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Több mint négy évvel ezelőtt, 2011. március 1-jén 
a képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja 
a Dél-Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi 
Társulás által 2011. június 15-ig benyújtandó kerék-
párút pályázatot. Nagykálló és Biri önkormányzata 
akkor 15-15 millió forint önerőt határozott meg a be-
ruházás kivitelezéséhez.

A 2012. október 29-i támogatási döntés értelmé-
ben közel 264 millió forint összegű támogatást nyert a 
Társulás a projekt megvalósításához.

A közbeszerzési ajánlati dokumentációt 19 ajánlat-
tevő váltotta ki, a felhívásban meghatározott időpon-
tig azonban csak 10 ajánlattevő nyújtotta be ajánlatát. 
A legalacsonyabb ajánlati árat adó cég a nyíregyházi 
székhelyű „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. volt.

2015. július 14-én – hosszas előkészületek és a 
közbeszerzési eljárás után – a Társulás elnöke aláírta a 
kivitelezői szerződést a „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. 
képviselőjével, majd tíz nap múlva megtörtént a te-
rület helyszíni bejárása. Ennek megfelelően augusztus 
elején elkezdődött a „Bike – Biztonságban két keréken 
– IV. ütem Nagykálló-Biri kerékpárforgalmi hálózat 
fejlesztése” című projekt kivitelezése, azaz a Nagykálló 
és Biri közötti, valamint a Biri belterületén áthaladó 
kerékpárút megépítése. 

A kerékpárút teljes hossza 6,8 km, amelyből Biri 
közigazgatási területén, tehát a kül- és a belterületen 
összesen 5,4 km épül meg. Ebből is jól látható, hogy  
beruházás több mint 80%-ban községünket érinti és 
fejleszti. A kerékpárút használati szélessége két méter.

Épül a kerékpárút
Szeptember 11-13-án megyénk déli részén ötöd-

ször került megrendezésre tereprally-verseny, amely 
ezúttal – a budapesti Varga Racing Team Autósport 
Egyesület szervezésében és rendezésében – a Hofeka 
Kupa nevet viselte. Az autók, krosszmotorok 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 ter-
mészetesen Birit is.

A rendezvény útvonala megegyezett az előző évi-
vel, a futam azonban most csupán a Terep-rally Or-
szágos Bajnokságnak volt része.

Tereprally ötödször

A képviselő-testület – az SzMSz 29. §-a alapján 
– az idei falugyűlést 2015. november 9-én 1700 órai 
kezdettel a Faluházban tartja, melyre tisztelettel vá-
runk minden érdeklődő birisi lakost.

A falugyűléssel, mint a települési kommunikáció 
hagyományos formájával olyan találkozási lehető-
séget biztosítunk a település lakói számára, ahol a 
helyi közügyekről beszélgethetnek, terveket szövö-
gethetnek, valamint preferenciákról vitatkozhatnak. 
Emellett természetesen a falugyűlés a lakosság, a 
társadalmi szervezetek közvetlen tájékoztatását, és a 
fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását is 
szolgálja.

Jöjjenek el, mondják el véleményüket, s tegyék 
meg építő jellegű javaslataikat!

Almási Katalin – polgármester

Falugyűlés
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A 2013/2014. évi bajnokságban a negyedik, a 
múlt évi bajnokságban pedig a harmadik helyen 
végzett a birisi csapat. Amennyiben a sorozat foly-
tatódik az új idényben a dobogó második fokára 
várjuk „aranylábú” focistáinkat, s jövőre természe-
tesen az aranyérem a cél! 

A 2015/2016. évi versenykiírás alapján a Biri SE 
az Arany Fácán megyei III. Nyírség csoportjában 
kezdte meg mérkőzéseit. Az idényt győzelemmel 
kezdtük (0:4), a második mérkőzést azonban a bíró 
félbeszakította. 

A hazai pálya tervezett felújítási munkái miatt a 
csapat szinte mindegyik mérkőzését idegenben és 
vasárnapi napon játssza. 

Augusztus 16. Kisléta SC – Biri SE (0:4)
Augusztus 23. Piricse SE – Biri SE (0-0)
Augusztus 30. Biri SE – Bököny SE (1:2)
Szeptember 06. Penészleki SE – Biri SE (1:3)
Szeptember 13. Nyírbátori FC – Biri SE (2:5)
Szeptember 20. Nyírgyulaj KSE – Biri SE (4:6)
Szeptember 27. Máriapócsi LSK – Biri SE (2:6)
Október 04. Nyírmihálydi KSE – Biri SE
Október 11. Nyírgelsei SC – Biri SE
Október 18. Bogát 2000 TC – Biri SE
Október 25. Nyírbéltek KSE – Biri SE
November 01. Geszteréd FC – Biri SE
November 08. Nyírlugosi SE – Biri SE

Mudri Péter – elnök

A Biri SE őszi mérkőzései

Településfejlesztési Bizottság
A testület április közepén módosította szervezeti és 

működési szabályzatát. A módosítás eredményeként egy 
új grémium jött létre, mely a Településfejlesztési Bizott-
ság nevet kapta. A testület június 25-i ülésén választotta 
meg a bizottság tagjait: az elnök Szálku István, a két tag 
pedig Herczku Tamás Pál és Palicz György Tamás lett. 

Az SzMSz rendelkezései szerint a Településfejlesztési 
Bizottság – többek között – közreműködik az önkor-
mányzati beruházások előkészítésében; feladata a tele-
pülés lakóinak életminőségét befolyásoló, a gazdaság fej-
lődését elősegítő, és az önkormányzati infrastruktúrát, a 
természeti és az épített környezetet érintő önkormányzati 
ügyekkel, valamint a település-üzemeltetés műszaki kér-
déseivel kapcsolatos döntés előkészítés a testület számára; 
eljár a település idegenforgalmát érintő, annak fejlődését 
és fejlesztését, ezen keresztül a község arculatát, annak 
hazai és külföldi megítélését befolyásoló kérdésekben; 
közreműködik településfejlesztési koncepciók és telepü-
lésrendezési tervek kidolgoztatásában, véleményezi az 
erre irányuló javaslatokat; továbbá véleményezi az önkor-
mányzat rövid- és hosszú távú idegenforgalmi koncepció-
ját, az idegenforgalmat érintő fejlesztésekre, azok megva-
lósításának stratégiájára vonatkozó előterjesztéseket.

1950 után a politikai rezsim kinyilatkoztatta, 
hogy aki a II. világháborúban harcolt és a Szovjet-
unió ellen küzdött, az bűnösnek tekintendő. Ezzel 
megbélyegezték a világháború minden katonáját, 
valamint a hadiözvegyeket és a hadiárvákat, meg-
vonva tőlük az ellátást.

Ezt orvoslandó hirdették ki 2015. július 3-án 
a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 
módosításáról szóló 2015. évi CIV. törvényt, mely 
alapján járadék illeti meg mindazokat, akiknek fér-
je, édesapja 1938. november 2-a és 1945. május 9-e 
között a volt magyar királyi honvédség, illetőleg a 
csendőrség kötelékében szolgált, függetlenül rend-
fokozatától és állományviszonyától, valamint attól 
a ténytől, hogy az 1947. február 10-én Párizsban, 
Magyarország képviselői által aláírt békeszerződés 
következtében mely ország állampolgárává vált. 

A járadék az öregségi nyugdíj mindenkori leg-
kisebb összegének (mely jelenleg 28.500 forint) 
30%-a, tehát 2015-ben 8.550 forint/hó. A járadék 
havonta folyósított, határozatlan idejű központi tá-
mogatás.

A járadékot kérvényezni kell. A kérelem határidő-
korlátozás nélkül bármikor benyújtható a Nagykál-
lói Járási Hivatalban. (Szerdai napokon 800-1200 
óra között a biri hivatalban a járási hivatal ügysegéd-
jének, Kékesi József Jánosné Erzsikének személyesen 
is átadható a kérelem.) Biriben eddig közel tíz érin-
tett nyújtotta be igényét a járadékra.

A II. világháborúban a következő biri katonák 
estek el: Barkaszi János, Béni János, Béni Sándor, 
Czirják Elek, Csonka Lajos, Ferencz János, File 
László, Gaál Mihály, Gyermán György, Holecskó 
István, Hunyadi János, Jónás József, Kapdos József, 
Kapdos Péter, Katona György, Katona János, Ka-
tona Mihály, Kádár Mihály, Kemény János, Kévés 
Lajos, Kutasi Imre, Kutasi József, Madar János, Ma-
dar Pál, Madár János, Moldván Ferenc, Moldván 
György, Papp János, Papp Mihály, Sarkadi István, 
Sipán János, Soproni György Ifj., Szabó Mihály, 
Tóth Ferenc, Vajda Mihály, Varga Ferenc, Varga 
György, Varga János, Venczel Mihály, Zajdáczki Pé-
ter, Zsigó Ferenc és Zsurbán Ferenc.

Gyirán Zoltán – jegyző

Hadijáradék
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A sztúpa (szanszkrit stupa, halom) a buddhista 
építészet egyik jellegzetes alakja. Egyike a legrégebbi 
buddhista vallási építményeknek, kezdetben egyszerű 
földhalom volt, amelybe Buddha relikviáit temették. A 
legenda szerint Buddha halála után a testét elhamvasz-
tották, és a hamvait nyolc sztúpába osztották szét. Az 
i.e. 3. században Asóka felnyittatta ezeket a sztúpákat, 
és a hamvakat szétosztotta az általa épített több ezer 
sztúpában. A buddhizmus terjedésével más ázsiai orszá-
gok is átvették a sztúpát. 

A legrégebbi sztúpa az Asóka által i.e. 249-ben épít-
tetett Dhamek Sztúpa az indiai Sarnath-ban. A tibetiek 
a sztúpát csörtennek (mchod-rten) nevezik, a szó jelen-
tése: áldozatok, fogadalmi ajándékok gyűjtőhelye, tar-
tója, amely egyesíti magában a templom felépítésének 
jellegzetességeit. Mint ilyen, a nagy szentek és lámák 
relikviái, hamvai, testrészei, és személyes használati tár-
gyai mellett fogadalmi ajándékokat is magában hordoz, 
úgymint Buddha képeit, szobrait, nemesfémből ké-
szült tárgyakat, ékszereket, agyagból készült fogadalmi 
táblácskákat (tsha-tsha), kis fehér varázsgolyócskákat 
(pheldung rilbu), amelyek csodatévő szentek elégetésé-
nél keletkeznek és egy kis életfácskát is. Az életfácska 
valószínűleg a sámánista világfa maradványának tekint-
hető, és tulajdonképpen egy dháranikkal (varázsmon-
dásokkal) teleírt vörösre festett boróka vagy szantálfa 
ág. Továbbá elengedhetetlen valamilyen szent szöveg, 
vagy legalább egy szent szótag elhelyezése a csörten bel-
sejében.

2007 tavaszán jártam először, az akkor még pol-
gárháborútól sújtott Himalájai országban, Nepálban. 
Utam során rengeteg élményt szereztem abból a szere-
tetből és boldogságból, amit a szűkös anyagi világukban 
élő nepáliak megosztottak velünk. Nagy hatással volt 
rám a buddhista kolostorok építészeti harmóniája, és a 
szinte minden sarkon fellelhető Sztúpa erdő. Katman-
duban a nepáli fővárosban döntöttem el, barátommal 
és fogadott testvéremmel, hogy mi itthon a rohanó vilá-
gunkban építünk egy Sztúpát Buddha és a Darma tisz-
teletére. Egy kis szigetet képzeltünk el hazánkban, egy 
kis Tibetet, a nyugalom, a béke, a szeretet és az együtt-
érzés szimbólumát. 

Buddha Táncsics-telepen

A Biri, Táncsics-telepi Sztúpa

2008 nyarán lehetőség nyílt az alapozás elkezdésé-
re, szigorúan a Sztúpa építési szabályok szellemében. A 
folyamatos munka eredményeként, 2009. július 11-re, 
teljes egészében felépült a Gyógyító Buddhának felaján-
lott szentély, kis hazánkban a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Biri-Táncsicstelepen. Természetesen azóta is szé-
pül a pontosan 100 m2-en elterülő építmény. Gyakorló 
buddhistaként jómagam és a Sztúpa rajongói (vallási 
és felekezeti hovatartozás mellőzésével) együttes erővel 
szépítjük, csinosítjuk.

Az épület magánterületen helyezkedik el, de a kívül-
állók számára is látogatható, előzetes egyeztetés alapján. 
A nem Buddhisták a Szeretet Emlékművének nevezik 
az építményt. A tervek szerint a jövőben imamalom-
mal, és meditációra, elmélkedésre alkalmas szentéllyel 
fog kiegészülni a hely. 

Várok mindenkit, aki gyógyulni, pihenni vagy csak 
kikapcsolódni szándékozik egy piciny zugában a szere-
tetnek és a harmóniának!

Vágó János

1941-1945 között közel félmillió magyar zsidó ál-
dozata volt a holokausztnak. Az áldozatok többsége a 
haláltáborokban veszítette életét.

Kevesen tudják, hogy közel 180 évvel ezelőtt már 
éltek községünkben zsidó emberek. Biriben 1836-ban 
23, 1848-ban 18, 1870-ben 17, 1880-ban 32, 1890-
ben 30, 1900-ban 42, 1910-ben 38, 1920-ban 29, 
1930-ban 18, 1941-ben pedig 20 fő volt az izraeli-
ta vallású hívek száma. 1944 áprilisában a zsidókat a 
nyíregyházi gettóba vitték, ahonnan később Ausch-
witzba deportálták őket. Biriben 1949-ben zsidók 
már nem éltek.     

Voltak olyan zsidók is, akik csupán birtokosok 
voltak községünkben. A Megyei Levéltár egyik doku-
mentuma szerint a következő zsidó személyek bérel-
tek földet 1942-ben Biriben: Dr. Balla István, Domo-
kos Ágnes, Frischmann János, Frischmann Miklós és 
Özv. Frischmann Bertalanné.

Gyirán Zoltán – jegyző

A birisi zsidóság
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Biri néven létezik portugál üdítőital, tradicionális 
indián szivarka, számos hotel a nagyvilágban, no meg 
persze néhány település. Kicsiny falunkat 725 évvel 
ezelőtt említették először az írásos források. A világ-
hálón böngészve azonban kiderült, hogy ezen a néven 
más országokban is léteznek települések. Most egy 
észak-európai és egy délkelet-ázsiai Birit mutatok be 
röviden.

A magyarországi Biriből közel egy napi autóút 
után érhetünk el a 2300 km távolságra található nor-
vég Biribe, amely Oppland megyében fekszik, Osló-
tól északra, Ha-mar és Lillehammer között félúton. 
(Lillehammerben rendezték az 1994. évi XVII. Téli 
Olimpiai játékokat.) A falu 1964 óta Gjovik része; je-
lenleg 2800 lakosa van. A település a Vismunda folyó 
partjára épült, s egyik legfőbb látványossága a Mjosa tó. 

A norvég Biri lakosai elsősorban mezőgazdasággal és 
erdőműveléssel foglalkoznak. A település híres az üveg-
gyártásáról, a sífelszerelést készítő üzeméről és természe-
ti látnivalóiról. 

A falu első fatemplomát 1777-ben építették. A jelen-
legi templom 500 m2 alapterületű és 450 fő befogadá-
sára alkalmas.

A Fülöp-szigeteki Észak-Samar Biri nevű szigete kö-
zel 11000 lakosú. Samar-sziget több szigetből áll, ame-
lyek közül Biri a legnagyobb. 

A Biri-sziget számos szokatlan sziklaalakzatáról ne-
vezetes, s persze a Filippínó-tenger szépségeiről. A tu-
risták véleménye szerint Biri az egyik legnépszerűbb és 
legcsodálatosabb hely nemcsak az országban, de az egész 
világon. 

A hely annyira szép, hogy a Környezetvédelmi Mi-
nisztérium és a Természeti Erőforrások Minisztériuma 
védett tengeri tájképpé és tájvédelmi körzetté nyilvání-
totta 2000-ben. 

Amint azt a fenti képek is alátámasztják a népesség 
legfőbb megélhetési forrása a horgászat/halászat és a 
kopra-készítés. A kopra a kókuszpálma csonthéjas ter-
mésének magjából kivájt, szárított táplálószövet. Értékes 
mind a belőle kinyerhető kókuszzsír, mind a prése-lés 
után visszamaradó, főként takarmányként hasznosítha-
tó olajpogácsa.

Gyirán Zoltán – jegyző

Biri a nagyvilágban
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Milyen a tanyasi élet?

Vasas László (56 éves): Balkány egyik tanyáján születtem és nőttem fel sokgyerekes föld-
műves szülők gyermekeként. Ebből következően az életemet és a munkámat is befolyásolja 
ez a tény. 1995. július 1-je óta, tehát több mint 20 éve állok a tanyasiak szolgálatában – 
előbb, mint falugondnok, jelenleg pedig mint tanyagondnok. Emellett önkormányzati kép-
viselőként 1998. óta, alpolgármesterként pedig 2011. decembere óta képviselem a tanyán 
élők érdekeit. Munkám során örömmel tölt el, hogy láthatom és segíthetem a bölcs tanyasi 
emberek mindennapi életét, megfogadhatom tanácsaikat, figyelemmel kísérhetem gond-
jaikat és napi szorgos munkáikat. Szerencsés vagyok, hogy bekapcsolódhattam életükbe, s 
büszke vagyok arra, hogy bíznak bennem, s a segítségemet kérik problémáik megoldásában.

Annak ellenére, hogy Biri kis településnek számít, az elmúlt évszázadokban több tanya is a részét képezte: 
Biriszőlő, Feketeház, Kenderáztató-tanya és Táncsics-telep. A „külterületi lakott helyek” közül már csak az utol-
só rendelkezik lakossággal. Vannak emberek, akik életét meghatározza, hogy hová születtek, hová kerültek. A 
tanyán élő lakosok egymásra vannak utalva. Generációkon át megtanulták és megtapasztalták a mindennapi 
élet örömeit, gondjait. Mindenre találtak, illetve találnak valami kézenfekvő megoldást. Majd jön az idős kor, 
amikor már segítségre, támogatásra szorulnak, megnehezedik mindennapi életük, létük. Körkérdésünkben arra 
kerestük a választ: Milyen a tanyasi élet a XXI. század második évtizedében a Birihez tartozó Táncsics-telepen?

Kévés Zoltán (42 éves): Büszkén kijelenthetem a tanyasiak nevében, hogy minden tekin-
tetben elégedettek lehetünk az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokkal; beleértve a ta-
nyagondnoki szolgáltatást is. Lakóhelyünk szépül és fejlődik, hiszen számos ötletről hallok ma-
napság: valaki szeretné visszaállítani a halastavat, a buddhista Sztúpa mellé életmód-centrumot 
terveznek, beszélnek szalonnasütők kihelyezéséről, sőt egy tanyasi csárda építése is szóba kerül 
a beszélgetések során. S persze folyamatban van a kerékpárút építése is. A tanyán lakók segítik 
egymást jóban-rosszban és a faluban járva is azt tapasztalom, hogy nyugodt légkörben élnek itt 
az emberek. Kívánom, hogy továbbra is olyan sikeresen fejlődjön a falu és környezete, ahogy 
azt már évek óta tapasztaljuk. Köszönet ezért elsősorban Polgármester Asszonynak! 

Kipilla Attiláné (49 éves): Közel a fél életemet (21 évet) töltöttem eddig Táncsics-tele-
pen. Nagyon szeretek itt lakni; a tanya szép és csendes hely. Lassan elkészül a kerékpárút is, 
melynek köszönhetően könnyebbé és biztonságosabbá válik a közlekedés mind Biribe, mind 
pedig Nagykállóba. Persze nem mindenki biciklizik; de hát a buszközlekedés is megoldott. A 
tanyai élet nyugalmas, köszönhetően a segítőkész szomszédoknak. S persze én ugyanúgy segí-
tem őket, mint ők engem. Sokszor elképzeltem már, hogy beköltözök Biribe, de tudom, hogy 
sajnálnám itt hagyni a kis tanyai portámat és az itt élő embereket. S persze a fiamat is nehéz 
volna, aki már többször kinyilvánította, hogy soha nem költözne el innen. Amióta Almási Ka-
talin a polgármester azóta még jobb itt lakni, hiszen minden olyan támogatásban részesülünk, 
amiben a faluban lakók is. Tehát nincs mellőzve a tanya, nem szorulnak háttérbe a tanyasiak.

Vágó János (46 éves): 2001-ben vásároltam a Biri táncsics-telepi tanyámat, családi okok 
miatt. Kényszermegoldásnak tekintettem, átmeneti otthont láttam benne. Ma 2015-ben azt 
mondom otthonra leltem Táncsics-telepen, ahol a mai fogyasztói társadalmat meg-hazudtoló 
élet és közösség található. Itt minden van, ami egy nyugodt és kiegyensúlyozott, igazi pihenést 
nyújtó otthon adhat. Csend, természet, elfogadható, de fejleszthető infrastruktúra, és nem 
utolsó sorban jó szomszédok, jó emberek, akik diszkréten élnek egymás mellett, de készen állva 
mindig a segítségre, egy jó szóra, egy baráti kézfogásra, egy mosolyra. Otthon, ahol a kaput 
nem kell soha zárni, ahol a szomszédok figyelnek rád, de nem tolakodóak, együtt örülnek 
örömödnek, sikerednek, és vigasztalnak, ha szomorúság kerülget. A tanyasi életmód itt nem a 
verejtékes munkával övezett terhek halmaza, hanem egy kiszámítható, akár munkahely mel-
lett is jól fenntartható életmód. Milyen az élet? Álomszerű. A városi mércével mérve nincs itt 
„semmi”, de az nagyon irigylésre méltó! Gyakorló buddhistaként, a szeretet és a béke piciny szigetének nevezem ezt a 
helyet, ahol az emberek békésen élnek egymás mellett, örömükben és nehézségeikben. Úgy tűnhet nincs itt semmi, 
de minden elérhető közelségben van, ami az élhető élethez szükséges. Szeretek itt élni és szeretnék itt halni!  
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Ebben az évben a megszokottól eltérően augusz-
tus 14-én, pénteken délután vette kezdetét az immár 
hagyománnyá vált Birisi Tócsni Fesztivál. Másnap 
egész napos programokkal kedveskedett az idelá-
togatóknak a Közös Kincs Közhasznú Nonprofit 
Kft. szervező teamje. Az elmúlt évektől eltérően a 
kétnapos rendezvény bőven tartogatott kikapcsoló-
dáshoz, nevetéshez és zenei élményekhez programo-
kat, műsorokat. A kicsik és nagyok is élvezhették a 
játékokat és a különféle meglepetéseket. Idén is el-
mondhatom, hogy egy nagyszerű csapat tagjaként 
egy újabb felejthetetlen élményben volt részem.

 De mi is a „fesztivál”? A fesztivál fogalma alatt több-
nyire időszakos kulturális ünnepet értünk, olyan nagy-
rendezvényt, amely turisztikai látnivalóként is rendkívül 
fontos. A „fieszták” különböző hagyományok alapján 
alakultak ki, s céljuk az volt, hogy a közösséget össze-
tartsák és megajándékozzák, az időről időre felgyülem-
lett feszültségét pedig oldják. Manapság belső tartalmuk, 
kifejezőerejük által kezelik kiemelkedő módon a feszti-
válokat, mert bennük a külső szemlélő egy önfeledten 
szórakozó közösséget fedezhet fel.

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. (Köszönjük a felajánlott 
parkolási lehetőséget a helyi vállalkozóknak!) 

A 11. fieszta
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 udvar-
ban ebéd és vacsora mellett frissítő is várt minket. Innen 
nagyszerű rálátásunk volt a LED-fallal egybeépített két 
színpadra. 

Pénteken a TNT, az R-Go, a Ham Ko Ham, Domb-

óvári István, Majka & Curtis, Moldvai táncház, Vastag 
Csaba, Bëlga és a Gypo Circus nyitotta a fesztivált. 

No meg a Party sátorban Dj Dominique, Bárány 
Attila, Sterbinszky, B.Mark és Leslie One pörgette fel a 
hangulatot!
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Az első nap végén pár óra pihenést követően is-
mét elkezdődött a nagy koncertdömping, hiszen a 
kicsik kedvence az Alma együttes tornáztatta meg 
a lurkókat és szüleiket. Ahogy emelkedett a hő-
mérséklet, úgy duzzadt a résztvevők száma is, idén 
mind a két napon élvezhették a különböző ízesí-
tésű tócsnit, senki nem mondhatta el, hogy: „…
nekem nem jutott…”!

Rubint Réka egy óra alatt több tízezer kalóri-
át égetett el az aerobikozó hölgyekkel. Szerettem 
volna bekapcsolódni a tornába, de a látványtól is 
izzadtam már.

Gondolom, mondanom sem kell 2015-ben 
is csúcsot döntöttük: az országból, s a határon 
túlról 30.000 ember látogatta meg kétnapos 
Fesztiválunkat.

Idén is óriási bulit csaptak a Neoton sztárjai, s mel-
lettük Korda Gyuri bácsi és Klárika is örömteli perce-
ket szereztek az idősebb korosztályú rajongóknak. 

A Beatrice frontembere, Feróbá’ fokozta a han-
gulatot, mint ahogyan azt az elmúlt évben már ta-
pasztalhattuk.

Összegezve elmondhatom, hogy a kétnapos ren-
dezvény kiválóan sikerült, hiszen mindenkinek ju-
tott tócsni és sok-sok szórakozás! 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a 
Közös Kincs Közhasznú Nonprofit Kft.-nek és 
Almási Katalin igazgató/polgármester asszony-
nak, hogy ismét megrendezte a nyárzáró-ősz-
nyitó rendezvényt!

Természetesen köszönet jár a háttérben mun-
kálkodó szervezőknek és a megvalósításban részt-
vevőknek is, hiszen munkájuk eredményeként fe-
ledhetetlenné tették a kilátogató helybelieknek, az 
ország minden részéből, sőt országhatárainkon túl-
ról idelátogató érdeklődőknek ezt a kiválóan meg-
szervezett és lebonyolított, mára országos hírűvé 
vált fesztivált. 

Hegedűs Mihály – koordinátor
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Biri anno...
A Biri Hírmondó ez évi második számában a fenti 

címmel írást közültünk, melyet azzal zártunk, hogy foly-
tatjuk. Az írás Ilona (Pünkösd) Heichenwälder emlékeit 
örökítette meg, s így zárult:

Elküldöm az irodalom füzetemet, amit én akkor ta-
láltam meg, mikor az apukám Pünkösd János öt évvel 
ezelőtt meghalt. Szinte nem hittem a szememnek, de ő 
megtartotta ezt a füzetet, amit én tízévesen (1960-ban) 
az ötödik osztályban írtam. Arról kellett írni, hogy ki, 
hogyan emlékszik a szülőföldjére. Hát, én ezt írtam.

„Édes hazám szülőföldem
Egy Szabolcs megyei kis faluban születtem, mely az 

ország keleti részében helyezkedik el. 
Szeretem szülőföldemet, mert itt töltöttem el gyer-

mekkorom nagyobb részét. Valami fenséges érzés fog el, 
ha viszont láthatom e kedves tájat, melyhez oly sok em-
lékem fűződik. A falu az országút mellé épült, és több-
ségben modern, földszintes házak alkotják. Maga a táj 
szinte eszményi. Síkság, itt-ott emelkedőkkel, dombok-
kal és a falun keresztül folydogáló kis patakkal. A pata-
kot végig fák, néhol pedig dzsungelszerű bozót kíséri, és 
köztük nagy rétek helyezkednek el. A termőföld nagy 
része homokos, és nyáron öröm nézni a sok kukoricát, 
burgonyát és gabonát, melyek a fő növényei. A mezőt 
szép erdők kísérik, melyek közül a legszebb a fenyőerdő. 

Hogy az emberek milyenek? Szorgalmasak, szeretnek 
dolgozni. A fiatalok szórakozási lehetőségei elég szűkek, 
habár a mozi és a presszó mellé hamarosan fog épülni 
egy ifjúsági ház is.

Mindent egybevetve szülőföldemet szépnek találom, 
vonzódom hozzá, és állandó honvágyam bizony nehéz 
leküzdeni.”

2015.06.30.
Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, 
Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, 
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Biri

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Komplex intézményi mozgásprogram a  
Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, 

Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, 
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában” 

a TÁMOP-6.1.2A-14/2-2014-0021 kódszámú, „Komp-
lex intézményi mozgásprogram a Dankó Pista Egységes 
ÓvodaBölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gim-
názium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában” című 
projektben megvalósított tevékenységeinket 2014.09.01. és  
2015.06.30. között valósítottuk meg.  A 7,25 milliós forrás-
ból 10 hónapon át tartó eseménysorozattal az volt a célunk, 
hogy gyerekeink, tanulóink, szüleik, nevelőink figyelme tu-
datosan irányuljon a szabadidő hasznos eltöltésére, a kör-
nyezettudatos életmód fontosságára, az egészséges táplál-
kozásra, a testmozgás életformává válására.  

A pályázat során megismerkedhettek a gyerekeink a 
reform-ételekkel, a szokatlan alapanyagokkal, a nagyszü-
leink által használt ételekkel, amely ma is megállja helyét. 
Fontosnak tartottuk a bio ételekkel való ismerkedést, a saját 
termesztésű növények nevelését, azok elfogyasztását. A 
megtermelt zöldségfélék többféle elkészítésével ugyan úgy 
megismerkedhettek gyerekeink, mint a tájjellegű hagyomá-
nyos növények termesztésével, főzésével, sütésével. 

A tanszünetekben, tornaszünetekben, szabadidőben kü-
lönféle mozgásos játékokkal színesítettük mindennapjaikat. 
Kerékpározás hasznosságára nem csak bemutatón, verse-
nyeken, hanem a mindennapokban is ösztönöztük őket. A 
víz, mint éltető forrás, megjelent a mindennapokban, a víz-
fogyasztás egészségességét kihangsúlyozva szerveztük 
programjainkat. 

Az egészséges életmód, a reformétkezés, a helyes táp-
lálkozás, a testi higiénia fontosságáról a hozzánk ellátogató 
orvosoktól is kaphattak hasznos tanácsokat. A rendőrök se-
gítségével gyakorolhatták a helyes közlekedési szabályok 
betartását, a balesetmentes életmód mikéntjét. 

A pályázat segítségével gyerekeink szemléletformálásá-
ban óriási lépést tettünk, amelynek folytatásával a jövőben 
remélhetőleg eljuttatjuk őket a fenntartható fejlődés környe-
zettudatos felnőtté válásához. 

Ferencziné Kerezsi Eleonóra – szakmai vezető

A vér olyan folyékony szövet, amely nélkülözhe-
tetlen a rászorulók gyógyításában és az életmentés 
során.

A 2015. évi második véradásra június 30-án 
került sor a Faluházban. Ez alkalommal már hú-
szan jelentek meg a rendezvényen: Arató István, 
Balogh Ferenc, Barna Balázs, Bartha Edina, Bartha 
Sándorné, Bihari Barnabás, Dankóné Viski Vik-
tória, Jaksi Tímea, Kádár János, Kerényi Erzsébet, 
Dr. Kiss Erika, Kissné Katona Andrea, Kocsánné 
Lovácsi Beáta, Marozsán Irén, Miterkóné Kónya 
Margit, Ricskáné Kiss Annamária, Simon Sándor, 
Tóth Csabáné, Tóth Péter és Vajda Pálné.

Ezúton is köszönjük minden véradó önzetlen-
ségét és segítségét, amivel hozzájárult a rászoruló 
betegek gyógyulásához!

Kiss Jánosné – szervező

Újabb véradás

Nyíregyházán ismét folytatódik a szervezett emlőszű-
rés, melynek célja az emlőrák korai felismerése. Ennek 
keretében a 45-65 év közötti nőket hívják vizsgálatra. A 
mammográfiás vizsgálathoz Biri Község Önkormányzata 
ingyenes buszjáratot biztosít! A kisbusz 2015. október 
21-én 800 órakor a Községháza elől indul. A szűrővizsgá-
latot igénybe vevőket védőnő kíséri a vizsgálatra. A behí-
vólevelet és a TAJ kártyát mindenki hozza magával!

Bagi Bernadett – védőnő

Mammográfia
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Száz évvel ezelőtt, 1915. június 13-án Budapesten 
alapították meg Stefánia belga királyi hercegnő véd-
nökségével az „Országos Stefánia Szövetséget az Anyák 
és Csecsemők Védelmére”, azon belül pedig a Védőnői 
Szolgálatot. A szervezetet megalakulásakor két fő cél ve-
zérelte: a csecsemőhalandóság csökkentése és a nemzet 
számbeli erősítése. A védőnők szerepe és feladata igen 
sokrétű: segítik a párokat a családtervezéstől egészen ad-
dig, amíg gyermekük iskolába nem lép. Az oktatási in-
tézményekben pedig folyamatos ellenőrzés alatt tartják 
a felnövekvő generációkat.

Az önkormányzati törvény értelmében a helyben biz-
tosítható közfeladatok körében ellátandó feladatok közé 
tartozik az egészségügyi alapellátás, és az egészséges élet-
mód segítését célzó szolgáltatások; ennek megfelelően 
önkormányzati kötelezettség a háziorvosi szolgáltatás, va-
lamint a védőnői szolgáltatás helyben történő biztosítása.

Az Önkormányzat 2000. október 1-jétől foglalkoz-
tatási jogviszonyban, majd 2007. március 1-jétől egész-
ségügyi vállalkozás keretében Pappné Poór Henriettával 
kötött szerződést a területi védőnői teendők, valamint 
az iskolavédőnői tevékenység ellátására.

Endrédi Katalin, Kévés Viktória 
és Bagi Bernadett védőnő

     
Pappné Poór Henrietta 2015. augusztus 31. napi ha-

tállyal a feladat ellátásáról lemondott. A feladatellátás 
biztosítása érdekében a képviselő-testület egyrészt egy 
olyan védőnői körzetet hozott létre, amely Biri község 
közigazgatási területét, valamint a Dankó Pista Egységes 
Óvoda-bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, 
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 
óvodai nevelését és általános iskolai képzését foglalja 
magában, másrészt létrehozott egy iskolavédőnői körze-
tet, amelyhez a helyi iskola szakképző iskolai és gimná-
ziumi tanulói tartoznak.

Az első körzetet Bagi Bernadett, a második körzetet 
pedig Törő András Józsefné látja el 2015. szeptember 1. 
napi hatállyal határozatlan időre.

Gyirán Zoltán – jegyző

Védőnőváltás

Önkormányzatunk 2015-ben is pályázatot hirdet ta-
nulmányi ösztöndíj elnyerésére, melynek időtartama két 
egymást követő tanulmányi félév.

A pályázati ütemterv szerint a jegyző 2015. október 
5-ig írja ki a pályázatot. A részletes pályázati kiírás a Pol-
gármesteri Hivatalban Keményné Barna Angéla ügyin-
tézőnél, valamint Biri Község honlapján lesz megtekint-
hető (www.biri.hu).

A pályázatot biri állandó lakóhellyel rendelkező, hát-
rányos szociális helyzetű főiskolai/egyetemi, nappali ta-
gozatos hallgatók, valamint felsőoktatási intézménybe 
még felvételt nem nyert érettségizett fiatalok nyújthatják 
be 2015. november 9-ig. 

„A legszebb kulturális üzenet” címmel – a Ma-
gyar Könyvtárosok Egyesületének védnökségével 
– könyv-tárak számára írt ki pályázatot a Nagygéci 
Nemzeti Emlékhely Projekt. A Kárpát-medence 
magyarok lakta településeiről vártak üzeneteket a 
Megmaradás Temploma mellett épülő emlékhelyre.

A román határ menti Nagygéc (amely Csenger-
sima településrésze) az 1970. május 13-án bekövet-
kezett árvízben csaknem teljesen elpusztult. Újjá-
építését árvíz-védelmi okokból nem engedélyezték, 
a területre történő beköltözést pedig adminisztratív 
eszközökkel korlátozták. A 45 év után újjáéledő falu 
a megmaradás, az összetartás szimbólumává vált. Az 
újjáépülő Nagygéc küldetése az, hogy az ide elzarán-
dokoló magyarok úgy érezzék, Nagygécen együtt 
van minden Kárpát-medencei magyar. Ennek szelle-
mében az emlékhelyen kétszáz emlékoszlopon kőbe 
vésett üzenetek szólnak majd honfitársainkhoz: a 
21. század magyarok lakta településeinek üzenete, a 
21. század és a jövő magyarságának.

Biri üzenete a következő: „A magyarságot a lel-
künkben érezzük. Érzés, mely felemel, és soha 
nem múlik el!” A Nemzeti Emlékhely a határ köze-
lében, határtalanul hirdetheti majd a magyar nem-
zet kitartó összetartásának példáját. Aki egyszer arra 
jár, keresse meg Biri üzenetét is az emlékoszlopokon! 

Tóth Marianna

Kulturális üzenet
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Több mint kétszázezer forint értékben 121 új könyv 
érkezett könyvtárunkba. A lelket melengető, érzékeket 
csiklandozó, szellemet tápláló ínyencségek közül most a 
teljesség igénye nélkül válogatok, hogy kedvet kapjanak 
Kedves Olvasóink betérni hozzánk.

A romantikus regények kedvelőinek: John O’Farrell – 
A férj, aki elfelejtette a feleségét. A férfiak gyakran megfe-
ledkeznek a bevásárlásról, és a házassági évfordulójukról. 
Az is előfordul, hogy elfelejtenek elmenni a gyerekért az 
óvodába. Na és? Az azonban korántsem hétköznapi for-
dulat, hogy valaki teljesen elfelejti a feleségét. E regény 
főhősével pontosan ez történik.

Található életrajzi könyv is. Ilyen például Kovács La-
jos – Mindennek vége! Andrássy Ilona grófnő első világ-
háborús naplója. A napló a grófnő beszámolója a hadi-
kórházakban szerzett tapasztalatairól, a magyarok kezdeti 
háborús lelkesedését követő egyre súlyosabb csalódásáról 
és kiábrándulásáról. Vallomás szerelemről és hazáról.

Természetesen a gyerekek sem maradhatnak ki, szá-
mukra is sok csodálatos mesekönyv és sorozat került be-
szerzésre; így például a Magyar népmesék – A csillagsze-
mű juhász és más mesék. A Magyar népmesék sorozat az 
elmúlt évtizedek során fogalommá vált. A szignált, a népi 
motívumok között a címet megéneklő piros kismadarat 
generációk ismerik és szeretik, csakúgy, mint a mesék sze-
replőit: a csillagszemű juhászt, a szegény Pétert és a gaz-
dag Pált vagy éppen a királyt, aki nem akarta férjhez adni 
a lányát. Ezek a népszerű elbeszélések most képeskönyv 
formájában is életre kelnek, s az itt olvasható mesékből 
meselemez is készült.

Szakkönyvek is érkeztek: szótárak, textilvirágok készí-
téséről szóló technikák és mintákat tartalmazó könyv, me-
sepszichológia; receptkönyvek, krimik, történelmi köny-
vek, sőt ovis meséket is találhatnak a legkisebbek. 

Tóth Marianna

KÖNYVAJÁNLÓ Biri néne receptje

Kávés 
körtetorta

A körte az ősz egyik legegészségesebb gyümölcse. A 
körte fruktóz tartalma miatt a cukorbetegek számára is 
ehető gyümölcs. Egyetlen körtével biztosítható akár az 
egész napi C-vitamin és kálium szükséglet is. Bevihet-
jük a szervezetbe többféleképpen is, akár nyersen, akár 
főzve, vagy sütve, illetve körtelé formájában is. A körte 
számos betegség gyógyítására is felhasználható. A gyo-
mor- és a vesebetegek számára a legjobb. Emellett az 
átlagosnál nagyobb mennyiségű benne a boron, ami a 
csontok és az izmok állapotára jótékonyan hat. A körte 
fogyasztása segít a vért megtisztítani, és ezzel enyhíti a 
reumatikus fájdalmakat is.

Hozzávalók a kávés körtetorta (6 adag) tésztájához: 
2 evőkanál instant kávé (1 evőkanál meleg vízben fel-
oldva), 350 g finomliszt, 150 g vaj, 1 db tojás, 3 evő-
kanál cukor, 1 csipet só és 4 db közepesen érett körte. 
Hozzávalók a krémhez: 1 dl habtejszín, 2 db tojás, 2 
evőkanál instant kávé és 4 evőkanál cukor.

A torta elkészítése: A liszthez hozzákeverjük a cuk-
rot és a sót, majd elmorzsoljuk benne a vajat. Hozzáad-
juk a kávét és a tojást, tésztává gyúrjuk. (Ha szükséges, 
pici vizet adhatunk hozzá.) Egy 30 cm-es piteformába 
(nem kell kivajazni) nyomkodjuk a tésztát és légkeve-
résen 180 fokra előmelegített sütőben 15 percig süt-
jük. A körtéket meghámozzuk, felezzük, magházukat 
kivágjuk és a félig sült tésztára helyezzük (magházukkal 
lefelé). A krémhez a tojásokat felverjük, belekeverjük a 
tejszínt, a cukrot és a kávét. A körtékre öntjük. Kb. fél 
óra alatt készre sütjük.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Biri néne
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Gáthy János Ferenc (72) január 24.

Kévés Attila (51) január 26.

Keszler István (84) február 08.

Szórád László Ödön (74) február 10.

Rinyu Ferenc (73) február 20.

Támba Györgyné (Terdik Julianna, 77) március 04.

Ferencz Andrásné (Vass Julianna, 85) április 08.

Madár Miklósné (Mocsári Irén, 80) április 17.

Tóth János István (55) június 02.

Tóth Istvánné (Kigyósi Ilona, 85) július 09.

Nagy Jánosné (Varga Margit, 89) július 14.

Mandula Zoltánné (Kádár Mária, 78) július 24.

Kondor Györgyné (Brátán Ilona, 84) július 29.

Oláh Mihályné (Ulics Erzsébet, 43) augusztus 14.

Kitka József (57) szeptember 20.

Szőke István (43) szeptember 27.

Endrédi Katalin & Kévés László 
január 17-én

Terdik Diána & Kiss Balázs 
március 7-én

Domokos Mária & Varga István 
május 9-én

Bereczki Anita Julianna & Vasas László János 
május 16-án

Ulics Jázmin
(édesanyja: Bartha Andrea) január 04.

Stock Levente
(édesanyja: Erdélyi Anita) január 10.

Deli Dorina
(édesanyja: Kovács Erika) január 11.

Agócs Emese
(édesanyja: Vajda Anita) március 28.

Baló István Áron
(édesanyja: Szilágyi Kornélia) május 12.

Fedor Dorka
(édesanyja: Jendrek Nóra) június 02.

Diczkó Csenge
(édesanyja: Madár Anita) június 07.

Kévés Viktória
(édesanyja: Endrédi Katalin) június 28.

Kassai Viktória Mirella
(édesanyja: Fehér Erika) július 31.

Tóth Izabella
(édesanyja: Tóth Elizabeth) augusztus 9.

Kiss Nóra
(édesanyja: Terdik Diána) augusztus 26.

Megszülettem!

Vajda Erika & Szakos András János 
július 11-én

Madár Mariann & Berki Levente 
július 18-án

Összeházasodtunk!

Nyirkó Krisztina & Kádár János 
július 25-én

Adorján Anita & Forgács Attila 
augusztus 8-án

Kigyósi Enikő & Márku Szabolcs György 
augusztus 29-én

Eszik Édua Gerda & Vágó János 
szeptember 5-én

In Memoriam
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HIRDETÉSI   SZELVÉNY
Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Biri Hír-

mondó következő számában ingyenesen tegyék közzé!
A hirdetés szövege:............................................
 ........................................................................
 ........................................................................
 ........................................................................
 ........................................................................
 ........................................................................

Név: .................................................................

Cím: ................................................................
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét november 15-ig szí-

veskedjenek leadni Gyirán Zoltán jegyzőnek. A hirdetések 
szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglalta-
kért a kiadó semmilyen anyagi, jogi felelősséget nem vál-
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Biri, Rákóczi utca 5. szám alatt összkomfortos családi lakó-
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F E N Y Ő A K C I Ó !
Lucfenyő 1,5-2,5 méter méretben 
kistételben termelői áron eladó!

Bohács György, Biri Fő út 88. szám

Családi lakóház Biri, Arany J. utca 4. szám alatt eladó 
vagy kiadó. Érdeklődni: Kiss Ferenc, +36-30/554-1658

KÖZLEMÉNY
Az EMVA 6.355.01.01 turisztikai tevékenységek 

ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok köz-
reműködésével 2013-ban nyújtandó támogatás kere-
tében a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. (4235 Biri, Fő út 50.) 34.495.898 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban része-sült. 

A kivitelezés ideje: 2015.01.09. – 2015.08.25.
A fejlesztés fő célja egy 30 férőhelyes ifjúsági szál-

láshely kialakítása, amelyben egész évben lehetőség 
nyílik a diákok, szervezett csoportok és egyéni láto-
gatók (csereprogramban résztvevő diákok, képzésre 
érkezők) kulturált elszállásolására, illetve egyéb ren-
dezvények megtartására.

Biri, Petőfi Sándor utca 21/A. szám alatt
közművesített építési telek eladó.

Érdeklődni: Katona Tiborné, +36-30/209-4120

Használt kézi gyártású szobabútor eladó Biriben.
Érdeklődni: Biri, Rákóczi utca 4. szám; +36-70/2700-375

Szabadság utca 21. szám alatt kívülről teljesen felújított 
családi ház 750 nöl telekkel beköltözhetően eladó. 

Irányár: 3,5 millió forint. Érdeklődni: +36-30/197-8851

Használt egy talicskás betonkeverő és egytengelyes kicsi 
utánfutó eladó Biriben. Érdeklődni: +36-20/217-0760


