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Az oktatásért felelős államtitkár Biriben
Június 17-én Dr. Hoffmann Rózsa (1948-) 

pedagógus, egyetemi docens, oktatáspolitikus, a 
Nemzeti Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős 
államtitkára volt Almási Katalin iskolaigazgató és 
polgármester, azaz a Dankó Pista Egységes Óvoda-
Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gim-
názium és Kollégium, s ezáltal településünk vendé-
ge.

A „kvázi oktatási minisztert” zenés-táncos elő-
adással fogadták a diákok, aki a közoktatás múltja, 
jelene és jövője mellett arról is szólt, miként illesz-
kedhet be a számos tehetséges fiatallal büszkélkedő 
– nonprofit közhasznú kft. által fenntartott – intéz-
mény a kormány által támogatott új iskolai struk-
túrába. 

„A vidéki iskoláknak nem könnyű manapság tal-
pon maradni, bármilyen fenntartásban működjenek 
is. Egyre kevesebb az iskoláskorú gyermek, ennek a 
demográfiai folyamatnak a visszafordítása nemzeti 
közérdek. Azokban az oktatási intézményekben, ahol 
elegendő a diáklétszám, fontos, hogy kiváló pedagógu-
sok, magas színvonalon, korszerű eszközökkel és mód-
szerekkel oktassanak. Tudatosítani kell a mai fiatalok-
ban, hogy csak kemény munkára építve lehet sikeres az 
életük és tehermentesebb a társadalmunk.” – emelte 
ki beszédében az oktatási államtitkár.

Dr. Hoffmann Rózsa az iskolában tartott szak-
mai fórumon elismerően szólt a biri iskola tantes-
tületének és diákságának munkájáról is. „Az ilyen 
iskolák jövője hosszú távon biztosított, nincs félnivaló-
juk, mert jól beilleszthetők az új oktatási struktúrába. 
A következő tanév még nem hoz érzékelhető változást, 
ám a tanév első felében elkészülő új oktatási törvényből 
és az új nemzeti alaptantervből már láthatóvá válnak 
a kormány jó irányú törekvései.” – mondta.

„Arra, hogy önkormányzati, egyházi vagy alapít-
ványi fenntartású intézmények esetében is garantált 
legyen a tárgyi követelmény és az oktatási színvonal, 
három garanciát nyújt majd az új szabályozás: né-
hány kötelezően választható kerettantervet, ehhez ren-

delt egységes állami tankönyveket és szigorú, rendszeres 
külső szakmai ellenőrzést valamennyi iskolában, ahol 
immár a gyerekeket tanítják, nem a tantárgyat. A mi-
nőségi oktatás-nevelés megteremtésével párhuzamosan 
arra is törekszünk, hogy a Pedagógus Életpálya Modell 
mentén a katedrára állók tekintélyét és életszínvonalát 
javítsuk.” – fejezte be előadását az oktatási szakem-
ber.

Dr. Vinnai Győző kormánybiztos is megerősí-
tette, hogy elengedhetetlen a magyar közoktatás 
megújítása, amiben a megyei kormányhivatalokban 
működő oktatási főosztályok is kulcsszerepet kap-
nak majd. „Megálljt kell parancsolni az elmúlt évti-
zedekben tapasztalt színvonalromlásnak, fontos, hogy 
jó alapokra épüljön a szakképzés és a felnőtt-oktatás!” 
– hangsúlyozta a kormánybiztos.

A szakmai fórum előadói:

Dr. Budai Gyula
országgyűlési képviselő, kormánybiztos

Dr. Vinnai Győző
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja

Dr. Hoffmann Rózsa
oktatásért felelős államtitkár

Kocsis Fülöp
a Hajdúdorogi Egyházmegye megyéspüspöke
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A helyi önkormányzatokról szóló törvény 
8. § (4) bekezdése 2010 júniusa óta kiegészült 
egy újabb kötelező feladattal. Ennek követ-
keztében „a települési önkormányzat köteles 
gondoskodni … a helyi önkormányzat tu-
lajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt 
magánutakon, valamint tereken, parkokban és 
egyéb közterületeken közúti járművel történő 
várakozás (parkolás) biztosításáról …” 

Erre tekintettel a képviselő-testület, március 
30-i rendkívüli ülésen belterületi parkoló meg-
építéséről döntött a tulajdonát képező biri 120 
hrsz.-ú közterület megnevezésű ingatlannak 
(Kossuth Lajos út) az általános iskola északi ol-
dalán lévő 742,5 m2 területű részén. A kivitele-
ző Kálló-Drom Kft. 2011. április 5-10. között 
építette meg a belterületi parkolót, melynek ki-
vitelezési költsége 3,5 millió forint volt.

Parkoló

A Hírmondó ez évi első számában a fenti címmel 
írtam cikket az egyházi ingatlanok kártalanítá-
sának lezárásáról. Az ügy azóta befejeződött.

Dr. Fedor Tibor, a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium Egyházi Kapcsolattartási és Együtt-
működési Főosztály vezetője 2011. április 19-i le-
velében a következőkről tájékoztatott: „A benyújtott 
költségbecslés, valamint a 2011. március 22-én lefoly-
tatott helyszíni bejárás eredményeképpen az egyeztető 
bizottság szakértőjének véleménye szerint, az önkor-
mányzatot megillető értéknövelő beruházás összege, a 
számított piaci alapú valós érték tárgyalási időpontra 
17 millió forint összegben javasolható a bizottságnak 
elfogadásra.” A Bizottság a későbbiekben sem vál-
toztatott a 17.000.000 forintos összegen, ennek 
megfelelően a volt óvoda épületéért ezt az összeget 
utalja a minisztérium az önkormányzat számlájára 
év végéig.

Gyirán Zoltán – jegyző 

Egyházi kártalanítás

Biri Község Önkormányzata a köztisztviselői tör-
vényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet al-
kotott a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről. 
A rendeletben a Képviselő-testület a Polgármesteri 
Hivatalban augusztus 8-19. között nyári igazgatási 
szünetet rendelt el. Ebben az időszakban a Polgár-
mesteri Hivatal zárva tart, hiszen minden dolgozója 
kötelező szabadságát fogja tölteni.

A fentiekre tekintettel kérek minden biri lakost, 
ügyfelet, hogy a fenti időpontot megelőzően szíves-
kedjék kérelmével az ügyintézőkhöz fordulni!

Gyirán Zoltán – jegyző 

Igazgatási szünet

Önkormányzatunk február 9-én – a Ptk 318. §-a 
alapján alkalmazandó Ptk. 339. §-a alapján – ké-
relmet terjesztett elő a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Bírósághoz Szakoly Község Önkormányzatával 
szemben. Azt kértük a Bíróságtól, kötelezze az alpe-
rest 6.254.984 forint megfizetésére, mert azzal az 
összeggel még mindig tartozik a társulás megszűné-
sét követő elszámolás szerint.

A Megyei Bíróság június 21-én hozott ítéletével az 
alperest marasztalta, melynek következtében Szakoly 
Község Önkormányzata köteles megfizetni számunk-
ra a fenti összeget, valamint annak 2010. október 
1-től a kifizetésig járó törvényes mértékű kamatát.

A szakolyi önkormányzat 
elmarasztalása

Településünkön egy ideje kószál egy rosszindu-
latú fura hír, miszerint az Önkormányzat házakat, 
telkeket vásárol, hogy a községbe több száz roma 
származású embert telepítsen be.

Az állítólagos hírek szerint, erre azért van szükség, 
mert 2012-től kétezer fő lakosságszám alatt nem mű-
ködhetnek önállóan Polgármesteri Hivatalok, sőt az 
önkormányzati jogkörök is kurtábbak lesznek.

Most írásban is közzétesszük, amit már többször 
szóban is elmondtunk: Biri Község Önkormány-
zata nem vásárolt és nem kíván a jövőben sem 
vásárolni ingatlanokat „betelepítési” célzattal. 
Amennyiben továbbra is ilyen jellegű hírek ter-
jednek, az Önkormányzat kénytelen lesz meg-
tenni – a jó hírnevét bemocskoló pletykálkodók-
kal szemben – a megfelelő jogi intézkedéseket.

Almási Katalin – polgármester

„Rágalmak” a településen
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Április 14-16. között és április 28-án Ka-
tona István mezőőr, alpolgármester szervezé-
sének, valamint egyes földtulajdonosok (Bar-
na István, Béni János, Béni Mihály, Csorba 
Ferenc, Herczku Tamás Pál, Miterkó Pál és 
Sarkadi István) tevékeny közreműködésének 
köszönhetően rendbetettük a külterületi föld-
utak jelentős részét. 

Külön említést érdemel, hogy a nagykál-
lói székhelyű Nagykálló-Nyíregyháza-Biri-
Balkány-Kállósemjén Földtulajdonosi Kö-
zössége 250.000 forinttal, valamint a balkányi 
székhelyű Balkány-Nagykálló-Biri Földtulaj-
donosi Közössége 150.000 forinttal támogatta 
a munka elvégzését, azaz a rakodógépek órabé-
rének finanszírozását. A munka teljes költsége 
közel 720.000 forint volt.

A gödröket eltüntető munkagép

Földutak karbantartása

Május 13-án nyújtottam be a 2011. évi szociá-
lis nyári gyermekétkeztetésre vonatkozó pályázatot. 
A 216 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek közül 62 fő részére, 45 nap idő-
tartamra igényeltem a központi forrást ebben az 
évben. A 2.250 étkeztetési napra 832.500 forintot 
igényeltem. Dr. Réthelyi Miklós Nemzeti Erőforrás 
miniszter június 8-án bírálta el pályázatunkat.

A megigényelt támogatást 100 %-ban megkap-
tuk; sőt pluszban kaptunk még 203.500 forintot. 
A további támogatási összeget azért kaptuk, mert 
a pályázatban vállaltuk, hogy az étkeztetés idejére 
megszervezzük a gyermekek felügyeletét, illetve sza-
badidős programot biztosít a gyermekek számára, 
amelyek megvalósulását az elszámolásnál a gyer-
mekjóléti szolgálat igazolja. Ennek következtében 
pályázatunk 124,4 %-os támogatásban részesült.

Gyirán Zoltán – jegyző 

Nyári gyermekétkeztetés

Május 13-án pályázatot nyújtottunk be a „Szoft-
vereket a kistelepülések önkormányzatainak” 
programra, mellyel az ügyfelek adatainak teljes körű 
nyilvántartását, projektek- pénzügyi adatok/szám-
lák-, önkormányzati döntések-, valamint központi 
szabályozások nyilvántartását kívántuk biztosítani. 

A GNSoft Szoftverfejlesztő Vállalkozás június 
6-án értesített bennünket, hogy önkormányzatunk 
nyerte el a támogatást a megpályázott ProDius 
Szoftvercsomag vonatkozásában. A támogatás érté-
ke bruttó 221.250 forint.

Keményné Barna Angéla

Szoftver-pályázat

Június 8-án a Dankó Pista Egységes Bölcsőde-
Óvoda, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimná-
zium és Kollégiumban a megyei Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság képviseletében Udvariné Bíró Andrea 
tartott előadást a rendszeres szociális segélyben ré-
szesülők számára. 

A rendezvényt Zakar Erzsébet, a Dél-Nyírsé-
gi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ 
Gyermekjóléti Szolgálat Biri Területi Irodájának csa-
ládgondozója szervezte. Az előadáson a kisszámú ér-
deklődő személyes kérdéseire kapott választ, továbbá 
a nyugdíjrendszer átalakításáról is képet kaphattak.

Előadás a szociális segélyről

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(ÚMVP) keretében – a Rinyu Bt. kivitelezésé-
ben – nyár elejére megvalósult a művelődési ház 
külső felújítása. 
A források tükrében, a képviselő-testület június 

6-án a felújítás folytatásáról, azaz a művelődési ház 
belsejének rendbetételéről, valamint terasz és parkoló 
építéséről döntött. A képviselő-testület a bruttó 8,5 
millió forint értékű beruházás kivitelezésére a Rácz 
és Társa Kft.-vel kötött megállapodást. A felújítás és 
építés átadási határideje 2011. augusztus 20.

Március 24-én érdekeltségnövelő pályázatot 
nyújtottunk be a művelődési ház és a teleház beren-
dezési tárgyainak (székek, asztalok) beszerzésére is. 
Az egymillió forint értékű beruházás 50 %-os ösz-
szegére nyújtottuk be pályázatunkat. Június 15-én 
kaptam az értesítést, hogy kérelmünket kedvezően 
bírálták el, melynek eredményeként 575.000 fo-
rintot nyertünk tárgyi eszközök beszerzésére.

A fentieknek köszönhetően őszre egy teljesen meg-
újult közösségi ház várja majd ismét a falu lakóit.

Almási Katalin – polgármester

Teljesen megújuló kultúrház
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Május 20-án bruttó 400.000 forintért vá-
sároltunk egy darab egy éves Husqvarna CT 
151 típusú fűnyíró traktort. A gép paramé-
terei: nettó teljesítmény – 8,1 kW; lökettérfo-
gat – 597 cm3; vágási szélesség – 97 cm; gyűjtő 
mérete – 225 liter; a gép hosszúsága – 241 cm.

Értesítjük Önöket, hogy Biri belterületén le-
hetőséget biztosítunk magánszemélyek részére 
– díjfizetés ellenében – fűnyírás megrendelésére 
(fűnyírótraktor, fűkasza).

A fűnyírás díja 100 m2-ig 1.000 forint, 
100-200 m2 között 2.000 forint, 200-300 
m2 között 3.000 forint, amit a Polgármesteri 
Hivatalban, Kerecseny Ferencné pénztárosnál 
( 42/265-237) kell befizetni.

A befizetést igazoló bizonylattal Palicz 
György Tamás közmunkavezetőt kell megke-
resni ( 30/983-1652, 20/299-0981), aki a 
bizonylat bemutatását követően gondoskodik a 
munka elvégzéséről.

Fűnyírótraktor

Június 3-án a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
újabb élelmiszeradományt biztosított önkormány-
zatunk számára. Az adományban BL 55 liszt, négy 
tojásos rövidcső tészta, cérnametélt, valamint 
vaníliás karika volt. Az adományt június 6-án osz-
tottuk ki településünk családjainak.

Élelmiszeradomány

A Biri Hírmondó ez évi első számában, „Kataszt-
rófavédelem” címmel – többek között – arról tájé-
koztattam Tisztelt Olvasóinkat, hogy a Zrínyi Ilona 
utca 31. szám alatti családi lakóház megmentése 
érdekében elrendeltem az élet és az anyagi javak vé-
delméhez szükséges intézkedéseket. 

Az önkormányzat tárgyévi költségvetésében ka-
tasztrófavédelemre tervezett összeget azonban már 
az első negyedévben felhasználtuk, ezért alternatív 
megoldást kellett találnunk. A többgyerekes család 
otthonaként szolgáló épület megmentése érdekében 
Szarkáné Kövi Mártához, a Magyar Vöröskereszt 
megyei szervezetének igazgatójához fordultam.

Az igazgató asszony pénzbeli támogatást nem 
tudott nyújtani, ellenben ígéretet tett arra, hogy az 
épület felújításához szükséges építőanyagokat biz-
tosítja. Összeírtuk tehát a szükséges anyagokat és 
megküldtük a humanitárius szervezetnek.

Az építőanyagok első szállítmánya június 29-én 
meg is érkezett a család udvarára. Bízom benne, 
hogy az önkormányzat segítségével a tulajdonosok 
ismét megfelelő, lakhatásra alkalmas állapotba tud-
ják majd hozni a családi lakóházat!

Almási Katalin – polgármester

A Magyar Vöröskereszt 
hathatós segítsége

A jegyző annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, 
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 
való jogosultsága, illetve tanulói jogviszonya 2011. 
július 1-jén, valamint november 1-jén fennáll, a 
tárgyév augusztus és november hónapjában pénzbe-
li támogatást folyósít. A támogatás esetenkénti ösz-
szege 2011-ben gyermekenként 5.800 forint.

Gyermekvédelmi kedvezmény

Május 31-én a Közös Kincs Oktatási Szolgálta-
tó Közhasznú Nonprofit Kft., a „Fenntarthatóbb 
életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsí-
tő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek” címen 
benyújtott pályázata 8.984.150 forint (95 %-os) 
támogatásban részesült. Ennek megfelelően a gaz-
dasági társaságnak 472.850 Ft önerőt kell biztosí-
tani a projekt megvalósulásához, s természetesen az 
elnyert összeget is meg kell előlegeznie, hiszen uni-
ós forrásról van szó, ami minden esetben ex post 
financing, azaz utófinanszírozásos. 

A pályázati konstrukció ahhoz kíván hozzájárul-
ni, hogy a különböző érintettek (gazdasági szféra, 
civil szféra, oktatás, tanácsadók és lakosság) együtt-
működésének eredményeként a társadalom minél 
szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság, 
mint értékrend, ismertté váljanak a fenntartható 
alternatívák használatának módjai és a fogyasztás 
környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző 
fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége, 
elérhetősége és használata. A program célja házi és 
közösségi komposztálás megvalósítása.

Komposztálás pályázati 
forrásból
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A Dankó Pista Egyesített Óvoda-Bölcsőde, Ál-
talános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és 
Kollégiumban véget ért a 2010/2011-es tanév és 
nevelési év. S amint az a világ rendje, elbúcsúztunk 
végzős óvodásainktól, nyolcadikosainktól és tizen-
kettedikes gimnazistáinktól. Tudjuk, soha nem 
fogják elfeledni az itt töltött esztendőket, s mindig 
szép emlékkel gondolnak majd Birire, diáktársaik-
ra, tanáraikra és a sok szép élményre, amellyel gaz-
dagodtak. 

Ballagó óvodásaink: Barabás Mihály, Besnyi 
Gergő, Béni Janka, Horváth Dominik, Jendrek 
Fanni, Kapdos Emília, Laskai Richárd, Pál Pan-
na, Poór Boglárka és Tóth Krisztina.

Ballagó óvodásaink műsora

Búcsúzó nyolcadikosaink: Barabás Zsolt, Ba-
logh Ádám, Benke Gábor, Erdei Dominik, Far-
kas Flórián, Fekete Gyula, Gargya Kitti, Kondor 
Anett, Kovács Vanda Etelka, Orgován Xénia, 
Szamkó Szimonetta, Szőllősi Zsanett és Tóth 
György Bence. (Osztályfőnök: Kiss Zoltán)

A gimnázium 12/G. évfolyamnak végzősei: Ba-
bos Attila, Bánkövi Otília, Beőr Gergő, Csonka 
Eszter, Danó Lajos, Farkas Zoltán, Harsányi Vivi-
en, Heman Henrietta Szabina, Hornyák Ferenc, 
Horváth Ádám, Horváth Mariann, Hunyadi Dá-
vid, Kassai Erika, Kassai László, Karalyos Kitti, 
Kovács Attila, Lakatos Gergő, Laskai Dzsenifer, 
Lázi Erzsébet, Nagy Dóra, Péter Gábor, Petrényi 
Enikő, Somogyi Ferenc, Szabó Fruzsina, Terdik 
József, Tóth Ádám, Tóth Richárd, Tóth István, 
Tóth Péter, Torma Béla és Varga Katalin. (Osz-
tályfőnök: Kiss Gabriella)

Ballagás
Óvodánkban május 27-én tartottuk meg a gyer-

meknapot, melyen félévszázados hagyományainknak 
megfelelően minden érdeklődő szülő és nagyszülő részt 
vehetett. Az egész napos program egy közös szülő- és 
gyermekrajzolással kezdődött. A tízórai elfogyasztása 
után az óvoda udvarát lufikkal, és az elkészült rajzokkal 
díszítettük fel. Az önfeledt játszást versenyjátékok (pél-
dául közös kötélhúzás) színesítették. Nagyon élvezték a 
gyerekek a sározást, várépítést. 

Ebéd után bábelőadást nézhettek meg a tornaterem-
ben az alsó tagozatos gyerekekkel együtt. A délutáni 
szépségversenyen is részt vettek az óvodások. Sok-sok 
élménnyel, és még több ajándékkal zárult a gyermeknap.

Június 4-én ballagtak el a nagycsoportos gyerekek, tíz 
óvodásunk kezdi meg tanulmányait szeptemberben, az 
első osztályban. Már hetek óta készültünk erre a nagy 
napra, különböző műsorokkal, jelenetekkel szórakoztat-
tuk a megjelent vendégeket. 

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a nyári időszak-
ban is várjuk óvodásainkat összevont csoportunkban!

Mint minden évben, ismét lesz takarítási szünet, mely 
augusztus 1-jétől (hétfő) augusztus 26-ig (péntek) tart. 
Ez alatt az óvodai ellátás teljesen szünetel, az intézmény 
zárva tart. Az óvoda augusztus 29-én, hétfő reggel nyitja 
meg ismét kapuit a gyerekek részére.

Makár Sándorné – óvodavezető

Óvodai hírek

Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság a fel-
tételek fennállásáig tart. A pénzbeli támogatás összege 
gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt kö-
vetően esetenként és gyermekenként tízezer forint. Első 
alkalommal húszezer forint annak a szülőnek folyósít-
ható, aki harmadik, illetve negyedik életévét betöltött 
gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be az óvo-
dába. Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek, akik 
három-, illetve négyéves gyermeküket 2009. január 1-je 
előtt már beíratták az óvodába, első alkalommal tízezer 
forintot kell folyósítani.

A pénzbeli támogatás folyósításának feltétele a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság 
fennállásán kívül az, hogy a szülő gyermeke rendszeres 
óvodába járásáról gondoskodjon.

Rendszeres óvodába járásnak minősül, ha a gyermek 
az óvodai nyitvatartási napokon naponta legalább hat 
órát az óvodában tartózkodik, és a szülő által jogszabály 
szerint igazolt és igazolatlanul mulasztott napok száma 
együttesen nem haladja meg a munkanapokra eső óvo-
dai nevelési napok 25 %-át, azzal hogy a mulasztásból tíz 
napot július-augusztus hónapokban a 25 % megállapítá-
sánál figyelmen kívül kell hagyni. A pénzbeli támogatás 
folyósításának további feltétele, hogy a gyermek felett 
szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve szülők nyilat-
kozatot tegyenek arról, hogy gyermekük hároméves ko-
ráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányaikat fejezték be sikeresen. Az óvodáztatási tá-
mogatást május 10-én 14 gyermeknek igényeltük meg, 
összesen 140.000 forint értékben.

Óvodáztatási támogatás
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A múlt évben a biri „Familias” Nagycsaládosok 
Egyesülete pályázatot nyújtott be Energiatakarékos 
Háztartási Gépcserére. A program háztartásonként 
egy darab „A” energia-hatékonysági osztályú mosógép 
és/vagy egy darab A, A+, A++ energia-hatékonysági 
osztályú hűtőgép cseréjét támogatta. Minden, pályá-
zatban részt vevőnek működőképes régi háztartási gé-
pet kellett az új helyett leadnia.

A háztartási gépeket 2010 decemberében osztottuk 
szét negyven rászoruló család között. A támogatott 

családok elsősorban az Egyesület tagjai voltak, de né-
hány kívülálló rászoruló család is részesült a támoga-
tásból.

A támogatást nyújtó természetesen három éven 
belül ellenőrzést tarthat a támogatott személyeknél. 
Amennyiben a helyszíni ellenőrzés megállapítja, hogy 
a háztartási gép nincs a pályázatban megadott végső 
kedvezményezett háztartásában, és annak okát a tá-
mogatott, illetve a végső kedvezményezett elfogadha-
tó módon nem tudja igazolni, a támogatottat az adott 
háztartásból hiányzó háztartási gép teljes támogatási 
összegének visszafizetése terheli.

A „Familias” Nagycsaládosok Egyesülete az idén 
is megrendezi hagyománnyá vált nyári kirándulását. 
Az Egyesület tagjai minden év közepén ellátogatnak 
Hajdúszoboszlóra. Az idén július 16-án töltünk egy 
kellemes, felhőtlen kikapcsolódást nyújtó napot a haj-
dúszoboszlói strandon, ahol egész napos program vár 
a kikapcsolódni vágyó egyesületi tagokra.

Kévés Jánosné – elnök

„Familias” hírek

A parlagfű Észak-
Amerikából származó 
gyomnövény. Ma-
gyarország területén 
az 1920-as években, 
Somogy megye déli 
részén tűnt fel elő-
ször. A parlagfű a 
hetvenes évekig nem 
okozott jelentős mér-
tékben allergiát, az 
azóta eltelt évtizedek-
ben azonban kon-
centrációja nagymér-

tékben megnövekedett. Európában jelentős mértékben 
elszaporodott, és komoly népegészségügyi problémát 
okoz. A légutakba kerülve a nyálkahártyát ingerli, szem-
gyulladást okoz. A parlagfű irtását folyamatosan kell vé-
gezni. A növényt a virágzása előtt kell elpusztítani, hogy 
ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen termést. Ha-
talmas mennyiségű magot termel. Ez a nagy mennyiség 
a következő 30-40 évre megteremti a faj fenntartásának 
a lehetőségét.

A terjedés hatékony megakadályozásához fontos a 
parlagfű felismerése.

A parlagfű akadálytalanul terjed, a talajban évtizedekig 
csiraképes marad a mag. A gyomnövény leghatékonyabb 
irtási módszerei: gyomlálás, kaszálás, vegyszeres gyomirtás, 
életlehetőségeinek csökkentése (mivel a parlagfű zárt nö-
vénytakaró mellett nem fejlődik, kiszorítható jól fejlődő 
növényzet telepítésével, fűmagvetéssel, gyep telepítésével, 
erdőtelepítéssel).

Magyarországon a létező 350 gyomnövény között a 
legelterjedtebb gyomnövénnyé vált. Az egyetlen olyan 
allergiát okozó növény Magyarországon, mely irtásainak 

elmulasztását komoly pénzbüntetéssel szankcionálja a 
magyar állam. 

Június 30-a, a parlagfű elleni védekezés első határ-
napja. Ezt követően a külterületeket a földhivatalok, 
belterületeket a jegyzők és megbízottjaik (elsősorban 
mezőőrök) ellenőrzik. 

A termelőt nem kell értesíteni arról, hogy helyszíni 
szemle történik az ingatlanán, nem kell külön felszó-
lítani a parlagfű mentesítésre, hiszen a jogszabály úgy 
rendelkezik, hogy a termelő köteles folyamatosan gon-
doskodni az ingatlana parlagfű mentesen tartásáról a 
vegetáció során.

Az élelmiszerlánc felügyeletével összefüggő bírságok 
kiszámításának módjáról és mértékéről szóló 194/2008. 
(VII.31.) Kormányrendelet alapján a gyomosodás 
mértékétől és a terület nagyságától függően 15.000 és 
5.000.000 forint között állapítja meg a hivatal (Mező-
gazdasági Szakigazgatási Hivatal) a bírság összegét.

Parlagfűmentesítés

Az iskolában – az óvodai rendezvényhez hason-
lóan – szintén május 27-én tartották a gyermekna-
pot. Hogy mi történt e szép napon, röviden elme-
séli Herczku Anett negyedik osztályos diák: „Reggel 
elkészítettük a pontlapot, majd írnunk kellett verset, 
kikiáltást. Ezután kimentünk az udvarra és osztályon-
ként indultunk versenyezni. Volt nyolc feladat, amiből 
az utolsó tetszett a legjobban mindenkinek, mert kara-
oke volt. A nap folyamán kétszer kaptunk jégkrémet és 
süteményt. Volt szépségverseny, bábszínház és minden-
ki kapott sok-sok ajándékot. Nekem azért tetszett na-
gyon a gyermeknapi vetélkedő, mert a mi osztályunk 
lett az első helyezet a versenyen.”

Gyermeknap
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1890 óta május 1-je a Munka ünnepe. Ezen a napon 
a városok, falvak lakói összegyűlnek, és együtt ünne-
pelnek. Idén a Majálist – Biri Község Önkormányzata 
és a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános 
Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium ren-
dezésében – április 30-án, szombaton tartottuk az isko-
la udvarán. Ezen a napon tartottuk meg a gimnazisták 
ballagását, valamint az óvodások és az általános iskolás 
gyerekek anyák napi műsorát is. A májusi mulatozásra a 
déli harangszót követően kezdtek gyülekezni kis falunk 
érdeklődő, pihenésre, kikapcsolódásra és baráti együtt-
létre vágyó lakói. Ebédre a vendégeket frissen készült 
babgulyással vártuk, amiből mindenki jól lakhatott. 

(Jó idő, jó étvágy!) 
A forró babgulyás mindenkinek jól esett

Az ebédet követően az információs sátornál vártuk 
folyamatosan a slambucfőző versenyre és a sportvetélke-
dőkre jelentkező csapatok regisztrációját. A főzőverseny-
re négy csapat nevezett be: a Familias Nagycsaládosok 
Egyesületének csapata, a Polgármesteri Hivatal csapa-
ta, továbbá két baráti társaság. A csapatok burgonyát, 
hagymát, tésztát és különféle fűszereket kaptak az étel-
készítéshez, amit mindenki a saját ízlésének megfelelően 
készíthetett el. Miközben a csapatok lángra lobbantot-
ták a bográcsok alá helyezett égetni valót, a színpadon 
bábszínház szórakoztatta a kicsiket. 

Készülnek az Anyák napi meglepetések

Sajnos az előadás második részét elmosta az 
„előmájusi”, „aranyat érő” eső, ezért a műsor az isko-
la ebédlőjében folytatódott. A bábelőadást az iskolások 
néptánc-fellépése követte. A hirtelen jött „égi áldás” 
miatt az anyák napi köszöntés is az iskola ebédlőjében 
zajlott, mely most is könnyeket varázsolt az édesanyák 
és nagymamák mosolygó szemébe. 

Aztán az időjárás egyik pillanatról a másikra kegyes 
lett hozzánk, hiszen az esőfelhők hamarosan eltávolod-
tak a fejünk fölül, így már semmi sem akadályozta a to-
vábbi felhőtlen mulatozást, és elkezdődhetett a „Májusi 
Királyi Család” választási erőpróbája. Nagyon sokan 
jelentkeztek a versenyre és a jelentkezőknek sokféle, fifi-
kásabbnál fifikásabb feladattal (guggolás súllyal, petren-
cerúd-tartás, traktorkerék fordítás, szakajtókosár tartás, 
talicska rodeó, zsákban futás, krumpli dobáló verseny, 
csúzlizda) kellett megbirkózniuk, de a végén természete-
sen csak a legjobbak győzedelmeskedhettek. 

2011-ben a Május Király Bódi Zoltán (10. szakis-
kolás tanuló), Május Királynő Tóth Csabáné (Réday 
Erika), Május Királyfi Tóth Levente, Május Királylány 
pedig Kóka Alexandra (4. osztályos tanuló) lett. 

A kora esti órákban kihirdették a slambuc-főzőver-
seny eredményét is, melynek első helyezését – Vasas 
László főszakácskodásának köszönhetően – a Polgármes-
teri Hivatal csapata nyerte el. 

Értékel a zsűri
Az est beálltával vendégeink szalonnát és kolbászt süt-

hettek, melyhez különböző zöldségeket, no meg persze 
nyársat kaptak a rendezőktől. Ezt követően perdült a 
színpadra a sztárvendég (V- ZOY), aki zenéjével felpezs-
dítette, felforrósította a hangulatot. 

E csodálatosan változatos nap végén a tűzijáték szín-
pompás, szemet kápráztató kreációiban gyönyörködhet-
tünk, mely idén is nagyon szép volt. A májusi mulatozás 
késő éjszakáig tartott. 

Köszönet illet mindenkit, aki ennek a színvonalas, jó 
hangulatú programnak a szervezésében és lebonyolítá-
sában részt vett! Általuk ismét egy felejthetetlen napnak 
lehettünk részesei!

Herczkuné Magyar Andrea

Májusi rügyfakasztás
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Intézményünk fenntartója a Társadalmi infrastruktú-
ra Operatív Program (TIOP) 111 – Oktatási infrastruk-
túrafejlesztése – Az iskolarendszerű oktatás informatikai 
fejlesztése – az „Intelligens iskola” című programban 
meghirdetett, a TIOP-1.1.1-07/1. kódszámú, a pedagó-
giai, módszertani reformot támogató informatikai infra-
struktúra fejlesztése elnevezésű konstrukcióhoz sikeres 
pályázatot nyújtott be. A prioritás egyik kiemelt célja az 
iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. 
„Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az in-
formatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. 

Beszerzett eszközök: 8 db tantermi csomag (interak-
tív tábla, notebook, projektor), 16 db iskolai PC csomag 
(PC, monitor), 1 db szavazó csomag, 2 db WIFI csomag, 
valamint 1 db alkalmazás szerver szoftver csomag.

A projekt száma: TIOP-1.1.1-07/2008-0359

Projekt megnevezése: A pedagógiai, módszertani re-
formot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése. 
Az „intelligens iskola” modell infrastrukturális hátteré-

nek kialakítsa Biriben.

Kedvezményezett: Közös Kincs Oktatási Szolgáltató 
Közhasznú Non-profit Kft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul 

meg.

Projekt megvalósítás ideje: 2010. október 21.-2011. 
június 21.

Elnyert támogatás összege: 11.122.300 Ft.

Az „intelligens iskola” 
modell infrastrukturális 

hátterének kialakítása Biriben

A Biri SE foci csapata a 2010/2011-es szezont a Megyei 
III. osztályban kezdte meg. Az őszi forduló akadályait sikere-
sen vették a fiúk. A sikersorozat a tavaszi idényben is tovább 
folytatódott. A csapat végig a vezető helyen állt, ám az utolsó 
mérkőzés nem várt eredményt hozott, ami csalódást okozott a 
szurkolóknak és a játékosoknak egyaránt. Így csapatunk lecsú-
szott a dobogó második fokára. 

A bajnokság végeredménye: Székely SE – 80 pont, Biri SE 
– 77 pont, Bököny SE – 75 pont. Vass János 40 rúgott góllal 
a 2., Szilágyi Attila 32 góllal a 6., Kerecseny Krisztián 21 
góllal pedig a 19. helyen végzett a csoport góllövőlistáján. A 
hazai csapatban a bajnokság utolsó gólját Kiss Ferenc rúgta.  

Játékosaink: Arató Attila, Csontos László, Harhály Béla, 
Hirku Pál, Jendrek Zsolt, Kerecseny Krisztián, Kévés Zoltán, 
Kiss Ferenc, Kiss Szabolcs, Marinka Tibor, Őri János, Plajos 
Mihály, Szabó Miklós, Szálku Szabolcs, Szilágyi Attila, Szil-
ágyi János, Szilágyi Richárd, Vass János, Vass Norbert. Edző: 
Varga István. Az Egyesület Elnöke: Palicz György Tamás.

A szurkolók nevében köszönjük a csapatnak a 
szezon alatt nyújtott munkát! Büszkék vagyunk 

rájuk! Jövőre biztosan sikerül!

Befejeződött a bajnokság

Birkózóink április 9-én a „X. Agro Kaba Kupa” nemzetkö-
zi szabadfogású egyéni és csapatversenyen vettek részt. Az egyre 
izmosodó Egyesületünk ez alkalommal 42 pontot ért el, így az 
5. helyen végzett a csapatversenyben. Az Egyesület eredményei: 
ezüstérmes – Tóth Levente a 26 kg gyermek, Gilányi Dávid a 
60 kg junior korcsoportban. Bronzot szereztek: kadet 54 kg-ban 
Tóth János és Kemény János, 58 kg-ban Nagy Dávid és Huszti 
Richárd. A junior 60 kg-ban Márton Norbert, az 55 kg-ban Be-
reczki Zsolt. Diák 2. 26 kg-ban Bereczki Szilveszter, 29 kg-ban 
Balogh Zoltán, 42 kg-ban Orgován Zoltán, 46 kg-ban Madar 
Máté. 5. pontszerző helyre értek Gilányi Patrik és Tóth Attila.

Március 26-án került sor a Mészáros István emlékversenyre 
Bihartordán. Birit az iskola diákjai 14 fővel és két kísérővel kép-
viselték. Az utazáshoz a buszt az iskola, a nevezési díjat az önkor-
mányzat biztosította. A csapatversenyben a 6. helyen végeztünk 
35 ponttal. Tőlünk ketten jutottak döntőbe: Tóth Attila a diák I. 
35 kg-ban, Tóth Ferenc a felnőtt 74 kg-ban szerzett ezüstérmet. 
Dobogóra állt még a junior Márton Norbert a felnőtt 66 kg-ban, 
Csontos Krisztián a diák I. 38 kg-ban és Gilányi Patrik a diák 
I. 42 kg-ban. Ők bronzérmet hozhattak haza. 

Május 14-én, Orosházán a 2011. évi Serdülő Szabadfogású 
Birkózó Diákolimpia Dr. Sándor László Emlékversenyen Erdei 
Dominik nyolcadikos tanulónk képviselte iskolánkat. Hegedűs 
Csaba, a Magyar Birkózó Szövetség Elnöke köszöntötte a résztve-
vőket, és megnyitotta a versenyt. Három szőnyegen 12 súlycso-
portban gyürkőztek egymásnak a birkózók világhírű példaképek 
előtt. Komáromi Tibor háromszoros Világbajnok, Európa-baj-
nok, Rácz Lajos Európa-, és Világbajnok, olimpiai ezüstérmes, 
mint edzők vettek részt a megmérettetésen.

Dominik a királykategóriában, a nehézsúlyúak között állt sző-
nyegre. Első ellenfelétől, aki 30 kg-mal nehezebb volt kikapott, 
így a vigaszágra került. Itt egy „csak” 20 kg-mal nehezebb ellenfe-
let meggyőző birkózással két vállra fektetett. A következő mérkő-
zésén két menetben kikapott, így a 7. helyen végzett.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt az edzéseken naponta 
1400-1600 óra között a tornateremben, mert a birkózás „Embert 
farag az emberből”!

Ratkó József edző

Birkózóink sikerei

Intézményünk fenntartója a Társadalmi Infrastruktúra Ope-
ratív Program (TIOP) 1.1.1 – Oktatási infrastruktúra fejlesztése 
– Az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése – az „Intel-
ligens iskola”című programban meghirdetett, a TIOP-1.1/09/1. 
kódszámú, a pedagógiai, módszertani reformot támogató in-
formatikai infrastruktúra fejlesztése elnevezésű konstrukcióhoz 
sikeres pályázatot nyújtott be. A TIOP 1.1.1/09/1. konstrukció 
közvetlenül hozzá kíván járulni egy olyan oktatási környezet be-
vezetéséhez és elterjesztéséhez, amelyben minden diákra jut egy 
hordozható számítógép.

Beszerzett eszközök: 168 db tanulási laptop, 6 db tanári lap-
top, 6 db WIFI, 7 db tároló szekrény, 1 db Router, tanulói gépek-
re digitális oktatási tartalom, és operációs rendszer.

A projekt száma: TIOP-1.1.1-09/1-2010-0070
Projekt megnevezése: Számítógép mindenkinek!

Kedvezményezett: Közös Kincs Oktatási Szolgáltató 
Közhasznú Non-profit Kft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam 

társfinanszírozásával valósul meg.
Elnyert támogatás összege: 22.318.000 Ft.

Számítógép mindenkinek!
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Örömmel jelenthetem, 
hogy 2011-ben már két al-
kalommal került sor véradás-
ra Biri községben a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében. 
Júniusban közel 30 fő adott 
életet adó vért. 

Előreláthatóan 2011 ok-
tóberében lesz ismételten 
véradás. A pontos időpontról 
időben értesítjük a lakossá-
got. 

Kérem lehetőségük szerint 
jöjjenek el, és segítsenek a 
rászorulóknak, hiszen a vért 
egyéb úton pótolni nem lehet.

Ezúton szeretnék köszöne-
tet mondani mindazoknak, 
akik rendszeresen vagy ese-
tenként segítségünkre van-
nak.

Köszönettel: 
Dr. Kiss Erika – szervező

Véradás
Adott egy szolgáltató cég, mely Biri községben a hulladékszállítást végzi. 

Adott egy díjbeszedési gyakorlat, melynek eredményeképpen Biri lakosainak 
nagyjából fele szembesül rendszeresen azzal, hogy a postás ismét felszólító levelet 
hozott az EOS KSI Magyarország Inkasszó Kft.-től, s Biri lakosainak nagyjából 
felének megy fel rendre a vérnyomása ettől a lehetetlen (és jogtalan) helyzettől. 
Negyedévente. A következő negyedévben meg rendre sorra kerül a másik fele …

Egyesületünket nagyon sok felháborodott ember kereste meg ezzel a problé-
mával. Aláírásgyűjtésbe kezdtünk, majd birtokunkban az aláírásokkal, a több-
ség akaratával, udvariasan kértük a Nyír-Flop Kft.-t, hogy tegyen eleget ügy-
felei kérésének: biztosítsa a postai, ún. „sárga csekkes” befizetési lehetőséget. A 
szolgáltató magyarázkodni kezdett, a díjak felülvizsgálatának szükségességét is 
felvetette, az önkormányzatra is hivatkozott, némi jogszabályhelyet is megjelölt, 
vagyis, mindenről beszélt, csak a lényegről nem. Talán, abban bízott: ennyi volt, 
majd „azok ott, Biriben” megunják, s más elfoglaltság után néznek… Nos, az 
Egyesületünk nem unta meg. Sőt!

2011. május 24-én újabb levelet küldött az Egyesület, valamint magánsze-
mélyként annak elnöke is a Nyír-Flop Kft.-nek, melyben ismételten kérik a 
szolgáltatót, hogy érdemi intézkedés történjék a falu akaratának teljesítésére. 
Az Egyesület elnöke felvetette levelében annak lehetőségét is, hogy a pótdíjat 
befizetők kapják vissza befizetéseik azon részét, melyek a díjbeszedési gyakorlat 
elégtelensége miatt keletkeztek. Erre a levélre is válaszolt a szolgáltató, számok-
kal bűvészkedik, adatokat közöl, csak éppen arra nem válaszolt, amiről kér-
deztük. Megemlíti, hogy még mindig több a „rendesen fizetők” száma, mint 
a „problémásoké”. Na, persze, de ez nem azt jelenti, hogy a rendszer jó, csak 
azt, hogy nincs más. El lehet jutni gyalogosan is Biriből Ópusztaszerre, meg el 
lehet jutni gépjárművel is. Van választás... A szolgáltató Ügyvezetője tehát meg-
lehetősen fals érveléssel azt próbálta bemutatni, hogy a többség rendesen fizet, 
s ezért a Nyír-Flopnak ez a rendszer megfelelő. Igen ám, de ha a többség aka-
rata ebben az esetben, mint döntő érv szerepel, akkor nem tudni, hogy milyen 
alapon hagyja figyelmen kívül azt a többségi akaratot, mely a csekkes befizetést 
preferálná… 

Az érvelés nem meggyőző, egyelőre nincs közös nevező, csak a maszatolás. 
Egy dolgot még megpróbált belekeverni a szolgáltató Ügyvezetője – talán, már 
csak kínjában –, a politikát. Idézet a leveléből: … „A település helyi politikai 
életébe nem kívánunk beleavatkozni”… Nem lehet tudni milyen, melyik po-
litikai erőre, pártra gondolhatott az Ügyvezető, Egyesületünknek esze ágában 
sem volt politikai síkra terelni az ügyet (pedig megtehetné, s könnyebben is 
boldogulna), ez nem pártpolitikai kérdés, hanem a közakarat ügye. 

A szolgáltató passzivitása azonban nem tántorítja el az Egyesületünket, hi-
szen a lehetséges jogi- és egyéb eszközök tárháza igen széles. Egyesületünk a 
kezében lévő minden eszközzel igyekszik rábírni a szolgáltatót a magatartása 
megváltoztatására. A felügyeleti szervek értesítése lesz a következő lépés, ameny-
nyiben továbbra sem érkezik érdemi válasz. Innen azonban kénytelenek leszünk 
már nem helyi szinten intézni az ügyet, ugyanis fel kell, hogy vegyük a kap-
csolatot a Megyei Önkormányzattal, valamint egyéb kormányzati szervekkel. 
Egyesületünk ráadásul kiváló médiakapcsolatokkal is rendelkezik mind megyei, 
mind országos szinten, a nyomtatott, s az elektronikus sajtóban egyaránt. Még 
semmit nem hagytunk befejezetlenül…

Az Egyesületnek nem ez az első, a civil társadalom akaratát képviselő és azt 
felvállaló akciója, s ha kisebb-nagyobb kompromisszumokkal is, de mindig el-
érte célját. Néhány példa: állami társaságokkal, önkormányzatokkal való meg-
egyezés, segélykoncertek, társadalmi akciók szervezése (nemzetközi szinten), 
akár egyéni, akár intézményi érdekek figyelembe vételével. Most egy olyan tár-
saság akadt horogra, amely kétséget kizáróan jogszabályt sért, s az elvárható 
jóhiszemű ügykezeléssel is hadilábon áll. 

A további fejleményekről hamarosan értesítést fognak kapni, Egyesületünk 
dolgozik az ügyön. Ahogyan ígértük. 

Élet Bölcsője Közhasznú Egyesület

„Szemét dolog”

Válasszon a Magyarországon 
működő valamennyi 

biztosító társaság ajánlatai 
közül egy helyen!

Győződjön meg saját sze-
mével, és hasonlítsa össze a 

biztosítók ajánlatait!

Válassza ki az Önnek 
legkedvezőbbet!
Forduljon hozzám 

bizalommal ajánlatkéréssel:
Szakoly, Rákóczi út 17. 

06-20/958-1352

B I z T o S í T á S o K 
A lEGKEdVEzőBB áRoN!
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„Engedjék meg, hogy az alábbi levélben tájékoztassam 
Önöket a Biri Birkózó Egyesület „újjászületéséről”, azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy segítségüket, támogatásukat 
kérjem céljaink eléréséhez. 

Ratkó József vagyok, a helyi iskola testnevelője és bir-
kózó edzője. 1999-ben alapítottam meg Balkányban a 
Balkányi Birkózó Klubot, a BBK-t, amellyel háromszor 
nyertük el az Országos Falukupát, volt Magyar Bajnokunk, 
diákolimpiai döntőseink, bejártuk, megismertük hazánkat, 
nyolc országba jutottak el a birkózóink. Világhírű sporto-
lókat, hazai és megyei sportvezetőket láttunk vendégül. 
Rendszeresen szerepeltek versenyzőink a megyei és az or-
szágos médiákban, újságokban, televízióban, rádióban. A 
birkózók a négy év alatt, amíg hagytak minket dolgozni, 
közösséggé kovácsolódtak, hihetetlenül megerősödtek 
testben és lélekben. Megtanultak emelt fővel veszíteni, és 
megismerték a győzelem ízét. Tanulmányi eredményeik a 
kezdeti visszaesés után stabilizálódtak, a legtöbben sokat 
javítottak, hiszen a terhelhetőségük nagyságrendekkel nőtt 
a korosztályukhoz képest. Huszonöt kupát hódítottak el a 
csapatversenyeken, a legjobbak pedig korosztályos magyar 
válogatottak lettek. Mindezt a semmiből, a szülők összefo-
gásával, a gyerekek kitartó, minden napos edzésével értük 
el.

Két éve dolgozom a helyi iskolában, közel féléve edzünk 
az iskola tornatermében, az iskola által megvásárolt birkó-
zószőnyegen. Biriben több év szünet után kezdtem el újra 
a munkát az Önök gyermekeivel, unokáival. Csak Önökön 
és a gyermekeiken múlik, hogy a fenti élményeket ők is 
megélhessék és a rendszeres sportolás által egészséges, erős, 
önmagát és másokat megvédeni képes emberekké váljanak, 
hírnevet szerezzenek falujuknak, megyéjüknek, hazájuk-
nak, s természetesen önmaguknak.

A birkózás küzdő-
sport, ahol a gyerekek 
a saját kor-, és súlycso-
portjukba tartozó tár-
saikkal küzdenek meg 
a versenyeken az arany-
éremért. Az edzéseken 
komoly fizikai munkát 
végeznek, speciális bir-
kózó bemelegítés után 
fogásokat tanulnak és 
egymással birkóznak. Az 
edzések változatosak, so-
kat játszunk, és mindig 
tanulunk új dolgokat. 

Az alsós korosztály 
1345-1445 között, a felsős 
korosztály pedig 1445- 
1615 között tart edzést 
hétfőtől péntekig. Je-
lenleg 42 fő jár edzésre 
7-től 20 évesig, 21-től 

90 kilóig. Eddig három versenyen vettünk részt az önkor-
mányzat által biztosított támogatásból, az iskola buszával és 
sofőrjével. Bökönyben, Bihartordán és Kabán egy arany-, 
négy ezüst- és 14 bronzérmet szereztek a gyerekeink, amit 
a Kelet-Magyarország is megírt.

Terveink között szerepel az Országos Falukupa újra-
élesztése, évi 25-30 versenyen való részvétel, egy-két nem-
zetközi verseny rendezése, kilépés a nemzetközi porondra, 
világhírű sportolók meghívása a versenyeinkre. Az éves 
munkát a Birkózó bálon szeretnénk értékelni, elismerni. 
Az egyesületnek nyújtott anyagi és természetbeni támoga-
tással a támogatók felé folyamatosan, a törvényességet és 
a határidőket betartva elszámolni. A legeredményesebb 
birkózóink részvételét biztosítani a Heraklész Programban, 
ezzel korosztályos válogatottság elérését lehetővé tenni. Pá-
lyázatokat írni a működésünk fenntarthatósága és a kitű-
zött célok megvalósítása érdekében. A versenyzés komoly 
anyagi erőforrásokat igényel, hiszen a nevezési díjak ver-
senytől függően 1.000-2.000 Ft/fő, az utazás évente több 
ezer kilométer is lehet, a sportorvosi vizsgálat 2.000 Ft/fő/
év, a felszerelés is több tízezer forintra rúg fejenként – mele-
gítő, mezek, speciális birkózócipő. A Magyar Bajnokságok, 
Diákolimpiai Döntők általában két-három naposak, ilyen-
kor a szállás is pénzbe kerül. A versenyrendezés költsége 
meghaladhatja a 100.000 forintot. A fenti célok eléréséhez 
éves szinten legalább egymillió forintra van szükség, amit 
a mai világban összefogás nélkül lehetetlen előteremteni.

A Biri Birkózó Egyesület rövidesen tisztújító közgyűlést 
tart, melyre tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt, se-
gíteni szándékozót. Összefogással, tisztességes munkával 
közösen elérhetjük a céljainkat, méltóképpen folytatva a 
Kémeri-Rinyu edzőpáros által évekkel ezelőtt végzett mun-
kát.”

Ratkó József – testnevelő, edző

A Biri Birkózó Egyesület „reneszánsza”
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Vasas Zsuzsanna Gyöngyi & Molnár László 
június 18-án

Tizenkét évvel ezelőtt, 1999. augusztus 13-án 
a községünkben edzőtáborozó Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei birkózógyerekek a sportpályán 
fociztak, ahol kézilabdakapuk álltak a pálya szé-
lén. Játék közben a 13 éves sajóbábonyi Raduly 
Ádám felhúzódzkodott az egyik kapura, ami 
felborult és a keresztléc a kisfiú fejére zuhant. A 
szerencsétlenül járt gyerek a helyszínen belehalt 
sérüléseibe. 

A helyi sportegyesület az ő emlékére rendezte 
meg éveken át a „RADULY ÁDÁM BIRKÓZÓ 
EMLÉKVERSENYT”, sőt Rinyu Ferenc és 
Kémeri Ferenc, az egyesület vezetői egy körül-
kerített emléktáblával is megemlékeztek az el-
hunyt fiatal sportolóról. 

A 2010. június 14-i – községünket sújtó – 
vihar azonban az emléktáblát és a kerítést meg-
rongálta. A fentiekre tekintettel április 28-án 
Almási Katalin polgármester felújíttatta az em-
lékművet.

A Raduly Ádám Emlékhely a sportpálya 
északnyugati sarkánál

Raduly ádám Emlékhely

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 
öt kismamát tart nyilván.

Újszülötteink 
az idén

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.
Ortó Jánosné (Katona Mária, 79) április 16.
Pető Mihályné (Tóth Mária, 77) április 18.
Kiss Sándorné (Kiss Erzsébet, 87) április 19.
Nagy Lászlóné (Petrás Magdolna, 84) április 21.
Harajda Miklós (51) május 02.
Majoros Jánosné (Pável Julianna, 82) május 14.
Vasas Ferenc (61) május 27.
Szilágyi János (89) június 10.
Katona György Szilárd (31) június 13.
Tóth László (58) július 04. 
Vaszil Károlyné (Kígyósi Erzsébet, 59) július 09.

Május 27-én Vasas László képviselte önkormány-
zatunkat, és helyezte el az emlékezés virágait a 76 
éves korában elhunyt Papp Miklósné (Polyák Ilo-
na) nyíregyházi temetésén. Papp Miklósné 1957-
1999. között, 42 esztendőn át lakott Biriben; a 
helyi általános iskola pedagógusa volt. Emellett az 
1990-1994. évi önkormányzati ciklusban települési 
képviselő, majd pedig alpolgármester volt.

Fájó szívvel 
búcsúzunk!

„Ilike néni elment”
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Biri Hírmondó 
- Biri község Önkormányzatának lapja -

A Regionális Munkaügyi Központ – 2011. már-
cius 20-i állapotnak megfelelően – adatokat közölt 
a nyilvántartott álláskeresők számáról és arányáról. 
Ez alapján településünkön a 939 fő munkaképes 
korú népességből 195 fő a nyilvántartott álláskere-
sők száma. 31 fő folyamatosan nyilvántartott, 63 fő 
járadék típusú ellátásban, 29 fő segély típusú ellá-
tásban, míg 34 fő BPJ-ben, RÁT-ban vagy RSZS-
ben részesül. A fentiek alapján 20,77 %-os a mun-
kanélküliek aránya Biriben.

Munkanélküliség: közel 21%

A görögkatolikus templomunk harangmotorja le-
égett, így a harangok elnémultak. A teljes javítás költ-
sége 650.000 forintba kerül. Ezért gyűjtést hirdettünk. 
Ha minden személy csak ezer forinttal hozzájárulna a 
gyűjtéshez, hamarosan újra szólhatna a harang. 

A harang nem csak a görögkatolikusoknak szól, így 
örömmel fogadjuk minden lakos és elszármazott anyagi 
támogatását! Reméljük, mielőbb ismét szólni fog a ha-
rang élőkért és halottjainkért. Kérjük és várjuk minden-
ki szíves adományát!

Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Hajós Bence gondnok

A görög katolikus templom impozáns tornya 
Fotó: Irinyi Gábor (Nagyvárad)

Miért nem szól a harang?

Április 14-én pályázatot nyújtottunk be „nyomtatott, 
rendszeres időközönként megjelentetett tájékoztató ki-
advány (újság) kiadásának támogatása MKK-0214.” 
című kiírásra. Május 11-én értesített a Magyar Kultúra 
Kiadó, hogy a Biri Hírmondó további számainak kivi-
telezésére benyújtott pályázatunkat pozitívan bírálta el 
a Bíráló Bizottság. Ennél fogva az A4 méretű, 12 oldal 
terjedelmű, 500 darab példányszámban negyedévente 
megjelenő Biri Hírmondó szerkesztésének díját bruttó 
16.800 forint, nyomtatási és postázási díját pedig bruttó 
73.500 forint összegben biztosítja.

Megújult formátumú 
kiadvány

Hirdetések
Családi lakóház eladó Biri központjában

(Kossuth út 20. szám).
Érdeklődni: Kissné Katona Andrea

+36-70/459-49-15

                

A L B É R L E T
Fiatal dolgozó pár egy gyerekkel – búto-

rozott, összkomfortos – kiadó lakást keres 
Biriben! Irányár: 15-25.000 Ft/hó 

Telefon: + 36-30/822-8754

               

Három kiscica ingyen elvihető!
Érdeklődni: +36-70/521-11-93

Az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar ISSN Nem-
zeti Központja a Biri Hírmondó című időszaki kiadvány 
részére a következő nemzetközi azonosítószámot állapí-
totta meg: HU ISSN 2062-8137. Az azonosítószám az 
időszaki kiadvány változatlan címen történő megjelené-
séig marad érvényben. Az azonosító-számot a jövőben 
megjelenő Biri Hírmondó minden számában fel kell 
tüntetni.

Nemzetközi azonosítószám


