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Rovásírásos tábla

Falufórumok

A Képviselő-testület júniusi ülésén megtárgyalva
a beadványomat, egyhangúlag hozzájárult, hogy a
Civil Kontroll – Biri Polgárőr Egyesület a települést
jelző táblák mellé egy-egy 80 x 40 cm-es rovásírásos
táblát helyezzen ki az egyesület költségén.
2012 óta több megyei település bevezető útjain találkozhatunk rovásírásos helységnévtáblákkal;
többek között Nyíregyházán, Nyírtelken és Kálmánházán.
Ezt az írást több mint ezerötszáz éve a magyarok
számos csoportja használta, a mindennapi használatra alkalmas írásként pedig a székelyek őrizték
meg. A legelterjedtebb nézet szerint a magyar rovásírás az arámi eredetű türk írás egyik családjához
tartozik. Tőlük tanulhatták meg őseink az 5-6. század körül.

A képviselő-testület a közmeghallgatást október 26-án a képviselő-testületi ülés utolsó napirendi pontjaként, míg a falugyűlést november
13-án 1700 órai kezdettel a Faluházban tartja.
A közmeghallgatáson és a falugyűlésen olyan
találkozási lehetőséget kívánunk biztosítani településünk lakói számára, ahol a helyi közügyekről beszélgethetnek, elmondhatják észrevételeiket és felvázolhatják terveiket. Mindezek mellett
természetesen a lakosság közvetlen tájékoztatását, és a fontosabb döntések előkészítésébe való
bevonását is szolgálja.
Kérem, jöjjenek el, mondják el véleményüket,
s tegyék meg építő jellegű javaslataikat!
Almási Katalin – polgármester

Szélessávú internet
A Biri feliratú tábla mintája
A kereszténység felvételével a rovásírás „nemkívánatossá” vált; mégpedig olyannyira, hogy a fellelhető ómagyar írásokat összegyűjtötték és megsemmisítették, az írást pedig betiltották.
Az írás különlegessége, hogy a rovást jobbról balra haladva, tehát visszafelé kell olvasni; őseink pedig
a magánhangzókat csak ritkán írták ki, leginkább
akkor, ha azok hosszú magánhangzókat jelöltek.
A rovásírásos helységnévtábla nemcsak a település nevét tartalmazza a régi székely-magyar „betűkkel”, de az átutazóknak azt is jelzi, hogy a településen a hagyományait őrző, ma is értéket teremtő,
nemzeti lelkületű lokálpatrióta emberek élnek.
A napjainkban újra felfedezett rovásírás tulajdonképpen a magyarságunkra, a múltunkra, a
történelmünkre és a kultúránkra hívja fel a ma élő
nemzedék figyelmét. Ebből következik, hogy a rovásírásos helységnévtábla állítása a helyi polgárok
és a nemzet összetartozásának pozitív üzenetét hordozza és közvetíti a településen élő és a településen
áthaladó magyar emberek számára.
Örvendetes módon nem csupán hazánkban, de
a Kárpát-medence magyarlakta településein is egyre
több rovásírásos tábla található. Ez azért örvendetes,
mert nemcsak a település nevét, hanem kultúránk
megőrzését is jelzik. Bízom benne, hogy követendő
példa lesz a rovásírásos tábla felállítása, s egyre több
környékbeli település határában találkozhatunk
majd velük.
Tóth Béla – elnök
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Csupán négy hónappal ezelőtt adtam meg szakhatósági hozzájárulásomat a „GINOP-3.4.1-2015 Nagykállói
járás – Biri optikai hálózat építése új nyomvonalon” című
beruházás engedélyezési tervéhez; s a pályázó 3C Távközlési Kft. augusztus 24-i közleménye szerint a cég csaknem
egymilliárd forint támogatást nyert a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretéből az
újgenerációs szélessávú (NGA) hálózatok kiépítésére a
szentlőrinci, a szentgotthárdi és a nagykállói járásban.
Járásunkban a kivitelező cég 684 millió forintos projektet valósít meg közel 616 millió forintos (90%-os)
GINOP-támogatással.

A projektnek köszönhetően a nagykállói járásban jövő
nyáron Balkány, Biri, Bököny, Érpatak, Nagykálló és Szakoly 9474 háztartásának internetellátása valósul meg.
Az új hálózat alkalmas lesz a növekvő használati intenzitás és sávszélesség-igény kielégítésére, így a korszerű hálózattal nem rendelkező települések legalább 30 megabit/
másodperc sebességű internet-szolgáltatáshoz juthatnak.
Dr. Gyirán Zoltán – jegyző

Tűzifa pályázat

Megújult a Ravatalozó

Július közepén jelent meg a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatásáról szóló pályázati kiírás.

Az önkormányzati törvény szerint a helyhatóságok feladatai közé tartozik a településüzemeltetés,
azon belül is a köztemetők kialakítása és fenntartása.
Az önkormányzat nyolc évvel ezelőtt kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött ugyan a nyíregyházi székhelyű Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató
kft.-vel, a temető fejlesztése és szépítése azonban
továbbra is a tulajdonos feladata maradt.

2012 óta minden évben pályáztunk, melynek eredményeként több mint 11,3 millió forint értékben vásárolhattunk tűzifát, s támogathattuk ilyen formában
is szociálisan rászoruló lakosainkat. A pályázatot természetesen ebben az évben is benyújtottuk, 258 m3 kemény lombos tűzifa beszerzését megcélozva. A pályázat
sikere érdekében a Testület 330.000 forint önerő biztosításáról is határozott.
A benyújtott pályázatról a belügyminiszter legkésőbb
szeptember 29-ig dönt, a támogatásból vásárolt tűzifát
pedig 2018. február 15-éig oszthatja ki az önkormányzat a rászorulók részére.

Erzsébet-utalvány
A hivatalban augusztus 22-25. között osztották ki a köztisztviselők az Erzsébet-utalványokat.
A törvény értelmében ugyanis a gyámhatóság
(jegyző) annak a gyermeknek/fiatal felnőttnek,
akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus
1-jén fennállt, augusztus hónapban alapösszegű
természetbeni támogatást nyújtott fogyasztásra
kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására
felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.

Dr. Gyirán Zoltán jegyző és Kovács-Móricz Mária

A Biri Hírmondó ezévi második számában már
beszámoltunk arról, hogy önkormányzatunk – maradéktalanul eleget téve a törvényi kötelezésnek – az
elmúlt hét évben folyamatosan fejlesztette a községi
köztemetőt.
Az idén közel 20 millió forintos forrásból valósítottuk meg a temető fejlesztését: megújult a harangláb, tágasabbá és szebbé vált a ravatalozó, új
halott hűtőt szereztünk be, megújítottuk a hangosítást, kicseréltük a villamosvezetékeket, megfelelő
színvonalú vizesblokk is készült; márciusban pedig
megtörtént az út második részének aszfaltozása is.

A községi köztemető fejlesztése azonban nem
ért véget. Az Önkormányzat jövőbeni tervei között
szerepel ugyanis megfelelő padok beszerzése, valamint újabb urnafal építtetése is.
Almási Katalin – polgármester
Biri Hírmondó
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A Pannónia Zrt. csoport
Június 4-én véget ért a Megyei III. osztály Nyírség csoportjának 2016/2017. évi bajnoksága, melyet
a Biri SE nyert meg fölényesen (a bajnokcsapat a lenti
fotón); ebből következően egy osztállyal feljebb a Megyei II. osztály Pannónia Zrt. csoportjában kezdtük
meg az őszi küzdelmeket augusztus 13-án.

10. forduló (10.15.) Biri SE – Gávavencsellői SE
11. forduló (10.22.) Ramocsaháza SE – Biri SE
12. forduló (10.29.) Biri SE – Újfehértó SE
13. forduló (11.05.) Encsencs SE – Biri SE
14. forduló (11.12.) Biri SE – Nagykállói VSE
15. forduló (11.19.) Nyírlugosi SE – Biri SE
Természetesen a „nagyok” mellett már a „kicsik”,
az U19-esek is pályára léptek, remélhetőleg sok-sok
győztes mérkőzést produkálva majd az idény folyamán!
Az U19-esek, azaz a 19 éven aluliak keretét a következő fiatalok alkotják: Balogh Dávid, Békési László
Szabolcs, Csapó Zsolt, Hosszú Róbert, Iván Dávid,
Juhász Imre, Juhász János, Kebles József, Kecskeméti
Roland, Nagy István Dávid, Nyiri László Márk, Pallai
József, Pásztor Norbert, Somodi Rudolf, Szoták Csaba, Ulics Ferenc és Verdes István (a lenti képen).
Az U19-es csapat őszi mérkőzéseink eddigi eredményei a következők:

A kényszerű távollét után már hazai környezetben
fogadhatjuk ellenfeleinket; mégpedig egy olyan sportpályán, amelynek fejlesztésére az elmúlt években közel ötvenmillió forintot fordított a pálya tulajdonosa,
azaz Biri Község Önkormányzata. (A lenti képen az új
lelátó.)

A „nagycsapat” 16-os keretében a következő futballisták kaptak helyet: Antal János, Asztalos Attila,
Barcsik János, Fülöp Dominik, Harmati Krisztián,
Kádár Attila, Katona Richárd, Kerezsi Krisztián, Lovas Barnabás, Nagy Tibor, Oláh Soma, Seres Konrád,
Szilágyi Richárd, Szoták János, Vass Gergő és Vizi
Gábor.
Az őszi mérkőzéseink időpontjai, valamint az eddigi erőpróbáink eredményei a következők:
1. forduló (08.13.) Biri SE – Nyíribrony SE (3:0)
2. forduló (08.19.) Ibrány SE – Biri SE (9:1)
3. forduló (08.27.) Biri SE – Kemecse SE (2:2)
4. forduló (09.03.) Levelek SE – Biri SE (1:0)
5. forduló (09.10.) Biri SE – Nyírteleki SE (2:1)
6. forduló (09.17.) Biri SE – Apagy SE (3:4)
7. forduló (09.24.) Kállósemjén SE – Biri SE (3:0)
8. forduló (10.01.) Biri SE – Teremi SE
9. forduló (10.08.) Máriapócsi LSK – Biri SE
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1. forduló (08.13.) Biri SE – Nyíribrony SE (1:1)
2. forduló (08.19.) Ibrány SE – Biri SE (2:6)
3. forduló (08.27.) Biri SE – Kemecse SE (2:0)
4. forduló (09.03.) Levelek SE – Biri SE (3:0)
5. forduló (09.10.) Biri SE – Nyírteleki SE (3:4)
6. forduló (09.17.) Biri SE – Apagy SE (4:0)
7. forduló (09.24.) Kállósemjén SE – Biri SE (1:3)
Az őszi idény felénél tartva, a felnőtt csapat a 10.
helyen áll 7 ponttal. Eddig két győzelmet arattak, egy
döntetlen született és négyszer szenvedtek vereséget.
Ez abból adódik, hogy csupán 11 gólt rúgtak, ellenben 20-at kaptak.
Az U19-es csapat jelenleg a 7. helyen tanyázik 13
ponttal. A hét mérkőzésből négyszer győztek, egy
döntetlen született, és kétszer szenvedtek vereséget.
Fiataljaink gólerősek, hiszen 19-szer rezegtették meg
az ellenfél hálóját, s csupán 11 gólt kaptak.
A várakozással ellentétben a nyáron alakult ificsapat
sokkal jobban szerepel, mint a több éve együtt futballozó nagycsapat. Bízom benne, hogy mérkőzéseinket
még többen fogják látogatni, buzdítva és egyre jobb
eredményekre ösztönözve csapatainkat!
Mudri Péter – elnök

Mi a véleménye a helyi labdarúgásról?
Az Önkormányzat a 2011-ben elfogadott Sportkoncepciójának megvalósítása érdekében hozzákezdett a sportpálya
fejlesztésének hosszú távú programjához. Az első ütem során felújítottuk az öltözőt, két évvel ezelőtt új gyepszőnyeg
került a pályára, valamint vakondháló és öntözőrendszer kiépítése történt meg. Egy évvel ezelőtt kezdődött el a fejlesztés
második üteme, melynek során a sportpálya megvilágítását, 150 fő befogadására alkalmas lelátó építését, két-két kapu,
labdafogó-háló, valamint kispad beszerzését valósítottuk meg. A fejlesztések miatt a Biri SE Balkányban játszotta „hazai”
mérkőzéseit; a csapat ennek ellenére – két harmadik helyezést követően – a Megyei III. osztály Nyírség csoportjának élén
végzett, s 24 év után egy osztállyal feljebb folytathatja a küzdelmeket – immáron U19-es csapattal kiegészülve. Arról kérdeztük a csapat lelkes szurkolóit, mi a véleményük a helyi labdarúgásról?

Kemény Viktor (20): Nagy szurkolóként örülök, hogy végre elkészült a
focipálya. Habár nem értem, hogy miért tartott ilyen sokáig, de laikusként
nem akarok semmi rosszat mondani. Külön öröm, hogy lelátó is készült,
így végre esős időben is lehet élvezni egy-egy mérkőzést. Az öntöző rendszer
kiépítése pedig nemcsak korszerű, hanem ha jól tudom, kötelező is volt, mivel a csapat egy osztállyal feljebb lépett. Valamint jól is működik, mivel a fű
nagyon szép és vakondtúrás sincs a pályán, ami gondolom a vakond hálónak
köszönhető. A pályát is rendbe rakták, a korlát is jobban néz ki és a világításnak köszönhetően a sokáig elhúzódó mérkőzéséket is végig lehet játszani.
Bízok abban, hogy ilyen tökéletes körülmények biztosítása mellett a csapat is
győztes mérkőzésekkel fogja megörvendeztetni hazai szurkolóit!
Kévés Zoltán (44): Azt hiszem a labdarúgást kedvelők számára igazán
örömteli, amit az elmúlt két év sikereivel elért a helyi futballcsapat. Szintén
nagy előrelépés a sportpálya és környékének folyamatos fejlődése. Több mint
húsz év után újra bajnokcsapat lettünk, elérve ezzel a megyei másodosztályú
tagságot. Az is jóleső érzés, hogy elért eredményeinkre felfigyel a környék
és az egész megye lakossága. Külön köszönet ezért a mesteredzőnek, Dankó
Zsoltnak, valamint helyi segítőinek, akik összehozták ezt az ütőképes csapatot. Szeretném, ha a sikerek hosszútávon fennmaradnának. Bár az is igaz,
hogy most az első évben a legfontosabb cél a megyei II. osztályú tagságunk
megtartása. Remélem, ehhez a továbbiakban is megkapjuk a szükséges támogatásokat ! Hajrá Biri SE! Hajrá Fiúk!
Varga István (57): 40 évvel ezelőtt kezdtem a sportpályafutásomat Balkányban. Jelenleg a helyi U19-es csapat edzője vagyok. A pálya felújításáért
kár volt pénzt adni; minősége egyenlő a nullával. A korlát, a világítás és a
lelátó ellenben nagyszerű. Egy régi álom vált valóra. A csapat felemelkedése
Dankó Zsolt edzőnek köszönhető. Amit ő megtesz ezért a kis csapatért, azt
a megyében egyetlen edző sem teszi meg. Az eredmények azért nem jönnek
egyelőre, mert a megyei másodosztályban már komoly ellenfelek vannak. Az
látszik, hogy a nagycsapatnál az előző szezon lelkesedése már kevés, most már
akaratra volna szükség, ami egyelőre nincs. Az ifjúsági játékosok ellenben
egységesebbek, és látszik, hogy összeszorított foggal akarják a sikert. Talán
ezért is őket támogatja néhány helyi vállalkozó: Kiss András, Szőllősi Tamás
és ifj. Tóth István. Köszönjük!
Kiss János (52): Még emlékszem azokra az évekre, amikor a csapat a megyei I. osztályban rúgta a labdát, s a hazai mérkőzéseken hármas sorokban
álltuk körbe a pályát. Szólt a dob, robbantak a petárdák, s mi üvöltve szurkoltunk az újabb győzelemért. Mint ahogyan most is, akkor is a pálya rendbetétele kapcsolódott a sikerekhez. Most azonban nem csupán a futballpálya,
hanem a környezete is teljesen megújult. Talán ennek is köszönhető, hogy a
csapat – talán egy kissé büszkén is a hazai körülményekre – mindenképpen
feljebb akart jutni. Remélem, hogy egy osztállyal feljebb is megállják majd a
helyüket, sok-sok győzelmet aratnak, s még több szurkolót vonzanak a hazai
mérkőzésekre! Csak egy dologgal van problémám: jó volna több birisi focistát
látni a felnőtt és az ifi csapatban is!
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Adózási kiskáté

Mercedes-Benz találkozó

Az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) 43. § (8)
bekezdése alapján az önkormányzati adóhatóság (a
jegyző) az adózó részére október 31-ig értesítést ad ki
az adózó adószámlájának egyenlegéről és a tartozásai
után felszámított késedelmi pótlékról, ha az adószámla 2.000 forintot meghaladó összegű tartozást vagy
túlfizetést mutat. Ezzel szemben önkormányzatunk
évek óta évi két alkalommal értesíti az ügyfeleket
adószámláik aktuális egyenlegéről, azért, hogy minden fizetésre kötelezett időben eleget tudjon tenni
kötelezettségének.
Az önkormányzati adóhatóság már 2017. első felében megkezdte kintlévőségeinek behajtását, amit a
szeptember 15-i fizetési határidő letelte után is folytat.
A fizetési határidő letelte után az adóhatóság fizetési
felhívással él, amely 8 napot biztosít az elmaradt helyi
adó megfizetésére. Amennyiben a felhívás eredménytelenül telik el, a törvény lehetőséget ad a végrehajtási
eljárás megindítására.
A helyi adótartozások behajtása, a végrehajtási eljárás megindítása és lefolytatása az Art. 146. § (1) bekezdés a) pontja alapján magánszemély esetében a belföldi
lakóhely, szokásos tartózkodási hely vagy szokásos fellelhetőségi helye, ennek hiányában utolsó ismert belföldi lakóhelye, egyéni vállalkozó esetében a székhelye
szerint illetékes önkormányzati adóhatóság.
A végrehajtási eljárás első lépése a munkabérből történő levonás és/vagy az azonnali beszedési megbízás.
Fizetetlen gépjárműadó esetében a gépjárműadóról
szóló törvény 9. § (4) bekezdése alapján, amennyiben
az adóalany tartozása az egy évi adótételt meghaladja, az adóhatóság kezdeményezheti a gépjármű forgalomból való kivonását. Tájékoztatjuk az érintetteket,
hogy a végrehajtást elrendelő felszólítás kézhezvételétől
számított 8 napot követően, értesítés nélkül kezdeményezzük a gépjármű forgalomból történő kivonását.
Ennek elkerülése végett, az adótartozás befizetésére vonatkozó igazolásaikat az illetékes ügyintézőnél bemutatni szíveskedjenek!
A helyi iparűzési adótartozások behajtásáról szintén
végrehajtási eljárás megindításával intézkedik a helyi
adóhatóság. Amennyiben a tartozások behajtása letiltással és azonnali beszedési megbízással nem hajtható
végre, a helyi adóhatóság megkereséssel élhet az állami adóhatóság felé. Az Art. 161/A. § (2) bekezdése
alapján ugyanis a helyi adóhatóság havonta, a hónapot
követő hó 15. napjáig megkeresheti az állami adó- és
vámhatóságot (NAV) a legalább 50.000 forintot elérő
tartozás végrehajtása céljából. Ebben az esetben a végrehajtás költsége is az adózót terheli, továbbá a NAV a
tartozás biztosítása érdekében jelzálogot is bejegyeztethet az adós tulajdonában lévő ingatlanra.
Mindezen kellemetlenségek elkerülése érdekében
kérjük érintett ügyfeleinket, hogy esedékes adófizetési
kötelezettségüknek időben tegyenek eleget!
Keményné Barna Angéla – tanácsos

A német autógyártás egyik legrégebbi és legattraktívabb márkája az 1926 óta gyártott MercedesBenz, mely hazánkban is az egyik legkeresettebb
jármű. Így hát nem is csodálkozhatunk azon, hogy
egyre több találkozón mutatják meg féltve őrzött
„büszkeségüket” a Mercedes tulajdonosok.
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A hattagú szervezőcsapat (Ed Benz, Fehértói Mihály, Fodor István, Stock István, Szobonya Roland
és Varga Krisztián) által szervezett II. Birisi Mercedes-Benz találkozót szeptember 10-én tartottuk a
Szabadidőparkban.

A legújabb autócsodák és a veterán klasszikusok
bemutatása mellett különböző programokon szórakozhattak az érdeklődők. Voltak ügyességi feladatok, volt bálnahúzás, kardántengelytartás „Toldi
Miklós módra”, autó-szépségverseny, erőemelő bemutató, s persze megrendeztük az elmaradhatatlan
felvonulást is.
A találkozón 90 autó „lépett” fel a 300 érdeklődő
előtt; s több autó is gazdát cserélt, amire eddig még
nem volt példa a találkozó történetében.
Ezúton köszönöm meg az Önkormányzatnak a
helyszín biztosítását, a birisieknek az önzetlen támogatást, Molnár Lászlónak a jobbnál jobb ötleteket, Szilágyi Gábornak pedig a helyszínen készített
finomságokat!
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mások is
felfigyeltek a „kulturált” módon megrendezett helyi
találkozóra, hiszen többen is megkerestek már bennünket segítséget kérve más találkozók megszervezéséhez.
Stock István – szervező, képviselő

Államtitkár a tanévnyitó
ünnepségen
Nem csupán a helyi köznevelési intézmény
fenntartója, vezetője és dolgozói büszkék a Biriben folyó szakmai munkára, mi birisiek is büszkék
vagyunk arra, hogy az intézmény törekvéseire, fejlődésére mások is felfigyelnek.
Ennek a figyelemnek tudható be, hogy 2011.
június 17-én Dr. Hoffmann Rózsa, a Nemzeti
Erőforrás Minisztérium oktatásért felelős államtitkára és dr. Budai Gyula kormánybiztos, majd
2013. március 26-án Balog Zoltán, az Emberi
Erőforrások minisztere vett részt iskolalátogatáson
a 2004. július 19-én létrehozott helyi köznevelési
intézményben.
2017. szeptember 1-jén ugyancsak a minisztérium prominens képviselője, Czibere Károly a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős
államtitkár látogatta meg az intézményt, s nyitotta
meg a 2017/2018-as tanévet.

tése, amelyet 2018 szeptemberében már birtokba is
vehetnek a legkisebbek.
Az ünnepélyes tanévnyitón – a hagyományoknak
megfelelően – műsort adtak az általános iskola elsős
és ötödikes diákjai, fellépett a Demarcsek Zsuzsa által vezetett roma színjátszó csoport, a Terne Cserhaja
Színkör, és adott egy rövid koncertet az intézmény
egykori diákjaiból álló együttes, az örömzenét játszó
Ham Ko Ham is.
Ilyen kezdet után minden diáknak, s minden pedagógusnak sikeres tanévet kívánok!
Vasas László – alpolgármester

25 év közszolgálat

Biri oktatási intézménye mintapéldája annak,
hogy van értelme a hátránykompenzációval foglalkozni az oktatásban – jelentette ki az államtitkár.
„A következő évek 80 milliárd forintos pályázati kerete lehetővé teszi, hogy újabb Biztos Kezdet
Gyerekházak, tanodák és gyerekesély programok
valósuljanak meg. Nem mondhatunk le ugyanis
azokról a gyerekekről, akiknek a szülei szegények,
vagy alacsony jövedelműek. Nem lehet fátum és
elrendeltetettség, hogy valaki hátrányos helyzetbe
születik és törvényszerű, hogy ő is hátrányos helyzetű lesz.” – fogalmazott az államtitkár; s hozzátette, az iskola a legfontosabb eszköze annak, hogy a
hátrányos helyzet ördögi körét megtörjük.
Almási Katalin, az intézmény igazgatója az államtitkár beszédére reflektálva elmondta, hogy a
gyerekek számában továbbra sincs csökkenés, sőt
hamarosan folytatódik a komplexum fejlesztése,
ugyanis megkezdődik a bölcsőde épületének épí-

Vasas Lászlóné (Urszuly Mária) negyven év
munkavégzést követően, huszonöt év közszolgálat után szeptemberben nyugdíjba vonult. Vasas
Lászlóné 1992. február 1-jén létesített jogviszonyt, és lett a Polgármesteri Hivatal köztisztviselője; ellátva a szociális ügyeket és az anyakönyvvezetőre háruló feladatokat.

Vasas Lászlóné utóda – a szintén szociális munkás diplomával rendelkező – Tóth Marianna, aki
ezt megelőzően a Nagykállói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán dolgozott; korábban pedig
a helyi községi könyvtárban találkozhattak vele a
birisiek.
Dr. Gyirán Zoltán – jegyző

Biri Hírmondó
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Vagyunk, akik vagyunk!
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint
Támogató Szervezet, nevében és képviseletében a
17680/2016/ ESELYT. ügyiratszámú Együttműködési megállapodásban foglalt kijelölés alapján az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint lebonyolító
szervezetet a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium,
Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 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” – Vagyunk, akik
vagyunk! című NTP-RHTP-A-M-16-0008 számú
pályázatát 5.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A pályázat 2016. szeptember 1.
– 2017. június 30. között valósult meg.

nagyon sokat tanultak, mindenki többet teljesített,
mint az előző évben.
Az idén Szécsi Magda elbeszélései, Mohácsi István,
Mohácsi János színpadi műve és Jónás Tamás versei adták a Cigánymandala című előadás alapját. Néhányan
szerepet vállaltak a MoralitáSOKK című előadásban is.
Mindezek mellett a tavalyi előadásukat is felújították,
amellyel szerepeltek egy Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon Németországban. Nagyon izgalmas volt egy idegen nyelvi környezetben bemutatkozni, és jó volt megtapasztalni milyen szeretettel fogadták gyerekeinket.
Csodálatos volt megélni az előadás után a színpadon
velük együtt táncoló fiatalok elismerését, nem különben a szakmai fórumon elhangzott elismerések is nagyon sokat jelentettek diákjaink számára.
Szakmai eredményeik, sikereik a következők voltak:
Országos Diákszínjátszó Találkozó Regionális Döntő,
Nyíregyháza:
- CIGÁNYMANDALA ARANY MINŐSÍTÉS
- Színészi alakítás különdíjak: Rostás Juditka, Lakatos Rajmund.
- Zene különdíj: Ábri Csaba, Rézműves Márkó, Kozák Béla, Balázs Sándor Herceg.
- Alkotói különdíj: Demarcsek Zsuzsa, Demarcsek
Dániel.
- MORALITÁ-SOKK ARANY MINŐSÍTÉS.
- Színészi alakítás díj: Lakatos Rajmund.
- Alkotói különdíj: Demarcsek Zsuzsa, Jakob Nóra
(bábok).

A TERNE CSERHAJA SZÍNKÖR a 2016/17-es
tanévben ismét nagy sikereket ért el a színjátszó fesztiválokon és nagyon sok, színes tanórán kívüli programban vettek részt a fiatalok.
Az idén kétszer is tartottak hétvégi próbát, két
előadást láttak a Móricz Zsigmond Színházban, és
ellátogattak a Nemzeti Színházba is. Betekintettek a
Nemes Nagy Ágnes Szakgimnázium szakmai munkájába, részt vettek Jakob Nóra bábművész tréningjén.
Egy csoport részt vett a Farsangi Rögtönzések Improvizációs Versenyen. Roma-magyar táncházon voltak, táncosaink és zenészeink szerepeltek a VLMAI
– Nyírség Gálaműsorban Nyíregyházán, valamint a
Mindannyian mások vagyunk! Tehetségnapon.
Tanév végén kamara előadást készítettek a nagyszínpadi Cigánymandala előadásból, amelyet a gimOrszágos Diákszínjátszó Találkozó, Szolnok
názium tanulói is megtekintettek.
Részt vettek Lakatos Klára mandalafestő művész - Martin Luther King – Díj
foglalkozásán, valamint megismerkedtek Jónás Ta- - Színészi alakítás különdíj: Rostás Juditka
Demarcsek Zsuzsa
más költővel.
Az előadásokról készült fényképekből, amelyet
Karádi Zsolt és Karádi Nóra készített, kiállítás nyílt
Nyíregyházán.
Egy csapattá kovácsolódtak, keményen dolgoztak,
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„Magyar ízek” – a pörkölt
A magyarosnak tartott ételek zöme lédús és
paprikás jellegű. Erdei Ferenc (1910-1971) szerint
paprikás ételeinket három csoportba oszthatjuk:
paprikás, pörkölt és gulyás. Kisebb félreértés miatt
azonban a pörkölt a világ étlapjain a gulyás szóval
lett megnevezve („gulasch”), pedig a pörkölt valami
egészen más.
A magyar gasztronómia kultúránk egyik kiemelkedő eleme, amely kreatív ételféleségekkel és karakteres ízvilággal büszkélkedhet. A magyar ételkészítési szokásokat alapvetően jellemző sertéshús és zsír
használatának oka a török időkre vezethető vissza.
A hódoltság másfél évszázada (1541-1699) alatt a
portyázó törökök ugyanis minden háziállatot elhajtottak, kivéve a sertést, mert azt a muzulmán hitük
miatt nem ehették.
A legismertebb magyar húsétel a pörkölt (másképpen a „paprikás hús”). Ez az étel a sertészsírban
pirított vöröshagymához adott hazai fűszerpaprika,
valamint az elkészítés sajátos technológiája – a rövid
leven történő párolás és többszöri zsírjára pirítás –
révén sajátos ízt és színt kap, szaftja mártásszerű
lesz, a kész étel pedig raguhoz
hasonló.

Bár
a pörkölt
bármilyen
húsból készíthető, azonban pörköltnek ma már inkább csak a vörös húsokból, leginkább sertés-, marha-, vagy birkahúsból, és a vadhúsból készült ételeket tartják.
A gulyások húsétele és a paraszti pörkölt kezdetben egy és ugyanaz volt, azonban még hiányzott a
ma ismert pörkölt ételünk alapvető fűszere, a paprika. Elérkezett azonban a „történelmi pillanat”
és Magyarországra a 16. században megérkezett a
paprika, hogy lassan elkezdődhessen a magyar pörkölt karrierje és kialakulhasson a ma ismert magyar
konyha alapja.
A pörkölt paraszti ételből lett nemzeti szimbólummá. Ez a folyamat a 18. század végére esett;
1794-ben írták le először ugyanis magyar nemzeti
ételként a „paprikás húst”.
A pörköltkészítőket a „pörkölés” módján kívül
talán leginkább a felhasznált hagyma mennyisége
osztja meg. Szélsőséges, de gyakori felfogás, hogy a
pörkölt szaftját a hagyma adja, ezért akár elképesztő
mennyiségek is kerülhetnek a bográcsba.

Biri néne
receptje


Pincepörkölt
Hozzávalók: 1-1 db paradicsom és zöldpaprika,
2-2 db hagyma, fokhagyma és babérlevél, 2 db házias pörköltalap, 4 dl vörösbor, 1 evőkanál pirospaprika,
1 teáskanál őrölt kömény, 1 kg burgonya, 80 dkg marhalábszár, 6 dkg füstölt szalonna és 80 dkg kicsontozott csülök.

Elkészítés: A szalonnát kockázzuk fel és lehetőleg
egy öntött vas lábosban olvasszuk ki a zsírját. Közben
a hagymát és a fokhagymát aprítsuk fel, majd a szintén kisebb kockákra vágott paprikával és a babérlevéllel
együtt tegyük a zsírra. Lassú, közepes lángon jól fon�nyasszuk meg. Közben a lábszárat és a csülköt vágjuk
kb. 3 x 3 cm-es kockákra. Tegyük a lábszárat a megfonnyadt hagymára és nagyobb lángon pirítsuk meg,
egészen fehéredésig. Ezt követően szórjuk meg piros
paprikával és adjuk hozzá a házias pörkölt alapot is.
Pirítsuk tovább a húst, vigyázva, hogy a paprikát ne
égessük meg. Ekkor adjuk hozzá a csülköt is, amelynek valamivel kevesebb idő kell, míg megfő. Pirítsuk,
pároljuk tovább tíz percig. Ezután adjuk hozzá a meghámozott és feldarabolt paradicsomot. Majd fedjük le
és hagyjuk saját levében párolódni. Ha félig megpuhult, öntsük fel a vörös borral és pároljuk a húst ebben
tovább. A főzés vége előtt húsz perccel adjuk hozzá a
feldarabolt burgonyát és a köménymagot. Ha szükséges, öntsünk hozzá egy kis forró vizet, hogy a burgonya
is megfőjön. Ilyenkor muszáj ízesítenünk még egy kis
sóval és borssal, mert a burgonya sok sót felvesz. Ízesíthetjük erős paprikával is. A pincepörkölt a szüretek
igazi bográcsosa, de természetesen otthon fazékban is
jól elkészíthető.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Biri Hírmondó
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KÖNYVAJÁNLÓ
Hasznos holmik
A Hasznos Holmik (Needful Things) a 70 éves Stephen
King 1991-ben megjelent regénye, mely magyarul először 24 évvel ezelőtt jelent meg az Európa Könyvkiadónál
Bartos Tibor fordításában.
A cselekmény nagyon izgalmas, ami az olvasót arra
készteti, hogy ne tegye le egykönnyen a könyvet, bár nem
is tud szabadulni a szövevényes történettől.
Castle Rock csöndes kisváros az amerikai New Englandben, izgalmas esemény, ha új boltja nyílik. S még izgalmasabb, ha az új üzletet történetesen egy messziről jött
rejtélyes idegen nyitja meg, aki nyomban belopja magát
a városlakók szívébe. Mert Leland Gaund üzletpolitikája
fölöttébb szokatlan és megnyerő – hasznos-haszontalan
portékájáért éppen csak annyit kér mindenkitől, amen�nyi kinek-kinek a pénztárcájában lapul. Potom pénzért
vásárolnak meg a városlakók különböző tárgyakat – mindenki éppen azt, ami régóta a szíve vágya. Igaz, az alkuban
benne foglaltatik mindannyiszor, hogy a boldog és elégedett vevőnek még valami apró, játékos csínyt is el kell
követnie a jutányos vételár fejében …

Szépkorúak köszöntése
Magyarország Kormánya az Idősügyi Tanács kezdeményezésére, a szépkorúak iránti társadalmi megbecsülés kifejezéseképpen rendeletet alkotott a szépkorúak
jubileumi köszöntéséről. A nemes gesztushoz már évek
óta Önkormányzatunk is csatlakozott, melynek egyik
megnyilvánulásaként a település vezetése személyesen
köszönti a szépkort elért birisieket.
Vasas László alpolgármester szeptember végén két
több mint kilenc évtizedet megélt lakosunkat – a 99
éves Svank Jánosnét és a 92 éves Urszuly Sándort – köszöntötte otthonukban ajándékcsomaggal.

Letelepedők támogatása

Az amerikai író mesterien alkotta meg a jó és a rossz
harcát. Úgy tűnik, hogy a kevésbé fontos szereplőkkel és a
teljesen kidolgozott karakterekkel együtt mi is ott élünk a
kisvárosban. Ahogy haladunk a történetben egyre brutálisabb és kegyetlenebb, az emberi kapzsiságot fenomenálisan kifigurázó események láncolatába kerülünk; remek
egyéni és globális történetek folyamába. Megrökönyödve
olvassuk, hogy ki mire képes, és mit meg nem tesz egy kis
boldogságért, de mégis mosolyogva dőlünk hátra a könyv
befejezése után.
A filmváltozatot (a fenti képen) 1993-ban mutatták be,
Fraser Clarke Heston rendezésében. Érdemes megnézni
a filmet is, ugyanakkor a könyv sokkal részletesebben és
kidolgozottabban ismerteti meg velünk a szereplőket és a
történéseket. Mindenkinek ajánlom, aki egy kis „kön�nyed borzongásra” vágyik!
Tóth Marianna – tanácsos
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Biri lakosságának gyarapodása, a fiatalok megtartása és letelepedésének segítése érdekében Önkormányzatunk 27 éve támogatásban részesíti a letelepedni
szándékozó fiatalokat, illetőleg fiatal házasokat.
A helyi szabályozás értelmében a támogatásra irányuló kérelmeket minden év április 30-ig terjeszthetik
elő az igénylők.
A szabályozás szerint támogatásban azok a rászoruló magyar állampolgárok, illetve letelepedési vagy
tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárok részesíthetők, akik fiatal házasok, illetve a
25. életévüket betöltötték és egyedülállók, illetve 18.
életévüket betöltötték és korábban állami nevelt személyek voltak. A rendelet alkalmazása szempontjából
fiatal házasoknak minősülnek azok a községben élő,
vagy letelepedni szándékozó személyek, akik 35. életévüket külön-külön nem töltötték be. A letelepedési
szándékot akkor lehet bizonyítottnak tekinteni, ha a
támogatást kérő a községben legalább öt éve bejelentett állandó lakással, vagy lakásbérleti jogviszonnyal
rendelkezik, lakásvásárlását előszerződéssel igazolni
tudja, vagy építési szándékát jogerős építési engedél�lyel bizonyítja.
Képviselőink júniusi ülésükön tárgyalták meg a lakáshoz jutók helyi támogatására benyújtott kérelmeket; s mind a négy beadványt maximális összegű vissza
nem térítendő támogatásban részesítették.

In Memoriam

Összeházasodtunk!
Kalocsai Éva Gyöngyi és Pethő Zoltán január 7-én
Boros Henriett és Blaskó Péter január 14-én
Hegyi Izabella Rita és Ujj István február 25-én
Boros Sarolta és Kassai Dávid március 24-én
Ládi Andrea és Szívós Sándor május 5-én
Tóth Elizabet és Répási János május 6-án
Váradi Alexandra és Pogány Ákos május 27-én
Pataki Ildikó és Trifuj Mihály június 10-én
Ferenczi Alexandra és Mokánszki Norbert június 24-én
Balogh Erna és Ling Tamás július 15-én
Dobos Jenifer és Kévés Sándor július 17-én
Kemecsei Rozália és Kovács Tamás július 22-én
Balogh Adrienn és Molnár Tamás július 29-én
Németh Ketrin és Szikszai Tamás augusztus 5-én
Somodi Katalin és Németh Sándor augusztus 11-én
Hegedűs Judit és Rajcsányi Győző augusztus 19-én
Marozsán Renáta és Kiss László augusztus 19-én
Földes Zsuzsa és Priksz Dániel augusztus 26-án
Győrösi Georgina és Arató István szeptember 2-án
Péter Kinga és Huszti Csaba szeptember 9-én
Kassai Csilla és Zólyomi Dávid szeptember 16-án
Derzsi Ágnes és Hüvelyes Péter szeptember 16-án
Diósi Erzsébet és Szilágyi Gábor szeptember 16-án
Vaskó Anita és Marozsán Mihály szeptember 23-án
Sira Márk Bálint és Kovács Judit szeptember 23-án
Magi Boglárka és Varga István szeptember 29-én

Megszülettem!
Kovács Janka (an: Kassai Erika)
Berki Kinga (an: Madár Mariann)
Rinyu Miklós (an: Vislóczki Judit)
Nagy István (an: Perge Edina)
Tóth Tibor (an: Nagy Zsuzsa)
Kassai Bence (an: Boros Sarolta)
Márton Bence (an: Tóth Enikő)
Blaskó Hanna (an: Boros Henrietta)
Kapdos Martin (an: Kovács Éva Katalin)
Gál Zsejke Bíborka (an: Kémeri Hajnalka)

január 20.
február 01.
április 07.
május 13.
június 02.
június 14.
július 11.
július 24.
július 24.
szept.15.

Kiss József (82)
január 12.
Bartha Sándorné (Győri Ilona, 93)
január 23.
Simon Miklósné (Kozma Erzsébet, 85) március 9.
Gyermán Ferencné (Tóth Ilona, 64) március 12.
Mandula Zoltán (86)
március 13.
Szegfű József (80)
március 28.
Uri László (65)
április 22.
Vislóczki Gábor (65)
május 04.
Boldizsár László Pál (65)
május 19.
Donka Jánosné (Czirják Mária, 74) augusztus 20.
Tóth Ferencné (Gólya Julianna, 90) szeptember 22.

Szeptemberi véradás
A Magyar Vöröskereszt legismertebb tevékenysége a véradások szervezése. Véradószervező tevékenységüket az Országos Vérellátó Szolgálattal
együttműködésben végzik. Naponta mintegy 1800
véradót toboroznak, hogy biztonságos vérkészlet
álljon rendelkezésre műtétekhez, baleseti sérültek
ellátásához, vérkészítményekre, transzfúzióra szoruló betegek kezeléséhez.

A Vöröskereszt szervezésében szeptember 4-én
a Faluházban rendeztük meg az idei második véradásunkat, melyen tíz önkéntes vett részt. A jelentkezők közül azonban csak a következő személyek
adhattak vért: Czimbalinecz György, Dr. Gyirán
Zoltán, Hegedűs Mihály (a képen), Madar Attila,
Péter Gábor, Tóth Csabáné, Tóth Róbert, Vajda
Miklósné és Vajda Szabina.
Az elővizsgálat eredménye alapján Orosz Jánosné
nem adhatott most vért. Remélhetőleg a következő
alkalommal már ő is a véradók között szerepelhet.
Kiss Jánosné – szervező

Biri Hírmondó
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Biri, Szabadság utca 12. szám alatt 600 nöl-es
(2.160 m2) közművesített telek eladó.
Érdeklődni: +36-30/278-8872
Biri, Szabadság utca 15. szám alatt 300 nöl-es telek
eladó. Érdeklődni: Uri Gyula +36-30/349-6203
Szabadság utca 21. szám alatt családi lakóház
750 nöl telekkel beköltözhetően eladó. Irányár:
3 millió forint. Érdeklődni: +36-30/320-7646
Nagykálló központjában, a Zrínyi Miklós utca
10. szám alatt 65 m2-es, két és fél szobás,
kettős fűtésrendszerű lakás eladó. Irányár:
10 millió Ft. Érdeklődni: +36-20/984-3372

Áprily Lajos: Szeptemberi fák
Bükkök smaragd színét erezve fent
az első pár vörös folt megjelent.
Állunk. Kezedben késő kék virág.
Azt mondod: Ősz. Az első őszi fák.
Én azt mondom: Vér. Vérfoltos vadon.
Elhullt a Nyár a nagy vadászaton.
Amerre vitte buggyanó sebét,
bíboros vére freccsent szerteszét.
Ahol a nyom-vesztő bozóthoz ért,
hogy tékozolta, nézd, a drága vért.
S míg vérnyomán vad szél-kopó csahol,
hörögve összeroskad valahol.

Biri Hírmondó

- 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: Dr. Gyirán Zoltán jegyző
Fotók: Keményné Barna Angéla
Készült: Magyar Kultúra Kiadó Kft.,
9061 Vámosszabadi, Béke utca 4.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Ezt a
törekvést támogatva – Almási Katalin polgármester javaslatára – 2011 óta Önkormányzatunk is támogatja a felsőfokú tanulmányokat folytató birisi fiatalokat. Az elmúlt hat
évben összesen 84 főt támogattak képviselőink, mindösszesen 4,2 millió forintot fordítva erre a szociális támogatási
formára.
Önkormányzatunk 2017-ben is pályázatot hirdet az ösztöndíj elnyerésére, melynek időtartama két egymást követő
tanulmányi félév.
A pályázati ütemterv szerint a jegyző 2017. október 3-ig
írja ki a pályázatot. A részletes pályázati kiírás a Községházán Tóth Marianna 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 2017. november
7-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 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi
előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem
rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem
nyert, érettségizett – pályázók jelentkezhetnek, akik a
2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben, nappali tagozaton alapképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.
A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül
három forrás szolgál: a települési és a megyei önkormányzati, valamint – az EMMI finanszírozásával – a felsőoktatási
intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.
Tóth Marianna – tanácsos

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.

