Jubileumi Tócsni Fesztivál
2014-ben számos jubileumot ünnepelünk Biriben.
Huszonöt éve, 1989. január 1-jétől lett Biri ismét önálló község. Tizenöt éve, 2000 augusztusában jelent
meg a Biri Hírmondó első száma. Tíz éve, 2004. július 19-én alakult meg a Dankó Pista Egységes Óvodabölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola. S
tíz éve rendeztük meg első alkalommal a Birisi Tócsni
Fesztivált.

Rendezvényünk lebonyolítására első alkalommal
2005-ben volt lehetőségünk, amelyre akkor még csak
ötszáz fő látogatott el. A fesztivál népszerűségét az is
bizonyítja, hogy tavaly már tizenháromezer érdeklődő fordult meg rendezvényünkön. Évről évre sikerült
bővíteni a fellépők számát és körét, a kísérőprogramokat, a látogatókat kiszolgáló egyéb szolgáltatásokat,
melyek a vendégek számának folyamatos növekedését,
valamint a település régiós elismerését eredményezte.
Persze sokan megkérdezik – főleg a távolabbról
érkező érdeklődők – mi is a tócsni? A tócsni (más
nevein berhe, cicege, görhöny, harula, kremzli,
krumpliprósza, lapcsánka, mackó, pacsni, placki, stb.)
reszelt nyers krumplival és liszttel készült, zsírban,
vagy olajban sült nemzetközi népi étel. A legvalószínűbb feltételezés szerint a tótlángos névből alakulhatott ki a tócsni név, ami Magyarországon a lapcsánka
elnevezés után a legelterjedtebb.

Az alaprecept a legszegényebb időket idézi, a népi
találékonyság azonban mindig kiegészítette azzal,
amihez éppen hozzá tudott jutni. S mivel a nagykállói
járás szinte minden településén hagyomány és megélhetési forrás a krumpli termesztése, értelemszerűen mi
is ezt az ételt választottuk fesztiválunk „jelképének”.
Ebben az évben, az évfordulóra tekintettel nagyszabású fesztivált szervezünk, melynek széleskörű nappali programjai és zenei palettája minden korosztálynak
kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt.
A Tócsni Fesztivál 2014. augusztus 23-i (szombat)
fellépői között szerepel az Edda, a Neoton Família,
a Magna Cum Laude, Király Linda & Király Viktor, Majka és Curtis, Vastag Csaba, Kállay-Saunders
András, az X-faktorban feltűnt By the Way, V-Zoy,
a Szupersztrada, valamint Nótár Mary. A színpadok
mellett Party Sátor is helyet kap a fesztiválon, ahol B.
Márk, LeslieOne, Bárány Attila és Voksán Virág DJ-k
gondoskodnak a buli hangulatáról egészen hajnalig.
A Biriben élő emberek számára természetesen az
idén is külön sátrat biztosítunk az ebéd, illetve vacsora
elfogyasztására. Az állandó biri lakóhellyel rendelkező lakosok számára három darab étel- (ebéd, vacsora,
tócsni) és két darab italjegyet bocsátunk ki, melyek a
Községházán vehetőek át 2014. július 15-31. között.
Természetesen szállásadók jelentkezését várjuk az
idén is a +36-20/362-3277-es telefonszámon!

Bővebb információ: www.tocsnifesztival.hu,
www.facebook.com/tocsnifesztival
Szálku István – főszervező
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„A mi piacunk”
Egy évvel ezelőtt piac létesítésére nyújtottunk be
pályázatot, amelynek sikere eredményeként 26,5
millió forint támogatásban részesültünk. Ennek
köszönhetően az önkormányzati tulajdonú, Fő út
77. szám alatti üres telken építtettük meg március
végén/április elején az önkormányzati fenntartású
piacot.

A terveknek megfelelően – portásfülkével, vizesblokkal és gombavizsgálóval ellátott – a piac déli
részén parkolók, északi részén pedig fedett és asztalokkal ellátott standok várják az eladókat és a vásárlókat.
Április 4-én adtuk át hivatalosan az önkormányzati helyi termelői piacot. Az átadó ünnepséget a
járáshoz tartozó települések polgármesterei (Juhász Zoltán, Belicza László, Dr. Spinyhért Zsolt),
önkormányzatunk képviselői közül néhányan
(Herczku Tamás Pál, Katona István, Vasas László),
Dr. Karakó László járási hivatalvezető, Rácz Imre a
megyei Agrárkamara elnöke, Fehér János a Nagykállói Rendőrőrs parancsnoka, Dr. Budai Gyula a
Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára, valamint Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő tisztelte meg jelenlétével.

A legjobban azonban annak örültünk, hogy kisfalunk lakosai közül is szép számmal eljöttek az átadó ünnepségre!
A nemzeti színű szalagot Almási Katalin polgármester, Dr. Budai Gyula államtitkár és Dr. Simon
Miklós országgyűlési képviselő vágta át. Az ünnepi
beszédet és a hivatalos átadási ceremóniát követően
az Estike Népdalkör, valamint az általános iskolások műsora zárta a rendezvényt.

Az átadó ünnepséget megelőzően, majd azt követően is piacosok, árusok kínálták termékeiket.
Ennek megfelelően a piacon minden érdeklődő
nézelődhetett és vásárolhatott. S persze szinte mindenki elmondta, hogy „Milyen szép is ez a piac! A mi
piacunk.”
Elkészült tehát „a mi piacunk”, ahol júliustól lehetőséget biztosítunk minden birisi és környékbeli
kis- és nagytermelőnek, hogy termékeit helyben értékesítse.

Dr. Karakó László járási hivatalvezető és
Dr. Budai Gyula államtitkár a próbavásárláson

Almási Katalin polgármester az „új” és a „régi”
országgyűlési képviselőnkkel
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Amikor megnyitjuk a piacot, talán olyan lesz,
mint ahogyan azt Kosztolányi Dezső elképzelte:
„… mily szép vagy a fényben, milyen diadalmas.
Lüktetve zsibongasz. Az élet ütemére
pezsgesz előttem, …
Micsoda hatalmas, isteni színház,
együtt az ételek és a virágok,
minden, ami jó, szép, a szájnak, a szemnek,
kánaáni bőség.”
Gyirán Zoltán – jegyző

A tavaszi választások
helyi eredményei
A magyar választási igazgatás szempontjából
2014 kiemelt jelentőségű év, hiszen több választás
lebonyolításában kell közreműködniük a választási
szerveknek, mely egész évben feladatokat ró a választási irodákra. Az első nagy feladat az országgyűlési képviselők április 6-i választásának előkészítése
és lebonyolítása volt, május 25-én pedig az Európai
Parlament tagjainak 2014. évi magyarországi választását kellett helyben is elvégeznünk.
A választás előkészítése és lebonyolítása a jogszabályok teljes körű figyelembe vételével, a pártatlanság biztosításával történt. Köszönhető ez a Helyi
Választási Bizottság (HVB) tagjainak, akik hibátlan munkát végeztek. Ők a következő személyek:
Hegedűs Mihály (elnök), Kondorné Oláh Andrea
(elnök-helyettes), Vajda Miklósné, Simon Jánosné,
Kiss Edit, Molnárné Katona Ilona, Szilágyi Lászlóné, Bakai László, Soproni László és Erdélyhegyi
István.
A Helyi Választási Bizottság munkája mellett a
technikai lebonyolításban a Helyi Választási Iroda
tagjai tevékenykedtek: Adorján Anita, Vasas Lászlóné, Zakar Erzsébet, valamint Adorján István és
Keményné Barna Angéla jegyzőkönyvvezetők.

Az országgyűlési képviselők 2014. évi általános
választását Biri 001. számú szavazókörében a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség, Kereszténydemokrata Néppárt nyerte 266 szavazattal (45,47%),
a második helyen a Jobbik Magyarországért Mozgalom végzett 156 szavazattal (26,66%), a harmadik
helyen pedig a Magyar Szocialista Párt, Együtt – A
korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, Magyar Liberális Párt
végzett 126 szavazattal (21,53%).
Az egyéni jelöltek közül a biri választást Dr. Simon Miklós nyerte 251 szavazattal (42,75%), a második helyen Dr. Kiss Sándor végzett 157 szavazattal
(26,74%), a harmadik helyet pedig Dr. Helmeczy
László szerezte meg 144 szavazattal (24,53%).
Az idei Országgyűlési választáshoz viszonyítva
alacsony részvétellel zajlott Biriben az Európai Parlamenti választás. Míg 2014. április 6-án az 1139
névjegyzékben szereplő választópolgár közül 606
fő (53,20%) jelent meg szavazóként, addig a 2014.
május 25-i Európai Parlamenti választáson az 1151
névjegyzékben szereplő választópolgár közül csupán 202 fő (17,55%) kívánt voksolni az Európai
Unió életét közvetlenül befolyásolandó.
A biri Európai Parlamenti választást 100 szavazattal (50%) a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt nyerte meg a
Magyar Szocialista Párt (39 szavazat, 19,5%) és a
JOBBIK Magyarországért Mozgalom (29 szavazat,
14,5%) előtt.
Gyirán Zoltán – jegyző

Nyári gyermekétkeztetés

Az első alkalommal szavazó Kemény Natália és
Hegedűs Mihály HVB-elnök május 25-én

2011-ben 1.036.000 Ft-ot, 2012-ben 1.425.000
Ft-ot, 2013-ban pedig 1.830.000 Ft-ot sikerült
nyernünk a gyermekek nyári étkeztetésének biztosítására. Az idén szintén benyújtottuk igényünket.
Május 7-én a települési önkormányzatok részére szociális
nyári gyermekétkeztetés céljából 2014.
évben nyújtott támogatás
igénylésének
szabályairól szóló rendelet alapján 72 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek számára igényeltük
meg a támogatást 1.711.000 Ft összegben. Ennek
következtében 2014. június 16. és augusztus 29. között, ötvennégy napon keresztül az iskola ebédlőjében
biztosítjuk a gyermekek meleg ebéddel való ellátását.
Vasas Lászlóné – vezető-főtanácsos
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Húszmillió beruházásra
2014. február 20-án hirdették ki az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló
rendeletet, amely szerint azok a települési önkormányzatok részesülhetnek vissza nem térítendő támogatásban, amelyek sem 2012-ben,
sem pedig 2013-ban nem részesültek adósságkonszolidációban.
A támogatás igénybe vehető a település belterületén út, híd vagy járda építésére, felújítására,
karbantartására; vízrendezési és csapadékelvezetési
rendszer kiépítésére, felújítására; településrendezési
tervek készítésére; valamint olyan önkormányzati
tulajdonban lévő épület felújítására, fejlesztésére,
energetikai korszerűsítésére, amely igazgatási tevékenységet, óvodai nevelést, kulturális tevékenységet, szociális vagy egészségügyi feladatellátást szolgál.
A február végén benyújtott támogatási kérelmünkben a Községháza teljes belső felújítását, a
településrendezési terv aktualizálását, közterületrendezést és járdaépítést jelöltünk meg.
A Kormányportálon 2014. március 20-án jelent
meg az a tájékoztató, miszerint önkormányzatunk
húszmillió forint támogatásban részesült, melyből
tizennégymillió forintot építési beruházásra, hatmillió forintot pedig eszközbeszerzésre, valamint
településrendezési terv készítésére fordíthat.
Almási Katalin – polgármester

Szennyvízbegyűjtés
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
módosításával a települési folyékony hulladék fogalma
helyett a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz fogalmát vezették be. Az önkormányzatnak a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére kötelezően ellátandó közszolgáltatást kell szervezni és
fenntartani.
Minderre tekintettel a képviselő-testület április
végén megalkotta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
szóló rendeletét, amely alapján 2014. május 1-jétől
Biri község közigazgatási területén a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését az önkormányzat a
TESZOVÁL Település Szolgáltató és Vállalkozó Kft.vel (Nagykálló, Bercsényi út 6. szám) kötött szerződés
alapján látja el.
A szolgáltatás megrendelése a következő elérhetőségeken lehetséges:
Telefon +36-42/263-267
E-mail: teszoval@teszoval.hu
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Az építési szabályzat és a
településrendezési terv módosítása
Nyolc évvel ezelőtt alkotta meg a képviselő-testület a település igazgatási területére vonatkozó
Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról
szóló 5/2006. (VI.15.) önkormányzati rendeletét,
valamint Településrendezési Tervét.
A Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által a Nagykálló-Biri települések között
tervezett kerékpárút és gyalog-kerékpárút építésének
kivitelezési munkálatai azonban szükségessé teszik,
hogy a fenti építési szabályzatban és településrendezési tervben megjelenítsük a tervezett kerékpárút és
gyalogkerékpárút nyomvonalát és szabályozását.
A településrendezési terv módosításának előkészítéséről a 17/2014. (IV.23.) képviselő-testületi határozatával döntött az Önkormányzat. A határozat
szerint a képviselő-testület az „Épített környezet alakításáról és védelméről” szóló többször módosított
1997. évi LXXVIII. törvény és „A településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet alapján
módosítani kívánja 5/2006. (VI.15.) önkormányzati
rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát és
szabályozási terveit, az alábbiak szerint:
- a 4102. számú Nyíregyháza-Nyíradony kl. út
Nagykálló-Biri szakaszán kerékpárút létesítésével
kapcsolatos szabályozás,
- a Fő út – II. János Pál (volt Sport) utca – Mező
utca – belterületi határ tömbjében helyi sajátosságokat hordozó, különleges terület kialakításával kapcsolatos szabályozás.
A módosításhoz szükséges eljárások, valamint a
szakhatósági véleményeztetések elkezdődtek.
Gyirán Zoltán – jegyző

Zárszámadás
Az államháztartásról szóló törvény alapján a múlt
évi gazdálkodás zárszámadási rendelettervezetét a
polgármester a költségvetési évet követő negyedik
hónap utolsó napjáig köteles beterjeszteni a képviselő-testület elé. Ennek megfelelően a képviselő-testület április 23-i ülésén megalkotta az Önkormányzat
gazdálkodásának 2013. évi zárszámadásáról szóló
rendeletét, amely szerint a múlt évi bevétel főösszege 176,2 millió forint, kiadási főösszege pedig 151,9
millió forint volt. A fentieken túl az Önkormányzat
2013. évben képzett tartalékainak maradványa 25,2
millió forintot tett ki. Az Önkormányzat 2013. évi
gazdálkodása tehát kiegyensúlyozott volt.

A nagybetűs ÉLET és a terveim
Az élet rendje, hogy a gyerekek felnőnek, befejezik középiskolai tanulmányaikat és megteszik első bizonytalan lépéseiket a nagybetűs ÉLET lüktető világában. Egyesek továbbtanulnak, mások munkahelyet
keresnek, s megint mások még nem tudják, mit is csináljanak, merre is induljanak. Arról kérdeztük a birisi
fiatalokat, az érettségit követően milyen tervek megvalósítását tűzték ki célul maguk elé.
Kondor Fruzsina Enikő
(19): Nagyon örülök, hogy jól
sikerült a gimnáziumi tanulmányokat lezáró érettségi vizsgám!
A kérdésre térve: én az utóbbi
csoportba sorolom magam,
tehát még most sem tudom
pontosan, mit is szeretnék csinálni érettségi után, mihez is
szeretnék kezdeni az életben. A
kereskedelem felé húz a szívem,
de még most is bizonytalan vagyok. Ennek megfelelően júliustól munkát keresek, a jövő pedig majd eldönti,
merre is sodor az élet, vagy, hogy mit is tartogat számomra. Egy azonban biztos: bizakodó vagyok, hiszen
nem érzem magam elveszett embernek!
Czimbalinecz György (18):
Két felvételin vagyok túl: a Debreceni Egyetem Tanítóképzőjében már sikeresen teljesítettem
a felvételi szintet; de a Debreceni
Egyetem Agrár- és Vidékfejlesztési Karának sportszervező szakára is elegendő pontom gyűlt
össze. A nyár folyamán dolgozni szeretnék pénzgyűjtési céllal,
s persze a szóbeli érettségi után egy kis kikapcsolódást is
tervezek a haverokkal. Először paintballozni készülünk,
majd a gergelyi-ugornyai Tisza-parton szeretnénk néhány
napot eltölteni. Aztán kezdődhet az ÉLET!
Nagy Adrienn (18): Korábban még rendőr szerettem volna lenni; ezt az elképzelésemet
azonban keresztülhúzta egy sérülés (bordatörés), ami miatt
nem tudtam elmenni a felvételire. Szinte minden tárgyból jelesre érettségiztem, ebből következően készülök a pótfel-vételire: a
Debreceni Egyetemre szeretnék
bejutni. Az, hogy milyen szakra,
attól függ, hogy mit hirdetnek meg. Konkrét elképzelésem és tervem még nincs. Jelenleg a szóbeli érettségire
készülök, azt követően pedig diákmunkában gondolkodom. A nyíregyházi TESCO-ban szeretnék pénztárosként
dolgozni a nyár folyamán.

Kemény János László (18):
Sikeres érettségit követően a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karának Katasztrófavédelmi Szakán szeretnék továbbtanulni.
Úgy érzem, minden esélyem
megvan tervem valóra váltására, hiszen az elmúlt években
rengeteget tanultam és sokat
küzdöttem azért, hogy egyetemi diplomát szerezhessek! A nyár folyamán diákmunka keretében szeretnék
gyűjteni egy kis pénzt az egyetemi tanulmányaimra. A
balkányi Szent Miklós Szeretetotthonban látok majd el
ápoló-gondozói feladatokat.
Kemény Natália (18):
Nem jelentkeztem felsőfokú
intézménybe. Úgy látom, itt
vidéken semmivel sem kön�nyebb munkahelyet találni a
diplomás fiataloknak, mint a
középfokú végzettségűeknek.
Nem szeretnék távol kerülni
a lakóhelyemtől. Szeretnék itt
élni; a szülői ház biztonságot
nyújt nekem. Érettségi után hároméves technikusi képzésben gondolkodom, amire Nyíregyházán több helyen
is lesz lehetőségem. Ezek közül fogok majd választani.
Augusztus elején családi kiránduláson veszek részt; talán
sikerül kipihennem az érettségi fáradalmait!
Katona Lóránt (18): Augusztustól Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rendészettudományi Kar Közrendvédelmi Szakán szeretném
folytatni a tanulmányaimat.
Mind a fizikális, mind a pszichológiai, mind pedig a műveltségi felvételim jól sikerült.
Bízom benne, hogy a felvételiztető ezredesek is így látták! Ha mégsem sikerülne, akkor
a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában folytatom
tovább. A nyár folyamán a „B” kategóriás jogosítványt
szeretném megszerezni, közben pedig Biriben szeretnék
munkát vállalni, no meg pénzt keresni.
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Gaudeamus igitur...
A július 19-én tízéves Dankó Pista Egységes
Óvoda-bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző
Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában véget ért a 2013/2014-es tanév
és nevelési év. S amint az a világ rendje, elbúcsúztunk végzős óvodásainktól, nyolcadikosainktól,
szakiskolásainktól és tizenkettedikes gimnazistáinktól.
Ballagó óvodásaink: Aranyász Zsombor, Barabás Imre, Farkas István, Fintor Alexandra, Fintor
Nikoletta, Kiss Csaba Márk, Kiss Marcell, Kondor Ádám, Lakatos Levente József, Liskán Bianka,
Mezei Barbara, Módis Márk Krisztián, Papp Noémi, Pál Ákos, Simon Sámuel Torda, Szilágyi Eszter, Tóth Bence, Tóth Bianka, Tóth Vanessza, Uri
Norbert, Záhonyi Csaba. Csoportvezetők: Babik
Sándorné, Makár Sándorné, Molnárné Kévés Csilla
és Záhonyiné Rinyu Gabriella.

A ballagó 12/A. gimnázium: Balázs Szabina, Balogh Boglárka Orsolya, Balogh Eszter, Bereczki János, Budai Dániel, Elek Adrienn, Erdélyi Szabina,
Fejér László, Fekete Viktória, Lakatos Katalin, Mák
Nikoletta, Makula Blanka, Mátyás Ádám, Módis
Enikő, Molnár Gyula, Pálinkás Róbert, Rézműves
Dalma, Serbán Dániel, Sztempjén Klarissza Krisztina, Tóth Elizabeth, Tóth Ilona, Tóth Szabina, Váradi Bianka, Vida Dorottya, Zima Károly, Zsoldos
Roland. Osztályfőnök: Jaksi Tímea

A ballagó 12/B. gimnázium: Balogh András, Balogh Annamária, Balogh Edina, Balogh Mónika
Tímea, Bardi Erika Mónika, Bardi János, Barnácz
Ferenc, Czimbalinecz György, Csongrádi Zsolt
Sándor, Gilányi Márk, Halovács Dávid, Katona
Lóránt, Kemény János László, Lakatos Lóránt, Liki
László, Makula Péter, Mányák László, Nagy Adrienn, Nagy Kinga, Orgován Adrienn, Orgován
Klaudia, Pál Patrik, Rézműves Brigitta, Rézműves
Gina, Sebők József, Szűcs Árpád, Timár Anett,
Búcsúzó nyolcadikosaink: Balázs Erik Dániel, Tóth Andrea. Osztályfőnök: Széles Szabolcs
Barabás Miklós, Kassai Petra, Kévés Ádám, Kocsán
Viktor, Kóka Kristóf Attila, Laskai Mihály, Madar
Martin, Madar Máté, Márton Rozália Nikolett,
Matéz Mihály Márk, Mezei Alexandra Szimonetta,
Varga Sándor, Vaskó Eszter Zsófia. Osztályfőnök:
Tóth Attiláné
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„Csak rajtad múlik!”
A végzős 11. fodrász osztály: Balogh Jeanna Margit, Fenyő Jennifer, Kiss Anita Veronika, Lakatos Zoltán, Murzsa Vivien, Szilágyi Erzsébet, Takács Angéla,
Váradi Vanessza, Varga Klaudia, Varga Tünde, Varga
Vivien. Osztályfőnök: Szálku Krisztina

A végzős 11. kőműves osztály: Átyim István,
Bákonyi István, Balogh Zoltán, Beri László, Bódi Ferenc, Dán László, Dankó Péter, Gami Kálmán, Horváth Tibor Bertalan, Jónás Sándor, Rézműves Tamás,
Szőcsi Antal, Szőcsi Gábor, Varga Sándor, Varga Tamás. Osztályfőnök: Hegedűs Mihály

Bendegúz Tanulmányi
Verseny
A Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5. évfolyamán kiemelkedő a tehetséggondozás. Az alapján,
hogy hány gyermek előmenetelét segítjük a Bendegúz Akadémia tanulmányi versenyein, az iskola
már két alkalommal (2012-ben és 2013-ban) kiérdemelte a „Bronzokleveles Iskola” minősítést elkötelezett és kiváló munkájáért.
A tehetséggondozó munkát a 2009/2010-es tanévtől kezdődően végezzük. Az osztályunkból hét tanuló
elkötelezett résztvevője már ötödik éve a több éves hagyománnyal rendelkező, nyelvÉSZ elnevezésű rangos
nemzetközi anyanyelvi tanulmányi versenynek.
A résztvevő diákok – Ujhelyi Gabriella, Záhonyi
Lili, Varga Emese, Matéz Alíz, Kiss Brigitta Dalma,
Lipcsák Evelin és Kerezsi Zoltán – megismerik anyanyelvünk szépségét, játékosságát, sokszínűségét, miközben nemes versengésben mérik össze tudásukat.

Kerezsi Zoltán, Varga Emese, Kiss Brigitta Dalma,
Bohács Györgyné, Záhonyi Lili, Ujhelyi Gabriella,
Matéz Alíz és Lipcsák Evelin
A 2013/2014. tanév május-júniusi vizsgaidőszakában érettségire és szakmai vizsgára jelentkezett tanulók
létszáma:
Szociális gondozó és ápoló:
48 fő
Mentálhigiénés asszisztens:
33 fő
Kőműves:
13 fő
Fodrász:
10 fő
Kozmetikus:
19 fő
Gimnázium nappali tagozat (A osztály):
29 fő
Gimnázium nappali tagozat (B osztály):
28 fő
Gimnázium esti tagozat:
60 fő
Gimnáziumi tanulói jogviszonnyal
nem rendelkező:
16 fő
Szálku István – fenntartó

Tanulóink a Bendegúz nyelvÉSZ versenyen való
teljesítményükért – a verseny rangjának megfelelő –
díjazásban részesültek: mindannyian ezüst fokozatot
értek el; amely ezüstminősítésű oklevelet és kitűzőt
jelent.
A legeredményesebb versenyző Ujhelyi Gabriella
lett, aki a Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia
megyei döntőjébe jutott; így ő képviselte iskolánkat
2014. március 28-án Kisvárdán a Bendegúz Akadémia megyei bázisiskolában megrendezett végső megmérettetésen. A versengés nemzetközi szintű volt.
Ilyen népes mezőnyben nagy dicsőség eredményt elérni. Öröm és dicsőség.
Gratulálunk tanítványaink sikeréhez!
Bohács Györgyné – osztályfőnök
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Startmunka Program
A március és május elejétől indult kistérségi
start-munka program keretében – napi nyolcórás
munkaidőben – húsz főt foglalkoztat az önkormányzat, akiknek túlnyomó többsége a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők közül
került ki.
A kistérségi startmunka programon belül téli és
egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás, valamint mezőgazdasági program valósul meg.
Az első program keretében tíz főt alkalmazunk öt
hónap időtartamra. A brigádot Vasas László irányítja,
akit egy fő munkavezető segít.

A mezőgazdasági termelés az önkormányzati tulajdonú kertekben, valamint a lakosság által rendelkezésünkre bocsátott (bérbe adott) kertekben folyik.
Az így megtermelt áruk egy részét a lakosság számára
osztjuk szét, másik részét pedig értékesíteni kívánjuk.
A kistérségi startmunka program mellett közel öt
hónapon keresztül hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében nyolc főt foglalkoztatunk Palicz
György Tamás vezetésével.
Közfoglalkoztatásra a fentieken kívül képzés keretein belül is sor kerül. A tavalyi évben már megkezdődött a közfoglalkoztatottak képzése, mely idén tovább
folytatódik. Előrelépés a tavalyi évhez képest, hogy a
most induló képzések helyben valósulnak meg.
Adorján Anita – fogalmazó

A Parlamentben jártunk

A program keretében új elemként térburkoló elemek gyártására kerül sor. A gyártáshoz szükséges eszközök egy részét már beszereztük, így a gyártás megindult. A legyártott térburkoló elemekkel a település
rossz állapotban lévő járdáit szeretnénk felújítani.
Ezen program keretében az elemek legyártására van
csak lehetőség, a lerakásukat pedig későbbi közfoglalkoztatási programok keretében kívánjuk elvégezni.
A mezőgazdasági programban szintén tíz főt foglalkoztatunk tíz hónapon keresztül. Vezetőjük Katona
István, akit egy fő munkavezető segít a munkában.
Már a tavalyi évben elkezdődött a termelés a Tájház
mögötti kertben. Idén tovább folytatjuk a megkezdett
munkát, de már jóval nagyobb területen.

A helyi termelői piac átadásakor Dr. Budai Gyula
államtitkár meghívta az Estike Nyugdíjas Egyesület
tagjait egy Parlamenti látogatásra. Az utazásra 2014.
május 26-án került sor. A Parlamentben szívélyes fogadtatásban részesültünk: először egy sétát tettünk
az épület legszebb, legismertebb termeiben. Az idegenvezető részletesen ismertette az építés körülményeit és a megvalósítás részleteit. Megcsodálhattuk
a Kupolateremben a Szent Koronát, az őrségváltást,
a kézzel csomózott szőnyegeket, az ólomberakásos
ablaküvegeket és az intarziás bútorokat. Ezután Budai Gyula, Simon Miklós és az Országgyűlés alelnöke Jakab István fogadta a Nagy Imre tárgyalóban
csoportunkat. Kérdezhettünk bátran, szívesen válaszoltak a kérdéseinkre. A látogatás végén megajándékozták egyesületünket egy gyönyörű reprezentatív
kiadvánnyal, ami az Országházat mutatja be.
Hazaindulás előtt sétáltunk a felújított Kossuth
téren és a Duna parton, sőt ellátogattunk a Szent
István bazilikába is. Jó érzéssel, feltöltődve szálltunk
fel a buszra, és végig jó hangulatban utaztunk haza.

Köszönjük Dr. Budai Gyula államtitkár úrnak és
Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő úrnak,
valamint a Dankó Pista iskola vezetőségének, hogy
mindez megvalósulhatott, és mi a részesei lehettünk!
Az Estike Nyugdíjas Egyesület tagjai
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A betegek szolgálatában
Zakar Erzsébet: Először is szeretnék gratulálni a
30 éves orvosi pályafutásához, és szeretném megköszönni mindazt, amit ezalatt a három évtized alatt
tett a bete-gekért! Mikor volt az a pillanat, amikor
úgy érezte, hogy Önnek ezt a hivatást kell választania?
Dr. Vonza Tibor: 1959-ben születtem Nagykállóban, iskolai tanulmányaimat is itt végeztem. Kezdetben
a reáltudományok érdekeltek, de a középiskola harmadik évfolyamán elhatároztam, hogy orvos szeretnék
lenni. Sokat olvastam iskolánk névadójáról, Korányi
Frigyesről a híres belgyógyászról, a tbc elleni küzdelem
szervezőjéről, a kórházalapítóról. Ezek az olvasmányok
egyre inkább erősítették bennem a hitet, hogy ezt a hívatást válasszam. Egy ilyen elhatározás csak akkor válhat valósággá, ha akarattal, tehetséggel, szorgalommal
és minden erővel küzdeni tudunk érte.
Zakar Erzsébet: Melyik egyetemen szerezte a diplomáját?
Dr. Vonza Tibor: 1983-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen szereztem meg a diplomámat. Az
elmúlt 30 év alatt számtalan szakmai továbbképzésen
vettem részt. Napi munkámnak elengedhetetlen része
az információk gyors megszerzése és alkalmazása. Napi
10-12 órai munka után is igyekszem időt szakítani
szakmai cikkek olvasására. Így figyeltem fel egy görög
filozófus, Platon egyik megállapítására: „A lelket kell
először és legfőképpen ápolni, ha azt akarjuk, a fej is, meg
az egész test is egészséges legyen...” Mai szorongásokkal
teli korszakunkban szükség van a lélek ápolására. Ezért
hét évvel ezelőtt ismét beiratkoztam az egyetem hároméves pszichoterapeuta szakképzésére. Az itt tanultakat
alkalmazom a napi munkámban és ezzel is igyekszem
segíteni a betegeim gyógyulását.
Zakar Erzsébet: Hol praktizált először?
Dr. Vonza Tibor: 1984. május 7-én Biri község körzeti orvosa lettem. Tehát itt, Biriben!
Zakar Erzsébet: A praktizálása alatt mi volt a legnagyobb siker, amit átélt, mint orvos?
Dr. Vonza Tibor: Pályakezdő orvos voltam, amikor
hívás nélkül meglátogattam egy családot. A családban
egy kisgyermeket eszméletlen állapotban találtam,
azonnal mentőt hívtam. A gyors orvosi beavatkozás
után a kisgyermek meggyógyult, ma is él. Az orvos életében nincs annál nagyobb szakmai öröm, mint amikor egy súlyos beteget meggyógyít, újraéleszt, hitet,
reményt ad az élet folytatásához.
Zakar Erzsébet: Milyen változást tapasztalt a település egészségi állapotában az elmúlt 30 évben?
Dr. Vonza Tibor: Az orvos és a beteg közötti kapcsolat egyik fontos tényezője a bizalom. Bevezettem a
szűrővizsgálatokat, az emberek megértették a vizsgála-

tok fontosságát, így egyre többen keresik fel a rendelőt. A betegségek korai felismerése és kezelése vezet a
gyógyuláshoz, amiért én – a munkatársaimmal együtt –
mindent megteszek. Harminc éve erre tettem az esküt,
ezt az utat választottam.
Zakar Erzsébet: Ha lehetne egy kívánsága és lenne rá lehetősége, hogy változtasson valamit az egészségügyben, akkor mi lenne az?
Dr. Vonza Tibor: Járási központ lett Nagykálló,
ezért szeretném, ha újra működnének a különböző
szakrendelések a városban. Ez a beteg emberek érdekeit
szolgálná.
Zakar Erzsébet: Milyen fontos tanácsokkal látná
el a településen élő embereket?
Dr. Vonza Tibor: Fontosnak tartom a rendszeres
szűrővizsgálaton való részvételt; az orvosi utasítások
betartását; az egészséges életmódot, a sok mozgást,
sportolást. A település önkormányzata is sokat segít
ebben sikeres pályázataival. A lakosság jó közérzetéért,
jó egészségéért sportpályákat épít. A Nagykálló-Biri között tervezett kerékpárút megépítése is ezt a célt szolgálja.

Zakar Erzsébet: Milyen tervei vannak a jövőt illetően?
Dr. Vonza Tibor: A KÁLLFO Jóléti Szolgálat Alapítvány Kuratórium elnöke vagyok. Egy sikeres pályázatnak köszönhetően szeretnék a „Kincsem az egészségem” címmel előadásokat tartani a lakosságnak. Bízom
Polgármester Asszony támogatásában! … Jó érzés látni
a település fejlődését, a felújított épületeket, a jól működő intézményeket. Jó érzés ott dolgozni, ahol Almási
Katalin a polgármester, aki az emberek gondjait átérző
és azon segíteni akaró, humánus egyéniség. Harminc
év hosszú idő egy ember életében, egy munkahelyen
dolgozni, a nehézségeken felülemelkedni, a sikereknek
örülni – és még ha lehet – sokáig hűséggel szolgálni.
Zakar Erzsébet: Köszönöm az interjút!

Biri Hírmondó

9

KÖNYVAJÁNLÓ
Márciusban tíz, majd ezt követően áprilisban,
további hat kötet érkezett meg könyvtárunkba a
„Nemzeti Könyvtár” sorozatból.
A Nemzeti könyvtár a magyar írott kultúra legjavát
gyűjti egységes sorozatba. A válogatás első szempontja
az olvasmányosság, a második a sokszínűség, a harmadik pedig nemzeti önbecsülésünk erősítése. Mindezt a
tartalomhoz illő nemes kivitelben, a nagy XVIII. századi erdélyi nyomdász, Misztótfalusi Kis Miklós antikva
betűiből szedve.

A legújabb kötetek között található Móricz Zsigmond Erdély trilógiája, valamint Gárdonyi Géza Az
én falum című novellagyűjteménye. Szintén megjelent
Romsics Ignác könyve Bethlen Istvánról, és a Magyar
ünnepek sorozat részeként a Magyar karácsony című
kiadvány.
A Magyar írók rovatban Kós Károly Az országépítő
és Kodolányi János A vas fiai, míg a Magyar hősök rovatban a Bánffy Miklósnak emléket állító kötet látott
napvilágot.
Rejtő Jenő és Kosztolányi Dezső három-három regénye, Komjáthy István Mondák könyve, Széchenyi
Zsigmond Ahogy elkezdődött, Venetianer Lajos A magyar zsidóság története, valamint Fraknói Vilmos Pázmány Péter és kora című művét is olvashatják a kedves
érdeklődők.
Tóth Marianna – könyvtáros

Biri néne receptje

Zöldség tócsni
fokhagymás
joghurttal
A tócsni a gasztronómiában nagyon széles körben
alkalmazott étel. Talán legismertebb fogyasztási módja, mikor önálló fogásként csak a tócsnit tálaljuk. Sült
húsok elkészítése esetén is előfordul a tócsni, akár töltelékként, akár bő olajban sütött hússzelet bundájaként,
vagy kész húsos főétel (pl. pörkölt, tepsiben sült húsok)
mellett köretként is szokás fogyasztani.
A tócsninak több változata ismeretes fűszerezésben,
elkészítésben, s persze a hozzávalókat illetően is: almás,
gombás, húsos, kefires, sokfűszeres, spenótos, szűzérmés, pörköltes, töltött stb. Az egyszerűbb, gyorsabb
változatot lehet csak krumplival és liszttel, hagyma,
fokhagyma, tej és tojás nélkül készíteni.
A fokhagymás joghurtos zöldséges tócsni hozzávalói két adaghoz: 1 db cukkini, 1 db sárgarépa, 3 db
burgonya, 5 dkg sajt, 1 csokor petrezselyem, snidling,
1 gerezd fokhagyma, só, fehérbors, őrölt kömény, majoránna, 1 db tojás, 4 evőkanál zabpehelyliszt (vagy finomliszt), kókuszzsír (vagy étolaj) a sütéshez.
A joghurt öntethez szükséges: 100 g natúr joghurt, 2
gerezd fokhagyma és só ízlés szerint.
A tócsni elkészítése: A megtisztított zöldségeket és a
sajtot nagylyukú reszelőn lereszeljük, összekeverjük, és
fűszerezzük. A zöld fűszereket és a fokhagymát felaprítjuk, majd a tojással együtt hozzáadjuk a keverékhez.

Igazgatási szünet
Biri Község Önkormányzata 16/2013. (XII.31.)
önkormányzati rendeletével a Geszterédi Közös
Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltségénél

2014. augusztus 4. napjától (hétfő)
2014. augusztus 19. napjáig (kedd)
igazgatási szünetet rendelt el a köztisztviselők
számára.
A fenti időszakban az ügyintézés szünetel; csupán
az ügyelet időtartama alatt tart nyitva a hivatal.
Gyirán Zoltán – jegyző
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Végül kb. 4 kanál zabpehelylisztet (vagy finomlisztet)
adunk hozzá, hogy sűrű masszát kapjunk (ha nem elég,
adhatunk még hozzá). A kókuszzsírt (vagy étolajat) felmelegítjük, majd púpozott evőkanálnyi adagokat kanalazunk bele a masszából, és lelapítva mindkét oldalát
arany barnára sütjük, joghurtöntettel tálaljuk.
Jó étvágyat kívánok hozzá!
Vajákos Biri

Fájó szívvel
búcsúzunk!
Szőke Beáta & Varga Gábor
június 21-én

Újszülötteink
az idén
Kassai Milán Albert
(édesanyja: Fehér Erika)
Vass Ádám
(édesanyja: Tóth Kitti)

január 24.
május 09.

Ladányi Jenőné (Rinyu Ilona, 82)
Balogh Istvánné (Szarka Ilona, 83)
Szegfű Pálné (Pulinka Anna, 100)
Csorba Miklós (86)
Varga Sándor (57)
Kiss Ferenc (68)
Zajdáczki Györgyné (Oláh Piroska, 68)
Tóth Lászlóné (Páll Mária, 77)
Laskai György (82)
Moldván Mihályné (Bakati Lenke, 88)
Brátán Jánosné (Varga Ilona, 73)
Terdik József (68)
Szilágyi Miklósné (Kristóf Mária, 51)

január 08.
január 15.
március 04.
március 04.
március 04.
március 08.
március 19.
március 29.
április 01.
május 04.
május 06.
május 09.
június 06.

A BIRI SE a negyedik helyen végzett
Június 8-án, Pünkösd vasárnap – a Székelyi SE 8:1-es
legyőzésével – véget ért számunkra az Arany Fácán Megyei III. osztály Nyírség csoportjának 2013/2014. évi
bajnoksága. A BIRI SE negyvenöt ponttal – a Grund
Focisuli SE, a Bököny SE és a Kállósemjén SE mögött
– a negyedik helyen végzett. A huszonnégy mérkőzésen
tizennégy győzelmet arattunk, három döntetlent harcoltunk ki, és hétszer szenvedtünk vereséget. A kéttucatnyi meccsen hatvanhét gólt rúgtunk, s huszonhéttel
kevesebbet kaptunk.
S ha már a bajnokság zárásáról számolok be, mindenképpen meg kell említenem Almási Katalin polgármester asszony (s egyidejűleg iskolaigazgató asszony)

nagy értékű májusi ajándékát. A község első embere
játékosainknak egy teljes garnitúra mezt és futballcipőt
ajándékozott. A csapat régi álma teljesült ezzel a fehér
szereléssel, amit a Fiatal Gyémántok elleni hazai 2:0-ás
győzelemmel avattunk fel. Természetesen a fentieken
túl köszönjük minden támogatónknak [Biri Község
Önkormányzata, Szabolcs Takarékszövetkezet, NyírChem Kft., Cell-Span Kft., Főtéri Csemege (Szőllősi
Tamás), Csorba Ferenc, Kerecseny Roland, Uri József ]
az év során nyújtott önzetlen segítséget!
A csapat tagjai nevében is búcsúzok minden kedves
szurkolónktól a nyári pihenés és a brazíliai labdarúgó
világbajnokság idejére!

A CSAPAT
Antal János, Arató Attila, Benke
István, Farkas Róbert, Hirku Pál,
Imre László, Kiss Ferenc, Kiss Szabolcs, Mák Dávid, Őri János, Pál
Mihály, Pál Patrik, Pénzes Attila,
Szilágyi Attila, Szilágyi Richárd,
Szőllősi Tamás és Varga Zsolt.

A CSAPAT SEGÍTŐI
Szilágyi László, Fülöp Ervin,
Csontos László és Farkas Róbert.
Mudri Péter – elnök
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Májusi rügyfakasztás

HIRDETÉSEK
Biri központjában kívülről teljesen felújított
(Szabadság utca 21. szám) alatti családi ház
750 □öl telekkel bútorozva (franciaágy, szekrénysorok,
gáztűzhely, hűtő, mikro) eladó.
Érdeklődni: 06-30/515-6263
Nyíregyháza központjában teljesen felújított, fiatalos,
modern, beépített háztartási gépekkel, bútorokkal
4 szobás (külön nyíló 2. emeleti, 20 m2-es terasszal)
irodának, orvosi rendelőnek is + új udvari garázs eladó.
Érdeklődni: 06-30/515-6263
Biri, Fő út 171. szám alatti vezetékes vízzel, gázzal,
villamos árammal ellátott lakóház eladó.
Érdeklődni: 06-30/744-9810
Biriben, Szabadság utca 94. szám alatt
összkomfortos családi ház eladó.
Érdeklődni: 06-20/253-0905, 06-20/930-9679
A Biri, Szabadság utca 15. szám alatti telek eladó!
Érdeklődni: 06-30/349-6203 Uri Gyula

Idén is megrendezésre került a Májusi Rügyfakasztás, hagyományos családi rendezvény a mi kis falunkban. Ráadásul
most május elsejére esett, felelevenítve a régi hagyományokat,
mely szerint a falu apraja-nagyja a sportpályán vetélkedőkkel,
kispályás focival és erősember versennyel szórakoztatta magát és
a közönséget.
Akik nem vettek részt a sportfeladatokban, azok a főzés terén
versenghettek. Meg kell mondjam, hogy a sokéves tapasztalattal és a nagy múlttal rendelkező Estikéseket idén sem lehetett
legyőzni. A főzés csak melléktevékenységnek tűnt a megterített
és feldíszített filagóriához képest, olyan hangulatot teremtettek,
amire mindig is emlékezni fogok, hiszen a hagyományápolás
legnagyszerűbb példáját valósították meg.
A nap kezdetén Vitai László apát úr és Nagy István paróchus
úr szentelte-áldotta meg a szabadidőparkot, a szökőkúttal, kosárpályával, filagóriákkal és szalonnasütőkkel együtt.
A programok tíz órától kezdődtek. Aerobik bemutatón felpörgettük a pulzusszámot, majd a továbbiakban az aerobzónában mozogva megkezdődtek a kispályás labdarugó mérkőzések,
párhuzamosan a Május király- és királynő-, valamint királylány- és királyfi választást is tartottunk, erőpróbákkal. Nagyon
látványos volt a gépjárműtoló versenyszám is, szerencsére a corsa
hátsó ajtója is megúszta tenyérnyomok nélkül.
A jó hangulatot élőzenével fokozták. Az estéhez közeledve értékelés és jutalmazás következett. A focit a birisi fiatalok nyerték
meg Kemény János vezérletével. A főzőverseny első helyezettje
pedig az Estike Népdalkör lett.
Sötétedéskor kezdetét vette a családias szalonnasütés. Így sikerült egy nagyon kellemes napot eltölteni Biriben.
Hálát adok Istennek, hogy egy ilyen kellemes környezetben
lakhatok! Köszönöm mindenkinek a szép napot!
Hegedűs Mihály

FELHÍVÁS
A FAMILIAS Nagycsaládosok Egyesülete használtruha gyűjtést hirdet. Várjuk a gyerek- és felnőtt használt ruhákat, esetleg gyermekjátékokat! A leadás helye és időpontja: Tájház (Mező utca 16. szám), hétfőnként és szerdánként
800-1200 óra között. Az összegyűjtött adományokat a lakosság hátrányos helyzetű családjai között kívánjuk szétosztani. További információ Kévés Jánosné elnöknél a 20/542-9122-es telefonszámon.
Köszönjük adományaikat!
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Hirdetési szelvény
Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Biri Hírmondó következő számában ingyenesen tegyék közzé!
A hirdetés szövege:............................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Név:..................................................................
Cím:.................................................................
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét augusztus 15-ig szíveskedjenek leadni Gyirán Zoltán jegyzőnek. A hirdetések
szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

