Biri-Balkány kerékpárút

Országos népszavazás

A „BiKe – Biztonságban két keréken – IV. ütem
Biri-Nagykálló kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című projekt 2015. végére megvalósult, 2016
tavaszán pedig az út forgalomba helyezése is megtörtént. Bátran állíthatom, hogy a közel hét kilométer hosszúságú, bruttó 300 millió forint bekerülési
értékű „aszfaltcsík” a megye egyik legszebb és legforgalmasabb kerékpárútja.
Balkány Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) támogatásának segítségével szeretne csatlakozni a Biri-Nagykálló kerékpárúthoz, melyhez pályázati forrásokat
kíván igénybe venni.
A TOP-3.1.1-15 felhívásra benyújtandó kerékpárút fejlesztésre vonatkozó pályázat sikere érdekében Balkány Város Önkormányzata és Biri Község
Önkormányzata 2016. áprilisában konzorciumi
szerződést kötött, amit az is indokolt, hogy a tervezett beruházás településünk két ingatlanát is érinti.
A kalkulációk alapján a 2,8 km hosszúságú kerékpárút teljes bekerülési költsége bruttó 284 millió
forint. A projekt támogatási intenzitása 100%-os,
amely alapján a megvalósításhoz önerő biztosítása
nem szükséges.
A pályázat elkészült, a konzorciumvezető önkormányzat benyújtotta. Reméljük sikeres lesz, és a
megvalósítás során is együtt tud majd működni a
két település önkormányzata.

Május 10-én hirdették ki az országos népszavazás
elrendeléséről szóló 8/2016. (V.10.) OGY határozatot.

Almási Katalin – polgármester

Az Országgyűlés a Magyarország Kormánya által az Alaptörvény 8. cikk (1) bekezdése, továbbá
a népszavazásról szóló törvény rendelkezései alapján benyújtott országos népszavazási kezdeményezésről a következő döntést hozta: Az Országgyűlés
az „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés
hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?” kérdésben az országos népszavazást elrendelte.

Biri Hírmondó
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Toborzó Országfutás Biriben

Májusi Rügyfakasztás

Április 13. és május 20. között rendezte meg a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság a Toborzó Országfutást. A 2016 kilométeres, több mint kétszáz település érintésével folyó
futás során érintett településeken a katonák a helyi iskolák és intézmények bevonásával mozgósították a lakosságot, hogy velük együtt fussanak, és így hangsúlyozzák
az egészséges életmód fontosságát.

Április 30-án Biri Község Önkormányzata és
a Közös Kincs Kft. „Májusi Rügyfakasztásra” és
közös szalonnasütésre várta településünk lakóit
a Szabadidőparkba.
A szombati vidám családi napon mindenki
önfeledten játszhatott, sportolhatott, főzhetett
és szórakozhatott. A gyerekek egész napos kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol anyák
napi ajándékokat készíthettek.

Az Országfutás alapvető célja a katonai hivatás népszerűsítése, a civil lakosság és a Magyar Honvédség kapcsolatának erősítése volt. Emellett a szervezők a helyi lakossággal közösen emlékeztek a magyar nemzet számára
fontos történelmi eseményekre és mindazokra a katonahősökre, akik életüket áldozták a hazáért.
Biriben legfőképpen az iskolás korosztály csatlakozott
a kezdeményezéshez, és futott, hangsúlyozva az egészséges életmód fontosságát, amelynek részeként a sport
szeretetét kiemelve a magyar olimpiai csapat sportolói
előtt is tisztelgett az idei nyári olimpiai játékok kapcsán.

A csülökpörkölt elfogyasztása után Május
király, -királynő, -királylány és -királyfi versenyeken szoríthattunk az önjelölteknek, majd
kispályás labdarúgótornán szurkolhattunk kedvenceinknek.

Estikék Nyugdíjas Egyesület
Tizenkét éves nyugdíjas klubunkat egy éve jegyezték be egyesületként. Szép volt ez az időszak, sok
program, ünnepség és verseny résztvevői voltunk.
A település társadalmi és kulturális rendezvényei
nem múlhatnak el nélkülünk. Mindez azért van,
mert közösségi emberek vagyunk, szeretjük az olyan
összejöveteleket, ahol jókedvű a társaság, és szívesen
tevékenykedünk a közösség érdekében.
Az egyesületen belül működik a népdalkör. Számos elismerő oklevél, minősítő birtokosai vagyunk.
2014-ben Keszthelyen voltunk, ahol ezüst minősítést
kaptunk. Legutóbb Harkányban voltunk az országos
nyugdíjas Ki mit tud középdöntőjében, ahol a szerezhető 50 pontból 47-et értünk el, ami 94%-os eredmény. Így tovább jutottunk a döntőbe.
Ezeket az utazásokat önerőből nem tudnánk finanszírozni. Köszönjük a Dankó Pista Iskola és az
Önkormányzat segítségét, hogy lehetővé teszik minden tagunk számára az ilyen rangos versenyekre való
eljutást!
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Az esti szalonnasütéshez az idén is a szervezők biztosították a hozzávalókat.

Úgy gondolom, és úgy tapasztaltam, hogy
minden résztvevő kellemesen érezte magát. …
Jövőre megismételjük!

Testületi döntések

Beruházási terveink

Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
áprilisban két alkalommal ülésezett. Az április 13-i ülésen települési képviselőink több rendeletet is alkottak.
A testület megalkotta a zárszámadásról szóló rendeletét,
melyben az Önkormányzat 2015. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 187,2 millió forintban,
kiadási főösszegét pedig 168 millió forintban állapította
meg. Emellett rendelet született a műalkotások és emléktáblák közterületi elhelyezéséről; a köztisztviselőket
megillető juttatásokról; a képviselő-testület szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelet módosításáról;
valamint az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló rendelet módosításáról.
A fentieken túl a képviselő-testület több beszámolót és tájékoztatót is meghallgatott. Így például beszámoló hangzott el a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok értékeléséről; a település egészségügyi alapellátásáról, a település közbiztonságának helyzetéről, a
települést érintő munkanélküliségről; a kegyeleti közszolgáltatásról, végül pedig az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás helyzetéről.
Az április 21-i rendkívüli ülésen a testület – többek
között – műfüves labdarúgópálya építéséről, valamint a
Majális megrendezéséről határozott.
A következő képviselő-testületi ülés időpontja június
30. (csütörtök).
Keményné Barna Angéla – tanácsos

A Biri Hírmondó márciusi számában arról számoltunk be, hogy a képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi költségvetésében fejlesztési és
felhalmozási kiadásokra 13 millió forintot különített el, amelyből több beruházás önerejét szeretné biztosítani.

Tanyafejlesztési Program
Ténylegesen lakott külterületi helyünk már alig van
(Táncsics-telep, Biriszőlő és Kenderáztató tanya kivételével), mégis örömmel látjuk, a kormányzat évről évre arra
törekszik, hogy a tanyán élő emberek életét megkönnyítse.
Ennek eléréséhez pályázatokon elnyerhető forrásokat biztosít.
A Magyar Közlöny április 29-i 60. számában hirdették
ki a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló 30/2016. (IV.29.) FM rendeletet.
A rendelet szerinti támogatás (célterülettől függően az
elszámolható költség legfeljebb 75-100%-a) vissza nem
térítendő, amit négy célterületre lehet igénybe venni. Támogatás vehető igénybe a tanyák, valamint a tanyás térség
megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez (1. célterület); a tanyagazdaságok indításához
és fejlesztéséhez (2. célterület); a tanyák lakóépületének
felújítására; a lakó- és vagyonbiztonságot szolgáló egyéni
fejlesztésekre (3. célterület); valamint az országos zártkerti
szociális mezőgazdálkodás elterjesztését támogató mintaprogramokhoz (4. célterület).
A részletes feltételeket az FM rendelet tartalmazza.
Az egyes célterületekre vonatkozó külön pályázati felhívások a kormányzati portálon és a Herman Ottó Intézet
honlapján jelentek meg május végéig.

A képviselő-testület egyik áprilisi határozatával a
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) Országos Pályaépítési Programja keretében pályázatot nyújtott be
22x44 méter méretű műfüves labdarúgópálya építésére.

Siker esetén a pálya megvalósításának helye az önkormányzat tulajdonát képező Mező utca 29. szám
alatti ingatlan (a korábbi Moldván-féle porta kertje).
Május 5-én nyújtottuk be a „Településkép, közösségi tér fejlesztése” című pályázatot. A projekt célja a
szövőműhely és a kézműves műhely külső felújítása
(Mező utca 26. szám). A támogatás mértéke 90%-os.
Ezt követően az „Egészségügyi alapellátás és önkormányzati járóbeteg-ellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázat május eleji benyújtása következett, amelynek sikere esetén a Mező utca 14. szám
alatti ingatlanon szeretnénk egy 200 m2 területű
egészségházat építeni.
Május elején jelent meg „az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” kiírt
pályázat, amely alapján 85%-os intenzitású, húszmillió forint összegű támogatásra nyújthatunk be pályázatot. Siker esetén óvodai, iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra, vagy új sportlétesítmény létrehozására (sportfejlesztés) kívánjuk
fordítani a saját forrással kiegészített pályázati forrást.
Ugyancsak május elején jelent meg „az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására” kiírt (másodikkörös)
pályázat. A megjelölt pályázati célok közül – húszmillió forint támogatási forrást megcélozva – a köztemető
felújítására kívánunk pályázni augusztus 31-ig.
A fenti fejlesztési elképzeléseken túl természetesen figyelemmel kísérünk minden olyan pályázati kiírást, amelynek
segítségével továbbfejleszthetjük településünket.
Almási Katalin – polgármester
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A VERS – LÁBAKON PROJEKT
A VERS – LÁBAKON PROJEKT egy olyan pályázatunk, melyet 2015. október 01. – 2016. május
31. között valósítottunk meg a „Tehetséges roma,
hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok
megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá a roma
fiatalok tehetségsegítővé válásának támogatása”-ra
kiírt NTP-RHTP-M-15-0004 azonosítószámú pályázat keretében.

A Nemes Nagy Fesztiválon Budapesten a csoport Arany minősítést szerzett és egy nagyon rangos különdíjban is részesült, sőt meghívást kapott a
POSZT-OFF rendezvényére Pécsre.
Mindezt az eredményt alig fél éves munkával,
magas színvonalú, következetes neveléssel érték el a
gyerekek, így a pályázat keretében megfogalmazott
eredeti célunk, hogy a roma fiatalokban is bennük
nyugvó művészi tehetség is képes, kitartó munkával,
bennük hívő és önmagukban is a hitet megtartó szakemberek segítségével valódi sikert elérni. S mindezt
teszik nemcsak a maguk, hanem mások boldogságára, a magyar kultúra ápolásával, a nemzettudat erősítésével együtt.

„Bezár” a TIGÁZ

Ennek során alakult meg a már évek óta meglévő
Ham Ko Ham zenekarunk mellett a Terne Cserhaja
Színkörünk, mely a XXVII. Országos Diákszínjátszó Találkozó regionális döntőjében, 2016. április
10-én Aranyminősítést nyert, valamint közösségi
díjat és zenekari díjat kapott.

Az Országos Találkozón Püspökladányban már
nem volt minősítés, hanem a meghívott csoportok
különdíjban részesültek.
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A TIGÁZ Zrt. a Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal jóváhagyásával, 2016.
október 1-jével megszünteti a földgáz egyetemes szolgáltatási tevékenységet. A Hivatal a FŐGÁZ Zrt.-t
(1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) jelölte ki a
TIGÁZ Zrt. egyetemes szolgáltatásban vételező földgáz fogyasztóinak átvételére, további ellátására.
A TIGÁZ Zrt. szabad piacon ellátott felhasználóit
semmilyen formában nem érinti a fenti egyetemes
szolgáltatási működési engedély visszavonás. Továbbá a TIGÁZ-DSO Kft. földgázelosztási engedélyes
tevékenységét sem érinti ezen eljárás.
A szolgáltatóváltással kapcsolatban az egyetemes
szolgáltatásban ellátott felhasználóknak nincs teendője. A TIGÁZ Zrt. ügyfeleinek szolgáltatási szerződései az átadás időpontjában „automatikusan”
megszűnnek, míg a FŐGÁZ Zrt.-vel a szerződés az
átadás időpontjában a törvény erejénél fogva „automatikusan” létrejön, a felhasználók részéről új szerződés megkötésére nincs szükség. A felhasználók
ellátása az átadás napjától a FŐGÁZ Zrt. részéről a
jogszabályokban és a FŐGÁZ egyetemes szolgáltató
üzletszabályzatában foglalt feltételekkel valósul meg.
Az átadás-átvételei folyamat a szolgáltatás minőségét, zavartalanságát és folyamatosságát nem befolyásolja. A szolgáltatók szorosan együttműködnek a
felhasználók szerződéseire vonatkozó adatok, információk átadásában, amelynek folyamata törvény által szabályozott.
2016. október 1-jét követően az aktuális számlázással, ügyfélváltozással kapcsolatban a felhasználóknak a
FŐGÁZ Zrt.-t kell keresniük, amelynek elérhetőségeiről a www.fogaz.hu oldalon tájékozódhatnak.
A szolgáltató váltás folyamatáról, aktuális híreiről
a TIGÁZ Zrt. tájékoztatása folyamatos a www.tigáz.
hu honlapon, valamint megszokott elérhetőségein.

Mire használom a kerékpárutat?
Napjainkban közel egymilliárd kerékpárt használnak világszerte, az Európai Unióban pedig – megcélozva az EuroVelo
hálózat teljes kiépítését – egyre több kerékpárút épül. Múlt év végére elkészült a Biri és Nagykálló közötti kerékpárút is,
melynek teljes hossza 6,8 km. Ez év közepére a forgalomba helyezési eljárás is lezajlott, így mindenki szabadon használhatja a két település közötti aszfaltcsíkot. Az autósok azt látják, sokan veszik igénybe a kerékpárutat – egyesek munkába
járásra, mások sportolásra vagy egyszerűen csak kikapcsolódásra. Persze, ha eljön a hétvége, más a helyzet: az út megtelik
görkorisokkal, gördeszkásokkal, futókkal, sétálókkal, kutyasétáltatókkal, babakocsis kismamákkal, és gyerekeiket biciklizni tanító szülőkkel. Ebben a számunkban arra kerestük a választ, ki mire használja a kerékpárutat?

Adorján István (56): Mint mindenki, én is nagyon vártam már a kerékpárút birtokba
vételének lehetőségét. Ha időm, illetve ha maga az idő is engedi, akkor napi rendszerességgel
használom is. Amint látni lehet, már be is laktuk rendesen. Ki gyalogosan, ki kerékpárral,
ki a családjával együtt szívesen használja ezt a szép kerékpárutat. A kerékpározás szerintem
javítja az egészségi állapotunkat, számomra kitűnő formája a testedzésnek, az állóképesség
növelésének és a feszültségek oldásának. Véleményem szerint a kerékpározás a szabadidős
tevékenységnek egy nagyon barátságos formája. A kerékpározás a szorongás ellen is kitűnő
sport. A fogyókúra vagy az egészséges életmód alapfeltétele a mozgás, ennek ellenére elég
kevesen mozgunk napi rendszerességgel, pedig sok kalóriát is elégethetünk a rendszeres kerékpározással. Tehát javaslom mindenkinek: Két kerékre fel!
Kiss Jánosné (47): Van, aki alakot szeretne formálni, másoknak „látványosabb” izomzatra
lenne szüksége, míg van, aki állóképességet szeretne fejleszteni. A kerékpározás segítségével
mindezeket egyszerre megvalósíthatjuk. Ha rendszeresen kerékpározunk, elűzhetjük a stresszt,
és testileg is fittek maradhatunk. Már napi fél óra kerékpározás jelentősen növeli az állóképességünket, kíméli az izületeinket, és a testünk összes izmát megmozgatja. Persze én nem csak
ezek miatt kerekezem. A munkaköröm is megköveteli, hogy akár napjában többször is nyeregbe pattanjak, s kihordjam a legfontosabb hivatali küldeményeket. S hogy mire használom
még a kerékpárutat? A Fő úton lakom, tehát nem csak bicajozásra, de a biztonságos gyalogos
közlekedésre is igénybe veszem. S persze a cangázás egy sajátos életérzés!
Hegedűs Mihály (35): Jó négy éven keresztül húzódott a Nagykálló-Biri közötti
kerékpárút megépítése, de érdemes volt „kivárni”. Sokak véleménye szerint, a megye
egyik legszebb útja lett. S nemrégen hallottam arról is, hogy Balkány felé folytatódik a
továbbépítése. Ez azt jelenti, hogy egészen nagy távolságokra tudunk majd elkerekezni
biztonságos, kényelmes körülmények között – élvezve a jó levegőt, a táj szépségét, s a
mozgás lélek- és testgyógyító áldásait. A kerékpározás ugyanis számos pozitív egészségügyi hatást gyakorol a szervezetünkre. Szerencsére napjainkban egyre inkább reneszánszát éli a kerékpározás, köszönhetően kiváló rekreációs hatásának, az autózáshoz viszonyított olcsóságának, illetve a környezetünk megóvásáért, a levegő minőségéért érzett
felelősségnek. Örülök, hogy Biriben is megteremtették ennek lehetőségét településünk
vezetői! S természetesen türelmetlenül várom, mikor próbálhatom ki a kerékpárút Balkány felé vezető szakaszát is!
Macsu Zsoltné (29): Mint ahogyan szinte mindenki a faluban, mi is nagyon örülünk a
kerékpárútnak. Természetesen mindenki másra és másra használja. Én legtöbbször az öthónapos kislányomat, Melisszát levegőztetem, de a nagylányom, Ketrin például már itt tanult
meg kerékpározni. Az pedig külön jó hír, hogy folytatódik a továbbépítése, hiszen akkor
Balkány felé is tudunk majd sétálni és kerékpározni! A kerékpározás egyike azon szabadidős
tevékenységeknek, amit kisgyerekektől a nagyszülőkig mindenki együtt végezhet. Nagy a
felelőssége ebben a tevékenységben a szülőknek, akik egyfajta mintát és példát adhatnak
felnövekvő gyerekeiknek. Ebből következően mi szinte minden nap láthatók vagyunk Biri
legújabb „büszkeségén”. S ahogy látom, egyre többen használják – köszönhetően a meleg
napoknak.
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„Csak egy osztály voltunk...”
A Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános
Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskolában véget ért a 2015/2016-os
tanév és nevelési év. S amint az a világ rendje, április 29én elbúcsúztunk középiskolásainktól, június 3-án végzős
óvodásainktól, június 10-én pedig nyolcadikosainktól.
A tanulók végigvonultak az iskola folyosóin, a zászlóvivőket követve. Vállukon tarisznya függött, melybe pogácsa és egy általuk választott versidézet került. A szülők,
hozzátartozók virággal és egyéb ajándékkal köszöntötték
ballagó gyermeküket, családtagjukat. Az iskolai ünnepség során az osztály egyes tagjai felidézték az elmúlt évek
emlékezetes pillanatait, a pedagógusok pedig tanácsokkal látták el a búcsúzó diákokat.
Az óvodás Katica és Törpikék csoport: Barna Zsófia, Blascsák Péter, Diczkó Dominik, Gemzsi Henrietta, Macsu Noel, Orosz Beáta Anna, Páll Blanka, Szilágyi András, Tóth Jázmin, Tóth Ramóna Jázmin és Uri
Annabella. (Óvónők: Makár Sándorné, Babik Jánosné,
Záhonyiné Rinyu Gabriella, Frózsi Beáta. Dajkák: Antal
Sándorné, Béni Józsefné és Csorba Mihályné.)

8. osztály (osztályfőnök: Ferencz Tamás): Balázs Jonatán Nikolász, Balogh Krisztián, Balogh Rudolf, Barna
Ernő, Bartók Anett Edit, Boros Krisztina, Csongrádi
Patrik, Halovács Dorina, Halovács Roland, Horváth
Zsanett, Jóni Arnold, Jordán Dzsenifer, Kóka Gábor,
Kozma Tamara Nikolett, Laskai Zsaklin, Lingurár János, Magdus György, Máté Éva, Nagy Barna, Nagy
Klaudia, Nagy Viktória, Penk Zsolt, Serbán Gvendolin
Liza, Tóth Levente Tamás, Varga Krisztián és Varga Vanessza Ilona.
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Gimnázium 12/A. osztály (osztályfőnök: Csordás
Ágnes): Ábri Csaba, Agócs Kinga, Balázs Gergely, Balogh Márió, Beri Edina, Bódi Szabrina, Bódi András,
Gyöngyösi Edina, Kiss Anita Veronika, Kőszegi Márton,
Lakatos Gergő, Lakatos Szandra Szilvia, Mányák Edit,
Mészáros Gergő, Miszkuly Csaba, Nagy Fanni, Nagy
Marianna, Pálinkás Emese, Rézműves Márkó, Sebők
Gusztáv, Simon Ilona Zsuzsanna, Szabolcsi Gergő, Varga Tünde, Varga Sándor és Vinkler Zsuzsanna.

Gimnázium 12/B. osztály (osztályfőnök: Fülöp Angéla): Bajkó Attila, Barabás Anikó, Bodogán Tímea, Danó
Adrienn, Dobos Máté, Horváth Zsolt János, Kiss Balázs,
Kovács Barbara, Lakatos Nikolett, Lakatos Melinda,
László János, László Milán, Lipcsák Alexandra Erzsébet,
Makai Richárd, Nagy Ádám, Nagy Béla, Nagy László
Ádám, Nagy Amanda, Orosz Tímea Ágnes, Papp Renáta, Simon Krisztián, Szücs Ivett Nikoletta és Tokárszky
Ágota.

3/11 – Kőműves osztály (osztályfőnök: Hegedűs Mihály): Arató Attila, Balogh Márk, Beri Dániel, Danó
Márk, Farkas Dávid, Györki Miklós, Horváth Márk,
László Tamás, Milák Richárd, Pál Miklós, Pruma Sándor,
Reha Tamás, Rézműves Géza, Rézműves Christopher,
Sebők Zoltán, Sebők Zoltán, Szőcsi Dávid, Szőcsi Gábor és Varga Károly.

3/11 – Szakács osztály (osztályfőnök: Molnárné Katona Ilona): Bakró György, Farkas Evelin, Farkas Erik,
Gyügyi Viktória, Hegedűs Cintia, Horváth Alex, Horváth Dávid, Jóni Tibor, Korpás Benjámin, László Brigitta, Milák Zsolt, Pál Noémi, Ponta Attila, Rácz Róbert
Dávid, Sebők Roland, Szilágyi Márkó, Szilágyi Ildikó,
Szőcsi Antal Alex és Vasas Máté.

3/11 – Eladó osztály (osztályfőnök: Pál Enikő): Balog Krisztián, Balogh Gábor, Balogh Mariann, Balogh
Dzsenifer, Balogh Mária Heléna, Bogdán Márk, Bokri Noémi, Csiki Diána, Farkas Izabella, Gyenes Axel
Gyula, Jóni Bettina, Kiss Zsolt, Kovács Jennifer, Kozák
Melissza, Müller Lívia, Sebők Katalin, Szücs Alexandra
Andrea, Varga Jennifer és Varga Erzsébet.

3/11 – Szociális gondozó és ápoló osztály (osztályfőnök: Kerényi Erzsébet): Balogh Amanda, Beri Szabina,
Budai Diána, Farkas Diána, Milák Julianna, Orosz Alexandra, Rostás Judit, Sebők Erzsébet, Szaráka Dóra és
Tálas Ivett Ilona.

Ismét egy mozgalmas tanév végéhez értünk. Diákjaink számot adtak tudásukról; szinte mindenki teljesítette az előírt követelményeket.
A ballagással, az érettségivel azonban nem csak a
tanulmányok egy szakasza zárult le; végzős diákjaink
maguk mögött hagyták a boldog gyermekéveket és nekivágnak a felnőtt életnek. Bizton állíthatom, hogy az
elmúlt évek alatt sikerült minden végzős diáknak megfelelő ismereteket szerezni, gyakorlatokat tapasztalni és
annyi emberséget tanulni, hogy megállja a helyét élete
következő állomásán, s bátran szembeszállhat a jövő kihívásaival.
Kívánom, hogy bárhová is vesse a sors őket, álljanak
helyt becsülettel, töretlenül higgyenek az igazságban, becsüljék meg az igaz barátokat, s alkalmazzák és bővítsék
a megszerzett tudást maguk és családjuk javára!
Azt nem kérem, hogy néha-néha majd gondoljanak
egykori tanáraikra és egykori iskolájukra, hiszen biztosan tudom: úgy lesz!

Mára elérkezett a jól megérdemelt pihenés ideje. Elbúcsúzott diákjainknak sok sikert és kitartást kívánok
az ÉLET következő megpróbáltatásaihoz, a többieket
pedig visszavárom a szeptemberi csengetésnél!
Kellemes vakációt kívánok tehát minden volt és jelenlegi diákunknak – Zsigmond István következő soraival:
„Csak egy osztály voltunk,
egy osztály, amelyről néhányan
túl sok jót hittek.
Később sokan azt gondolták,
tévedtek ... Hitték, gondolták ...
és talán senki sem tudta,
kik voltunk valójában.”
Almási Katalin – igazgató
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Szövetkezeti program

Nyári gyermekétkeztetés

A Biri Egymásért Szociális Szövetkezet még
2015-ben nyújtott be pályázatot az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által meghirdetett
Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram megvalósításának támogatására.

Az elmúlt öt évben (2011-2015) közel
nyolcmillió forintot sikerült nyernünk a
gyermekek nyári étkeztetésének biztosítására. Az idén szintén sikeresen pályáztunk.

A program célja, hogy a bevont családok
megismerjék a konyhakerti termelés előnyeit,
betekintést nyerjenek a gazdaságosabb és hatékonyabb termelésbe, ezáltal megkönnyítve saját
mindennapi életüket, csökkentve kiadásaikat.

Május 7-én a települési önkormányzatok részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából
nyújtott támogatás igénylésének szabályairól
szóló rendelet alapján hetven fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
számára igényeltük meg a támogatást 2,2 millió
forint összegben. Ennek következtében 2016.
június 16. és augusztus 31. között, ötvenöt napon keresztül az iskola ebédlőjében biztosítjuk
a gyermekek meleg ebéddel való ellátását.

A programba olyan, a településen élő 23
család vesz részt, ahol több gyereket nevelnek,
egy vagy mindkét szülő tartósan munkanélküli,
vagy szociálisan rászoruló személy. Az elnyert
támogatás terhére a támogatottak kézi szerszámokat, vetőmagokat, palántákat kaptak, amit
saját kertjükben vetettek, ültettek el. A munkálatokhoz folyamatos szakmai segítséget kapnak.

A programba bevont családok örömmel fogadták a megkeresést és nagy lelkesedéssel fogtak hozzá a kerti munkákhoz, amelyekről a képek is árulkodnak.
Vasas László – ügyvezető
8
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Vasas Lászlóné – vezető-főtanácsos

Élelmiszerlavina
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület „Élelmiszerlavina” címmel pályázatot hirdetett ez év elején. A pályázat
célja, hogy helyi összefogással a rászorulók élelmiszertámogatáshoz jussanak. A program során támogatott rászorulók lehetnek gyermekek, nagycsaládosok, idősek,
vagy más hátrányos helyzetű csoportok is, akik anyagilag nehéz helyzetben élnek.

Az idén is beválasztották önkormányzatunkat a támogatottak közé, ennek következtében vetőmagot tartalmazó csomagot vehettünk át Budapesten március
22-én. Az adomány vöröshagyma, cukkini, paradicsom,
káposzta, zöldborsó és csemegekukorica magot, valamint közel 8q zsákos burgonyát tartalmazott.
Keményné Barna Angéla – tanácsos

Ludas Matyi másként
Szokatlan, de nagyon érdekes feldolgozásban
láthatták a gyerekek a Faluházban Fazekas Mihály
örökzöld színdarabját, a Ludas Matyit. Ismerjük
meseként, rajzfilmként, filmfeldolgozásként, de zenés darabként most láthattuk először. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház három fiatal művésze
mutatta be.
A gyerekeknek nem ismeretlen az előadások látogatása, hiszen havi rendszerességgel – de akár
többször is – részt veszünk bábelőadásokon, amit
nagyon élveznek. Igazi színészekkel eljátszott bemutató azonban ritkán adódik.
Telitalálat volt ez a darab, hiszen gyerekek és felnőttek egyaránt élvezték. Együtt éltek a darabbal,
átélték az eseményeket. Megértették és élvezték a
helyzetek humorát, különös szituációit, és önfeledten nevettek rajta. Ezek mellett pedig gyönyörködtek a koruknak megfelelő zenében, valamint a
képzett énekhangban.
Az előadás végén vastapssal jutalmazták a színészek játékát, és mindannyian elégedetten távoztak.
Igazi kikapcsolódás volt ez az előadás.
Köszönjük a községi könyvtár dolgozóinak, hogy
megszervezték ezt a programot!

„Vagyunk, akik vagyunk”
Május 30-án iskolánk tanulóinak lehetősége
volt megtekinteni a Terne Cserhaja Színkör előadását. A darabot intézményünk kollégiumi diákjai adták elő Demarcsek Zsuzsa rendezésében.
A gyerekek örömmel fogadták és mindenkinek elnyerte a tetszését. Több hónapon keresztül tanulták és gyakorolták a darabot, hiszen
részt vettek a Megyei Színjátszó körök versenyén is, amely a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színházban került megrendezésre. Nagyon
büszkék vagyunk rájuk, mivel arany minősítést
kaptak tanulóink.
Az előadás a „valami” kereséséről, a játszókról, a női sorsokról szólt, amit átölelt a zene, a
tánc, az erő és a lágyság. A színdarab a Nemzeti
Tehetség Program támogatásával jött létre.

Játékosan a kötelezőkről

„Színház az egész világ”

Április 25-én rendeztük meg intézményünkben a
már ötödik éve hagyományként visszatérő „Játékosan a
kötelezőről” regionális irodalmi vetélkedőt. Ezen a délutánon Nyíregyháza, Pócspetri, Geszteréd, Kállósemjén
és Biri iskoláiból érkező gyerekek mérhették össze tudásukat Lázár Ervin, Móra Ferenc, Fekete István, Molnár
Ferenc és Gárdonyi Géza műveiből.

Régóta arra törekszünk, hogy a fenti shakespeare-i
idézetet Biriben is tartalommal töltsük meg.
Ennek szellemében május utolsó napján az óvodások
és az első osztályosok egy gömöri népmesét (Malacjulcsa)
tekinthettek meg a Faluházban egy gömöri mesemondó,
Kati néni előadásában.
Egyedi és szokatlan módon bábokat nem hozott az
előadó, a gyerekeket használta bábnak, akiket fel is öltöztetett mesélés közben, így minden szereplőt a nézők
játszottak. A lakodalmi jelenetben Kati néni minden nézőt meg tudott mozgatni a gyerekek nagy-nagy örömére.
A kicsiknek nagyon tetszett az előadás, és nagy tapssal
jutalmazták a szokatlanul kedves produkciót.
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KÖNYVAJÁNLÓ
„Hat nappal ezelőtt Mark Watney az elsők között
érkezett a Marsra. Most úgy fest, hogy ő lesz az első
ember, aki ott is hal meg. Miután csaknem végez vele
egy porvihar, ami evakuációra kényszeríti az őt halottnak gondoló társait, Mark a Marson ragad. Még arra
is képtelen, hogy üzenetet küldjön a Földre, és tudassa a világgal, hogy életben van, de még ha üzenhetne
is, a készletei elfogynának, mielőtt egy mentőakció a
segítségére siethetne. Bár valószínűleg úgysem lesz ideje éhen halni. Sokkal valószínűbb, hogy még azelőtt
vesztét okozzák a sérült berendezések, a könyörtelen
környezet vagy egyszerűen csak a jó öreg emberi tényező. De Mark nem hajlandó feladni. Találékonyságát,
mérnöki képességeit és az élethez való hajthatatlan,
makacs ragaszkodását latba vetve, rendíthetetlenül állja
a sarat a számtalan leküzdhetetlennek tűnő akadállyal
szemben. Vajon elegendőnek bizonyul-e leleményessége a lehetetlen véghezviteléhez?” – olvashatjuk a könyv
hátoldalán.
Aki már olvasta, az tudja, hogy egyszerűen letehetetlen ez a könyv! A marsi jól megírt, eredeti, pörgős,
humoros, szórakoztató és érdekfeszítő sztori; az érdekes, valószerű karakterek, és az elképesztő technikai
hitelesség ritka és egyedi kombinációja.
A „szakértő” olvasónak hamar nyilvánvalóvá válik,
hogy a szerző software programozó, sőt a természettudományok terén is kellő ismeretekkel rendelkezik.
Ennek ellenére sokat nevettem a történeten, bár egyik
pillanatban sem tudtam feledni, hogy a főhős tulajdonképpen végig az életéért küzd.

A 44 éves Andy Weir könyvét sokan Daniel Defoe
(1659-1731) Robinson Crusoe-jához (1719) hasonlítják, azzal a különbséggel, hogy a Marson játszódó történet már a XXI. század agyszüleményének terméke.
Olyan, mintha Robinson Crusoe keveredett volna a
Marsra, a III. évezred elején.
Mielőtt a könyvet – kikölcsönzöd a községi könyvtárból, vagy megvásárolod valamelyik könyvesboltban
és – elkezded olvasni, gondoskodj kellő szabadidőről,
mert egyszerűen nem fogod tudni lerakni ezt az érdekfeszítő történetet! S ha már elolvastad az utóbbi évek
legnagyobb sci-fi szenzációját, nézd meg a Ridley Scott
által 2015-ben készített filmet is! Jó szórakozást!
Tóth Marianna
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Biri néne receptje

Rakott
cukkini
Az Indiából és Mexikóból származó cukkini lédús,
olcsó, gyorsan elkészíthető, kalóriaszegény és egészséges zöldség. Legjelentősebb tápanyaga a héjában
található védőhatású béta-karotin, de tartalmaz C-vitamint, folsavat, káliumot, kalciumot, foszfort, mangánt, cinket, valamint szelént is.
Hozzávalók: 3 db kisebb cukkini, 80 dkg darált
csirkemell, 10 dkg főtt árpagyöngy, 1 evőkanál olívaolaj, egy fej vöröshagyma, 2 pohár 330 gr-os tejföl,
20 dkg trappista sajt, 3 teáskanál só, 4-5 tekerés tarka
bors, fél-fél kávéskanál kakukkfű, oregano, bazsalikom és majoránna.

Elkészítés: A cukkinikat felvágjuk 1,5 cm-es szeletekre, majd besózzuk. Közben az árpagyöngyöt megfőzzük. A felkockázott hagymát olívaolajon üvegesre
pároljuk, majd hozzáadjuk a darált húst, egy teáskanál
sót, a kakukkfüvet, az oreganot, a bazsalikomot, 4-5
tekerés tarka borsot, majd megpirítjuk. Egy 20 x 25
cm-es jénaiba három réteget helyezünk. A sütőt 180
C fokra előmelegítjük. Az edény aljára kerül a cukkini fele, aztán az árpagyöngy, majd pedig a darált hús.
Erre egy doboz tejföl kerül, majd a cukkini másik fele,
amit három tekerés tarka borssal, egy-egy csipetnyi
kakukkfűvel, oreganoval, bazsalikommal és majoránnával fűszerezünk, majd ráöntjük a második pohár
tejfölt. A tetejét megszórjuk reszelt sajttal. Körülbelül
15-20 perc alatt készre sül. Ha a hozzávalókat nem
készítjük elő, akkor lefedjük a jénai tetejével, hogy párolódjon 10-15 percet, majd utána pirítjuk meg.

Jó étvágyat kívánok hozzá!

Megszülettem!
Sajtos Ádám
(édesanyja: Márton Gréta)
Berecz Hanna
(édesanyja: Matéz Zsanett)
Berki Zalán
(édesanyja: Buri Mariann)
Macsu Melissa
(édesanyja: Menyu Mária)
Lőrinc Martin Adrián
(édesanyja: Jaró Erika)

december 16.
december 28.
január 04.
február 13.
május 07.

Az idei első véradás
Április 11-én a Faluházban rendeztük meg az
idei első véradásunkat, melyen tizenöt önkéntes
vett részt: Balogh Fruzsina (első véradó), Barnáné
Katona Mária, Bartha Sándorné, Dankóné Vaski
Viktória, Kévésné Hajdu Szilvia, Kigyósiné Balogh
Gabriella, Kiss Edit, dr. Kiss Erika, Marozsán Irén,
Móricz Mária, Simon Sándor, Tóth Csabáné, Tóth
Róbert, Vajda Miklósné és Vajda Szabina.

Összeházasodtunk!
Franczen Klára Ilona és Boros Zoltán
február 13-án
Tamás Dorottya és Fekete Attila
május 14-én
Kovács Éva Katalin és Kapdos Krisztián
május 14-én
Hajdu Renáta és Kéninger Roland
május 27-én
Kópis Gabriella és Sarkadi István
június 4-én
Tóth Enikő és Márton Norbert
június 25-én

In Memoriam
Tóth Jánosné (Illés Piroska, 79)
Szabó Miklós (71)
Gyirán Zoltánné (Márton Ilona, 67)
Kévés Károly (73)
Sipán József (87)
Katona Lászlóné (Csinga Irén, 86)
Kozma Ferenc (79)

január 22.
március 18.
április 04.
április 05.
április 12.
május 07.
május 27.

Igazgatási szünet
Többszörös véradónk: Marozsán Irén
A véradás életmentés, hiszen a gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi mással nem pótolható!
Természetesen a véradásnak is megvannak a maga
szabályai, így például:
- A nők évente négy, a férfiak öt alkalommal adhatnak csupán vért.
- Két véradás között legalább 56 napnak el kell
telnie.
- Fontos a véradás előtti étkezés és a bőséges folyadékfogyasztás!
- A véradáshoz szükséges a Taj-kártya, a személyi
igazolvány és a lakcímkártya.
Bízom benne, hogy a következő véradás alkalmával ismét húsz fölötti lesz a résztvevők száma!
Kiss Jánosné – szervező

Biri Község Önkormányzata 16/2015. (XII.31.)
önkormányzati rendeletével a Geszterédi Közös
Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltségénél

2016. augusztus 8. napjától (hétfő)
2016. augusztus 19. napjáig (péntek)
igazgatási szünetet rendelt el a
köztisztviselők számára.

A fenti időszakban az ügyintézés szünetel; csupán az ügyelet időtartama alatt tart nyitva a hivatal.
A fentiekre tekintettel kérem ügyfeleinket, hogy
sürgős ügyeiket a kötelező szabadságolás előtt
intézzék!
Gyirán Zoltán – jegyző
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Biri, Rákóczi utca 5. szám alatt összkomfortos családi lakóház (három szoba, fürdőszoba) eladó. Irányár: 4.800.000 Ft
Érdeklődni: Pável Istvánné
+36-42/342-853, +36-20/928-6212
Szabadság utca 21. szám alatt kívülről teljesen felújított
családi lakóház 750 nöl telekkel beköltözhetően eladó.
Irányár: 3,5 millió forint.
Érdeklődni: +36-30/197-8851
Biri, Szabadság utca 94. szám alatti, 17 éve épült,
jó állapotban lévő, összkomfortos, 80 m2-es
családi lakóház bútorozottan és művelhető kerttel eladó.
Irányár: 4,5 millió forint
Építési (sarok)telek eladó a Biri, Kossuth út 20.
szám alatt. Érdeklődni: +36-20/293-4010
Biri, Petőfi Sándor utca 21/A. szám alatt
közművesített építési telek eladó.
Érdeklődni: Katona Tiborné , +36-30/209-4120
Biriben 4 ha területű, tízéves vörös tölgy eladó.
Érdeklődni: +36-70/702-2078
Használt kézi gyártású szobabútor eladó Biriben.
Érdeklődni: Biri, Rákóczi utca 4. szám;
+36-70/2700-375
Használt egy talicskás betonkeverő és egytengelyes kicsi
utánfutó eladó Biriben.
Érdeklődni: +36-20/217-0760
Eladó a biri 080/12 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlan
968/3695-öd tulajdoni hányada (1,47 ha) a Táncsics-telepen.
Érdeklődni: Ligetiné Márton Mária, +36-20/555-2968
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- Biri Község Önkormányzatának lapja HU ISSN 2062-8137
Megjelenik negyedévente
Felelős kiadó:
Almási Katalin polgármester
 4235 Biri, Kossuth Lajos út 4. szám
Telefon/fax.: + 36 (42) 265-237
www.biri.hu; biriph@gmail.com
Főszerkesztő: Gyirán Zoltán jegyző
Fotók: Keményné Barna Angéla
Készült: Magyar Kultúra Kiadó Kft.,
9061 Vámosszabadi, Béke utca 4.
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A BIRI SE dobogós
Június 5-én – az élen végzett Nyírlugosi SE-től elszenvedett vereséggel – véget ért számunkra az Arany Fácán
Megyei III. osztály Nyírség csoportjának 2015/2016. évi
bajnoksága.
A BIRI SE 53 ponttal – a Nyírlugosi SE és a Geszterédi
FC mögött – ismét a harmadik helyen végzett. A huszonhat
mérkőzésen tizennyolc győzelmet arattunk, három döntetlent harcoltunk ki, és ötször szenvedtünk vereséget. A mérkőzéseken száznégy gólt rúgtunk, s csupán harminchatot
kaptunk. Persze végezhettünk volna feljebb is a tabellán, a
levont négy pont azonban eloszlatta bajnoki reményeinket.
Köszönjük minden támogatónknak [Biri Község Önkormányzata, Közös Kincs Kft., Szabolcs Takarékszövetkezet, Nyír-Chem Kft., Cell-Span Kft., Főtéri Csemege
(Szőllősi Tamás), Csorba Ferenc, Kerecseny Roland, Uri
József, Horváth Mihály, Szilágyi László (Menotti)] az év
során nyújtott önzetlen segítséget!
Játékosaink: Antal János, Asztalos Attila, Bakró Richard,
Barcsik János, Burkó Ferenc, Farkas Róbert, Fülöp Dominik, Harmati Krisztián, Katona Richard, Kádár Attila, Kiss
Dávid, Kiss Ferenc, Kristóf József Tibor, Lovas Barnabás,
Nagy Tibor, Pál Patrik, Pénzes Attila, Réday László Richard, Seres Konrád, Szilágyi Richárd, Szoták Béla, Szoták
János, és Vislóczki Gergő.
A csapat segítői: Szilágyi László, Fülöp Ervin, Csontos
László, Dankó Zsolt és Farkas Róbert.
Góllövőink a szezonban: Seres Konrád (26), Nagy Tibor
(21), Szoták János (16), Kádár Attila (15), Fülöp Dominik
(5), Asztalos Attila (4), Kristóf József Tibor (4), Farkas Róbert (3), Antal János (1), Kiss Ferenc (1), Vislóczki Gergő
(1), Kiss Dávid (1), Barcsik János (1) és Burkó Ferenc (1).
Továbbra is várjuk helyi vállalkozóink segítségét, hogy a
következő idényben még jobb helyezést érhessünk el!
A csapat tagjai nevében is búcsúzok minden kedves szurkolónktól a nyári pihenés idejére!

Mudri Péter – elnök

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.

