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40 éves általános iskolai találkozó
Az 1971-ben végzett nyolcadik „A” és „B” osz-

tály augusztus 27-én tartotta negyven éves általános 
iskolai ballagási találkozóját. A találkozó szervezői 
Laza Katalin, Csorba Miklósné és Oszlávszkiné 
Kerecseny Erzsébet voltak.

A gyülekező az új iskola előtt 1500 órakor volt. 
A szervezők jól sikerült ötleteként az egykori diá-
kok az épület előtt várták meg egymást. Minden 
új érkezőt lelkesen és kitörő örömmel fogadtak az 
egykori barátok. A régi ballagók közül azonban 
hárman már nem jöhettek el. Egykori osztálytár-
saik ezért legelőször a helyi temetőbe mentek két 
elhunyt osztálytársuk sírjához, Móricz Máriához 
és Stock Istvánhoz. Harmadik osztálytársuk Gál 
Katalin máshol van eltemetve.

A régi diákok közül 39-en jöttek el. Osztályfőnö-

küket már csak a volt „A” osztályosok köszönthették 
Karsai Ferenc személyében. A „B”-sek osztályfő-
nöke, Kiss Gáspár már nem lehetett jelen, néhány 
éve elhunyt. Az egykori tanárok közül megtisztelte 
jelenlétével a találkozót Kovács Józsefné (Rinyu 
Magdolna), Schreiber József és Zentai László. 

A „nebulók” vacsora előtt régi iskolájuk egykori 
tantermeiben rendhagyó osztályfőnöki órát tartot-
tak. Ezen „dióhéjban” mindenki beszámolt az el-
múlt évekről, beszélt családjáról, terveiről. Elhunyt 
osztálytársaikról és egykori osztályfőnökükről gyer-
tyagyújtással emlékeztek meg.

A vacsorát követően kötetlen beszélgetésben 
anekdotázgattak tovább az egykori diákok. Felidéz-
ték régi emlékeiket, a csínytevéseket, ami tovább 
emelte a délután és az este örömteli hangulatát.  

Oszlávszkiné Kerecseny Erzsébet

ÁLLÓ SOR
Szilágyi Mihály
Ferencz Ibolya

Kiss János
Barna József
Oláh István

Támba Pál
Vajda Lajos

Márton Sándor
Csorba Mihály
Kondor Ilona
Pető Mihály

ÜLŐ SOR
Kiss Irén

Blaskó Mária
Móricz Mária

Kiss Gáspár osztályfőnök
Márton Mária

Kerecseny Erzsébet
Mandula Ilona

Az egykori birisi „B” osztály
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A világ első népszámlálását ötezer évvel ezelőtt 
tartották Kínában, míg hazánk területén 1784-
1787 között, 227 évvel ezelőtt történt meg a laká-
sok és személyek első összeírása.

Magyarországon 1870 óta rendszeresen, általában 
tízéves időközökben tartanak népszámlálást. A leg-
utóbbi nép- és lakásszámlálást a Központi Statisztikai 
Hivatal (KSH) 2001. február 1-jei eszmei időpontban 
hajtotta végre. A soron következő népszámlálás, amely 
a 15. lesz a hivatalos magyar népszámlálások sorában, 
2011-ben esedékes. Míg a 2001. évi népszámlálás az 
ezredforduló népszámlálása volt, a 2011. évit az első 
uniós népszámlálásnak nevezhetjük, hiszen ez lesz az 
első, amelyet az Európai Unió tagjaként hajtunk vég-
re. Ez a legfontosabb külső tényező, amely számos vo-
natkozásban meghatározó jelentőségű.

A 2011. évi népszámlálás megfelelő lebonyolítá-
sa érdekében az országgyűlés megalkotta a 2011. évi 
népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvényt. A 
jogszabály szerint az adatfelvételt 2011. október 1. és 
2011. október 31. között kell végrehajtani, az össze-
írásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 
2011. november 8-ig kell befejezni. 

Az adatszolgáltatás kötelező! Az adatszolgáltatók 
kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a 

valóságnak megfelelően megadni. Az adatszolgáltatás 
azonban az egészségi állapotra, a fogyatékosságra, a 
vallásra, az anyanyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan 
„csupán” önkéntes.

Az adatszolgáltatók háromféle lehetőség közül vá-
laszthatnak: saját maguk interneten keresztül vála-
szolnak, esetleg papír kérdőívet töltenek ki, vagy a 
számlálóbiztos közreműködésével adják meg a vá-
laszokat. A számlálóbiztosok már szeptember végén 
minden háztartásba eljuttatják az adatfelvételi csoma-
got, amely tartalmazza a lakás- és a személyi kérdőív 
egy-egy példányát, egy tájékoztató levelet, valamint a 
lakáskérdőíven szerepelnek az internetes kitöltéshez 
szükséges azonosítók. Az internetes kapu október 16-
ig lesz nyitva, és ugyanezen időpontig lesz lehetőség a 
papír kérdőívek önálló kitöltésére is. Október 1-jétől 
kezdve a számlálóbiztosok is felkeresik a háztartásokat, 
hogy megtudják, kik szeretnék a kérdőíveket papíron 
kitölteni vagy a kérdésekre helyben, a kérdezőnek vá-
laszolni. Október 16 után már csak a számlálóbizto-
sok segítségével lehet adatot szolgáltatni.

Biri nyolc körzetében négy számlálóbiztos és egy 
felülvizsgáló fogja végrehajtani a népszámlálás felada-
tait. Emellett a népszámlálás helyi előkészítéséről és a 
település közigazgatási területén az adatfelvétel végre-
hajtásáról, ideértve az ehhez szükséges technikai felté-
telek biztosítását, a települési önkormányzat jegyzője 
gondoskodik. 

Gyirán Zoltán – jegyző

A Biri Hírmondó ezévi második számában „Teljesen 
megújuló kultúrház” címmel írást közöltünk arról, 
hogy a faluház külső felújítását követően a belső tér fel-
újítása is hamarosan megtörténik. A vállalkozó ígéreté-
hez híven augusztus 20-ára elkészült a munkálatokkal, 
így a 7. Tócsnifesztivál idején már az épületben készül-
hettek a fellépők. 

A projekt keretében eddig az alábbiakat sikerült meg-
valósítani: a tetőszerkezet felújítása, valamint a tetőhé-
jazat teljes megépítése, a külső burkolat felújítása, par-
koló építése, a hátsó terasz lefedése, külső- és belső 
nyílászárók cseréje, mozgáskorlátozott feljáró létesítése, 
a fűtéshálózat teljes felújítása, a villamosvezetékek cseré-
je és a teljes világítás és hangosítás felújítása. 

Természetesen a munkálatok folytatódnak, hiszen a 
Könyvtárat és a Teleházat vissza kell költöztetnünk, sőt 
székeket, asztalokat és számítógépeket kell vásárolnunk, 
azaz be kell rendeznünk az épületet.

A fentieknek köszönhetően a falugyűlésre már egy 
teljesen megújult faluház várja majd ismét településünk 
lakóit.

Almási Katalin – polgármester

A megújult faluház és teleház, a parkolóval és a 
mozgáskorlátozott feljáróval

Jöhet a harmadik ütem!

A képviselő-testület június 23-i ülésén tárgyalta a 
lakáshoz jutók helyi támogatására benyújtott kérelme-
ket. A 2010 májusa óta beadott kilenc igényt a testület 
pozitívan bírálta el, s kérelmezőnként 150-150.000 fo-
rint támogatást szavazott meg. A támogatások kifizeté-
se szeptemberre megtörtént.

Almási Katalin – polgármester

Fiatalok támogatása
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Az Estike Nyugdíjas Klubot már régóta nem kell 
bemutatni a birisi embereknek, hiszen nem múlhat el 
községi-, illetőleg kistérségi rendezvény nélkülünk. 
Jelen vagyunk a tradicionálissá vált Tócsni Fesztivá-
lon, a „Szépkorúak Találkozóin” és szinte minden 
jelentősebb térségi és regionális versenyen, megmé-
rettetésen. Energiánk, tenni akarásunk vég nélküli. 
Mindig, mindenhol és tettre készen ott vagyunk, és 
persze mindig készülünk valamire.

Klubtagokként kezdetben a magunk szórakoztatására 
nótázgattunk, ma már azonban rendszeresen fellépünk 
a település rendezvényein, sőt a szomszédos települése-
ken is nagy-nagy sikerrel szerepelünk, s képviseljük ki-
csiny falunkat. A nótás kedvű csoport szakmai vezeté-
sét – László Mihályné felkérésére – Miterkóné Kónya 
Margit vállalta, aki rendszeresen találkozik az időközben 
népdalkörré avanzsálódott csoporttal. 

 

Az Estike Népdalkör az idei fesztiválon

Ez az önszerveződő csoport azért jött létre, és azért 
működik még mindig, mert tagjaiban él a vágy, hogy 
a nyugdíjas éveket minél hasznosabban és értékesebben 
élhessék meg. 

A megalakulástól kezdődően segítséget kapunk az ön-
kormányzattól. Saját helyiséggel nem rendelkezünk, az 
iskola egyik tantermében azonban lehetőséget kaptunk 
a heti összejövetelek megtartására. Ezek az alkalmak jó 
hangulatban telnek, sokat nevetünk, megbeszéljük örö-
meinket és bánatainkat.

Sajnos a mai közfelfogás úgy vélekedik az idősebbek-
ről, hogy 50-60 éves kor után az ember értéke csökken. 
Arra, hogy ez mennyire nem így van, ékes bizonyíték 
vagyunk mi. 

Amint az a fentiekből kiderült, a Nyugdíjas Klubnak 
2003 óta van saját kulturális csoportja, „Estike Népdal-
kör” néven. Kezdetektől fogva nem csak a község, de a 
megye, a régió, sőt az ország népzenei életébe is bekap-
csolódtunk. A népdalkörnek nem tagja minden klub-
tag, de a fellépésekre –ha tehetik– ők is velünk tartanak. 
Rendszeres kapcsolatot ápolunk a kistérség nyugdíjas 
klubjaival és népdalköreivel. Gyakran kapunk meghívást 
tőlük, őket pedig a birisi önkormányzat és a helyi iskola 
látja vendégül, elsősorban a Szépkorúak Farsangján.

2009-ben Nyugdíjas bált szerveztünk, ami telthá-
zas rendezvény volt. A bálon természetesen nem csak 
nyugdíjasok, hanem jókedvű fiatalok is megtiszteltek 
bennünket jelenlétükkel. A bál bevételét szervezetünk 
kiadásaira fordítottuk. 

A múlt év közepén Szegedre és Ópusztaszerre is el-
látogattunk. Nem csak a Történelmi Emlékpark, de a 
Fogadalmi Templom is nagy hatással volt ránk. Tiszta 
szívvel imádkoztunk, nem csak a családunkért, de egész 
nemzetünkért. A kirándulás költségeit a Klub pénzügyi 
forrásából fedeztük, ami az önkormányzat és más adako-
zó személyek támogatásából tevődik össze. 

2010 júniusának közepén meghívást kaptunk a Tar-
pai Népzenei Találkozóra. A résztvevő csoportokkal már 
ismerősként üdvözöltük egymást, hiszen lassan-lassan 
már törzsvendégnek számítunk mi is. 

Múlt év szeptemberében kapcsolódtunk be a Tócsni 
Fesztivál programjaiba, majd a szakolyi Falunapon is 
szerepeltünk, sőt Kállósemjén, Geszteréd és Érpatak 
népdalkörei is találkozóra hívtak bennünket. 

Arra is büszkék vagyunk, hogy 2011 áprilisában, a 
XII. „Őszikék” Népzenei Fesztiválon a biri Estike Nép-
dalkör ezüst oklevélben részesült.

Idén, július 7-én Népdalkörünk részt vett a Debre-
ceni Katonadalok Fesztiválján, ahol a 21. Radarszázad 
parancsnokának Különdíjában részesültünk. A fesztivá-
lon 31 együttes, 335 résztvevője harsogta a különböző 
katonadalokat.

Rinyu Ferencé a debreceni különdíjjal
A fentiekből látszik, hogy mozgalmas, érdekes és fö-

löttébb vidám a Nyugdíjas Klub, és azon belül a Nép-
dalkör élete, és ennek köszönhetően tagságunk létszáma 
folyamatosan bővül. Jelenleg húsz tagja van a klubnak. 
Természetesen bárkit szívesen látunk körünkben, ajtónk 
és szívünk mindenki előtt nyitva áll!

Rinyu Ferencné – a Nyugdíjas Klub Vezetője

A nyugdíjas klub
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Az Iskolai- és utánpótlás sport infrastruktúra-
fejlesztés, felújítás tárgyában az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsoló-
dó központosított előirányzatból származó tá-
mogatás igénybevételének részletes szabályairól 
szóló BM rendelet alapján Önkormányzatunk 
2011. március 29-én a Magyar Államkincstár 
illetékes igazgatóságához pályázatot nyújtott be 
a sporttelep sportöltözőjének külső és belső fel-
újítására.

A pályázatban az igényelt támogatás összege 
közel 9.282.000 forint volt, amelynek azonban 
csak 90 %-át (8.353.000 forint) ítélték meg 
számunkra.

A kivitelező személyéről a szeptemberi ülésen 
döntött a testület, melynek következtében ha-
marosan megkezdődhetnek a munkálatok.

 

A sportöltöző jelenlegi állapota

A sportöltöző felújítása

Egy szeptember 1-jén hatályba lépett kormányren-
delet alapján a teljes munkaidőben foglalkoztatott köz-
foglalkoztatott részére megállapított bér a szakképesítést 
és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munka-
kör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén havi 
57.000 forint, míg a legalább középfokú iskolai végzett-
séget, szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén 
havi 78.000 forint. Szeptembertől a havi közfoglal-
koztatási bér kifizetése heti részletekben történik.

Egy másik kormányrendelet értelmében a bérpótló 
juttatást (BPJ) szeptember 1-jétől a foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatás (FHT) váltja fel. A változás ellenére 
az ellátás folyósítása folyamatos marad.

Vasas Lászlóné – ügyintéző

Heti bér és új elnevezés

Ezúton szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a 
2011. második félévi helyi adófizetési kötelezettség 
(kommunális adó, gépjárműadó, iparűzési adó) 2011. 
szeptember 15-én lejárt.

Kérem, ha fizetési kötelezettségüket a fenti határ-
időre nem teljesítették, minél előbb pótolják! Ellenke-
ző esetben a végrehajtási eljárást megindítom: letiltás 
munkabérből, nyugdíjból, hatósági átutalás (inkasszó) 
folyószámlára, gépjárműadó hátralék esetén a gépjármű 
forgalomból kivonásának kezdeményezése.

Fizetési kötelezettségeiket átutalással is teljesíthetik a 
Szabolcs Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámokra:

Gépjárműadó: 68800075-11044671
Iparűzési adó: 68800075-11044626
Kommunális adó: 68800075-11044619
Késedelmi pótlék: 68800075-11044640
Bírság beszedési: 68800075-11044633
Talajterhelési díj: 68800075-11066626
Felmerülő kérdéseikkel kapcsolatosan rendelkezésük-

re állok ügyfélfogadási időben: hétfő és szerda: 800-1700 
óra között; kedd, csütörtök, péntek: 800-1200 óra között, 
valamint telefonon: 42/265-237.

Köszönettel:
Dr. Kiss Erika – ügyintéző

Adókötelezettség

A Hírmondó júliusi számában tájékoztattuk Olvasó-
inkat a gyermekvédelmi kedvezmény pénzbeli támogatás 
kifizetésének feltételeiről, valamint annak időpontjairól. 

Jogszabályi változás miatt az önkormányzat – a ko-
rábbiakkal ellentétben – igénylését csak augusztus 1-10. 
között nyújthatta be a Magyar Államkincstárhoz. A 
Kincstár a megigényelt támogatást 2011. augusztus 25-
én utalta Önkormányzatunknak, amit négy nap múlva 
utaltunk tovább a jogosultak számlájára.

Kerecseny Ferencné – ügyintéző 

Késedelmes utalás

A Biri Hírmondó 2011. júliusi számának 4. oldalán 
cikket jelentettünk meg „Komposztálás pályázati forrás-
ból” címmel. A cikkből kiderült, hogy a Közös Kincs 
Oktatási Szolgáltató  Közhasznú Nonprofit Kft. közel 
kilencmillió forint összegű, 95 %-os támogatásban ré-
szesült 350 darab komposztáló láda beszerzésére. 

Augusztus utolsó napján minden családot megkér-
deztünk, a továbbiakban vállalja-e, hogy a háztartásában 
keletkezett szerves hulladékot a kuka helyett a gazdasági 
társaságtól kapott –27.000 forintot érő– komposztálóba 
gyűjti. 

A láda mindenkinek „megéri”, hiszen elszállításra nem 
kerül, így költségei nincsenek, másrészt a komposztáló 
ládához most minden család ingyenesen juthat hozzá.

A családoknak csupán azt kell vállalniuk, hogy részt 
vesznek a komposztálást népszerűsítő programban, va-
lamint a komposztáló ládákat a célnak megfelelően fog-
ják használni.

Komposztáló láda ingyen!
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„Nagyot ígérni ma sem akarok, de az elkezdett 
munkát folytatni szeretném …” – olvashattuk egy 
évvel ezelőtt Almási Katalin polgármester-jelölt 
szórólapján. Majd, amikor kinyitottuk a szóróla-
pot a következő szavakkal találkoztunk: összefo-
gás, együttműködés, tenni akarás.

Almási Katalin szándéka találkozott a birisi vá-
lasztópolgárok többségének igényével, hiszen polgár-
mesterré őt választották. Azóta közel egy év telt el. 
Mindannyian kíváncsiak vagyunk, milyen változások 
történtek a község irányításában és életében? Arra kér-
tük tehát polgármesterünket, hogy a Biri Hírmondó 
olvasói számára az elmúlt időszakról készítsen gyors 
mérleget és mutasson fel jövőképet.

- Ön szerint, mi lehet az a mottó, amiben össze 
lehetne sűríteni az elmúlt egy év történéseit, 
az önkormányzat tevékenységét?

- Ha egy mindent magában foglaló mottót kell 
megfogalmaznom, akkor az a következő: „Ma-
radéktalanul kihasználni a lehetőségeket!” De 
ez nem csupán tavaly október óta érvényes; így 
gondolkodunk már 2009 augusztusa óta, s en-
nek tükrében ténykedik az önkormányzat azóta 
is. S ez eddig sikereket is eredményezett, hiszen 
a 2010 októbere óta benyújtott tizenhárom 
pályázatból hét nyert, összesen több mint 28 
millió forint pluszforráshoz juttatva települé-
sünket. A benyújtott pályázatokból négyet még 
nem bíráltak el (összesen 45 millió forint ösz-
szegben), így elmondható, hogy eddig 54 %-os 
sikerrel pályáztunk.

- A pályázatok mellett, milyen forrásból törté-
nik a település infrastrukturális fejlesztése, 
illetőleg az eszközállomány gyarapítása?

- Az elnyerhető források mellett természetesen 
a saját forrásnak is nagy szerepe van, amit az 
tesz lehetővé, hogy a korábbiaknál sokkal ta-
karékosabb gazdálkodást folytatunk. Éves 
költségvetésünkben ennek megfelelően önerős 
beruházásokra is különítettünk el forrást. Az 
önkormányzati választás óta közel 19 millió 
forintot fordítottunk fejlesztésre. Ennek ke-
retében aszfaltoztattuk le a temetői utat, pad-
káztattuk le a főút nyugati oldalát, építettük ki 
a Kossuth úton a parkolót, és a faluház belső 
felújítását, valamint terasz és parkoló építését is 
ebből finanszíroztuk.

- Hogyan alakul az önkormányzat likviditá-

sa? Kerülhet-e még egyszer adósságrendezés 
közelébe az önkormányzat? 

- Az önkormányzatnak közel 19 millió forint le-
kötött betéte van, likviditási gondjaink nincse-
nek, azaz folyamatosan fizetjük számláinkat.

- Vannak-e kintlévőségei az önkormányzatnak?
- Ha kintlévőségen azt értjük, hogy a tizenhét-

millió forint összegű egyházi kártalanítás ösz-
szege, valamint a négymillió forint összegű vis 
maior támogatás még mindig nem érkezett 
meg a számlánkra, akkor természetesen van-
nak kintlévőségeink. Emellett Szakoly Község 
Önkormányzatával is perben állunk több mint 
hatmillió forintos igénnyel. Sőt még a szenny-
vízberuházásból is várunk több mint 15 millió 
forintot az OTP-től. Remélhetőleg minél ha-
marabb realizálódnak a fent említett bevételek, 
így továbbra is likviditási gondok nélkül gazdál-
kodhatunk a község vagyonával.

- A fentieken túl milyen területeken van még 
tennivalója az önkormányzatnak?

- Földrajzi adottságainkból következően „nyit-
nunk kell” a kistérségi (a későbbiekben a járási) 
központ felé. Ezért is szorgalmazzuk a kerék-
párút kiépítését Biri és Nagykálló között. Biri-
be semmiféle ipar nem települt az elmúlt év-
tizedekben, sőt a helyi vállalkozók is kevesebb 
munkát adnak lakosainknak, ezért a későbbi-
ekben arra kell törekednünk, hogy bővítsük a 
munkalehetőségeket. Emellett természetesen 
tovább kell szépítenünk, csinosítanunk, lakha-
tóbbá tennünk falunkat.

- Milyen fejlesztésekre kerülhet még sor a faluban?
- Bírálat alatt áll a közösségi tér kialakítására 

2010-ben benyújtott pályázatunk, melynek 
sikere esetén a faluház és a sportpálya közötti 
teret tennénk rendbe, s adnánk a falu lakói-
nak használatába. Szükséges volna a temetői 
út aszfaltozásának folytatása is. Emellett hozzá 
kellene kezdeni a faluközpont megújításához, a 
Községháza felújításához, sőt –megfelelő pályá-
zati kiírás esetén– egy egészségház, és egy tájház 
megvalósításában is gondolkodhatunk.

- Amint hallom tervek bőven vannak.
- Így van. Csak akkor léphetünk előre, ha tudjuk, 

mit akarunk. – zárta le a beszélgetést Almási 
Katalin polgármester.

Polgármesteri évértékelő
„Maradéktalanul kihasználni a lehetőségeket!” 

~ Beszélgetés Almási Katalin polgármesterrel ~
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Az idén augusztus 27-én került sor az immár 
hagyománnyá vált „Birisi” Tócsnifesztiválra, 
amit 7. alkalommal rendezett meg a Közös 
Kincs Közhasznú Nonprofit Kft.

A fesztivált megtisztelte jelenlétével Dr. Budai 
Gyula országgyűlési képviselő, a környező telepü-
lések polgármesterei (Juhász Zoltán, Nagy Sán-
dor, Pálosi László, Szűcs Zsolt és Orosz Mihály 
Zoltán), valamint a Szabolcs Takarékszövetkezet 
Területi Igazgatója, Margitai Sándor. 

A fesztivál helyszíne a Faluház mögötti tér és a 
sportpálya területe volt. Déltől minden érdeklő-
dőt frissítővel és ebéddel vártak (babgulyás, spa-
getti, tócsni) a rendezők. Pihentetőként a szemlé-
lődők a kovácsműhelyben megismerkedhettek a 
mesterség fogásaival.

Az idei fesztiválon sok színes program közül 
válogathattak a résztvevők. Elsőként a Keleti Mo-
torosok mutatkoztak be a sportpályán. Veterán 
motorok és autók várták az érdeklődőket. A bát-
rabbak motorozhattak is. A pályán egész délután 
pónin lovagolhattak a gyerekek. Sőt az érdeklő-
dők az íjászatot is kipróbálhatták.

A sportpályán street-fighter bemutatót lát-
hattunk, ami most is odavonzotta a motorozás 
szerelmeseit. A motoros bemutató után a színpad 
felé fordult a nézők figyelme, ahol elsőként a Vá-
sári komédia Garagulya módra szórakoztatta a 
közönséget.

A fesztivál történetében először „kutyás” be-
mutatót is láthattunk. A gyerekek és felnőttek 
egyaránt örültek a Nyíregyházi Kutyaiskola szín-
vonalas bemutatójának. A Kutyaiskola bemuta-
tóját követően ismét a színpad került a figyelem 
középpontjába, ahol fellépett a birisi hagyomány-
őrző Estike Népdalkör. Ezt követően a Vásárhe-
lyi László Alapfokú Művészeti Iskola két tanuló-
ja – településünk büszkeségei –, Varga Csilla és 

Szabó László előadásában ismert slágereket hall-
hattunk. Az ifjú tehetségek után a közönség to-
vábbi szórakoztatásáról a Kállai Kettős Néptánc 
Egyesület, a Grátisz Mazsorett Csoport, végül 
pedig a Vojake Shave cigány hagyományőrző ze-
nekar gondoskodott.

A Debreczeni Arany-Keresztes Lovagok 
Egyesületének előadásában bepillanthattunk a 
középkor világába, megismerhettük a lovagkor 
fegyverzetét, harcművészetét, szokásait.

A fesztiválon a gyerekek kézműves foglalkozá-
sokon vehettek részt (fafaragás, csuhévirág-készí-
tés, gyertyaöntés, batikolás). Az óvodások legna-
gyobb örömére az óvónők felügyeletével LEGO 
sátor működött, ahol a legkisebbek késő délutá-
nig építhették „LEGO remekeiket”. Az idén sem 
maradhatott el természetesen az arcfestés, amit a 
gyerekek most is lelkesen fogadtak.

Az est folyamán a Herenciások előadásában 
betekintést nyerhettünk a dél-amerikai indiánok 
zenei világába. Utánuk – és a finom körömpör-
költ-vacsora után – a Megasztár-5 döntőse, Kö-
kény Attila fellépése fokozta a hangulatot. Őt 
követően a Tűzlovagok látványos produkciójá-
ban gyönyörködhettünk. 

A fesztivál fénypontja mégis a Bikini élő kon-
certje volt, ahol D. Nagy Lajos és csapata ferge-
teges hangulatú zenéléssel kápráztatta el népes 
rajongó táborát. A fesztivált most is szemet káp-
ráztató, negyedórás tűzijáték zárta.

A fesztiválra közel négyezren látogattak el. Az 
eddigi legnagyobb rendezvény volt a település éle-
tében. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
Közös Kincs Közhasznú Nonprofit Kft-nek, hogy 
ismét megrendezte a nyárzáró-ősznyitó rendez-
vényt, valamint a szervezőknek a színvonalas prog-
ramok lebonyolításában való közreműködést!

Zakar Erzsébet 
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A Fesztivál képei

A rendezvény résztvevői

Készülnek a LEGO-csodák

A Street-fighter bemutató a II. János Pál utcán

A Grátisz Mazsorett Csoport bemutatója

A dél-amerikai Herenciások a színpadon

A Bikini együttes koncertje

A fenti néhány képen túl, a 7. Birisi 
Tócsnifesztiválról készült fotókat a 
www.biri.hu weboldal galériájában 
tekinthetik meg Kedves Olvasóink!
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A budapesti székhelyű MEGGLE Kft. au-
gusztus 11-én adományban részesítette önkor-
mányzatunkon keresztül településünk lakosait. 
Most habtejszínt és főzőtejszínt oszthattunk in-
gyenesen Biri minden családja számára.

Újabb adomány

A válasz: igen. Sok-sok próbálkozás, bírósági beadvány, fellebbezés után a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Bíróság 2011. augusztus 17-én, a 3277. sorszámú Végzésével nyilvántartásba vette közhasznú feladatok ellá-
tására is feljogosított egyesületünket, Civil Kontroll – Biri Polgárőr Egyesület néven. 

A kezdetek? 
Tavaly nyáron kértünk segítséget a megalakulásunk-

hoz a nagykállói polgárőrök egyik vezetőjétől. Nos, ez 
a segítség ki is merült egy minden szempontból rossz, 
jogilag semmilyen módon nem elfogadható alapszabály 
rendelkezésünkre bocsájtásában. Köszönjük. Elraktá-
rozzuk emlékezetünkben azt a szellemi erőfeszítést, azt a 
lelki támaszt, azt a szakmai segítséget, amit öntől egy év 
alatt kaptunk, Elnök Úr. A semmit. S tartjuk magunkat 
(önálló, minden egyéb szervezettől független egyesület-
ként megtehetjük) a régi mondáshoz: amilyen az adjon-
isten, olyan a fogadjisten…

Kedves Polgárok!

Polgárőrségként, faluőrségként elsődleges felada-
tunknak tekintjük a bűncselekmények elkövetésének 
megelőzését, a különböző tulajdonformák védelme ér-
dekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok 
összefogását, rendszeres működésük szervezeti összehan-
golását. 

A polgárőrség szervezése mellett Egyesületünk az 
1997. évi CLVI. törvény 26. § c) pontjában felsorol-
tak közül az alábbi tevékenységeket folytatja közhasznú 
tevékenységként: szociális tevékenység, családsegítés, 
időskorúak gondozása; kulturális tevékenység; emberi 
és állampolgári jogok védelme; fogyasztóvédelem; bűn-
megelőzés és az áldozatvédelem.

 Az Egyesület aktív, napi kapcsolatot tart fent külön-
böző jogvédő szervezetekkel, ügyvédi irodákkal, melyek 
segítségével az állampolgárokat ért joghátrányokat kí-
vánja orvosolni úgy, hogy előadásokat, különböző gyű-
léseket szervez, valamint a helyi sajtóban tájékoztató 
dolgozatokat készít. 

Az Egyesület aktív fogyasztóvédelmi tevékenységre 
készül, hiszen napjainkban az állampolgárok teljesen 
ki vannak szolgáltatva a különböző multinacionális 
áruházláncoknak, vállalatoknak, közszolgáltatást végző 
cégeknek.

Képviselni kívánjuk a banki hitel károsultakat, hi-
szen a törlesztő részlet elmaradása miatti személyes -és 

telefonos felkeresések zaklató jellege önálló jogi kategó-
ria. De segítséget kívánunk nyújtani a már végrehajtás-
sal fenyegetett ingatlanok, ingóságok tulajdonosainak, 
birtokosainak is, hiszen magánszemélyként is, de most 
már közhasznú egyesületként is kapcsolatban leszünk – 
vagyunk – faktoring cégekkel, különböző bankok be-
hajtási csoportjaival, valamint kifejezetten olyan céllal 
alakult egyesületekkel, melyek elsődleges célja a banki 
hitel károsultak védelme. 

A szociális tevékenységünk ellátásához az egyházak 
kapcsolatát keressük, kulturális missziónkba pedig be 
kívánjuk vonni a helyi iskola tanárait, dolgozóit. 

 Keressenek tehát minket ötleteikkel, gondjaikkal, 
panaszaikkal nyugodtan. Állítsanak meg az utcán, jöj-
jenek el az Egyesület székhelyére, lépjenek be hozzánk 
– hiszen Egyesületünk jó szívvel várja mind a telepü-
lés biztonságáért tenni kész, mind az egyéni problémá-
jával, ötleteivel hozzánk forduló állampolgárokat. A 
tagság korlátlanul bővíthető. Várjuk magánszemélyek, 
vállalkozók önkéntes felajánlásait, most dolgozunk az 
önkormányzattal történő együttműködési megállapo-
dáson, azonnali kapcsolatot vettünk fel az Élet Bölcsője 
Közhasznú Egyesülettel, mely most a Nyír-Flop Kft.-vel 
harcol a csekkes befizetésért, s amely harc mellé odaáll 
a mi Egyesületünk is – az önök oldalán. Van még szol-
gáltató, mely alappal tarthat attól, hogy nem hagyjuk 
magukra önöket…

 Hamarosan látni fognak bennünket az utcákon, lesz 
egy segélyhívó telefonszám, talán járőrautó is (ez már 
majdnem pénz-paripa-fegyver…), lesznek előadások, a 
székhelyünkön állandó, ingyenes jogi tanácsadás, talán 
állandó rovat is a Biri Hírmondóban, egy szóval: meg-
érkeztünk. Jogászaink nem kis munkát fektettek abba, 
hogy a sok gáncsoskodás, „jóakaratú” segítségnyújtás 
ellenére egy jogtechnikai bravúrral pontot tegyenek en-
nek az ügynek a végére. Nekik viszont tényleg őszinte 
köszönet jár. A bíróság döntött. A cikk elején említett 
polgárőr meg hadd rágja a körmét, hogy hol rontotta 
el…

Tisztelettel: Civil Kontroll-Biri Polgárőr Egyesület 

Polgárőrség Biriben?

Az önkormányzati törvény alapján „a képviselő-testület 
évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást 
tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szerve-
zetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.” Ez 
alapján szeretettel meghívom Önt a közmeghallgatásra, 
melyet
a Községháza tanácskozótermében tartunk
2011. november 24-én 1800 órai kezdettel.

Almási Katalin – polgármester 

Közmeghallgatás
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Megyei III. osztály – Nyíregyházi Csoport

2011-2012. évi bajnokság 
Őszi sorsolása

2011-ben ötéves lett iskolánk Kedves Tábora, ami 
Felsődobszán található. A Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei kis településen ugyan kevesen élnek, a környezete 
viszont csodálatos és a tábor határában ott hömpölyög 
a Hernád folyó. Mi már harmadik alkalommal vettünk 
részt ezen az egyhetes nyári táborozáson.

A csoportunk augusztus 3-án reggel indult. Busszal az út 
hosszú, de nem fárasztó, mert Tokajnál mindig megállunk 
pihenni és vásárolgatni. A tábor a tavalyihoz képest sokat 
változott. A régi épület mellé hatalmas csűr épült, sőt ját-
szótér is került melléje. A kinti sütéshez-főzéshez pedig egy 
nagy kemencét építettek.

A reggeli ébresztő és készülődés után a délelőttök kéz-
műves foglalkozásokkal teltek. Ezek között volt gyöngyfű-
zés, harisnyavirág-készítés, fonás, üvegfestés. Ezután jött 
az ebéd. Rövid pihenés után jól esett csobbanni a tábori 
medencében. Az uzsonnát ügyességi vetélkedők követték 
(kislabda hajítás, labdajátékok, ugrókötelezés, bowling). 
Az új csűrben kvízvetélkedővel majd esti diszkóval zártuk a 
napot. A kvíz-vetélkedőt azért szerettük, mert ezek a tábor-
ról, a táborlakókról, a tábori élet mindennapjairól szóltak.

Hagyomány, hogy a tanárok segítségével csapatokat ala-
kítunk. Idén öt csapat alakult. A csapatok pontjaikat az 
ügyességi és az esti kvíz-vetélkedőn gyűjthették. A tagok 
rossz magatartása miatt pontlevonás járt. Mivel az egyes 
csapattagok nem ismerték egymást, meg kellett ismerked-
ni. A tábor vége felé már mindenki szinte mindenkit is-
mert.

Szombaton Jósvafőre kirándultunk. Az út egy kicsit 
hosszúra sikeredett, de a látvány megérte a hosszú buszo-
zást. A cseppkő-barlangban két órás túrát tettünk. Fan-
tasztikus volt! Nekünk a csillagvizsgáló tetszett a legjob-
ban. Ez egy 250 tonna, 97 m magas és 120 lépcsőfokos 
képződmény. Olyan, mintha faragták volna, pedig csak a 
természet alkotta. Az óriások termében pedig egy zenével 
aláfestett fényjáték volt látható. A koncertterem komoly-
zenei koncerteknek, sőt esküvőknek is helyet ad. Befogadó 
képessége 2.500 fő. A barlangban magas a páratartalom és 
mindig +10 ºC van.

A hazautazás előtti napon már mindenki a csapatver-
seny eredményhirdetését várta. A győztes jutalma idén is a 
vándordíj és a torta volt. Ezután éjfélig tartott a zenés buli.

Az egy hét alatt sok-sok élménnyel gazdagodva és újult 
erővel érkeztünk haza. Szeptemberben visszatérünk, hogy 
részt vegyünk az erdei iskolában!

Kemény Richárd és Kemény Viktor 8. osztályos diákok

Kedves Tábor

Felhívom mindazok figyelmét, akiknek tulajdo-
nában, kezelésében olyan földterület, illetve olyan 
gazdanövényként számba jöhető kultúra, vagy más 
növényzet van, ahol az amerikai fehér szövőlepke 
fertőzése megtalálható, azonnal kezdje meg a fel-
számolását!

A védekezési kötelezettséget a 2008. évi XLVI. 
törvény, valamint a 43/2010. (IV. 23.) FVM ren-
delet írja elő. Az amerikai fehér szövőlepke esetében 
igyekezzünk a védekezést mielőbb végrehajtani, 
mert fiatalabb hernyók ellen azok szétszéledése előtt 
a védekezés hatékonyabb. A kisebb hernyófészkeket 
távolítsák el és semmisítsék meg, ha ez nem oldható 
meg, használjanak rovarölő készítményeket.

A védekezés kivitelezésénél ügyeljünk arra, hogy 
az a környezetre ne jelentsen veszélyt. Közterülete-
ken, vizek mellett, virágzó növények közelségében 
más-más technológia alkalmazása szükséges. Közte-
rületen veszélyes készítményt ne használjunk!

Felhívom a figyelmet a munka- és egészségvédel-
mi rendszabályok betartására.

Kerecseny Ferencné – ügyintéző

Amerikai 
fehér 

szövőlepke

08.21. 1700 Bököny SE Biri  SE

08.28. 1700 Biri  SE Nyírbogdány SE
09.04. 1600 Tiszatelek SE Biri  SE
09.11. 1600 Biri  SE Tiszavasvári SE II.
09.18. 1500 Nyírturai   FC Biri  SE
09.25. 1500 Biri  SE Tiszaeszlár SE
10.02. 1500 Ramocsaháza SE Biri  SE
10.09. 1500 Nagykállói VSE II. Biri  SE
10.16. 1400 Biri  SE Nyírtét SE
10.23. 1400 Tiszadob SE Biri  SE
10.30. 1400 Biri  SE Frimex  FC
11.06. 1300 Nyíregyházi FC Biri  SE
11.13. 1300 Biri SE Bashalom SE
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Október elseje húsz év óta az Idősek Világnapja-
ként ismert, a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról 
emlékezünk meg ilyenkor. 

A legszebb művészet tudod mi,
Derült szívvel megöregedni.
Pihenni, hol tenni vágyol, 
Szó nélkül tűrni, ha van, ki vádol. 

Sík Sándor: A legszebb művészet (részlet)

Hetven-nyolcvan esztendőt megélni, átküzdeni nem 
kis dolog. Éppen ezért, az idős embereket tisztelnünk 
kell! Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támo-
gatásukat, szeretetüket és annak érzését, hogy értékeljük 
őket. 

Igyekszünk odafigyelni idős társainkra, törekszünk 
egymás mélyebb megértésére, jobb megismerésére, hogy 
lássuk meg és keressük egymásban az értékeset, az elsajá-
tításra, a követésre méltót. Mindennapi munkánkhoz az 
elődök nyújtotta mintából meríthetünk hitet, erőt, bá-
torságot. Szebbé és reménytelibbé teszik életünket. So-
kat segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, vélemé-
nyük, bölcsességük megosztásával. Minden életkornak 
megvan a maga szépsége, megvannak a sajátos feladatai. 
Valamennyi életszakaszban megtesszük, amit vár tőlünk 
környezetünk, családunk, munkahelyünk. Így tették ezt 
szüleink, nagyszüleink, idős barátaink és ismerőseink is. 

Kívánom, hogy valamennyien járuljunk hozzá a 
nemzedékek közötti, illetve a családon belüli emberi 
harmónia, odafigyelés, közösségi gondolkodás és ösz-
szetartozás megteremtéséhez, mely idős embertársaink 
szívét melegséggel, békességgel tölti meg. 

Sokan ismerjük azt a mondást, miszerint arról ismer-
szik meg egy ember, s arról ismerszik meg egy adott kor 
vagy adott társadalom, hogyan bánik időseivel. A bölcs 
ember, a tisztességes és alázatos ember tudja, hogy időse-
ink, bölcs öregjeink nélkül mi magunk sem lennénk: tő-
lük kaptuk az életet, tőlük kaptuk szellemi és kulturális 
javainkat, az ő kezük munkájából épült fel mindaz, amit 
mi a saját munkánkból építhetünk tovább. 

Idén Biriben egy szépkorú lakos ünnepelte 90 éves, 
hat szépkorú lakos pedig 90 év fölötti születésnapját. 
Kik is ők?

Szegfü Pálné (Ferencz Erzsébet) 98 éves,
Svank Jánosné (Simon Mária) 94 éves,
Szilágyi Ferencné (Vass Mária) 92 éves,
Barkaszi Miklósné (Kozma Ilona) 92 éves,
Béni Mihályné (Buczkó Anna) 91 éves,
Csorba Miklósné (Varga Magdolna) 91 éves,
Zsigó Ferencné (Nagy Ilona), 90. éves.
További nyugodt, boldog éveket és jó egészséget kívá-

nunk Biri minden szépkorú lakosának, és természetesen 
minden magas kort elérő lakosunknak!

Almási Katalin – polgármester 

Szépkorú lakosaink

Legidősebb lakosunk: a 98 éves Szegfü Pálné

A 94 éves Svank Jánosné egyik leányával

A 92 éves Barkaszi Miklósné

Legidősebbjeink
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Vasas Zsuzsanna Gyöngyi & Molnár László 
június 18-án

László Mária & Kassai Attila 
augusztus 6-án

Liskán Barnabás
(édesanyja: Csizmár Zsuzsanna) január 02.

Vasas Gabriella
(édesanyja: Vasas Zsuzsanna) január 24.

Fábián Bence
(édesanyja: Móricz Annamária) március 15.

Tóth Ákos
(édesanyja: Tóth Elizabet) július 20.

Papp Hella
(édesanyja: MFerencz Noémi) augusztus 27.

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.
Petrás Mihály (87) július 22.

Fájó szívvel 
búcsúzunk!
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Minden munkanap 700-1600 óra között műszaki vizs-
gáztatás a Balkány, Bocskai út 1. számú telephelyen.

Tevékenységünk: Személy- és tehergépjárművek, 
motorkerékpárok műszaki vizsgáztatása, Nemzetközi 
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tók, pótkocsik lassújárművek műszaki vizsgáztatása, 
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Férfi, női és gyermek fodrászat; 
alkalmi és modern frizurák 

készítése. A vendégeket várja:

Kigyósiné Balogh Gabriella [+36-20/344-0047]

Hagyományos- és elektrokozmetikai kezelések, 
arcápolás, arctisztítás, tini-kezelés, gyantázás, 3D-s 
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