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ADRENALIN NAGYKÁLLÓ
KUPA
Szeptember 19-21-én megyénk déli részén negyedszer került megrendezésre tereprally-verseny,
amely ezúttal – a budapesti Varga Racing Team
Autósport Egyesület szervezésében és rendezésében – az Adrenalin Nagykálló Kupa nevet viselte.
Az autók, motorok és quadok versenye nagykállói
központtal, a járás környező településeinek érintésével zajlott. A több mint 400 km-es versenyútvonal ennek megfelelően érintette Balkányt,
Szakolyt, Kállósemjént, és természetesen Birit is.
A rendezvény útvonala az előző évihez képest
változatlan volt, a futam pedig ezúttal is nemzetközi viadalként, a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) által kiírt Közép-Európai Zóna Trófea versenysorozat egyik állomásaként szerepelt.
Emellett a verseny továbbra is része maradt a Tereprally Országos Bajnokságnak is.
A négy éve útjára indított – és a balkányi Mészáros Sándor által „dajkált” – verseny eddig minden évben más-más néven került megrendezésre.
2011. szeptember 23-25. között I. Retro Rádió
Nagykálló Kupának nevezték, ami egyben az országos tereprallye bajnokság hatodik, mindent eldöntő szakasza is volt. 2012. október 5-7. között
már – a gyömrői Vitál-Sziget Kft. szervezésében
– a II. Nagykálló Kupa nevet viselte, s akkor a verseny a Tereprally Országos Bajnokság hetedik futama volt. Legutóbb, 2013. április 12-14. között
pedig a Toolimpex Kupa Tereprally verseny nevet
kapta a szintén a Vitál-Sziget Kft. által megrendezett küzdelem.

A 2013-as győztes lengyel Adam Malysz
„légi bemutatója”
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Lakossági fórumok
Az önkormányzati törvény alapján a képviselőtestület évente legalább egyszer, előre meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és
a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi
közügyeket érintő kérdéseket és javaslatokat tehetnek. Az elhangzott felvetésekre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt napon belül választ kell
adni.
Ez alapján szeretettel meghívom községünk
minden lakóját a 2014. évi közmeghallgatásra,
melyet a Községháza tanácskozótermében tartunk
december 4-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel.
Természetesen a falugyűlés sem maradhat el.
Mint minden évben, az idén is tart a képviselőtestület fórumot a lakosság közvetlen tájékoztatása
érdekében, melyet a Faluházban november 17-én
(hétfő) 17:00 órai kezdettel rendezünk meg.
Almási Katalin – polgármester

Almási Katalin polgármester szeptemberben
elküldte nyilatkozatát a Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozásról, amely alapján Önkormányzatunk 2014-ben pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, melynek időtartama tíz
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév:
a 2014/2015. tanév második (tavaszi), valamint a
2015/2016. tanév első (őszi) féléve.
A pályázati ütemterv szerint Gyirán Zoltán jegyző 2014. október 3-ig írja ki a pályázatot. A részletes
pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatalban Adorján
Anita ügyintézőnél, valamint Biri Község honlapján
lesz megtekinthető (www.biri.hu).
A pályázatot biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű főiskolai/egyetemi,
nappali tagozatos hallgatók („A” típusú pályázat),
valamint felsőoktatási intézménybe még felvételt
nem nyert érettségizett fiatalok („B” típusú pályázat) nyújthatják be 2014. november 7-ig. A képviselő-testület egy hónapon belül bírálja el a benyújtott pályázatokat.

Biri Hírmondó
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Polgármesteri beszámoló
(2010-2014)
A ciklus eredményei címszavakban: 432 foglalkoztatott, évi 110 millió forintos szociális kiadás, pezsgő kulturális élet, helyben biztosított
nevelés-oktatás, 35 milliós likviditás, 815 milliós önkormányzati vagyon és 460 milliós fejlesztés a ciklus idején.

Együtt csináltuk – magunknak!
Bár a jelenlegi szabályozás már nem írja elő,
hogy a választást megelőzően a polgármester részletes jelentést tegyen közzé a helyi önkormányzat
vagyoni-pénzügyi helyzetéről, én mégis úgy tartom helyénvalónak, hogy tájékoztassam Önöket
a 2010-2014. évi önkormányzati ciklus jelentősebb eseményeiről és eredményeiről. Azt vallom
ugyanis, hogy a polgármesteri tisztség egy olyan
különleges szolgálat, amellyel a lakosság érdekeit,
biztonságát, a település fejlődését, meglévő vagyonának védelmét és gyarapítását kell szolgálni.
Négy évvel ezelőtt, amikor egy rövid időt követően másodszor készültem a polgármesterségre,
egy jól láthatóan nehéz feladatra vállalkoztam, de
ez nem riasztott vissza, hiszen tudtam, hogy az
adósságrendezés lezártát követően már csak fölfelé vezethet az út, s mindent meg kell tennünk
Biri fejlődéséért. Négy év múltán azt mondhatom, mozgalmas időszakon vagyunk túl, s együtt
örülhetünk annak, hogy sikeresen megszabadulva a megörökölt mérhetetlen adósságtól, ma már
biztos alapokon állva fejlődik községünk. Mi,
birisiek mindezt közösen értük el!

A kezdet
Azt mondják, minden kezdet nehéz. 2010
közepén óriási vihar tépázta meg a település egy
részét jelentős anyagi kárt okozva. A birisi emberek azonban megmutatták, hogy a bajban is öszsze tudnak fogni. Magánemberek és vállalkozók
az első hívó szóra álltak munkába vagy állították
munkába gépeiket, így tudtuk csökkenteni a károkat, megvédeni a veszélyeztetett épületeket és
családokat. Ez az összefogás, ez a tenni akarás
mind a mai napig tart. Másként nem is fejlődhetnénk, másként elsorvadna a mi kis falunk.

Foglalkoztatás
A jogszabályi változások következtében 2013.
március 1-jével létrehoztuk a Geszterédi Közös
Önkormányzati Hivatalt, melynek Biri Kirendeltségén a létrehozás évében hat fő, majd 2014
januárjától öt fő látja el az igazgatási feladatokat.
Az önkormányzat által foglalkoztatott személyek
száma három fő. Emellett a Dél-Nyírségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ foglalkoztatásában még két fő dolgozik a településen.
A határozatlan idejű foglalkoztatottakon kívül mégis arra vagyok a legbüszkébb, hogy a
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ciklus idején 424 birisi lakost foglalkoztattunk
közmunkásként, mellyel családok megélhetését
biztosítottuk és biztosítjuk manapság is. Biri jól
használta ki a közmunka biztosította lehetőségeket és a saját hasznára, értékeinek gyarapítására fordította azt. Ahogy eddig, úgy a jövőben is
mindent megteszünk a munkahelyek számának
növeléséért, hogy mindenkinek legyen lehetősége
dolgozni, aki ebben a községben él.
Ha Biriben a közfoglalkoztatásról beszélünk,
nem csak azokra a munkásokra kell gondolnunk,
akik a község tisztán tartásában vagy épp a parkgondozásban nyújtanak fontos segítséget, hanem
azokra is, akik a belvízcsatornákat tisztítják, akik
több hektáron zöldségtermesztésben, vagy éppen
– értékteremtő beruházásként – térburkoló gyártásban vesznek részt. Ennek következtében községünkben a közmunka valódi maradandó értéket
hozott létre: dolgozóink keze nyomán kivirágzott, napról napra szebbé vált közös otthonunk!
Hiszen mindannyian tapasztaljuk, hogy ápolt és
gondozott lett a temetőnk; az utcáink, a parkunk,
a játszóterünk és a sportpályánk folyamatosan
rendezettséget mutat.

Segíteni az év minden napján
Biri ma már szociális területen is többet képes
nyújtani az itt élők számára. Eltökélt célunk volt,
hogy a támogatásra szorulók még a legnehezebb
gazdasági helyzet közepette se érezzék a pénzügyi
válság hatásait.
Miután a község talpra állt és volt lehetőségünk
rá, a szociális juttatásokat megemeltük, majd bővítettük. Segítettük a nagycsaládosokat, a nyugdíjasokat, a fiatal házasok első lakáshoz jutását
(3,5 millió Ft), az újszülötteket. A továbbtanuló
birisi fiatalok számára kétmillió forint támogatást
biztosítottunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében
és támogattuk az Arany János Tehetséggondozó
Programban résztvevőket is.
A Dankó Pista Iskola jóvoltából a gyermekek
nyáron táborozhatnak Felsődobszán és nyaranta
sok-sok gyermek jut napi egyszeri meleg ételhez:
2011-2014. között szociális nyári gyermekétkeztetés címén összesen 271 gyermek részesült a nyári szünidő egy jelentős részében – hatmillió forint
értékben – étkeztetésben. Sőt megemlíthetem,
hogy 2012-ben és 2013-ban összesen 3,7 millió
forint értékben több mázsa tűzifát osztottunk ki a
krízishelyzetben lévő családoknak.
Az, hogy évről évre egyre több itt élő helyzetén
tudunk segíteni, közös eredményünk, legyünk rá
büszkék!

Szépkorúak megbecsülése
A megbecsülés nem csak szavakban jár, nem
csak a mindennapok tiszteletében valósul meg
Biriben. Az elmúlt években sokat tettünk azért,
hogy a velünk élő idősebb korosztály aktív részese
lehessen településünk közösségének. Nyugdíjas
klubunk Biri civil életének egyik legaktívabb közössége, amely kiérdemli az önkormányzat támogatását.

Természetesen figyelmet fordítunk az egyedül élő idősekre is. Az elmúlt években a szociális kiadások emelésével azt céloztuk meg, hogy
enyhítsünk a rászorulók helyzetén, biztosítsuk a
gondoskodásra szorulók megfelelő ellátását. Ennek első lépéseként az önkormányzat biztosította
a házi szociális gondoskodás kiépítését, majd pedig az egyház által átvállalt feladatot is támogatta.
Emellett 75 időskorú étkeztetésének támogatására 2011-2014. között összesen 22 millió Ft-ot
fordítottunk tárgyévi költségvetéseinkből.
Természetesen az ünnepek mellett a hétköznapokon sem feledkezünk meg szépkorú lakosainkról, hiszen – a település fiatalabb lakosaihoz
hasonlóan – őket is folyamatosan, időről időre
élelmiszercsomagban részesítjük: a ciklus alatt
13 alkalommal leptük meg településünk lakosait
élelmiszeradománnyal.
Biri mindig számított és számíthatott időskorú
polgáraira, természetesen ők is számíthatnak tiszteletünkre, megbecsülésünkre, odafigyelésünkre
és gondoskodásunkra.

Közbiztonság
Mindannyiunk biztonságának megteremtése
többszereplős feladat. Része van benne a rendőrségnek, a polgárőrségnek, az önkormányzatnak
és a helyi lakosoknak is. Minél jobb a szereplők
együttműködése, annál inkább úgy érezzük, hogy
rend és biztonság van a községben. A Nagykállói
Rendőrőrs napi 24 órás körzeti megbízotti jelenléttel, a Civil Kontroll – Biri Polgárőr Egyesület
a rendezvények (versenyek, ünnepségek, halottak
napja) biztosításával, az önkormányzat pedig az
előző szervezetek támogatásával és pályázatok benyújtásával gondoskodik a közbiztonság megteremtéséről.

Infrastruktúra
Büszkén állíthatom, hogy infrastrukturálisan
a Nyírség, a járás egyik legfejlettebb településévé váltunk az elmúlt években. Emellett az oktatás
helyi biztosításával – bölcsődétől a szakmát adó
képzésekig – kvázi „iskolaközséggé” váltunk, hiszen iskolánkba közel annyi gyerek és diák jár,
mint amennyi községünk állandó lakosa.
A ciklus során elkészítettük temetőnk fejlesztési koncepcióját is, hiszen a kegyeleti szempontból
fontos helyszínre is oda kell figyelnünk. Ennek
momentumaiként leaszfaltoztuk a temetői út egy
szakaszát, s urnafal építését is engedélyeztük az
üzemeltetőnek.
Az adósságrendezési eljárás lezárása, az önkormányzat pénzügyi egyensúlyának megteremtése
lehetővé tette olyan fejlesztések megvalósítását is,
melyre régóta vártak a birisiek. Ilyen volt például
a karácsonyi ünnepi világítás kiépítése, amelyhez
– az önkormányzat mellett – magánszemélyek és
vállalkozók is jelentősen hozzájárultak.
Biri lakossága – a mikrotérségi megállapodásnak köszönhetően – az országban az elsők között
veheti igénybe a 24 órás orvosi ügyelet szolgáltatásait, amit a helyben is kiválóan működő háziorvosi szolgálat és védőnői szolgálat alapoz meg.

Társadalmi szervezetek, egyházak
Biriben tiszteljük a múltat és építjük a jövőt.
Ennek jegyében a ciklus elejétől arra törekedtem,
hogy élő kapcsolatunk legyen az egyházakkal,
akik a hitélet mellett kiemelt szerepet játszanak
közösségi életünkben is. A községben több felekezet él egymás mellett. Az 1905-ben épült görög
katolikus és az 1992-ben épült római katolikus
templom mellett 2000 óta Adventista imaház áll
a hívők rendelkezésére. Ezek mellett a faluhoz
tartozó Táncsicstelepen – magántulajdonban lévő
– sztúpa, a buddhista építészet egyik jellegzetes
építménye várja az érdeklődőket.
A többségében birisi játékossal felvonuló –
Mudri Péter által irányított – Biri FC mecénásai között található az önkormányzat is, s persze
büszkék vagyunk mi is, amikor a csapat sikert ér
el!
A helyi társadalmi szervezeteket természetesen
minden évben támogatjuk: a ciklus idején 6,6
millió Ft önkormányzati támogatásban részesítettük őket.

Kulturális élet
A sok-sok fejlesztést, községünk épülését-szépülését természetesen szerettük volna megmutatni másoknak is, szerettünk volna eldicsekedni
az eredményeinkkel; s jó hírét kelteni Birinek
nemcsak a környező településeken, hanem az
országban is. Ebből következően minden évben
megünnepeltük az Idősek Világnapját, sőt köszöntöttük a kilencven év fölötti lakosainkat. Az
esetek többségében a Közös Kincs Kft. rendezésében és finanszírozásában megszerveztük minden
év augusztusának végén a Tócsni Fesztivált. Mikulásnapoztunk, a Mindenki Karácsonyán közösen ünnepeltünk, megrendeztük a Szépkorúak
Farsangját, megünnepeltük a Nőket, Májusi
Rügyfakasztást ünnepelve majálisoztunk, no és
együtt izgulhattuk végig a település határában
már négy alkalommal lebonyolított nemzetközi
rally-versenyt.
A községben több épület is szolgálja a lakosság
és az idelátogatók kulturált időtöltését: a Faluház,
a könyvtár és a teleház minden nap várja az érdeklődőket. Ezen túlmenően 2013-tól tájház mutatja
be a népi építészetet és a helyi népi kultúrát, helyet biztosítva egyúttal az Estike Népdalkörnek, a
Nagycsaládosok Egyesületének, valamint a többi
helyi társadalmi szervezetnek.
Büszkék lehetünk Kigyósi János többszörös
aranyminősítésű magyar bajnok és világbajnoki
bronzérmes zöldség-gyümölcs szobrászra, Brátán
Györgyre a rendszerváltást követően alapított
„Magyar Gazda díj” első díjazottjára, Kémeri
Ferencre, aki az 1950-es években ért el sikereket
NB I.-es birkózóként, Kádár Szabolcs Jánosra
(„Öcsi”-re), a Budapesti Operettszínház tagjára és
Vasas Zoltánra, azaz – a négy albumot megjelentető – V-Zoy-ra, akik határainkon túlra is elviszik
településünk hírét, no meg a „Birisi Villámkezűek”-re, akik eddig kétszer nyerték meg a Napkori
Böllérversenyt!
Biri Hírmondó
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Biri kulturális élete valóban pezsgő, mely színessé és tartalmasabbá teszi a mindennapokat.
Ennek csodálatos központjaként épült ki a Faluház körüli központ: játszótérrel, aszfaltpályával,
szökőkúttal, filagóriákkal és szalonnasütőkkel.
2011. március 25-én mindenki „fellapozhatta” az interneten Biri Község Önkormányzatának
Hivatalos honlapját; sőt 2011 áprilisa óta megújult, színvonalasabb formában olvashatjuk az
idén 15 éves Biri Hírmondót is.

Pénzügyi és vagyoni helyzet
Amikor a legutóbbi önkormányzati választást
megelőzően tájékoztattam a lakosságot az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről, a következőket vethettem papírra: „az Önkormányzatnak összesen 32 millió Ft van a költségvetési
számláin, az Önkormányzat ingatlanainak könyv
szerinti bruttó értéke pedig 831,7 millió Ft.”
Most 2014 szeptemberében arról tájékoztathatom a lakosságot, hogy az Önkormányzatnak öszszesen 34,8 millió Ft van a költségvetési számláin,
az Önkormányzat ingatlanainak könyv szerinti
bruttó értéke pedig – a teljes vízmű-vagyon (207
millió Ft) kiírása után – 815,4 millió Ft.

Fejlesztések

res pályázatot és támogatást, csupán annyit vetek
papírra, hogy összesen 414 millió forintot sikerült pályázatokon elnyernünk községünk fejlesztésére és az itt élők életének javítására. Emellett
saját forrásból több mint 43 millió forint értékű
fejlesztést is megvalósítottunk. A négy év alatt tehát közel 460 milliós fejlesztést teremtettünk meg
Biriben.

Büszke vagyok!
Mi, birisiek magunkénak érezzük ezt a kis falut, közösen örülünk sikereinknek, az elért eredményeknek. Mindannyian büszkék vagyunk arra
a fejlődésre, ami községünket jellemzi. Az elmúlt
négy év azt is bebizonyította, hogy a bajban, a
problémák megoldásában is összefogás jellemzi
Birit. Hiszen, amikor a vihar idején össze kellett
fognunk, megtettük. Sőt másoknak is segítettünk
a bajban: négy esztendővel ezelőtt például félmillió forintot utaltunk át Devecser önkormányzatának, a vörös iszappal súlyosan szennyezett település lakóinak megsegítésére.
Büszke vagyok arra, hogy törekvésünkre, fejlődésünkre mások is felfigyeltek. Ezért is járt
Biriben Dr. Budai Gyula kormánybiztos, Dr.
Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár és
Balog Zoltán Emberi Erőforrások minisztere.

2009-et megelőzően voltak, akik inkább az önkormányzati vagyon kiárusításában jeleskedtek,
míg mi inkább a gyarapításában gondolkodtunk.
Ingatlanokat vásároltunk, piacot, játszóteret,
tájházat, szolgálati lakást, műhelyt és parkolót
építtettünk, temető utat aszfaltoztattunk. Felújíttattuk a faluházat, a könyvtárat, a teleházat, a
sportöltözőt és a községházát. Gépeket és járműveket (fűnyírótraktor, transporter, tanyagondnoki kisbusz) vásároltunk.

S most a kerékpárút megépítése előtt állunk.
Azért, hogy mindenki biztonságosan juthasson el
kerékpáron is munkába, vagy épp hobbiból, kikapcsolódás gyanánt nyeregbe pattanhasson. A
kerékpárút megépítése mellett forrás áll rendelkezésünkre járdaépítésre, valamint a Községháza
belső megújítására is. Feladatunk tehát akad bőven!
Természetesen – terjedelmi okokból – nem kívánom ismertetni a ciklus idején elnyert 27 sike4
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Bízom benne, hogy a fenti tájékoztatóból is
világosan kitűnik, az elmúlt években, különösen
pedig polgármesterré választásom óta – a képviselő-testület támogatásával – mindent megtettem,
amit tehetségem, tudásom, tapasztalatom és akaraterőm lehetővé tett számomra! Remélem, Önök
is úgy gondolják, Önök is úgy ítélik meg, hogy
eredményes négy esztendőt tudhatok magam
mögött, és jelentős fejlesztéseket tudhat maga
mögött az Önkormányzat!
A következő években ezzel a lendülettel és
elszántsággal kell tovább folytatnunk a munkát,
hogy településünk minden része továbbfejlődjön,
hogy minden itt élő ember – a kisgyermekektől az
időskorúakig – egyre elégedettebb legyen!
Almási Katalin – polgármester

Az elmúlt négy év lakosaink szerint
Lassan magunk mögött tudhatjuk a rendszerváltást követő hatodik önkormányzati ciklust. Az
elmúlt 25 évben sok jó és sok kevésbé jó dolog történt a község, s a községben élők életében. Most
arról kérdeztük településünk egyes lakóit, szerintük fejlődött-e Biri az elmúlt négy esztendőben?
Széles
Szabolcs
(29):
(
A Debrecen Egyetem elvégzését
ni
k
követően
2010 nyarán
k
kerültem
Biribe; szeret itt élni és dolgozni.
tek
N
Nagyon
kedves és segít
tőkész
emberek laknak
a településen. Az elmúlt
években olyan fejlődésen ment keresztül a község, amire
minden birisi büszke lehet. Megújult a Faluház, a focipálya mellett gyönyörű parkosított terület épült filagóriákkal, szökőkúttal. Élénk sportélet folyik. A gyerekek játszótéren zsibonghatnak, a településen működő
oktatási intézmény pedig lehetőséget biztosít az ideális nevelkedéshez, fejlődéshez. A községben alacsony a
munkanélküliség, ami a mai időkben örvendetes tény.
A fiatalok nem „menekülnek el”, szeretnek itt élni. Öszszegezve: én csak gratulálni tudok az eddigi sikerekhez
a falu vezetésének, és biztos vagyok benne, hogy ez a
fejlődés töretlen marad a jövőben is!

Kévés Zoltán (41):
Személyes tapasztalatom, hogy az elmúlt
ciklusban továbbfejlődött a falu minden tekintetben. A Táncsicstelepen élők is érzik ezt.
Hiszem, hogy a jövőben
is ilyen pozitívan alakulnak majd a dolgok. Akivel csak
beszélek, mindenki csak megelégedettséggel nyilatkozik a
falu dolgairól. Köszönet ezért a Polgármester Asszonynak!
A falu központjában kialakított sportcentrummal sokunk
vágya teljesült; emellett az önkormányzati intézmények
és épületek fejlődése, felújítása és újak építése dinamikus
volt az elmúlt négy esztendőben. Nem tudom pontosan
mennyit fordított az önkormányzat fejlesztésekre, de biztos vagyok benne, hogy több mint százmillió forintos öszszegről van szó. Kívánom, hogy a következő öt évben ezen
az úton haladjunk tovább a saját megelégedettségünkre!

Kondor Marianna
((35): Születésem óta
B
Biriben élek. Szociális
ggondozó-ápolóként dolggozom, ennek révén nap
m
mint nap a falu szinte
m
minden utcáján megford
dulok. Örömmel tapasztalom, hogy az elmúlt években kicsiny falunk egyre csak
épül és szépül! Sok nagy beruházás mellett sor került a Faluház felújítására, a Teleházzal, a könyvtárral és a sportöltözővel egyidejűleg. Ebben az évben épült meg a Biri Piac
is, ami szintén községünk újdonsága lett. Mindemellett
a Polgármester Asszony minden évben, évente több alkalommal élelmiszeradományban részesíti a falu minden
családját, ami nagyon nagy segítséget jelent az itt élőknek.
Örülök, hogy településünk ilyen ütemben épül, és biztos
vagyok benne, hogy az elkövetkezendő években is folytatódni fog ez a mérhetetlenül gyors fejlődés, és Biri minden
lakosa örülhet, hogy ilyen szép községben él !

Kondorné Oláh
Andrea (41): 2009
óta Biri nagyon sokat fejlődött; mindent felsorolni
képtelenség lenne. Örvendetes tény, hogy az évek
folyamán
folyamatosan
nőtt a foglalkoztattak száma. De a kikapcsolódásra vágyók is megtalálhatták
a programokat, hiszen községünkben jó a közösségi
élet. Különféle rendezvények közül választhat minden korosztály ki-ki kedvére valót. Pl. Szépkorúak
Farsangja, Májusi Rügyfakasztás, Mindenki Karácsonya és Tócsni Fesztivál. A falu arculata is megszépült,
lett szép Szabadidő park egy nagy szökőkúttal a közepén, kézilabdapálya, Tájház épült, és a Faluház is
felújításra került. Piactér is létesült, ahol a helyi termelők helyben tudják értékesíteni portékáikat. Az utcák rendezettek, tiszták és szép virágokkal ültetettek
lettek. Rendszeresen kapunk élelmiszer csomagokat
is, ami nagyon nagy segítség. Köszönhetjük mindezt
Polgármester Asszonynak, aki emberfeletti erővel dolgozik azon, hogy a lakosság életminősége javuljon.

Biri Hírmondó

5

Jubileumi Fesztivál
Ebben az évben augusztus 23-án szombaton
került sor az immár hagyománnyá vált Birisi
Tócsni Fesztiválra, amit tizedik alkalommal
rendezett meg a Közös Kincs Közhasznú Nonprofit Kft. Az elmúlt évhez hasonlóan a fesztivál egyik koordinátoraként mind az előkészületekben, mind a lebonyolításban, mind pedig
az utómunkálatokban tevékenyen részt vettem.
Büszkén mondhatom, hogy egy nagyszerű csapat tagjaként egy felejthetetlen élményben volt
részem.
A fesztivál helyszíne idén is a Faluház mögötti
tér és a sportpálya kibővített területe volt, no meg
persze – az idelátogató érdeklődőknek köszönhetően – a település egész területe, hiszen mindenhol
ismeretlen arcokba és parkoló autókba botolhattunk.
A Fesztivál mottója szerint: „Egy élmény! Ahol
az ízek és az érzelmek összeérnek! Ahol a látvány
és a hang találkozik! Ahol a zenét megfűszerezi a
Tócsni!” Ennek jegyében mindenki jól érezte magát, hiszen a Biri udvarban ebéd és vacsora mellett
frissítő is várt minket. Innen nagyszerű rálátásunk
volt a LED-fallal egybeépített két színpadra. Idén
a nap már tíz órakor megkezdődött, hiszen a kék
színpadon a debreceni Szupersztráda rock zenekar csapott a húrok közé. A Zöld színpadon a fiatalok kedvence, a By The Way fokozta a jó hangulatot. Ezután a mindenkori kedvenc Vastag Csaba
ismét egy felejthetetlen élményt adott a népesedő
közönségnek. Kállay Saunders András koncertjén
szinte megtelt a nézőtér. Ekkor már érezhető volt
az átmenő forgalmon, hogy nem akármi történik
Biriben! A Neoton Sztárjai előtt le a kalappal, a
közönséget teljes mértékben felpörgették, még az is
összecsapta a kezeit, aki láthatóan nem erre a koncertre érkezett.

A jó hangulat már ekkor a tetőfokára hágott, a
Király testvérek koncertjén már mindenki önfeledten bulizott. Ekkorra a fesztiválra látogatók lét-
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száma újabb csúcsot döntve „árasztotta el” településünk minden utcáját. Nem volt olyan hely, ahol
nem parkoltak volna.
Az Edda idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját, méltóan az elmúlt évekhez hatalmas bulit
csaptak a Sárga Színpadon. Aki nem tudott közelebb férkőzni kedvencéhez, a LED kivetítőn kísérhette figyelemmel a fergeteges koncertet.
Eközben már javában pörgette a rezidens
B.Mark és LeslieOne a Riska Party Sátorban a
lemezeket. Figyelemmel kísérve itt hajnal ötig dugig volt a tánctér, nem is csodálom, mert minden
DJ újra és újra 1000%-on tartotta a hangulatot.
Nekem Bárány Attila közvetlensége, emberközelisége tetszett a legjobban, hiszen a közönséghez
lejött két keverés között, és fokozta a party hangulatot.

V-Zoy és Nótár Mary a kék színpadon a mulatós zene híveit táncoltatta meg, mindenki lábában benne volt a bugi.

A Magna Cum Laude koncertje közben kaptunk egy kis égi áldást, azonban a színpad előtt
ugyanannyi kéz mozgott fel s le. A Majka & Curtis koncertre érkezők is kaptak a csendes esőből,
azonban ez nem hűtötte le a kedélyeket, sőt tovább
fokozta azt.
Összegezve elmondhatom, hogy az egész napos
vidámság és szórakozás mellett az ideérkező vendégek az egészségükre is fordíthattak egy kis figyelmet:

az OXIVIT Egészségügyi Szolgáltató és Ellátó
Kft. szakemberei a szűrőbuszban ellenőrizték az érdeklődők vércukorszintjét, vérnyomását, testzsírés testtömegét, koleszterin szintjét, továbbá lehetőség volt hasi ultrahangra és csontsűrűség mérésre
is.
Egy ilyen nagy fesztiválon természetesen a kisebbek szórakoztatásáról sem feledkezhettünk meg.
Az egész napos rendezvényen a gyerekeket kézműves foglalkozások, valamint ugráló vár, és Knorrjátékok várták.

A fesztiválra több mint huszonkétezren látogattak el. Az eddigi legnagyobb rendezvény volt településünk életében. Ezt a látogatószámot biztosan
nehéz lesz überelni a következő években.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Közös
Kincs Közhasznú Nonprofit Kft.-nek és Almási
Katalin igazgató/polgármester asszonynak, hogy
i
ismét
megrendezte a nyárzáró-ősznyitó rendezv
vényt!

Az egész napos koncertek közben helyi és környékbeli gazdák áruit tekinthették, kóstolhatták
és vásárolhatták meg az idelátogatók. Éhségüket a
Gasztro-kertben különböző ételek kínálatából csillapíthatták.

Természetesen köszönet jár a háttérben munkálkodó szervezőknek és a megvalósításban résztvevőknek is, hiszen munkájuk eredményeként
feledhetetlenné tették a kilátogató birisieknek, az
ország minden részéből, sőt országhatárainkon túlról idelátogató érdeklődőknek ezt a kiválóan megszervezett és lebonyolított, mára országos hírűvé
vált fesztivált.
Hegedűs Mihály – koordinátor

Biri Hírmondó
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Testületi munka számokban
Az előző választás eredményeként 2014. október 14én alakítottuk meg a testületet. A ciklus jelentős részében Vasas László és Katona István volt az alpolgármester.
A testület az önkormányzati ciklus alatt 53 alkalommal ülésezett: 25 rendes és 28 rendkívüli ülést tartott.
A négy esztendő alatt 338 döntés született: 60 rendeletet alkottunk és 278 határozatot hoztunk. A Pénzügyi
Bizottság 23 alkalommal, az Ügyrendi-összeférhetetlenségi Bizottság pedig 12 alkalommal ülésezett.
A képviselők testületi ülésen való jelenléte a következők szerint alakult a ciklus alatt:
Jelenlét

Név

Jelen volt

Távol volt

Almási Katalin

53

0

100 %

Herczku Tamás
Pál

49

4

92%

Palicz György
Tamás

52

1

98 %

Pappné Poór
Henrietta

31

22

58 %

Szilágyi Mihály

39

14

73 %

Szőllősi Tamás

42

14

79 %

Vasas László

51

2

96 %

(%-ban)

Megalakult a HVB
A Helyi Választási Bizottság (HVB) tagja és
póttagja az elmúlt ciklus (2010-2014) alatt Belme
Orsolya, Dankó Anita Beáta, Ferencz Józsefné,
Hegedűs Mihály, Kévés Zoltán, Kiss Edit, Kiss Ferencné, Kondorné Oláh Andrea, Mányákné Gönczi Ilona, Simon Jánosné és Vajda Miklósné volt.
Megbízatásuk az új HVB alakuló ülésének napján
megszűnt. Ezúton is szeretném megköszönni kiválóan, lelkiismeretesen, a jogszabályok maradéktalan betartásával végzett munkájukat!
A képviselő-testület augusztus 28-i ülésén a
választási eljárásról szóló törvény alapján a HVB
tagjának és póttagjának a következő személyeket választotta meg a 2014-2019. önkormányzati
ciklusra: Bakatiné Csányi Mónika (tag), Belme
György (tag), Kévés Jánosné (tag), Kévésné Hajdu
Szilvia (tag), Kiss Jánosné (tag), Antal Sándorné
(póttag), Kocsánné Lovácsi Beáta (póttag), Lipcsák
Emese (póttag), Tóth Róbert (póttag) és Uri Attiláné (póttag).

Almási Katalin – polgármester

A jelöltek sorrendje
A HVB 2014. szeptember 8-án kisorsolta a szavazólapon
szereplő jelöltek sorrendjét. A korábbi rendelkezéssel ellentétben ugyanis a jelöltek nem nevük abc sorrendjében
szerepelnek a szavazólapon, hanem a HVB által kisorsolt
sorrendben.
A nyilvántartásba vett képviselőjelöltek sorrendje:
1. Vajda Pál (független)
2. Fábián Éva (független)
3. Molnár László (független)
4. Almási Katalin (független)
5. Varga-Tóth Norbert (független)
6. Szőllősi Tamás (független)
7. Hegedűs Mihály (független)
8. Szálku István (független)
9. Molnárné Katona Ilona (független)
10. Katona István (független)
11. Herczku Tamás Pál (független)
12. Tóth Béla (MIÉP)
13. Vasas László (független)
14. Stock István (JOBBIK)
15. Palicz György Tamás (FIDESZ-KDNP)

A nyilvántartásba vett polgármesterjelöltek sorrendje:
1. Szilágyi Mihály (független)
2. Almási Katalin (független)
A polgármesterjelöltek nyilatkozata alapján Almási Katalin társadalmi megbízatásban (díjazás nélkül), Szilágyi Mihály pedig
főállásban (díjazásért) kívánja ellátni a polgármesteri tisztséget.
Gyirán Zoltán – jegyző, HVI-vezető
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A Helyi Választási Bizottság szeptember 2-i eskütétele
Almási Katalin polgármester előtt

A HVB megválasztott tagjai és póttagjai Almási
Katalin polgármester előtt 2014. szeptember 2-án
esküt tettek. A bizottság elnöke Belme György,
míg elnök-helyettese Bakatiné Csányi Mónika lett.
A HVB – többek között – ellátja a szavazatszámláló bizottság feladatait, dönt a polgármester- és az
egyéni listás jelöltek nyilvántartásba vételéről, illetőleg elutasításáról; kisorsolja a szavazólapon lévő
jelöltek sorrendjét; jóváhagyja a település szavazólapjainak adattartalmát; dönt a polgármester- és a
képviselő-választással kapcsolatos kifogásról; megállapítja és közzéteszi a polgármester- és a képviselő-választás eredményét; a tudomására jutott törvénysértés esetén pedig kezdeményezi a hatáskörrel
rendelkező szerv döntését.
A HVB 2014. szeptember 9-ig két polgármester- és tizenöt képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba.

A kerékpárút
Közel két esztendővel ezelőtt, 2012. október 29-én bírálták el a „Bike – Biztonságban két keréken – IV. ütem
Nagykálló-Biri közötti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázatot, mellyel 266 millió forintot ítéltek
meg a projekt megvalósításához. Azóta sokszor és sokan
kérdezték már tőlem, mikor indul a kerékpárút építése,
mikor kerekezhetünk már Biri és Nagykálló között.
Az engedélyeztetési eljárás lezártát követően (a szakhatóságok állásfoglalásai után) végre elindulhat a 4102. számú út
mentén a Nagykálló-Biri települések között tervezett kerékpárút és gyalog-kerékpárút kivitelezésének előkészítése. Ennek során az engedélyesnek, tehát a Dél-Nyírségi Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulásnak meg kell vásárolnia
(illetőleg ki kell sajátítania) a kerékpárút nyomvonalán lévő
ingatlanrészeket, amelyeket természetesen egy mérnökkel ki
is kell méretnie. Miután a terület rendelkezésre áll, elkezdődhet a közbeszerzési eljárás, annak eredményeként pedig
a kivitelező kiválasztása.
A fentiek mielőbbi megvalósítása érdekében július közepén minden érintett kézhez kapta a Dr. Juhász Ügyvédi
Iroda levelét, amelyben az ügyvéd – a társulás elnökének
megbízásából – vételi ajánlatot tett a kerékpárút építéséhez
szükséges ingatlan tulajdoni hányadokra. A megkeresetteknek 30 nap állt rendelkezésükre, hogy nyilatkozzanak az
ajánlattal kapcsolatosan.
Mit is tudhatunk még az építendő kerékpárútról? A kerékpárút teljes hossza 6.780 méter, amelyből Biri közigazgatási területén, tehát a kül- és a belterületen összesen 5.444
méter épül majd meg. Ebből is jól látható, hogy a beruházás
több mint 80%-ban községünket érinti és fejleszti.

Pista bácsi 90 éves
Augusztus közepén a szépkorúak jubileumi
köszöntő okiratával, valamint ajándékkosár
átadásával Vasas László alpolgármester köszöntötte születésnapján – Szabadság utca 6. szám alatti
lakosunkat – Tóth Istvánt, aki augusztus 16-án
töltötte be 90. életévét.

Pista bácsi és Ilonka néni a köszöntést követően

Pista bácsi Biri sportéletének egyik legmeghatározóbb személyisége, hiszen 1946-ban ő alapította a
helyi futballcsapatot, melyben – foci iránti szenvedélyét kamatoztatva – két évig rúgta a labdát.

A birisi csapat játékosaként (első sor közepe)

A játékvezetői vizsgát követően Pista bácsi 38
éven át, 1948-1986. között labdarúgóbíróként
járta az országot, s vezetett több száz mérkőzést. A
sport mellett huszonhét évig dolgozott a Hajdúsági Iparműveknél, ahol háromszoros kitüntetett
kiváló dolgozó volt.
A kerékpárút burkolatszélessége 2,34 méter, használati
szélessége pedig két méter lesz. A burkolat mellett mindkét oldalon fél-fél méter széles padkát kell majd építenie a
kivitelezőnek.
A beruházás kivitelezése során természetesen óriási földmunkára lesz szükség, és sok növényt ki kell majd vágni,
amelyeket ezerötszáz cserjével, lombos fával és fenyővel pótolunk.

A köszöntés alkalmával Pista bácsi büszkén említette, hogy október 23-án családi körben – négy
gyermekükkel, hat unokájukkal és öt dédunokájukkal – ünneplik a 66. házassági évfordulójukat,
hiszen 1948-ban kötött házasságot Kigyósi Ilonával.
Ezúton kívánjuk, hogy Pista bácsi még sok-sok
esztendőt éljen meg feleségével együtt egészségben és boldogságban!

Almási Katalin – polgármester
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Biri Anno...
Soproni László 2014. június 4-én két fotót hozott be a Községházára. Mindkét fotó a szüleit
ábrázolja. Természetesen a képekhez történet is
tartozik, amit László közlése alapján közreadunk.

Az 1960-as évek elején készült fotón Soproni Lászlóné (Gurály Ilona, 1931-2005) látható a
birisi film vetítőgéppel. Soproni Lászlóné 1949től esztergályosként, majd 1951-től traktorosként
dolgozott a Balkányi Gépállomáson. 1962-től
üzemvezető gépész lett a birisi moziban, a jelenlegi tornaterem helyén, azaz az egykori szeszgyár
erjesztő helyiségében. Településünk első mozigépésze 1986-ban hagyott fel tevékenységével.

A cséplést bemutató fotó 1958/1959-ben készült Czimre Ádámék portáján (a mai Szabadság
utca eleje, Tóth Imréék telke). Az előtérben Soproni László (1930-1998) látható. A cséplőgép
a Balkányi Gépállomásé volt, amellyel állandó
„cséplőbanda” dolgozott a környék településein.
Soproni László 1968-tól nyugdíjazásáig a birisi
Táncsics Termelőszövetkezetben dolgozott, előbb
mint szerelő, majd mint műhelyfőnök.

Biri néne receptje

Almás
krémes
Az önkormányzat
A
ö k
á
jjelképeiről
l
szóló rendelet szerint Biri Község Önkormányzatának címerében egy
aranymázas almafa található, melynek lombkoronájában három piros alma van elhelyezve. Az almák a
lombkoronában úgy helyezkednek el, mint a győzelmi lobogón az arany, ezüst és bronz díjak helyzete.
Mindez „indokolttá teszi”, hogy őszi számunkban
valamilyen almából készíthető ételt ajánljak Kedves
Olvasóimnak.
Hozzávalók 8 adaghoz – A tésztához 5 db tojás, 20
dkg porcukor, 20 dkg finomliszt, 1 csomag sütőpor,
1 csipet só, 4 ek. cukrozatlan kakaópor, 1 dl napraforgó olaj, 1 dl víz, 7 db alma, 10 g fahéj (őrölt), 1
csomag vaníliás cukor, 1 ek. vaj (az alufólia kikenéséhez). A krémhez 2 tasak vaníliás pudingpor, 20 dkg
cukor (kristály), 5 dl tej, 20 dkg margarin.

Elkészítés – A tojás sárgákat a cukorral, olajjal, vízzel
habosra keverjük, hozzáadjuk a sütőport, lisztet, végül a
tojások kemény habját óvatosan belekeverjük. Egy tepsit alufóliával kibélelünk, kivajazzuk, az aljára a vékonyra
szeletelt, hámozott alma kerül, 2-3 réteggel beborítjuk,
fahéjjal ízlés szerint megszórjuk, majd vaníliás cukorral
is meghintjük. Ráöntjük előbb a tészta egyik felét, majd
a maradék tésztába beleteszünk 2-3 evőkanál cukrozott
kakaót, jól összekeverjük, és a sárga tésztára öntjük. Egy
kanál segítségével kicsit összehúzzuk a kétszínű tésztát,
ettől lesz márványos, ha megsül. Előmelegített sütőben,
tűpróbáig sütjük. Közben a pudingporokat a tejjel és a
cukorral megfőzzük, ha kihűlt, a margarinnal krémesre
keverjük. A kihűlt tésztát kiborítjuk a tepsiből, a krémet
rákenjük az almás felére, majd a tetejét cukrozott kakaóval meghintjük

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Vajákos Biri
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Fájó szívvel
búcsúzunk!
Szőke Beáta és Varga Gábor
június 21-én
Dr. Barna Alexa és Tatár Gergő
szeptember 20-án

Újszülötteink
az idén
Kassai Milán Albert
(édesanyja: Fehér Erika)
Vass Ádám
(édesanyja: Tóth Kitti)
Prokopics Botond Ádám
(édesanyja: Kassai Zsuzsa)
Berki Patrik
(édesanyja: Madár Mariann)
Oláh Zsófia
(édesanyja: Szoták Katalin)

január 24.
május 09.
június 04.

Ladányi Jenőné (Rinyu Ilona, 82)
január 08.
Balogh Istvánné (Szarka Ilona, 83)
január 15.
Szegfű Pálné (Pulinka Anna, 100)
március 04.
Csorba Miklós (86)
március 04.
Varga Sándor (57)
március 04.
Kiss Ferenc (68)
március 08.
Zajdáczki Györgyné (Oláh Piroska, 68) március 19.
Tóth Lászlóné (Páll Mária, 77)
március 29.
Laskai György (82)
április 01.
Moldván Mihályné (Bakati Lenke, 88)
május 04.
Brátán Jánosné (Varga Ilona, 73)
május 06.
Terdik József (68)
május 09.
Szilágyi Miklósné (Kristóf Mária, 51)
június 06.
Bakati Lászlóné (Szabó Lenke, 85)
július 12.
Bakati Mihály (86)
július 23.
Elek János (60)
július 25.
Kiss Bálint (68)
augusztus 07.
Laskai Györgyné (Bíró Ilona, 80)
augusztus 07.
Morvainé Béni Anna (57)
augusztus 20.

augusztus 14.
augusztus 21.

Véradás
Ebben az évben eddig három alkalommal (január
3-án, június 5-én és szeptember 16-án) szervezett
véradást községünkben a Magyar Vöröskereszt
Megyei Szervezete. Az év első hónapjában huszonegy, míg júniusban tizennyolc véradó jelent
meg a Faluházban tartott véradáson. Az idén több
első véradót köszönhettünk az önkéntesek között:
Kemény János Lászlót, Kévésné Hajdu Szilviát és
Molnár Barbarát.

Minden résztvevőnek tisztelet és köszönet!

Wass Albert: Halál
(részlet)
Én úgy képzelem el,
hogy a halál egy óriási nász,
legszentebb, legemberibb ölelés.
Nem fájdalom: fájdalom-felejtő.
Nem rém: rémeket elűző.
Több mint a Szépség.
több mint a Szerelem,
a Jóságnál is több: Kegyelem.
Én úgy képzelem el,
ha egyszer oly nagy lesz a zaklatás
és akkorára nő a fájdalom,
hogy nem bírom tovább:
hozzám lép egy fehér ismerős,
szép csendesen lecsókolja a számat,
lefogja ezt a vergődő szívet,
és ennyit szól csak: elnémuljatok.
Erre megszűnik minden indulat. …
Elhal a szívem dobbanása,
s végtelen álmok néma lánya
bűvös, tüzes csókjába zár.
Szeretőm lesz egy éjszakára
a széparcú Halál.

Biri Hírmondó

111

HIRDETÉSEK
Biri központjában kívülről teljesen felújított
(Szabadság utca 21. szám) alatti családi ház
750 nöl telekkel bútorozva (franciaágy, szekrénysorok,
gáztűzhely, hűtő, mikro) eladó.
Érdeklődni: 06-30/515-6263

Adományosztás
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület által kiírt
pályázat elnyerésével ebben az évben két alkalommal került sor élelmiszerosztásra. A legrászorultabb
idősek és nagycsaládosok részére már június végén
juttatott egy kisebb mennyiségű burgonyát az önkormányzat.

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
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
Lucfenyő 1,5-2,5 méter között kis- és nagytételben termelői áron eladó: 1.000 Ft/darab.
Érdeklődni:
Bohács György
Biri, Fő út 88. szám, 06-30/470-1857

Jónás Józsefné átveszi a burgonyát Katona Istvántól

A fennmaradó részt szeptember elején osztottuk
ki. A jó termésre való tekintettel bármely család részesülhetett az adományból, aki arra igényt tartott.
Sokan jöttek a Tájházhoz, a Táncsicstelepen lakók,
valamint a legrászorultabbak részére pedig házhoz
szállítottuk. A sok köszönetet hallva a termelésben
résztvevők szívesen vállalnák a jövő évben is ezt a
munkát.
Keményné Barna Angéla – koordinátor

Használt tárcsás mosógép eladó!
Érdeklődni: 06-20/217-0760

Biri Hírmondó

- Biri Község Önkormányzatának lapja -

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 november 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.
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