó alpolgármesternek.
Vasas László ekkor már elfogadta a jelölést. Megválasztására azonban nem került sor, mert a titkos szavazás két igen, két nem, és két tartózkodó szavazat
mellett nem volt eredményes. (Pappné Poór Henrietta képviselő igazoltan távol volt az ülésről.)
Ennek következtében Almási Katalin polgármester
mindaddig jelöltet fog ajánlani a Képviselő-testületnek, amíg az nem választ új alpolgármestert.
Gyirán Zoltán – jegyző

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
A települési önkormányzat köteles az alakuló ülését követő hat hónapon belül felülvizsgálni SzMSz
-ét, valamint gazdasági programját.
Ennek megfelelően a Képviselő-testület március 24én megalkotta a szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, elfogadta az önkormányzat
2011-2014. évi gazdasági programját, sőt megalkotta az önkormányzat gazdálkodásának 2010. évi
zárszámadásáról szóló rendeletét is. Ezeken túlmenően új rendeletet is alkotott a szociális ellátásokról.
Gyirán Zoltán – jegyző
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2011-ben tizedik alkalommal került megrendezésre a napkori Böllérverseny, amelyre a „Birisi
Villámkezűek” az előző évekhez hasonló lelkesedéssel készültek.
A mára már nemzetközivé vált versenyen hamisítatlan falusi disznóvágásnak lehettek szemtanúi a kilátogatók, amelyen most harminckét csapat indult. A böllérek munkáját, valamint a „versenyműveket” szakértő zsűri bírálta, amely díjakat többek között a legjobb hurka, kolbász, toroskáposzta mellett a legfinomabb
forralt bor és a fogópálinka kategóriában adta át.
A „Birisi Villámkezűek” ebben az évben már nyolcadszor vettek részt a versenyen. A jól összeszokott csapat előrelátóan, mindenre felkészülve érkezett a megmérettetésre és a vendégek fogadására egyaránt. A
csapathoz látogatókat kültéri hőkandeláberekkel „fűtött” sátorban, élő zenével fogadták a „Villámkezűek”.
Mivel az időjárás igazi, disznóvágáshoz illő mínuszokat produkált, a vendégeknek jól esett a testet-lelket
melegítő pálinka, a forralt bor, a gyerekeket pedig forró gyümölcsös teával kínálták. Azért persze enni is
volt mit. Bár a hagymás sült vér hamar elfogyott, volt még toroskáposzta, hurka, kolbász, sőt kocsonyát is
kóstolhattak a vendégek.
A támogatók és a vendégek ellátása közben azért a verseny is folyt, a zsűri tagok (akik régi jó ismerősként
üdvözölték a csapatot) folyamatosan pontozták az elkészült „disznóságokat”, ételeket, italokat.
Az elmúlt évek számos serlege mellett az idei évben a legjobb májas hurka II. helyezését kapták, valamint
elnyerték a legszebb porta címet. Mindenki, aki látta, úgy véli, megérdemelten. Gratulálunk!
A verseny jubileumi alkalma mellett a csapat is ünnepelt egy kerek évfordulót. A csapat böllérét Kigyósi
Jánost (aki tavaly elnyerte a legjobb böllér címet) a versenyen köszöntötték családtagjai, a csapattagok és a
barátok 50. születésnapja alkalmából.
Ezúton is kívánunk még sok sikert, erőt, kitartást, további szép eredményeket életében és munkájához
egyaránt!
Keményné Barna Angéla

A legszebb porta egyik éke a szépen terített asztal volt
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Túróczy Zoltán: Tanács
Ma még Tied körülötted minden,
Adhatsz belőle, adj hát, kinek nincs,
Mert jön egy nap, talán nemsokára
S kihull kezedből minden földi kincs.
És nem lesz tied többé semmi sem.
Tollad, virágos párnád másra vár,
Mit maga köré épített egy élet,
Nem lesz több, mint összeomló kártyavár.
Ma szólhatsz még jóságos, meleg szóval
Testvéredhez, ki szenved, szomorú,
Vigaszt hoz szavad zengő muzsikája
S tán rózsát hajt egy töviskoszorú.

Liskán Barnabás
(édesanyja: Csizmár Zsuzsanna)

január 02.

Vasas Gabriella
(édesanyja: Vasas Zsuzsanna)

január 24.

Fábián Bence
(édesanyja: Móricz Annamária)

március 15.

A Védőnői Szolgálat jelenleg három kismamát
tart nyilván.

Hajolj hát hozzá, amíg beszélsz,
Harmatként hulljon szerető szavad,
Mert jön egy nap, hogy elnémul az ajkad
És soha többé szóra nem fakad.
Ma kezed még erős, a lábad fürge,
Szolgálhatsz szegényt, árvát, beteget,
Ma törölhetsz verejtéket, könnyet:
Óh, most segíts, ha teheted!
Mert jön egy nap, hogy kezed mozdulatlan,
Mindegy, hogy ősz lesz, tél, vagy koranyár,
Mert nincs több időd, s amit meg nem tettél,
Azt nem teszed meg többé soha már.
De ma még Tied körülötted minden,
És adhatsz... Adj hát annak, kinek nincs!
Hisz jön egy nap, talán nemsokára,
S kihull kezedből minden földi kincs.
Csak az lesz Tied, amit odaadtál,
Csak az, mi minden kincsnél többet ér:
A tett, a szó, mit szeretetből adtál,
Veled marad, s örökre elkísér...

Az éves statisztikai jelentésből kiderült, ismét kevesebben
lettünk. 2011. január 1-jén Biri lakóinak száma: 1399 fő.
fő
A múlt évhez viszonyítva községünk lakóinak száma 6 fővel
csökkent. A 2011. év első negyedévében tovább romlott a
statisztika, hiszen eddig hatan haláloztak el, s csupán
négyen létesítettek Biriben állandó lakóhelyet.

Pető Mihály (81)

január 05.

Boros Sándor (70)

január 15.

Nagy Mihály Pál (43)

január 17.

Varga Jánosné (Sallai Ilona, 92)

február 12.

Vonyigás Miklós (65)

március 05.

Nagy Sándor (86)

március 11.

Kóbor állatok
Az 1998. évi XXVIII. törvény 8. §-a értelmében
az ember környezetében tartott állat, valamint a
veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat elűzése, elhanyagolása, vagy kitétele tilos.
Felhívjuk az ebtartók figyelmét, hogy az ebeket
mindenki zárt udvaron, kennelben, vagy hosszú
láncon tartsa. Amennyiben a kutyatulajdonosra
rábizonyítható – fényképpel igazolható –, hogy
kutyája az utcán kóborol, a jegyző, felszólítás
nélkül pénzbírsággal sújtja. A pénzbírság mértéke az állattartás helyi szabályairól szóló
15/2009. (XII.15.) önkormányzati rendelet 16. §a alapján 30 000 Ft-ig terjed.
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Lőrinc Pál
Három füles
Három kis nyúl ül a réten.
Mesebeli faluszélen.
Előttük egy halom tojás,
Húsvét táján ez így szokás.
Festék is van jócskán, bőven,
Fut az ecset tekergően.
Tojáson a színes csíkok
Olyan, mint a fürge gyíkok.
Nyúlapó is megjön közbe,
Leül köztük ott a földre.
Nagy bajuszát simogatja,
Tojásokat válogatja.
Szebb az egyik, mint a másik,
Nincsen köztük mely hibázik.
Ügyes ez a három füles,
Nem lesz a tál sehol üres.
Jut is bőven minden házba,
Locsolóknak tarisznyába.
Kinek nem jut fusson ide,
Nyúlapó tesz a zsebibe.

Hány csirkét
ér a nyúl?
Ha három csirke ér egy
kacsát, hat kacsa ér
egy bárányt, és három
nyulat adnak egy
bárányért?

Színezd ügyesen!

HÚSVÉTI REJTVÉNY NAGYOKNAK!
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Keresd az értelmes szavakat! Melyik locsoló verset rejtettük
el? Írd le a szövegét! Olvasd össze a kimaradt betűket is!

LOCSOLÓ VERSEK
Korán reggel felébredtem, messze-messze jártam,
Tündérország kiskertjéből rózsavizet hoztam.
Na, te kislány, megöntözlek, ma van húsvét napja,
Tündököljön a két orcád, mint a piros rózsa.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebemben is elférnek a piros tojások.
*
Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

8

Biri Hírmondó

XI. évfolyam 1. szám 2011. április

9

A farsangi szokások honi elterjedéséről a XIV. századtól kezdve vannak írásos feljegyzések. A farsang a vízkereszttől (január
6.) hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok,
mulatságok népünnepélyek jellemeznek. A farsang elnevezése országonként változik. Nálunk a német fasen, faseln,
mesélni, pajkosságot űzni szóból ered, ami a vigasság azon időszakát jelzi, amely a húsvéti nagyböjtöt megelőzi. Pontos
időpontja nincs, mert ez mozgó ünnep, ugyanis a hamvazószerda minden évben máskor van. A farsang az utolsó alkalom
a mulatságra, utána következik a húsvétig tartó nagyböjt. A farsangi időszakot lezáró utolsó három napon mulattak igazán.
Február 18-án tartották idén a farsangot az óvodában. A gyerekek nagyon várták már. A szülők napokkal előtte kérdezgették egymástól, ki milyen jelmezt készít, vagy kölcsönöz. Amikor eljött a várva-várt nap, a kicsik nagyon boldogok voltak. A
kislányok között találkozhattunk hercegnőkkel, tündérekkel, a fiúk pedig pókembernek, rendőrnek, bűnözőnek és még
sok érdekes figurának változtak át. A gyerekek jutalmakat kaptak különböző játékokért. Az óvónők természetesen a
szülőket is bevonták, akik boldogan részt vettek gyermekeik kedvéért. A gyerekek már most tervezgetik, hogy a jövő évi
farsangra milyen új jelmezekkel, ötletekkel állhatnának élő!
Az óvodások után, egy héttel később tartották az általános iskolás tanulók és a pedagógusok az idei farsangi mulatozást. A
gyerekek már a farsang előtt két héttel nagy izgalommal beszélgettek egymás között, ki milyen jelmezt szeretne felvenni a
számukra fontos napon. Persze olyan gyerek is volt, aki titokban tartotta, mert meglepetést akart szerezni társainak.
Milyen események történtek ezen a farsangi délutánon? Elmeséli önöknek egy alsó tagozatos diák: „Szerintem az idei farsang
volt a legjobb. Csodás volt! Sokat táncoltunk és énekeltünk. Reggel megcsináltuk a kiszebábokat és gyönyörűen feldíszítettük az
osztálytermet. A második és a hetedik osztály is átjött a termünkbe mulatozni. Miután megebédeltünk, átmentünk a termünkbe a
bohóc műsorra. A műsoron sokat nevettünk és sokat énekeltünk. A műsor után visszamentünk az iskolába és felöltöztünk. Sokféle
jelmez volt: volt denevér, bohóc cowboy, bálkirálynő, hercegnő, menyasszony, repper és táncos. Amikor levonultunk osztályonként,
elmentünk a zsűri előtt és el kellett mondani, hogy minek öltöztünk be, és meg kellett mutatni a sorszámunkat. Ezek után is volt sok
tánc és vetélkedő. Aki nyert, az sok ajándékot kapott. Miután mulatoztunk, és sokat ettünk, kimentünk elégetni a kiszebábokat. Ez
volt a világ legjobb farsangja! Nekem a bohóc tetszett a legjobban, de mindenki szép volt.”
Az általános iskolások farsangi mulatsága után még nem ért véget a kavalkád. Délután öt órakor az iskola ebédlőjében
kezdtek gyülekezni az idősek farsangi báljára, ahová Szakolyból is érkeztek vendégek, így elmondhatjuk, hogy „telt ház”
volt. Jelmezes felvonulás is fokozta az est hangulatát, amit zsűri értékelt. Első helyezett lett az Estike Népdalkör, második
helyezést ért el Molnár Lászlóné, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára Varga Györgyné léphetett fel. Vacsorára
töltött káposztát és pörköltet ehettek a kedves vendégek, és persze a farsangi ünnephez méltóan a farsangi fánk sem
maradhatott el. A mulatság késő estig tartott.

Herczkuné Magyar Andrea & Mányákné Gönczi Ilona ©

A kiszebábu égetése

Egy lány vagyok … Vagy még is inkább fiú!?
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Tisztelt Gazdálkodók!
Önkormányzatunk tervbe vette a külterületi földutak felújítását, rendbetételét, mivel a belvíz kimosta, megrongálta azokat. Mély gödrök, kátyúk
keletkeztek, ezért elengedhetetlen az utak feltöltése, egyengetése.
A szükséges munkálatok elvégzéséhez kérem
minden olyan gazda segítségét, aki megfelelő járművel rendelkezik!
Az utak helyreállítása mindannyiunk érdeke, ezért kérem segítségüket. A munkálatok szervezése az én feladatom, ezért minden gazdát személyesen fogok értesíteni a munkálatok elkezdéséről.
Segítőkészségüket előre is köszönöm!
Katona István – mezőőr
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ELADÓ HÁZAK, TELKEK ÉS
BÉRLEMÉNYEK BIRIBEN
Kossuth út 47. szám [Vajda Miklós 30/459-06-39, 30/458-73-97]
Mező Imre utca 5. szám [Szőke Sándorné; Érd.: Csorba Ferenc]
Mező Imre utca 6. szám [Varga János 20/328-81-28]
Mező Imre utca 14. szám [Papp László 20/971-94-29]
Mező Imre utca16. szám [Papp György 20/971-94-29]
Mező Imre utca 47. szám [Ragyák Bernadett]
Petőfi Sándor utca 8. szám [Matéz Mihályné 70/866-29-15]
Rákóczi utca 18. szám [Ferencz Józsefné 20/511-15-79; 3,5 M]
Szabadság utca 3. szám [Soproni László; telek]
Szabadság utca 38. szám [Korpai József; kiadó és eladó is!]
Szabadság utca 64. szám [Balogh György 20/341-95-87]
Szabadság utca 67. szám [Vékonyné K. Zsuzsa 30/754-45-37]
Szabadság utca 73. szám [Sütő Erzsébet 30/230-93-69]
Szabadság utca 94. szám [Vágenics Olena]
Vörös Hadsereg út 87. szám [Csorba Ferenc; telek]
Vörös Hadsereg út 106. szám [Ifj. Tóth Sándor]
Vörös Hadsereg út 123. szám [Varga János 30/356-37-95]
Vörös Hadsereg út151. szám [Kiss Sándorné 30/222-48-04]

Felhívom a gazdák figyelmét, hogy a termőföldjük
végén húzódó utakat ne szántsák el, mivel az
rongálásnak minősül. Az ügyben a jegyző járhat
el, aminek következtében bírságot szabhat ki arra
a gazdára, aki a rongálást okozta, emellett a
jegyző arra is kötelezheti, hogy eredeti állapotába
állítsa vissza az utat.
Katona István – mezőőr

Vörös Hadsereg út 157. szám [Babik János 70/310-79-06]
Vörös Hadsereg út 169. szám [Farkas József 30/200-65-02]
Zrínyi Ilona utca 12. szám [Ifj. Bartha Sándorné 20/598-05-71]

FINCSI FALATOK ÉTELBÁR
4233 Balkány, Rákóczi tér 1. szám
+36-30/649-09-15
Nyitva tartás: hétfő-csütörtök: 800-2100, péntek: 8002200, szombat: 1000-2200, vasárnap: zárva
Biri területére a kiszállítás költsége: 200 Ft

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

RENDEZVÉNYEK, CSALÁDI ÖSSZEJÖVETELEK, LAKODALMAK ÉTELLEL VALÓ KISZOLGÁLÁSA (HIDEGTÁLAK, SÜLTES
TÁLAK)!
SÜTEMÉNYRE MEGRENDELÉST
FELVESZÜNK!
Rendelhető: reggelik, levesek, frissen sültek körettel
és salátával, spagettik (450 Ft), szendvicsek,
hamburgerek (590-700 Ft-ig), gyrosok (550-1.750
Ft-ig), lángosok, saláták, mártások, pizzák (8001.850 Ft-ig) és desszertek.

