Tereprally hatodszor

Falufórumok

Szeptember 16-18. között megyénk déli részén
hatodszor került megrendezésre tereprally-verseny, amely – hasonlóan a múlt évhez a budapesti
Varga Racing Team Autósport Egyesület szervezésében és rendezésében – a Hofeka Kupa nevet
viselte.

A képviselő-testület a közmeghallgatást október 27én a képviselő-testületi ülést követően, míg a falugyűlést
november 7-én 1700 órai kezdettel a Faluházban tartja.
A falufórumokon, mint a települési kommunikáció hagyományos formáin olyan találkozási lehetőséget biztosítunk településünk lakói számára,
ahol a helyi közügyekről beszélgethetnek és terveket
szövögethetnek. Emellett természetesen a lakosság
közvetlen tájékoztatását, és a fontosabb döntések
előkészítésébe való bevonását is szolgálja.
Jöjjenek el, mondják el véleményüket, s tegyék
meg építőjellegű javaslataikat!

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 természetesen
Birit is.
A verseny lakott területen kívül, elsősorban a
külterületi földutakon zajlott, ennek megfelelően
a futam megrendezése a település közlekedésére
nem volt hatással és a természetvédelem alatt álló
területeket sem érintette az útvonal.

Almási Katalin – polgármester

Önkormányzatunk 2016-ban is pályázatot hirdet tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, melynek időtartama két egymást követő tanulmányi félév.
A pályázati ütemterv szerint a jegyző 2016. október 4-ig írja ki a pályázatot. A részletes pályázati
kiírás a Községházán Keményné Barna Angéla ügyintézőnél, valamint Biri Község honlapján lesz megtekinthető (www.biri.hu).
Az „A” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
főiskolai/egyetemi, nappali tagozatos hallgatók
pályázhatnak 2016. november 8-ig, akik alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
A „B” típusú pályázatra azok a biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű – a
2016/2017. tanévben utolsó éves, érettségi előtt
álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még
nem nyert, érettségizett – pályázók jelentkezhetnek,
akik a 2017/2018. tanévtől kezdődően felsőoktatáA rendezvény útvonala megegyezett az előző
si intézményben, nappali tagozaton alapképzésben,
évivel, a futam pedig a Terep-rally Országos Bajosztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésnokság ötödik futama volt.
ben kívánnak részt venni.
Biri Hírmondó
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Pályázat sportparkokra

Sportpálya fejlesztés II.

Az egészségmegőrzés szempontjából kiemelt szerepe van a rendszeres testmozgásnak. Nemzetközi kutatásokkal alátámasztott adatok alapján megállapították,
hogy hazánkban a felnőtt lakosságnak csupán 10-15%-a
sportol rendszeresen (heti két alkalommal), míg ez – a
mindennapos testnevelésen kívül – a gyerekek csupán
10%-ára igaz.
Minderre tekintettel Magyarország Kormánya június 30-án határozatban döntött a Nemzeti
SzabadidősEgészség Sportpark Programról, amelynek
alapvető célja, hogy közösségi terek kerüljenek az ország
minél több településén kialakításra, ahol valamennyi
korosztály aktívan töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesítményekben.

Múlt év végére megvalósult a sportpálya fejlesztésének első üteme, melynek keretében új
gyepszőnyeg létesítése, vakondháló és öntözőrendszer kiépítése történt meg.

A program keretében 40-150 m² alapterületű,
gumi burkolatú kültéri sportpark valósítható meg
szabadtéri edzőeszközökkel, melyek darabszáma
5-15-ig terjedhet. A sportparkban a Program lehetőséget biztosít 200, illetve 400 méteres futókör kialakítására is.
A sportpark és a futókör elhelyezésének helyszíneként a Mező utcai önkormányzati ingatlanokat
jelölte meg a testület. Az ingatlanokon egy 70 m²
alapterületű hét edzőeszközös és egy 90 m² alapterületű nyolc edzőeszközös sportpark elhelyezését
pályázta meg július 20-án az Önkormányzat, ami a
biri 29/2 hrsz.-ú ingatlanon egy 200 méteres futópályával egészülne ki.
Almási Katalin – polgármester

Tüzelőanyag pályázat
Augusztus közepén jelent meg a Kormányportálon a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló pályázati kiírás.
A megadott paraméterek alapján 228 m3 keménylombos tűzifával kalkuláltunk benyújtott pályázatunkban.
A miniszter a benyújtott pályázatokról legkésőbb 2016. október 30-ig dönt. A támogatásból
vásárolt tűzifát 2017. február 15-éig oszthatja ki a
rászorulók részére az Önkormányzat.
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2016. június közepén pályázatot nyújtottunk be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására, azaz a sportpálya
fejlesztésének második ütemére. Másfél hónap
múltán értesített bennünket a Belügyminisztérium, hogy 20 millió forint támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. Ebből a forrásból a
sportpálya megvilágítását, 160 fő befogadására
alkalmas mobillelátó megépítését, két kapu, két
labdafogóháló, valamint két kispad beszerzését
tervezzük.
Almási Katalin – polgármester

A BIRI SE őszi mérkőzései
Az előző két évi bajnokságban a harmadik helyen végzett a birisi csapat. Amennyiben a sorozat folytatódik
az új idényben ismét a dobogóra várhatjuk „aranylábú”
fiainkat.
A 2016/2017. évi versenykiírás alapján a Biri SE a
megyei III. osztályú Nyírség-csoportban kezdte meg
mérkőzéseit. Az idényt győzelemmel kezdtük Bököny
ellen (5:2), a második és a harmadik mérkőzésen pedig
szinte lesöpörtük az ellenfelet a pályáról.
A hazai pálya fejlesztési munkálatai miatt a csapat
mindegyik hazai őszi mérkőzését Balkányban és vasárnapi napon játssza.
Augusztus 28. Biri SE – Bököny SE (5:2)
Szeptember 11. Fábiánháza FC – Biri SE (0:11)
Szeptember 18. Biri SE – Kisléta SC (8:0)
Szeptember 25. Máriapócsi LSK – Biri SE
Október 02.
Biri SE – Bogát 2000 TC
Október 09.
Napkori Szabadidő SE – Biri SE
Október 16.
Biri SE – Nyírcsászári FK
Október 22.
Piricse SE – Biri SE
Október 30.
Biri SE – Penészleki SE
November 06. Nyírmihálydi SE – Biri SE
November 13. Biri SE – Nyírbéltek KSE
November 20. Nyírgyulaj KSE II – Biri SE
Mudri Péter – elnök

„Aranyos” Estikések

Kolpingosok Felsődobszán

A Hontravel kft. minden évben megrendezi a nyugdíjasok Ki Mit Tud-ját. Ez selejtezőkkel kezdődik, és aki túl
jut rajta, a középdöntőbe kerül, onnan pedig az országos
döntőbe. A mi népdalkörünk 2014-ben már részt vett
Keszthelyen a döntőben, akkor országos ezüst minősítést
érdemeltünk ki.
2015-ben nem jelentkeztünk, amit utólag sajnálunk;
ezért ebben az évben éltünk a lehetőséggel. Nyíregyházán
volt az elődöntő, ahonnan akadály nélkül jutottunk a középdöntőbe. Sajnos ez Harkányban volt, ami elég messze
esik tőlünk. A helyi iskola vállalta magára a költségeket,
így eljutottunk a középdöntőbe. A szerezhető 50 pontból
47-et kaptunk, így bízhattunk abban, hogy döntősök leszünk. A szakmai zsűri értékelte az egységes hangzás mellett az egységes megjelenést is. Jónak találta a dalok választását és összeállítását is.
Néhány nappal később megkaptuk az értesítést a
döntőbe jutásról. Az egyik szemünk sírt, a másik nevetett, hiszen ismét Harkányban rendezték meg a verseny
folytatását, ami tetemes költséget jelentett. Egy ideig úgy
tűnt, hogy ezt már kihagyjuk, hiszen nem volt anyagi forrásunk. Az utolsó pillanatban azonban az Önkormányzat
előteremtette a pénzt, így utazhattunk.

Ebben az évben is nyaralhatott a Kolping Család
Nagykállói Alapszervezete Felsődobszán. Almási Lászlóné csoportvezető sikeresen pályázott kulturális jellegű táborozásra, ami valóban a kultúráról szólt.
Biriből és Nagykállóból érkeztek a tagok. Az öt nap
jó hangulatban telt el, szép környezetben voltunk és
a csoport pazar ellátásban részesült. A délelőttök fakultatív programokkal teltek, délutánonként pedig a
csűrben gyűltünk össze, ahol megtanultuk azokat a dalokat, amelyeket különféle versenyeken, bemutatkozásokon előadunk. Ez a turnus nagyon eseménydús volt
és sok utazás tarkította a programjainkat.
Egy teljes napot Monokon töltöttünk el. Megnéztük
a Kossuth-emlékházat, az állandó népművészeti és egyházi kegytárgyak kiállítását. Az Andrássy kastély kápolnájában lehetett imádkozni, elcsendesedni. Ezek után
felfrissülni a falu határában lévő halastóhoz látogattunk,
ott a szép környezetben gyönyörködtünk, ahogy a környező hegyek körül ölelik a kis tavacskát. Visszautazás
előtt még felmentünk a Kálvária dombra, ahol végigjárhattuk Jézus szenvedéseinek állomásait.
A következő kirándulós napon Miskolcra utaztunk.
A sétáló utcában sétáltunk, fagyiztunk és vásárolgattunk. Mozgalmas nap volt ez a két nap, de ez még csak
a „kistestvére” a következő napnak, amikor is Kassára
utaztunk a reggelit követően. Ennek mindenki örült,
azok is, akik már jártak ott, azok is, akik nem. Kassa
gyönyörű város. A dóm és környéke olyan, mintha egy
mese elevenedne meg. Csodálatos reneszánsz és barokk
épületek (teljesen felújítva). A sétáló utcában kellemes
kávéházak terülnek el teraszokkal. Tisztaság, nyugalom a városban és kedvesek, barátságosak az emberek.
A dóm maga gótikus csoda. Igaz, felújítás zajlott, de
jelképes összegért (1 euró) lehetett vezetést kérni, és
minden fontosat megtudtunk erről a jellegzetes egyházi építményről.
Az altemplomban II. Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona,
Bercsényi Miklós szarkofágját láthattuk. Különösen
felemelő érzés ezeknek a meghatározó történelmi személyeknek a hamvai felett megállni. Valahogy jól esett
ott magyarnak lenni.
Ezzel együtt Dobszán is sok élményben volt részünk.
A Hernád partján nagyon kellemes sétálni, a folyóban
fürdeni. Maradandó élmény, amikor elindultunk a
Hernádra fürdeni, s hirtelen esőfelhők gyülekeztek és
mire felocsúdtunk, már zuhogott, dörgött, villámlott,
és jól elvert néhányunkat a jég. Szerencsére nem volt
veszélyes, semmi bajunk nem történt.
Az élményekről még sokkal részletesebben lehetne
mesélni, de azokat inkább át kellett élni, hogy felejthetetlen emlékek maradjanak.
Köszönjük, hogy mindezeknek részesei lehettünk, s
ezt a sok csodát térítésmentesen kaptuk!
Miterkóné Kónya Margit

Egy ilyen verseny komoly feszültségforrás, pulzus- és
vérnyomás emelő is. A bizonyítási vágy és nyerni akarás
kortól független. Azért utaztunk, hogy arany minősítéssel
térjünk haza, hogy kis falunk nevét arany színnel jelöljék.
A felkészülési időszakban teljes gőzzel gyakoroltunk: a
legapróbb részleteket is sírásig ismételtük. Ez fizikailag is
megerőltető, mert jól énekelni csak állva lehet, és a próbákat nemcsak lábbal, de tüdővel is bírni kell. Viszont megérte a fáradtságot, mert amikor bemutattuk a műsorunkat
a hallgatóságból sokan gratuláltak. (Volt ott egy évtizedek
óta Hollandiában élő magyar, aki elsírta magát egyik dalunk után.) Mindez még nem volt garancia az arany minősítésre.
Az eredményhirdetés alatt a pulzusunk az egészségügyi
értéket meghaladta. Mindez megszűnt, amikor bejelentették, hogy az Estike Népdalkör országos arany minősítést
kapott. Óriási élmény és öröm volt mindez! Jó volt átélni.
Köszönjük a segítőinknek is a sikert! Igyekszünk megőrizni jóhírünket és továbbra is megfelelni az elvárásoknak.
Miterkóné Kónya Margit

Biri Hírmondó
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Mit tegyünk a csapadékvízzel?

Hadigondozotti térítés

Ránk köszöntött az ősz. Ismét megnövekszik a lehulló csapadék mennyisége, így sokunknak gondot
okoz ennek kezelése, elvezetése. A lehulló csapadék a
legtöbb gondot az Ürgés szűk utcáiban okozza, ahol
az útra kivezetett esővíz tócsákká alakul az aszfalt
mellett, melyek a téli időszakban lefagyva balesetekhez vezethetnek. Hogyan oldható meg a csapadékvíz
elvezetése?
A csapadékvíz elvezetésének részletes szabályait
az OTÉK tárgyalja, azaz az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Kormányrendelet.
Az OTÉK 47. § (8) bekezdése értelmében „a telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell
kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást,
korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű
használatot ne akadályozza.”
Az OTÉK 47. § (9) bekezdése értelmében „a csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények
állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem
veszélyezteti.”
Kimondja továbbá a jogszabály, hogy a telekről
csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba
csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint
alatt szabad kivezetni.

Kevesen tudják, hogy a hadigondozásról szóló 1994.
évi XLV. törvény 10. §-a egyösszegű térítés igénylésére ad lehetőséget. Az a hadirokkant, hadiözvegy, volt
hadiárva, volt hadigyámolt és volt hadigondozott családtag ugyanis, akinek a korabeli hadigondozó hatóság
által megállapított pénzellátását 1944. december 22-ét
követően politikai okból megszüntették, vagy szüneteltették, illetve ilyen ellátás iránti kérelmét politikai okból elutasították, továbbá aki ez irányú kérelmét politikai okból elő sem terjesztette, az elmaradt pénzellátás
kompenzálására egyösszegű térítésre jogosult.

A lehulló esővíz elvezetése az ingatlantulajdonos
feladata és felelőssége, melyre több megoldás is kínálkozik. A feleslegessé vált emésztőgödrök alkalmasak
az esővíz összegyűjtésére megfelelő tisztítást, fertőtlenítést és szigetelést követően, vagy vásárolhatunk felszíni vízgyűjtő tartályokat is. Ezek költséghatékony és
egyben környezetkímélő megoldások, hiszen az összegyűjtött csapadékot használhatjuk autómosásra vagy
locsolásra. Szintén megoldást jelent a telken belüli
szikkasztók kialakítása. A talajszint alá vezetett esővíz tovább tárolódik a földben, a természetben megszokott módon, lassan, a keletkezés helyén juttatható
vissza a talajba, ezáltal biztosítja a növények számára a
megfelelő nedvességellátást.
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A törvény szerint meg kell állapítani az egyösszegű
térítést annak a hadirokkantnak és hadiözvegynek,
akinek hadigondozotti igényjogosultsága 1991. december 31-e előtt fennállt, de számára pénzellátást ezen
időpontot követően állapítottak meg. A pénzellátás
politikai okból történő megszüntetése, szüneteltetése,
illetve elutasítása bizonyítására dokumentumok hiányában a kérelmező írásos nyilatkozata is elfogadható.
A térítés mértéke volt hadiárva, volt hadigyámolt és
a volt hadigondozott családtag részére 50.000 forint.
Az egyszeri támogatás megállapítása nincs jövedelemhatárhoz-, illetve nincs határidőhöz kötve, csak
a meghatározott mellékletek kötelezőek. Mivel egyszeri támogatásról van szó, természetesen csak azok
a jogosultak vehetik igénybe ezt a lehetőséget, akik
a törvény hatályba lépése óta (1995. január 1.) nem
kapták meg az egyösszegű támogatást.
A múlt évben több mint tíz volt hadiárva lett jogosult havi rendszeres járadékra községünkben. Akik
közülük még nem igényelték az egyösszegű támogatást, most még megtehetik.
Az egyösszegű térítés megállapítása iránti kérelmet
a 113/1994. (VIII.31.) Kormányrendelet 5. számú
melléklete szerinti nyomtatványon lehet benyújtani a
Nagykállói Járási Hivatalban, illetőleg szerdai napokon a biri hivatalban a járási hivatal ügysegédénél.
Gyirán Zoltán – jegyző

Miért lettem rendszeres véradó?
Június 14-én 13. alkalommal ünnepeltük a Véradók Világnapját. Kevesen tudják, hogy az első vérátömlesztések úgy
történtek, hogy egymás mellé fektették a beteget és a véradót (donort), s gumicsövek segítségével összekötötték őket. A
cső közepén egy háromirányú csap és egy dugattyús fecskendő volt. Az orvos ennek segítségével leszívta a vér-adóból a
vért, majd elfordította a csapot, és a vért befecskendezte a rászorulónak. Az 1920-as évek egyik fontos felfedezése volt,
hogy a nátriumcitrát egyrészt képes megakadályozni a véralvadást, másrészt pedig veszélytelen az emberre. Közel száz éve
tehát közvetve is eljuthat az önzetlen segítő vére a beteghez. Községünkben is sokan adnak rendszeresen vért. Néhányukat
megkérdeztük, mi motiválja önzetlenségüket.

Vajda Miklósné (49): 27 éves koromban, a harmadik gyermekem születésekor kaptam először vért. Addig bele sem gondoltam, hogy emberek élete múlhat mások önzetlen
jóakaratán. A férjem akkor már rendszeres véradó volt, így néhány év múlva rábeszélt,
hogy kísérjem el véradásra. Sokáig húzódoztam és egyre csak a kifogásokat kerestem, míg
végül nagy nehezen rászántam magam. Belegondoltam ugyanis, hogy annak idején az én
életem is valaki önzetlenségén múlott. Ma már elmondhatom, csak az első alkalom volt
nehéz; azóta rendszeresen járok évente több alkalommal is vért adni. A segítés az életem
része lett. Örülök, hogy segíthetek, és annak is, hogy az egészségem engedi, hogy véradó
lehessek. A jó példa természetesen ebben az esetben „ragadós”: mindhárom gyermekünk
rendszeres véradó.
Marozsán Irén Mária (47): Nem is tudom, mióta és hány alkalommal adtam már
vért; de valójában nem is ez számít. Egyszerűen jó érzés önzetlennek lenni, és jó érzés
alkalmanként három emberen segíteni. Kiskorom óta vártam, hogy másoknak segíthessek és most évente kétszer is adhatok vért. Azért lettem rendszeres véradó, mert ezzel is
szeretném támogatni azokat, akik kórházban fekszenek, vagy műtétre várnak. A véradás
nem csak rólam szól, hanem mindenkiről. Mindig jobb adni, mint kapni! – ez az én
mottóm. Adjunk vért, hogy minél több embert támogathassunk! A véradás ugyanis a
legdirektebb módja annak, hogy saját magunkból adjunk egy kicsit. Nem feltétlenül
azért, hogy nekünk ebből bármi hasznunk származzon, csupán azért, mert „egyszerűen”
jó érzés. Én például ezért vagyok rendszeres véradó.
Boros Henriett (24): Számomra a véradásban az a legfontosabb, hogy segíthetek
azoknak az embereknek, akiknek talán az élete is múlhat ezen. Ezért adok én is vért
minden évben, amióta megtehetem. Egy egészséges embernek a véradás csupán röpke
fél óra, amellyel valakinek vagy valakiknek az életét mentheti meg. Másrészt szeretteimnek vagy nekem is bármikor szükségem lehet ilyen jellegű segítségre. Ezenkívül a
véradás a véradóknak is hasznos, mivel többféle vizsgálatot is elvégeznek, ugyanis csak
egészséges emberek adhatnak vért. Talán egyfajta szűrővizsgálatként is tekintek rá, ami
időről időre biztonságérzetet nyújt. De lényegében, egyszerűen csak jó érzés adni, és jó
érzéssel tölt el a tudat, hogy valamiben én is segíthetek önzetlenül és anonim módon.
Remélem, még nagyon-nagyon sokszor adhatok vért!
Simon Sándor (60): Tizennyolc évesen lettem véradó, amit sorkatonai szolgálatom
alatt is folytattam. Akkor már több mint tíz véradáson voltam túl. Vérnyomás problémák
miatt öt évig nem adhattam vért; aztán ismét alkalmas donor lettem, így azóta rendszeres véradó vagyok. Három évvel ezelőtt oklevelet, plakettet és tárgyjutalmat is kaptam a
Magyar Vöröskereszttől, mint ötvenszeres véradó. Természetesen ennél sokkal többször
adtam vért, úgy is mondhatnám „függő” vagyok: eddig kb. kilencvenszer éreztem, hogy
„menni kell segíteni a rászorulókon”. Kezdetben azért vettem részt ezeken az alkalmakon,
mert szabadnapot és katonai eltávot kaptam értük, manapság azonban már az ösztönöz,
hogy – a mások megsegítésén túl – saját egészségi állapotomról is információt kapok
félévente a véradások alkalmával.
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Birisi forradalmárok
Hatvan évvel ezelőtt kezdődött el az a folyamat,
amely 1989. október 23-án elvezetett a harmadik Magyar Köztársaság kikiáltásához. Az 1956-os forradalom
hazánk népének a sztálinista terror elleni forradalma
és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca,
amely a múltszázad magyar történelmének egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A forradalom a budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án, és a fegyveres
felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be
Csepelen húsz nap múltán, november 11-én.

Gyirán Ferenc (1935-1956)
A Biri Hírmondó korábbi számaiban már hírt adtunk arról, hogy községünknek is volt forradalmi áldozata: Gyirán Ferenc, aki 1956. november 8-án halt
hősi halált Budapesten. A 21 éves ifjú, mint sorkatona
– nyolc Szabolcs megyei társával együtt – a Magyar
Képzőművészeti Egyetem pincéjében bujkált, de valaki elárulta őket és a felbőszült forradalmárok három
társával együtt a helyszínen agyonlőtték. Községünk
56’-os áldozata a helyi temető déli része 9. sorának 9.
parcellájában nyugszik. Hősi halálára emlékezve településünk lakói a görög katolikus templom falán 1991.
október 23-án elhelyezett emléktáblával, a millenniumi ünnepségek során pedig a Millenniumi Parkban
2000. augusztus 18-án felállított emléktáblával rótták
le tiszteletüket.
A fővárosi események mellett természetesen vidéken is „megmozdult” a nemzet, melynek során községünkben is sokan fordultak a párttagok és a helyi
tanács ellen. Dr. Dikán Nóra „Az 1956-os forradalom
utáni megtorlás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei dokumentumai” (1992) című helytörténeti kiadványából tudjuk, hogy 1957. május 22-én összeállították a
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forradalom biri vezetőinek névsorát:
id. D. Balogh János – Követelte, hogy el kell égetni a begyűjtési iratokat, majd el is égette azokat az
adófőkönyvekkel, a községfejlesztési főkönyvekkel és
a számlákkal együtt.
id. C. Varga Sándor – 1956. október 27-én az italboltban arra lázította a tömeget, hogy fogjanak fegyvert, és zavarják ki az oroszokat, mert nincs itt semmi
keresnivalójuk.
ifj. C. Varga Sándor – Az italboltban arról tájékoztatta a tömeget, hogy Miskolcon a nép már harcol a
kommunisták és a szovjet katonák ellen.
Sopromi Miklós – A biri pártházat Orosz Györg�gyel együtt feltörte és az ott lévő iratokat kiszórta.
Orosz György – A biri pártházat Sopromi Miklóssal együtt feltörte és az ott lévő iratokat kiszórta.
Emellett a helyi pártvezetőket (Petruska Istvánt és
Tóth Istvánt) megfenyegette.
Zajdáczki József – A tanácsháza előtt összegyűlt
tömeg előtt követelte a tanácsháza kinyitását, amit a
VB-titkár megtagadott, akit erre „különböző jelzőkkel” illetett.
ifj. Csorba Ferenc – A munkástanács választásán
kijelentette, hogy piros könyvesek nem lehetnek a tanács tagjai.
Ugyancsak Dikán Dóra könyvéből tudjuk, hogy a
nagykállói járás területén a forradalom egyetlen tanácsot sem vert szét, a községi Végrehajtó Bizottságok
azonban október 28. és november 5. között nem tevékenykedtek a forradalmi cselekmények miatt. A forradalmat követően a „szimpatizánsok” nem kerülhették
el a „büntetést”. Így például Biri Község Tanácsa – 18
szavazattal és 2 tartózkodással – 8/1957. számú tanácshatározatával a forradalomban szerepet játszó tanácstagok visszahívásáról döntött: „A Tanács a tanácstagok
felülvizsgálatára kiküldött bizottság jelentése alapján
megállapítja, hogy a tanácstagok közül az ellenforradalom idején nem tanácstagságukhoz méltó tevékenységet fejtettek ki. Nevezetesen Balogh János, aki indítója
volt a községi tanácsnál elfekvő iratok felégetésének,
Zajdáczki József, aki szította a tömegben az amúgy is
felindult szellemet azzal, hogy követelte a tanácsháza
kinyitását, nem gondolva arra, hogy ott egy olyan tömeg komoly károkat okozott volna. R. Kiss János, aki
ugyanebben az időben rágalmazta a népi demokrácia
vezető pártjának, az MDP-nek tagjait. A fentiek alapján a felsorolt tanácstagok nem méltók tanácstagi tisztségük betöltésére.” Erre tekintettel a Tanács a fentnevezett tanácstagokat a tanácsból visszahívta, és felhívta a
figyelmüket, hogy megbízólevelüket adják le.
A fentieken túl arról is szólnak a korabeli források,
hogy a biri pedagógusok közül néhányan (Bartha Gábor, Homoródi Pál, Ormos András, Szántó János)
tagjai voltak a forradalomnak, de aktív tevékenységet
nem fejtettek ki.
Gyirán Zoltán

rekeknek szinte elképzelhetetlen. Ez egy egész napos
program volt, nem kellett rohanni, volt idő a látottak
feldolgozására. Az itt hallott információkat nagyon jól
Idén nyáron is megrendezésre került iskolánk tahasznosíthatják majd a tanórákon, de erősíti a nemzenulói számára a felsődobszai nyári tábor. Július utolsó
ti identitásukat is.
hetében harminchat gyerekkel és nagy lelkesedéssel
indultunk útra a Hernád partjára.
A tábor a Zempléni-hegység és a Cserehát között
húzódó Hernád völgyében fekszik. Ez az alföldi gyerekek számára nagyon „varázslatos” táj, hiszen odahaza a
homokbuckákon és akácosokon kívül nem láthatnak
más domborzati érdekességet. A csoport tagjai közül
már többen jártak itt, de azért mindig rácsodálkoznak
a látottakra, attól kezdve, hogy a hegy tetejéről meglátják a völgyben megbúvó Felsődobszát.
A töretlen érdeklődést kihasználva szerveztünk
A sok program és foglalkozás ismertetése után meg
„csillagtúrát” is, ami éjszakai hegyi sétát jelentett. Az kell említeni a pazar ellátást is. Almási Katalin igazélmény felejthetetlen volt, mert az amúgy hetvenkedő gató a csoportot hízókúrán tartotta. Naponta ötször
és szájhős fiúk most elfelejtettek hencegni.
volt étkezés, és nemcsak nagyon finom, de rendkívül
Felsődobsza másik „kincse” a Hernád folyó. A tur- bőséges is volt. Mindig a kedvenc ételek kerültek az
nus ideje alatt többször kimentünk a partjára. Meg- asztalra. Még az étkezések is élményt jelentettek.
figyeltük a víz és a vízpart élővilágát, Kriszti bácsi
A tábor hat napja mozgalmas, érdekes, tanulságos
bemutatta a horgászkellékeket, egyszóval megismer- és szórakoztató volt. És mindezt ingyen kapta minkedtek a gyerekek azzal, hogy milyen szépségeket is denki, mert a teljes költséget az iskola állta. Köszönrejt egy folyó és partja. Fürdeni nem mertünk, mert jük szépen!
bár a Hernád kisebb, mint a Tisza, de ugyanolyan
Miterkóné Kónya Margit
szeszélyes és veszélyes. A gyerekek veszélyérzetét, felelősségvállalását is fejlesztettük ezáltal, hiszen meg kell
tanulniuk, hogy csak megfontoltan és biztonságosan
szabad viselkedni. A táborban viszont a medencében
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint
a fürdés, az ugrálás és a lazítás mindennapos volt, sziTámogató
Szervezet, nevében és képviseletében
gorúan betartva az udvariassági és egymás tiszteletben
tartásának a szabályait.
a 17680/2016/ESELYT. ügyiratszámú EgyüttDélután mindig valamilyen kézműves foglalkozást
működési megállapodásban foglalt kijelölés
vezettek a pedagógusok: üvegfestés, makramé csomóalapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezezás, rajzolás, festés. Választhatott mindenki érdeklőlő, mint lebonyolító szervezetet a Dankó Pisdésének megfelelően. Azok, akik inkább a mozgást
ta Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola,
részesítették előnyben, a sportpályán focizhattak, röpSzakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és
labdázhattak, valamint sorversenyen mérhették össze
Alapfokú Művészeti Iskola a „Tehetséges roma,
ügyességüket. A programok mindig választhatóak volhátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helytak, ki-ki érdeklődésének megfelelően.
zetű fiataloknak szóló tehetséggondozó prograA tábor ötödik napján Sárospatakra kirándult a
mok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő
csoport. Ez azért is aktuális mert idén 305 éve, hogy
szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek, továbbá
a Rákóczi szabadságharcot (1703-1711) leverték, és
a roma fiatalok tehetségsegítővé válásának táa vezérlő fejedelem bujdosásra kényszerült. A törtémogatása” – Vagyunk, akik vagyunk! című
nelmi eseményeket felelevenítettük, és közben a koNTP-RHTP-A-M-16-0008 számú pályázatát
rabeli környezetet is megismerhették, ami a mai gye5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

Dobszára fel!

Vagyunk, akik vagyunk!

A pályázat megvalósítási ideje:
2016. szeptember 1. – 2017. június 30.

Biri Hírmondó

7

Mosoly és könnycsepp

Költözik a gólyamadár

Azért jelentkeztem erre a tanfolyamra, mert régi vágyam, hogy gyermekekkel és gyermekek között dolgozhassak. Az óvodai dajkaképzés – már második alkalommal – Biriben indult 18 fővel. A tanulók többsége birisi
lakos, de járnak Érpatakról és Balkányból is a csoportba.
Különböző korúak vagyunk, de ez nekünk nem hátrányt, inkább előnyt jelent, hiszen rengeteg élményt és
tapasztalatot oszthatunk meg egymással.
Az órákat az iskola pedagógusai tartják, a gyakorlati
tudnivalókat pedig a helyi óvoda pedagógusaitól és dajkáitól sajátíthatjuk el. A gyakorlati órákon is nagyon sok
mindent megtapasztalhatunk; többek között a gyermekek különböző személyiségét, és hogy nem feltétlenül
minden úgy zajlik az óvodában, mint ahogyan azt elméletben elsajátítjuk.
Ennek alátámasztásaként – és, hogy ez nem csak most
van így – egyik oktatónk, Gyirán Zoltán felkérte egy
óra megtartására Biri egyik legismertebb személyét, akit
csak úgy emlegetnek a helyiek, hogy „Óvónéni” (csak
így egybeírva). Ő nem más, mint Farkasné Szabó Erzsébet, a birisi óvoda egykori vezetője, aki arról mesélt
nekünk, hogy milyen volt az óvodai élet az 1950-es évek
végétől a nyugdíjazásáig, azaz 1988-ig. A 84 éves Farkas óvónéni emlékezetes előadást tartott nekünk arról
a közel harminc évről, amit óvónőként dolgozott Biriben. Természetesen nem csak a munkájáról, hanem a
rétközberencsi és a birisi élete során megélt élményekről
és küzdelmekről is mesélt; hol mosolyt varázsolva az arcunkra, hol pedig könnycseppeket csalva a szemünkbe.

Bár még érezzük a nyár forróságát, mégis kezdetét
vette a 2016/2017-es tanév. Magunk mögött hagytuk
a pihenést, a vízpart melletti kikapcsolódást, a finom
fagylaltokat, a kalandokkal teli táborokat és kirándulásokat. Ismét zajos lett iskolánk valamennyi osztályterme és mindenki elfoglalhatta a kedvenc padját, melyben 181 napot fog eltölteni.
A gólyák elköltözése biztos jele az iskolakezdésnek.
A legtöbb gyerek – ha megkérdezik tőle – azt mondja,
nem várja a tanév kezdetét. Ez bizony nem így van,
mert amikor a tanévnyitó előtt találkoznak, jó kedvvel üdvözlik egymást, boldogan mesélnek a nyári élményekről, mutogatják a nyaralásról készült fotókat,
észreveszik, ki mennyit nőtt. Aztán találgatják, lesz-e
változás az előző évhez képest.

Óvónéni a leendő óvodai dajkák „ölelésében”
Ezt a néhány órát egy életre bevéstük az elménkbe,
és örökké emlékezni fogunk rá, hiszen a következő találkozás alkalmával Böbe nénire már nem csupán egy
„átlagos” néniként tekintünk majd, hanem egy helyi
történelemformáló személyre, Biri egyik kiemelkedő
személyiségére.
Óvónéni még jobban megerősítette bennünk azt a
hitet és azt a meggyőződést, hogy a gyermekekkel való
törődés nagyon fontos feladat és egyben felelősség is
mindannyiunk számára. Gondozzuk, neveljük, óvjuk és
szeressük őket, mert a tőlük kapott szeretet semmihez
sem mérhető! … S persze bennük élünk majd tovább.
Dobos Jenifer
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Ha osztályfőnök- vagy szaktanár váltás történik, azt
a gyerekek vegyes érzelmekkel fogadják, mert félnek az
újtól, ugyanakkor vágynak is rá. Igénylik a változásokat, szeretik, ha minél több inger éri őket, hiszen most
ismerkednek az élettel, tanulják az alkalmazkodást.
A tanévnyitó, ünnep. Az ünnepnek pedig megfelelő
keretet kell adni. Az ünnepélyes tanévnyitó műsorba
többnyire a helybeli gyerekeket vonjuk be, hogy ne terheljük a nem itt lakó szülőket a próbára utaztatással.
A köszöntést mindig az elsősökkel kezdjük, bemutatjuk őket az egész iskolának, és a nagyobbak kézen
fogják őket jelezve, hogy innentől kezdve teljes jogú
tagjai iskolánk közösségének; ugyanakkor azt is jelenti,
hogy segítségükre mindig számíthatnak. Az ünnepség
második felében az igazgatónő ismerteti a tanév rendjét, bemutatja az újonnan érkezett pedagógusokat, közli a mindenkit érintő információkat.
Az ünnepség után minden tanuló elvonul az osztályfőnök kíséretében az osztályába, megkapják a
tankönyvcsomagot, ismerkednek az új könyvekkel,
munkafüzetekkel. Igazi öröm számunkra, hogy milyen
őszinte érdeklődéssel forgatják könyveiket és gyönyörködnek bennük.
Jó látni ezeket a vidám gyermekeket! Sok sikert, kitartást, örömteli boldog perceket kívánunk minden tanítványunknak!
Pócsi Zsófia – igazgatóhelyettes

Az október 2-i népszavazás kérdése így szól:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa
nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését?”

Interjú dr. Simon Miklós országgyűlési képviselővel a népszavazásról
Mindannyiunk előtt ismeretes, hogy a Nemzeti Összetartozás Kormánya népszavazást kezdeményezett a kényszerbetelepítés ellen. A referendumra azért van szükség, mert Brüsszel arra akarja kényszeríteni Magyarországot, hogy kötelező jelleggel, egy előre meghatározott kvóta alapján
ossza szét az Európai Unióba érkező bevándorlókat. Ez azt jelentené, hogy
a jövőben Brüsszelben döntenék el – egy képlet alapján –, hogy hány bevándorlót telepítsenek be Magyarországra, a mi megkérdezésünk nélkül.
A Nemzeti Választási Iroda minden magyar állampolgár részére kikézbesítette az október 2-i népszavazásról
szóló értesítést, melyben tájékoztatta a magyarországi
lakcímmel rendelkező választópolgárokat, hogy szerepelnek a névjegyzékben, s az értesítő egyértelművé teszi
a szavazás helyét és idejét is. Azoknak, akik még nem
nagykorúak, de az október 2-i népszavazásig betöltik 18.
életévüket, ugyancsak meg kell megkapniuk az értesítőt.
Megkérdeztük Dr. Simon Mikóst, térségünk országgyűlési képviselőjét, a népszavazás fontosságáról.
Dr. Simon Miklós: Az álláspontunk az, hogy csak a
magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének együtt
élni és kivel nem. Nem engedhetjük, hogy az ország
jövőjét meghatározó döntések jogát kivegyék a magyar
emberek és az Országgyűlés kezéből. Brüsszelt meg kell
állítani! A népszavazáson világos és egyértelmű üzenetet
küldhetünk Brüsszelnek. El kell érnünk, hogy vonják
vissza ezt a veszélyes javaslatot. Sorra véve a jelentősebb
biztonságpolitikai intézkedéseket, az elmúlt időszakban
sokat tettünk azért, hogy fokozzuk Magyarország polgárainak biztonságát. A kormány és a parlament gyorsan,
s reményeink szerint jól reagált az illegális bevándorlás
okozta kihívásokra. Kerítésépítéssel megvédtük déli
határainkat és törvénymódosítások révén – amelynek
kimunkálásában a Honvédelmi és Rendészeti bizottság
alelnökeként részt vettem – megfelelő jogosítványokat
adtunk a hatóságok kezébe, hogy hatékonyan felléphessenek terrorgyanús esetekben. Különleges jogrendként
bevezettük a terror vészhelyzetet, s immár a honvédség is
bevethető a határvédelemben. Az alaptörvény-módosításhoz megkaptuk az ellenzéki Jobbik támogatását. Szigorodtak a migrációs törvények, létrejött egy központi
információ gyűjtő és elemző szerv a TIBEK, elértük,
hogy jogosulatlanul egyetlen külföldi se tartózkodhasson hazánkban. A térségünk is érintett a migrációban,
hiszen Nyírbátorban két zárt befogadó állomás is működik több száz fővel. Sokan emlékszünk arra a 2013-as
időszakra, amikor egy Uniós eljárás miatt ki kellett nyit-

ni a szállást, aminek következtében illegális bevándorlók
százai lepték el Nyírbátort, amit a lakosság félelemmel
élt meg. Ezt a helyzetet a migrációs törvény megváltoztatásával akkor azonban két hónap alatt sikerült megszüntetni. Emlékszünk a tavaly debreceni incidensre is,
amikor az illegális bevándorlók randalíroztak a 471-es
főút melletti befogadó állomáson. Sajnálatos azonban
az tény, hogy az illegális bevándorlás gerjeszti a terrorizmust, erre sajnálatos példák a brüsszeli, párizsi, orlandói
és a nizzai terrorcselekmények.
Szerintem Brüsszelben már jól tudják, hogy mi Magyarország (tehát a Kormány és a lakosság) véleménye a betelepítésről. Mennyire van súlya az október
2-i népszavazásnak?
Dr. Simon Miklós: Mi úgy gondoljuk, hogy a népességcsökkenést nem bevándorlással, hanem célzott családtámogatási eszközökkel kell orvosolni. Ezért a Kormány új családi adókedvezményt és új otthonteremtési
programot vezetett be. Véleményem szerint sokkal fontosabb, hogy a már itt élő, munkanélküliséggel küzdő
fiataljaiknak tudjunk munkát adni. A népszavazás a legerőteljesebb eszköze a demokráciának. Ezért fordulunk
ehhez. Reméljük, ezt Brüsszelben is megértik.
Miért fontos, hogy elmenjünk szavazni,
s a feltett kérdésre NEM-mel válaszoljunk?
Gyermekeink, unokáink életét alapvetően befolyásoló, Magyarország sorsát évtizedekre meghatározó kérdésről döntünk. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy
az illegális bevándorlók nem tartják tiszteletben a törvényeinket, és nem is akarnak osztozni közös kulturális
keresztény értékeinkben. A kötelező betelepítéssel megváltozna Európa, így Magyarország etnikai, kulturális és
vallási összetétele. A más kultúrákból ideérkező emberek
tömeges betelepítése veszélyt jelent a kultúránkra, életformánkra, keresztény hitünkre, szokásainkra és hagyományainkra. Ezért fontos, hogy komolyan vegyük és elmenjünk szavazni, mert ha nem cselekszünk, pár évtized
múlva nem fogunk ráismerni Európára.

A sikeres népszavazás eredményével világos és egyértelmű üzenetet küldhetünk Brüsszelnek. El kell
érnünk, hogy Brüsszel vonja vissza a veszélyes betelepítési kvóta javaslatát. Ezt csak egy sikeres és eredményes népszavazással érhetjük el. Ezt akkor érhetjük el, ha sokan elmegyünk és NEM-mel szavazunk!
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KÖNYVAJÁNLÓ
Mackenzie Allen Philips legfiatalabb lányát –
Missyt – a családi nyaralás közben brutálisan meggyilkolják. Megtalálják őt egy elhagyott kunyhó
mélyén az oregoni vadonban. Négy évvel később –
mély gyötrő szomorúság közepette – Mack, Missy
apja egy gyanús levelet talál a levelesládájában, látszólag Istentől, aki arra kéri őt, hogy térjen vissza a
kunyhóhoz egy hétvégére.

Biri néne receptje

Zöldséges
céklaleves
A cékla (Beta vulgaris convar, crassa provar, conditiva),
más néven céklarépa, ritkábban vörösrépa, régóta ismert
salátanövény. Alfaja, vagy termesztett változata a spenótra
emlékeztető mángold. A gumó alakja lehet kerek, lapos
vagy henger alakú. A cékla nemcsak a jó állóképesség fokozásában és az izmok teljesítményének javításában játszik fontos szerepet, hiszen magas kálium, magnézium,
vas, folsav és vitamintartalma (B6 és C) ennél is több
egészségügyi előnyt jelent a céklafogyasztók számára. A
cékla ezenfelül hasznos szénhidrátokat, fehérjéket és jótékony rostokat tartalmaz. Ezenfelül pedig erős antioxidánsként is működik.
Hozzávalók 8 személyre: 3 cékla meghámozva és felaprítva, 2 szál szárzeller felaprítva, 2 szál sárgarépa felaprítva,
2 gerezd fokhagyma, 2 fej hagyma felaprítva, 2 közepes
burgonya feldarabolva, 1 piros paprika feldarabolva, 2
paradicsom felaprítva, 1/4 fej káposzta felcsíkozva, 2 evőkanál vaj, 6 bögre leves kockából, 1 babérlevél, 2 bögre
joghurt, 1 citrom leve, só, bors, 1 evőkanál friss kapor és
1 evőkanál friss petrezselyem.

Viaskodva önmagával és saját józan eszével elmegy a kunyhóhoz egy téli délutánon. Odamegy
vissza, ahol a legsötétebb rémálom kezdődött el négy
évvel ezelőtt. Amit ott talál, örökre megváltoztatja
az életét. A telepesek által elhagyott rozoga és rossz
emlékeket idéző viskó ugyanis egyszeriben döbbenetes titkok tárházává válik, ahol izgalmas találkozások
során a megbocsátás gyógyító ereje és hatalma is felragyog a sebzett szív számára.
A viskó (The Shack) egy keresztény regény, melyet
a kanadai William Paul Young írt, s 2007-ben adott
ki néhány barátjának segítségével; de rövidesen bestseller lett, s mára több mint húszmillió példánya kelt
el.
A könyv címe lényegében egy metafora a saját
fájdalmainkból épített helyre, ahova beragadunk,
ahol megsérülünk, ahol a fájdalmaink és szégyenünk
összpontosul, ahogyan a szerző kifejti különböző interjúkban.
William Paul Young könyve természetesen megtalálható községi könyvtárunkban. Kölcsönözze ki,
s olvasásával, gondolatainak értelmezésével szerezzen
magának néhány kellemes estét! Jó szórakozást kívánok!
Tóth Marianna
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Elkészítés: Egy nagy edényben a vajon megdinszteljük
a zellert, a hagymát, a répát és a fokhagymát. Felöntjük
a levessel, beletesszük a burgonyát, a paprikát, a paradicsomot, a felaprított káposztát és céklát, valamint a babérlevelet. Felforraljuk, levesszük a lángot, és fedő alatt
főzzük egy órán át. Hőkiegyenlítéssel hozzáadjuk a 1,5
bögre joghurtot, a citromlét, a sót, a borsot és a kaprot.
Végül tányérba merjük a levest, és a maradék joghurttal és
petrezselyemzölddel tálaljuk.

Jó étvágyat kívánok hozzá!

Megszülettem!
Berki Zalán
(édesanyja: Buri Mariann)
Macsu Melissa
(édesanyja: Menyu Mária)
Lőrinc Martin Adrián
(édesanyja: Jaró Erika)
Tóth Milán
(édesanyja: Koklács Tünde)
Stock Szonja
(édesanyja: Erdélyi Anita)
Kigyósi Márk
(édesanyja: Kondor Orsolya)
Kévés János
(édesanyja: Nagy Dóra)
Csontos Zsófia
(édesanyja: Csontos Tímea)
Barkaszi Elena Mira
(édesanyja: Barkaszi Ilona)
Szabó Milán
(édesanyja: Lengyel Szimonetta)

január 04.
február 17.
május 07.
július 02.
július 17.
július 20.
augusztus 10.
augusztus 15.
augusztus 16.
szeptember 04.

Nagycsaládos kirándulás
A „FAMILIAS” Nagycsaládosok Egyesülete augusztus 27-én kirándulást szervezett Hajdúszoboszlóra. A szokásos nyárvégi strandoláson mindenki
(tagjaink és a község hátrányos helyzetű családjai)
jól érezte magát.

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
Szegedi Krisztina és Stefán Szilveszter
július 2-án
Zámbori Viktória Gabriella és Bolváry László
július 28-án
Erdei Anita és Csegei Péter
szeptember 3-án
Balogh Éva és Kiszner Krisztián
szeptember 10-én
Lutter Hilda és Gacs Mátyás
szeptember 17-én
Fábián Éva és Hegedüs Mihály
szeptember 23-án

In Memoriam

Az Egyesület működését Biri Község Önkormányzatán túl a helyi vállalkozók is segítik. Ezúton
köszönjük Almási Katalin polgármester asszony, a
Közös Kincs Kft., Szőke Edit és Csorba Ferenc, a
Szabolcs Takarékszövetkezet, dr. Zajácz Tamás, az
Estike Nyugdíjas Klub, ifj. Kigyósi János, V-Zoy
(Vasas Zoltán), Barkaszi Barnabás, Szőllősi Tamás,
valamint Szilágyi Ferenc önzetlen támogatását!
Az év hátralévő részében igyekszünk további érdekes összejöveteleket szervezni és megvalósítani,
középpontba állítva a családi programokat. Bízom
benne, hogy mindezt tagjaink megelégedésére!

Tóth Jánosné (Illés Piroska, 79)
január 22.
Szabó Miklós (71)
március 18.
Gyirán Zoltánné (Márton Ilona, 67)
április 04.
Kévés Károly (73)
április 05.
Sipán József (87)
április 12.
Katona Lászlóné (Csinga Irén, 86)
május 07.
Kozma Ferenc (79)
május 27.
Vajda Lajosné (Verő Veronika, 86)
június 25.
Laza Sándorné (Moldván Mária, 84)
július 01.
Czimre János (79)
július 05.
Tóth János (63)
július 16.
Tóth László (57)
július 23.
Rinyu Jánosné (Ortó Jolán, 83)
július 28.
Moldván Miklós (85)
augusztus 22.
Katona Ferenc (89)
augusztus 29.
Lipcsák István (78)
szeptember 09.
Kiss Miklós (78)
szeptember 11.

Kévés Jánosné – elnök
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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, +36-20/378-4913
Szabadság utca 21. szám alatti felújított családi lakóház
750 nöl telekkel beköltözhetően eladó.
Irányár: 3,5 millió forint.
Érdeklődni: +36-30/320-7646
Biri, Szabadság utca 94. szám alatti, 17 éve épült,
jó állapotban lévő, összkomfortos, 80 m2-es
családi lakóház bútorozottan és művelhető kerttel
4,5 millió forintért eladó. Érdeklődni: 20/930-9679

Második véradás
Július 13-án rendeztük meg az idei második véradásunkat, melyen tizenegy önkéntes vett részt: Balogh Tibor,
Kerényi Erzsébet, Kigyósiné Balogh Gabriella, Kocsánné
Lovácsi Beáta, Máté Csaba, Módis István, Simon Sándor,
Tóth Róbert, Vajda Miklósné, Varga Gergő és Ifj. Vasas
László.
Naponta mintegy 1800 véradót toboroznak az országban, hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre és
transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez.

Biri, Kossuth út 17. szám alatti családi lakóház eladó.
Érdeklődni: Gyirán Zoltánnál a Hivatalban, vagy a
20/934-2454 telefonszámon
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
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
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
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Kocsánné Lovácsi Beáta és Vajda Miklósné
Egy véradó egyetlen véradással három betegen segít: a levett vérből plazmakészítmények, vörösvérsejt- és
vérlemezke-koncentrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után
nemcsak a vércsoportját ismerheti meg; a szűrővizsgálat kiterjed például a Hepatitisz B és C kimutatására is.
Véradó lehet bárki, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt
18 éves, de még nincs 65 éves és testsúlya meghaladja az 50
kilogrammot. A tetoválás és a testékszer nem akadály, ha
eltelt félév, mióta elkészültek.

Kiss Jánosné – szervező

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.

