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Falumegújítási Díj Birinek
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a Magyar Urba-

nisztikai Társaság Falutagozatának közreműködésével 
– immáron hetedik alkalommal – 2017-ben is meg-
hirdette a Magyarországi Falumegújítási Díj pályázatot 
„Átfogóan gondolkodni” mottóval.

A pályázat kiíróinak az volt a célja, hogy felkutassák, 
díjazzák és ezzel „reflektorfénybe állítsák” azokat a tele-
püléseket, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon 
végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A magyar-
országi pályázatnak az is célja volt, hogy kiválassza azt a 
települést, amely a leginkább méltó módon képviselheti 
hazánkat az európai megmérettetésen.

A pályázattal meg kívánták szólítani mindazokat, 
akiknek településük fejlődéséhez közük van: segítsenek 
és működjenek közre távlatos ötletek megvalósításában.

 Az eredményhirdetésre 2018. május 24-25-én került 
sor a Zala megyei Nagypáli községben. Az ötszáz lakosú 
település 2015-ben nyerte el a Falumegújítási Díjat.

A találkozó első napján a vendéglátók mutatták meg 
eredményeiket és településüket, a második napon pedig 
a díjazott települések rendezték be pavilonjaikat, és mu-
tatták be községüket, önkormányzatukat, s mindazt a 
fejlesztést, amit a rendszerváltás óta elértek.

A díjátadón Köcse Tibor Nagypáli polgármestere, 
Vígh László a térség országgyűlési képviselője és Theres 
Friewald-Hofbauer az Európai Vidékfejlesztési és Falu-
megújítási Munkaközösség ügyvezetője köszöntötte a 
díjazottakat, majd a települések negyedórás bemutatko-
zását követően dr. Dukai Miklós a Belügyminisztérium 
Önkormányzati helyettes államtitkára adta át az oklevelet 
és a Zsolnay vázát a díjazott 11 település képviselőinek.

A pályázatokat elbíráló Falumegújítási Szakértői Bi-
zottság a 2017. évi Magyarországi Falumegújítási Díj I. 
helyezését Iszkaszentgyörgynek ítélte. 

A fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú meg-
valósításáért hat község részesült díjban; míg a falu-meg-
újítás több területén elért kiemelkedő teljesítményért 
– további három település mellett – Biri község is Ma-
gyarországi Falumegújítási Díjban részesült.
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A köztársasági elnök az országgyűlési képviselők 
2018. évi általános választását április 8-ára tűzte ki. A 
választás előkészítése és lebonyolítása a jogszabályok tel-
jes körű figyelembe vételével, a pártatlanság biztosításá-
val történt; köszönhetően a Helyi Választási Bizottság 
(HVB) és a Helyi Választási Iroda (HVI) tagjainak, akik 
megfelelő munkát végeztek. 

A HVB választott tagjai a következő személyek vol-
tak: Bakatiné Csányi Mónika (elnök-helyettes), Belme 
György (elnök), Kévés Jánosné, Kiss Jánosné és Vasas 
Lászlóné; míg a HVB pártok által delegált tagjai a kö-
vetkező személyek voltak: Borsi László, Erdélyhegyi Ist-
ván, Hegedűs Mihály, Katona Ilona és Szilágyi Mihály.

A technikai lebonyolításban – irányításom mellett 
– a HVI négy tagja tevékenykedett: Keményné Barna 
Angéla, Tóth Marianna, Zakar Erzsébet és Adorján Ist-
ván. A geszterédi székhelyen a HVI további öt tagja lát-
ta el a választás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.

A választást megelőzően a biri szavazókörben lakcím-
mel rendelkező választópolgárok névjegyzékén 1085 fő, 
a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékén 30 
fő, míg a Biribe átjelentkezett választópolgárok névjegy-
zékén 4 fő szerepelt. Összesen tehát 1119 fő vehetett 
részt a biri választáson. Rajtuk kívül még 28 biri állan-
dó lakos voksolt: 6 fő külföldön, 22 fő pedig hazánk 
más szavazóköreiben. A részvételi adatok alapján nyil-
vánvaló, hogy a biri választópolgárok a rendszerváltás 
óta még soha nem vettek részt ilyen sokan választáson. 
A szavazásra jogosult 1143 fő több mint 2/3-a, 764 fő 
(66,84%) élt választójogával.

A pártlistára 718 fő adta le érvényesen szavazatát. A 
választást 352 szavazattal (49,02%) a FIDESZ-KDNP 
nyerte, a második helyen a JOBBIK végzett 181 szava-
zattal (25,20%), a harmadik helyen pedig az MSZP-
PM végzett 91 vokssal (12,67%). A szavazólapon sze-
replő további húsz párt 0-27 közötti szavazatot kapott. 

Az egyéni jelöltekre 703 fő adta le érvényesen szava-
zatát. A választást Dr. Simon Miklós (FIDESZ-KDNP) 
nyerte 342 szavazattal (48,64%), a második helyen 
Kész Géza (JOBBIK) végzett 189 szavazattal (26,88%), 
a „dobogó legalsó fokán” pedig Dr. Veres János (MSZP-
PM) végzett 115 szavazattal (16,35%). A biri állandó 
lakóhellyel rendelkező, és a MIÉP jelöltjeként indult 
Tóth Béla a negyedik helyen végzett 20 szavazattal 
(2,84%). A szavazólapon szereplő többi 14 egyéni jelölt 
0-14 közötti szavazatot kapott. 

Ebben az évben már nem várható több helyi és or-
szágos szavazás, 2019. májusában azonban az Európai 
Parlament képviselőire, októberben pedig a helyi kép-
viselőtestület tagjaira és a polgármester személyére vok-
solhatunk.

Köszönöm minden szavazónak az aktív részvételt!
Dr. Gyirán Zoltán jegyző

Az április 12-i soros testületi ülésen Biri Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete többek 
között az alábbi döntéseket hozta.

A határozatok végrehajtása
A Testület a kötelező első napirendi pont kereté-

ben megtárgyalta a lejárt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról, a képviselő-testület két ülése között tett 
fontosabb intézkedésekről, a testület által átruházott 
hatáskörben hozott döntésekről, valamint a közérde-
kű bejelentések intézéséről szóló polgármesteri beszá-
molót.

Zárszámadásról szóló rendeletet
A Testület az Önkormányzat 2017. évi költségve-

tése teljesítésének bevételi főösszegét 340.149.037 
forintban, míg kiadási főösszegét 221.258.438 forint-
ban állapította meg. A múlt évet tehát pozitív mérleg-
gel zárta Önkormányzatunk. 

Testvértelepülési kapcsolat megerősítése
A Testület a Mszana Dolna Önkormányzata és 

Biri Község Önkormányzata közötti testvérkapcsola-
ti szerződés megújításáról szóló, 2018. február 28-án 
Lengyelországban aláírt megállapodást határozatilag is 
jóváhagyta. 

Benyújtandó pályázatok
A Testület a helyi hagyományápolás, kulturális és 

közösségi, egyéb szabadidő hasznos eltöltését szolgáló 
kezdeményezések és fejlesztések támogatására, a te-
lepülési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati 
támogatására, valamint az önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztések támogatására benyújtandó 
pályázatokról határozott.

Szervezeti beszámolók
Az ülésen a háziorvos, a védőnő, a Nagykállói Rend-

őrőrs parancsnoka, a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetője, a Nagykállói Járási Hivatal Fog-
lalkoztatási Osztályának vezetője, a NYÍRSÉGVÍZ 
Zrt. képviselője, valamint az Orfeusz Kegyeleti Szol-
gáltató Kft. ügyvezetője számolt be a települést érintő 
múlt évi tevékenységéről.

A gyermekek helyzete Biriben
A Testület megtárgyalta és megfelelőnek ítélte az 

Önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermek-
védelmi feladatainak értékeléséről szóló jegyzői és csa-
ládsegítői beszámolót.

Az áprilisi választás helyi eredménye
A jegyző írásban számolt be a 2018. évi országgyű-

lési képviselőválasztás helyi eredményéről, amit a Tes-
tület tudomásul vett.

Keményné Barna Angéla tanácsos

Önkormányzati hírekA képviselőválasztás 
helyi eredménye
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Igazgatási szünet

A Biri Agrárgazdasági 
Bizottság

A téli rezsicsökkentésről
A Nagykállói Járási Hivatal korábbi vezetőjét 

2016 végén mentették fel tisztségéből. A Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbízottja, Román 
István felterjesztése alapján Lázár János Miniszter-
elnökséget vezető miniszter 2018. május 1-jei ha-
tállyal dr. Vonza Andrásnét nevezte ki járási hiva-
talvezetőnek. 

Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, dr. Vonza 
Andrásné hivatalvezető és Román István kormány-

megbízott a május 2-i nagykállói találkozón 

Dr. Vonza Andrásné személyében egy Nagykálló-
ban élő, komoly szakmai életúttal rendelkező, a tér-
ség életét folyamatosan figyelemmel kísérő személy 
került a hivatal élére. 

A Vonza család régóta meghatározó tényezője a 
helyi és az országos politikai életnek, hiszen az új 
hivatalvezető férje, dr. Vonza András 2001-2002. 
között Magyarország földművelésügyi minisztere 
volt. Mint ahogyan miniszter úr is mindig szívén 
viselte Biri és a térség sorsát, úgy biztosak vagyunk 
benne, hogy dr. Vonza Andrásnéval is gyümölcsöző, 
szakmai alapokon nyugvó kapcsolatot tudunk majd 
kialakítani és fenntartani.

Dr. Gyirán Zoltán jegyző

Új járási hivatalvezető

A 2017. november 3-án megtartott Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamarai választások és az azt követően meg-
alakult megyei küldöttgyűlések egyben megszűntették 
a települési agrárgazdasági bizottságok (TAB) vezetősé-
gének mandátumát is. Ebből következően gondoskodni 
kellett arról, hogy a TAB-ok vezetőségei rendelkezésre 
álljanak a rájuk vonatkozó feladatok ellátása érdekében. 

Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei 
elnöke 2018. május 2-ára a Faluházba hívta össze a Biri-
ben lakóhellyel, székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
kamarai tagokat. 

A választás alapján a következő öt évben Herczku Ta-
más Pál a Biri Települési Agrárgazdasági Bizottság elnö-
ke, míg a bizottság tagjává választották Béni Jánost, Béni 
Mihályt, Gura Gábort és Molnár Lászlót.

Herczku Tamás Pál elnök

A média híradásai következtében egyre többen 
érdeklődnek arról, hogy az Önkormányzat kinek és 
milyen formában fog támogatást nyújtani a téli re-
zsicsökkentés címén kapott központi támogatásból.

A március végén kihirdetett Kormányhatározat értel-
mében Önkormányzatunk 729.000 forintot kapott 41 
m3 tűzifa beszerzéséhez. A támogatói okiratból kitűnt, 
hogy a támogatást tűzifa megvásárlására fordíthatjuk, 
amit 2019. február 15-ig oszthatunk ki a rászorulók ré-
szére.     

A támogatás megítélésekor természetesen minden év-
ben problémát okoz, hogy ki jogosult tűzifa-támogatás-
ra. Ezen probléma feloldása érdekében április közepén 
megkerestem az NKM Földgázszolgáltató Zrt.-t, hogy 
szíveskedjen közölni a Biriben földgázfogyasztóként 
12.000 Ft összegű jóváírásban részesült személyek lis-
táját. Megkeresésem alapján a szolgáltató megküldte a 
kért adatokat, melyből az derült ki, hogy községünkben 
343 fogyasztó részesült 12.000 Ft összegű jóváírásban. 
Ennek tudatában a képviselő-testület könnyebben tud 
majd dönteni a támogatottakról.

Almási Katalin polgármester

Biri Község Önkormányzata 14/2017. (XII.31.) 
önkormányzati rendeletével a Geszterédi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Biri Kirendeltségénél 

2018. július 23. napjától (hétfő)
2018. augusztus 3. napjáig (péntek)

igazgatási szünetet rendelt el  
a köztisztviselők számára.

A fenti időszakban az ügyintézés szünetel; csupán 
az ügyelet időtartama alatt (hétköznapok délelőttje-
in) tart nyitva a kirendeltség. A fentiekre tekintettel 
kérem Tisztelt ügyfeleinket, hogy sürgős ügyeiket a 
kötelező szabadságolás előtt intézzék!

Dr. Gyirán Zoltán jegyző
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Április utolsó napján rendeztük meg községünkben 
a hagyományos Majálist. A helyszín most is kisfalunk 
központja, a Szabadidő Park volt. A szervezők tevékeny-
ségének köszönhetően az ingyenes eseményen ezúttal is 
elsősorban a sport, a játék és a zene kapta a főszerepet. 
A kicsiket gyermekprogramokkal kötöttük le, a felnőt-
tek pedig találkozhattak a legismertebb hazai „mulatós” 
sztárokkal.

A versenyekre már délelőtt lehetett regisztrálni, a fő-
zőverseny pedig pontban délben vette kezdetét. A palóc-
leves főzőversenyt a nyolc induló közül a Szibakó csa-
pat nyerte, míg a második helyezést a Művész Csapat, a 
harmadik helyezést pedig Palicz György Tamás csapata 
érdemelte ki.

Az ebédet megelőzően a kispályás labdarúgók küz-
delméhez is megszólalt a játékvezető sípja. A kispályás 
focitornára gyermek és felnőtt korosztályú csapatok 
nevezhettek. A férfiak hat csapata közül a „Botlábúak” 
diadalmaskodtak (Arató Attila, Dézsár László, Fülöp 
Dominik, Kiss Ferenc, Lakatos Gergő, Móricz Zoltán, 
Nyíri László, Szilágyi Richárd, Szoták Csaba és Szoták 
János), míg a fiúk közül a Reál Margit (Kiss Marcell, 
Lakatos Levente, Mezei Richárd, Saláki István, Tóth At-
tila és Tóth Bence) vitte el a pálmát az Aranylábúak elől.

A legnépszerűbb természetesen most is a 11-es rúgó 
verseny volt, hiszen harmincöten igyekeztek túljárni a 
kapus, Szilágyi Pál eszén. Végül a férfiak közül Szoták Já-
nos, a nők közül Móricz Jánosné, míg a fiúk közül Kiss 
Marcell bírta legjobban idegekkel a küzdelmet.

Mindeközben Palicz György Tamás szervezésében és 
irányításával játékos vetélkedők kerültek lebonyolításra; 
többek között a fotón látható csoki evő verseny.

 A gyermekeknek hirdetett aszfaltrajzversenyen hatan 
mérték össze kézügyességüket. A három legszebb rajzot 
Poór Boglárka, Molnár Blanka és Módis Márk varázsolta 
az úttestre, Kigyósi Rebeka pedig különdíjban részesült.

Talicskahúzásban a felnőtteknél a Tóth Csabáné – 
Marozsán Irén páros, míg az ifjaknál a Palicz Zsombor  
– Papp Kornél duó volt a leggyorsabb és legügyesebb.

Az egyik leglátványosabb és egyben leggyorsabban lezaj-
ló erőverseny a fahasogatás volt, melyben öten mérték össze 
erejüket. A leggyorsabb és legerősebb Liskán József volt.

A Majális főcímeiért teherautó húzásban mérték ösz-
sze erejüket a versenyzők. A Május Királynő címet Tóth 
Csabáné, a Május Király címet pedig Horváth Árpád 
érdemelte ki.

Az ízletes ebédet követően Sihell Feri és Henna, majd 
V-Zoy lépett színpadra, s örvendeztette meg rajongóit. 
Az alkonyat beálltával – a majálisozók szalonnasütése 
közepette – a Ham Ko Ham perdült a színpadra és zárta 
koncertjével a Majálist. 

Persze nem feledkezhetünk meg a hazai slágereket ját-
szó fiatal zenészekről sem, akik a sztárok fellépései előtt, 
között és után gondoskodtak a jó hangulatról. 

Köszönjük mindenkinek az aktív (vagy éppen pasz-
szív) részvételt, az önzetlen munkát és a támogatást! Bí-
zunk benne, hogy idén is felhőtlen szórakozást tudtunk 
biztosítani a birisi családok számára!

Kovács-Móricz Mária

Májusi Rügyfakasztás
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Ha május utolsó vasárnapja, akkor Magyarországon 
Gyermeknap! Ennek megfelelően május 27-én rendez-
tük meg a Biri Termelői Piac területén a Gyermekna-
pot, Szőllősi Tamás önkormányzati képviselő szervezé-
sében. 

A napot közös ebéddel nyitottuk; „desszertként” pe-
dig Győri Édes kekszet és ivólevet kaptak a rendezvény-
re kilátogatók. 

Ebéd után kezdődtek a vetélkedők, melyeken kicsik 
és nagyok egyaránt jól érezték magukat, hiszen minden-
ki talált kedvére való versenyfeladatot. Akik éppen nem 
versengtek, azok a póni lovaglást, illetve a kocsikázást 
próbálhatták ki. Az Angry Birds csúzlizda természete-
sen most is nagy kihívás volt, de nem lehetetlen feladat, 
aki ügyes volt az ajándékot kapott. 

 Az aszfalt rajzversenyre főleg a kisebbek jelentkez-
tek; szebbnél szebb rajzok készültek. Kiemelkedő raj-
zolónk idén Uri Viktória volt, aki egy darts készletet 
vihetett haza teljesítményéért. 

Az édesszájúaknak is kedveztek a szervezők: a dobó-
kockás csoki evő verseny során tíz gyerek maszatolta 
össze magát. A fődíj természetesen csokoládé volt, amit 
idén Palicz Zsombor érdemelt ki.  

A legnagyobb érdeklődést a lufi pukkasztó verseny 
keltette, melyen a kifüggesztett lufikat kellett darts-sal 
kilőni. A másik nagy népszerűségnek örvendő játék a 
11-es rúgó verseny volt, melynek fődíja mi más is le-
hetett volna, mint egy futball labda. A nyeremény Gál 
Kendénél talált gazdára. 

A kerékpár akadályversenyen két kategóriában ver-
sengtek a gyerkőcök. A nagyoknál Tóth György, míg 
a kisebbeknél Kovács-Móricz Petra volt a leggyorsabb 
„akadály művész”. 

A dobókockás társasjátékon a gyerekek saját maguk 
voltak a bábuk. Itt a nagy izgalom után végül Módis 
Márk nyerte el a győztesnek járó díjat.

A pingpong versenyen már inkább a nagyobb gyere-
kek mutatták meg ügyességüket. A legjobb „labdabűvö-
lő” Szilágyi Attila volt. 

Az időjárás sem tudta elvenni a játékos kedvű felnőt-
tek és gyermekek kedvét. Örülök, hogy idén is méltó 
módon tudtunk örömöt szerezni kicsiny falunk legki-
sebbjeinek! 

Kovács-Móricz Mária

Május 26-án tíz órakor Nagy István görögkatolikus 
parókus nyitotta meg a második alkalommal megren-
dezett Pinokkió Családi Napot a birisi halastónál. Ezt 
követően vonultak fel a motorosok kis falunk utcáin, 
ezzel is hívogatva a vendégeket; gyerekeket és felnőt-
teket egyaránt.

A főmenü gulyásleves volt; a versenyzők azonban 
főztek még babgulyást, birka pörköltet és vadmalac 
pörköltet is, melynek köszönhetően igen változatos 
menü kerekedett ki a nap folyamán. 

A gyerekek horgászversenyen, a felnőttek pedig fő-
zőversenyen csillogtathatták meg szakértelmüket.

A gyermekeknek két ugráló várral is kedvesked-
tünk, hogy minél önfeledtebben tudjanak játszani. 
Emellett volt még logikai játék, színezés, s persze na-
gyon népszerű volt a csillám tetoválás, illetve a henna 
festés. 

A rendezvényen a zenés hangulat fokozásáról nap-
közben Szilágyi Gábor, este pedig Bánházi György 
gondoskodott. 

Úgy gondolom, aki részt vett bármelyik versenyen 
az nyertesnek érezhette magát, hiszen „nem a győze-
lem, hanem részvétel a fontos”, mint ahogy a régi köz-
mondás is tartja. 

Akik támogatták a rendezvényt és részt vettek a 
szervezésben, önzetlenül tették. Elmondható, hogy 
mindenki nagyon jól érezte magát, ezt bizonyította a 
résztvevők nagy száma is.

 Remélem, találkozunk még sok-sok családi napon, 
hogy egy kis időre feledjük a gondjainkat és önfeled-
ten játszunk, nevessünk, szórakozzunk gyerekeinkkel 
és más birisi családokkal. 

Mindenkinek köszönjük a részvételt és a támoga-
tást! Reméljük, jól éreztétek magatokat és csodás él-
ményekkel gazdagodva tértetek haza. 

Marozsán Irén szervező

Pinokkió Családi NapGyermeknapi programok
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Búcsú a Dankótól
A 2004-ben alapított Dankó Pista Egységes Óvoda-

Bölcsőde, Általános Iskola, Középiskola, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskolában véget ért a 2017/2018-as 
tanév és nevelési év. Hagyományainkhoz híven május 
4-én elbúcsúztunk középiskolásainktól, június 1-jén 
végzős óvodásainktól, június 15-én pedig az általános 
iskola nyolcadikosaitól. 

Az óvodai Katica csoport: Kerezsi Dávid, Molnár 
Blanka, Papp Hella, Szini Hanna, Tóth Katalin Hanna 
(óvónők: Makár Sándorné és Frózsi Beáta).

Az óvodai Törpikék csoport: Barna Bence, Benke 
Róbert, Jendrek Lara, Molnár István, Orosz Dorina, 
Tóth Gábor, Uri Boglárka (óvónő: Babik Jánosné).

8. osztály: Ádám János, Balogh Attila, Balog Máté, 
Balogh Nikoletta Annamária, Benke Lara, Berki Sza-
bolcs, Fehér Attila, Horváth Barbara Enikő, Kádár 
Alexandra Irén, Korotki Richárd, Kóka Dávid, Lakatos 
András, Laskai Bianka, Lipcsák László Dominik, Lovas 
Martin, Magdus Mónika, Máté Miklós, Mertus Fanni, 
Nagy Balázs, Papp Beáta, Pál István Lajos, Pál Klaudia 
Mária, Sarkadi Richárd, Sebők Adrián, Somodi Rudolf, 
Somogyi Aletta Amanda, Szalai Fruzsina, Szilágyi And-
rás Márkó, Tokárszky István, Varga Andrea Vanda, Var-
ga Tamás és Váradi Márk (osztályfőnök: Ferencz Tamás).

12. A – Gimnáziumi osztály: Balázs Erik Dániel, 
Balla Beáta Gabriella, Balogh Evelin, Balogh Krisztián, 
Balogh Máté, Balogh Róbert, Barabás Miklós, Baráth 
Lívia, Bardi Tímea Klaudia, Hrabóczki Enikő, Kassai 
Petra, Kévés Ádám, Kovács Fruzsina, Lakatos Dániel 
Rajmond, Lakatos Rajmond Csaba, Laskai Mihály, Ma-
dar Martin, Madar Máté, Matéz Mihály Márk, Mezei 
Alexandra Szimonetta, Nagy Anita, Nagy József, Nagy 
Péter, Nagy Ramóna, Pásztor Norbert, Pongó Vanessza, 
Rézműves Csaba, Salamon Patrik, Somogyi Fruzsina, 
Széles Donát, Sztempjén Szabolcs Zsigmond és Varga 
Sándor (osztályfőnök: Széles Szabolcs).

12. B – Gimnáziumi osztály: Balog Krisztián, Ba-
logh Enikő, Balogh Regina, Bihari Dávid, Jóni Bettina, 
Jóni Tibor, Kokrák Levente, Kovács Kálmán, Kovács 
Sándor, László Brigitta, Makula Richárd, Nagy Imre, 
Pethő István László, Reha Tamás, Rostás Judit, Szaráka 
Dóra, Tóth Boglárka Éva és Varga Richárd (osztályfőnök: 
Tóth Péter).

Szakközépiskola 11. – Eladó, kőműves és hideg-
burkoló osztály: Beri Dávid, Beri Kálmán, Botos Vi-
vien, Jóni Médea, Sebők László, Sebők Tímea Cintia, 
Csikós Richárd, Horváth János, Kiss Alex Szilveszter, 
Kovács Alex, Magyar László, Sebők Adrián és Molnár 
Ferenc (osztályfőnök: Pórné Szilágyi Hajnalka).
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Szakközépiskola 11. – Szakács, vendéglátó és el-
adó osztály: Csóka Szabrina, Fintor Tímea, Rézműves 
Tibor, Sebők Klaudia, Varga Ivett, Varga Vanessza, Bo-
tos István, Horváth Emília Diána, Mocsár Dzsenifer, 
Ponta Benjamin, Rézműves Ildikó, Sebők Márk, Szil-
ágyi Adrienn (osztályfőnök: Szalai Krisztina Mária).

Végleg búcsúzó Diákjaink!
Elengedni a jól ismert kezeket, melyek évekig vezet-

tek, és kibontakozni az ölelésből, melyből erőt merí-
tettél. A szabad „felelőtlenségből” az első önálló döntés 
útjára lépni. Elhagyni a biztonságos sodrást, evezőt 
ragadni, és önállóan evezni az élet viharos tengerén. – 
Mindez fájdalmas és hihetetlenül nehéz vállalkozás.

Felnőttetek, de még bizonytalan az út vége, csak azt 
tudhatjátok, hogy már ráléptetek az útra – és ballagno-
tok, búcsúznotok kell. Legyen ez számotokra boldog, 
szép kaland, s ne feledjétek: mindig van tovább!

Kívánom, hogy az iskolai években kialakult tervek 
és vágyak egyre hamarabb teljes életpályát nyissanak 
meg előttetek. Legyen ez az útkeresés kalandos, tar-
talmas és olyan, ami önálló termékeny gondolkodás-
ra sarkall benneteket. Ne legyen ez az út nehézségek 
nélküli, mert ki kívánna kihívások, feladatok nélküli 
életet, hiszen sokkal izgalmasabb a feladatokban meg-
találni a lehetőséget és a sikert. Ez lesz hozzátok méltó.

Remélem, hogy a megszerzett tudás, az itt átélt ka-
landok, a családias légkörben kapott személyre szóló 
figyelem felvértezett benneteket arra, hogy meghódít-
sátok a világot, a ti világotokat. 

Néha-néha azért gondoljatok vissza az itt eltöltött 
boldog diákévekre is! Most rajtatok a sor, induljatok 
utatokra. Ég veletek végzős diákjaink!

Kellemes vakációt kívánok tehát minden volt és je-
lenlegi diákunknak Wass Albert következő soraival:

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 
Csak álom volt a régi jó világ, 

És mint a fecske alkonyati szélnek, 
Ma szárnyat bontott egy sereg diák.”

Almási Katalin igazgató

Hagyományteremtő szándékkal 2018. áp-
rilis 25-én került első alkalommal megrende-
zésre a roma műveltségi verseny.

A Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Ál-
talános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfo-
kú Művészeti Iskolában megrendezett versenyen 
az érdeklődő diákok számot adtak a cigányság 
kultúrájával kapcsolatos elméleti ismereteikről, 
valamint bemutatták a roma zene, -tánc és -iro-
dalom területén felkészültségüket. 

Igen nagy érdeklődés övezte a rendezvényt, 
ahova az ország távoli részeiből (Alsószentmár-
ton, Méhtelek, Nagyszekeres, Pécs, Tarnalelesz) 
is érkeztek csapatok.

Roma műveltségi verseny
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Búcsú nyugdíjasainktól
Brunszvik Teréztől (1775-1861) az első magyarorszá-

gi óvoda alapítójától származik a következő gondolat: 
„Gyermekekkel foglalkozni minden bizonnyal a leghá-
lásabb munka, ami a földünkön osztályrészünkről ju-
tott, de saját tökéletességünket is ez mozdítja előre.”

2018. emlékezetes marad az óvoda számára, ebben az 
évben ugyanis első alkalommal búcsúzunk olyan óvo-
dapedagógusoktól, akik a negyven éves szolgálati időt 
megszerezve vonulhatnak nyugdíjba.

A búcsú mindig kettős érzelem, elválás a régitől, és 
indulás egy új felé. Hiszem, hogy újabb kapuk nyílnak a 
számukra, miközben e mostani is csak jelképesen csukó-
dik be mögöttük, hiszen „az óvó néni mindig óvó néni 
marad”.

Köszönjük az együtt töltött éveket, hogy mindig szá-
míthattunk rájuk. További jó egészséget, boldog és tar-
talmas nyugdíjas éveket kívánunk településünk minden 
lakosa nevében!

S hogy mit tudhatunk nyugdíjba vonulóinkról? 
Mondják el ők maguk.

„Babik Jánosné vagyok 1960-ban születtem Nagykál-
lóban és a mai napig is ott lakom. Nagykállóban érettsé-
giztem 1978-ban a Budai Nagy Antal Óvónői Szakkö-
zépiskolában. Óvónői pályafutásomat Kállósemjénben 
kezdtem, majd egy évet a Balkányi Gyermekotthonban 
dolgoztam. Biribe 1980. augusztus 21-én kerültem, 
ahol a mai napig is dolgozom. Már az első naptól azt 
éreztem, megtaláltam a helyem! Megszerettem a község-
ben élő felnőtteket és gyerekeket. Az első csoportomba 
járó gyerekek ma már 42-43 éves anyukák és apukák, 
akiknek a gyerekeit is én neveltem, oktattam. Itt talál-
tam meg a páromat is, akivel már 32 éve élünk boldog 
házasságban; és van két szép nagy lányunk. 

Ha visszagondolok az első napomra, el sem hiszem, 
hogy eltelt 40 év. Itt Biriben közel 38 évet dolgoztam 
végig, elmondhatom, hogy „egy részem birisi lett”! Vé-
giggondolva ezt a hosszú időt megszámlálni sem tudom 

a gyerekeket, akiket neveltem. Sőt több volt óvodásom-
mal is dolgozhattam együtt! Jó volt látni, hogy ők is ezt a 
pályát választották. Most elérkezett a nap, hogy negyven 
év „szolgálat” után nyugdíjba vonuljak, hogy teljes egé-
szében a családomra és magamra szenteljem az időmet.”

„Makár Sándorné vagyok, 1959-ben születtem Tisza-
lökön. Középiskolai tanulmányaimat Nagykállóban a 
Budai Nagy Antal Szakközépiskolában végeztem, majd 
Székely községben kezdtem dolgozni. 

Közben férjhez mentem, két gyermekem születése 
után pedig Nagykállóban telepedtünk le és a 2. Számú 
Óvodai Körzetben kezdtem dolgozni. Hozzánk tarto-
zott a „birisi” óvoda is, így jól ismertem az akkori dol-
gozókat. Ez segített a döntésemben, amikor felkérést 
kaptam a tagintézmény vezetésére. 1986. szeptember 
1-jétől – kicsit ugyan félve, de – elvállaltam. Olyannyi-
ra megszerettem, hogy amikor Biri község önállósulása 
1989-ben megindult és a vezetőm visszahívott, nemet 
mondtam, és itt maradtam. 

1990-ben megszületett harmadik gyermekemmel két 
évig otthon voltam, majd 1993. januárjától újra mun-
kába álltam. Azóta folyamatosan dolgozom, 1997-ig a 
régi épületben, 1997. szeptember 1-jétől pedig a jelen-
legi helyünkön. 

Sok minden történt ez idő alatt, nehéz lenne ösz-
szefoglalni ennyi év eseményeit. Mindannyian nagyon 
sajnáljuk, hogy az „aranyköpéseket” nem írtuk folya-
matosan, hiszen annál aranyosabb nincs, mint amikor a 
nyiladozó érzelmű, értelmű gyermek véleményt nyilvá-
nít, s tágra nyílt szemekkel rácsodálkozik a világra. 

Örülök, hogy már a volt óvodásaim gyermekeit is 
nevelhettem. Láthattam, hogy családot alapítottak, s 
láthattam azt is, hogy ki milyen sikert ért el az életben. 

Sajnos három éve özvegy lettem, de nem maradtam 
egyedül. Már négy unokám van, őszre érkezik az ötödik 
csemete. Mellettük remélem az előttem álló időszak is 
örömökben bővelkedő lesz. Örülök, hogy az elmúlt 32 
évet itt tölthettem.”
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Egy évvel ezelőtt a Biri Hírmondó címlapján ad-
tuk hírül, hogy a Biri SE fölényesen megnyerte a Me-
gyei III. osztály Nyírség csoportjának küzdelmeit; 
azaz 24 év után ismét bajnoki címnek örülhettünk.

Június 10-én a 30. fordulóval véget értek a Megyei 
II. osztály Pannónia Zrt. csoport küzdelmei. A Biri SE 
felnőtt csapata a 30 mérkőzéséből 8-szor aratott győ-
zelmet, 3 döntetlent ért el és 19 alkalommal szenvedett 
vereséget. Játékosaink 48 gólt lőttek és 96-ot kaptak.  
A Biri SE a 16 csapat közül – 27 pontot szerezve – a 
12. helyen végzett, megelőzve Máriapócs, Ramocsahá-
za, Nyírtelek és Terem csapatát.

Góllövőink a szezonban: Kádár Attila (11), Nagy 
Tibor (8), Szoták János (7), Seres Konrád (6), Asztalos 
Attila (5), Kiss Ferenc (2), Vass Gergő (2), Arató Attila 
(1), Dankó Zsolt (1), Katona Richárd (1), Lénárt Ti-
bor (1) és Páll Péter (1).

Az első szezonját játszó U19-es csapatunk lényege-
sen előkelőbb helyen végzett, mint a felnőtt csapat. 
Fiataljaink 30 mérkőzésből 13-szor arattak győzelmet, 
2 döntetlent értek el és 15 alkalommal szenvedtek ve-
reséget. Játékosaink 72 gólt lőttek és 87-et kaptak. Az 
U19-esek a 16 csapat közül – 41 pontot szerezve – a 9. 
helyen végeztek.

Az U19-es csapat szinte minden játékosa gólt szer-
zett a szezon során: Iván Dávid (19), Juhász Imre (12), 
Horváth Szilárd (9), Szoták Csaba (9), Nyiri László 
(7), Balogh Dávid (2), Juhász János (2), Kecskeméti 
Roland (2), Pethő István László (2), Ulics Ferenc (2), 
Bihari Dávid (1), Csapó Zsolt (1), Földi József (1), 
Gilányi Patrik (1) és Somodi Rudolf (1).

A szezon utolsó mérkőzését értékelve Dankó Zsolt 
edző a következőt nyilatkozta: „Összességében csodála-
tos három év volt ez. Azt hiszem, a szívemből egy darab 
itt marad. További sok sikert a Birinek!” 

Ezzel a nyilatkozattal végleg eldőlt, hogy Dankó 
Zsolt megválik a csapattól, s máshol folytatja pályafu-
tását. Természetesen mi is köszönettel tartozunk volt 
játékos-edzőnknek, hiszen 2017-ben, 24 év után baj-
nokcsapat került ki a kezei közül, s egy osztállyal fel-
jebb folytathatjuk a következő szezont is. 

Szőllősi Tamás képviselő

Biri SE

2018. március 13. 

Nagykálló Város Önkormányzata 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE 

NAGYKÁLLÓBAN ÉS TÉRSÉGÉBEN” 

Nagykálló Város Önkormányzata konzorciumi part-
nereivel támogatást nyert „Humán szolgáltatások 
fejlesztése Nagykállóban és térségében” címmel. Az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00041 számú, 493.709.157 Ft 
támogatási összegű projekt célja a humán köz-szol-
gáltatások terén jelentkező szakemberhiány enyhí-
tését szolgáló ösztönző programok megvalósítása; a 
hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztathatóságra 
való felkészítésének, munkaerő-piaci eszközökben 
való részesedésének és munkaerő-piacon való meg-
jelenésének elősegítése; a helyi kisközösségek tár-
sadalom-szervező szerepének megerősítése; a vidék 
megtartó képességének erősítése, valamint az ezzel 
kapcsolatos disszemináció támogatása; a kultúrák 
közötti párbeszéd erősítése. 

A konzorciumot magában foglaló 7 településen 
– Nagykálló, Biri, Bököny, Geszteréd, Kisléta, Vállaj, 
Fábián-háza – a következő 24 hónap során a humán 
közszolgáltatások terén jelentkező szakemberhiány 
enyhítésére szakmai workshopok, állásbörzék kerül-
nek megrendezésre. A lakosság foglalkoztathatóságát 
munkaerő-piaci esélyeket javító képzések, kompeten-
ciafejlesztés, mentorálás, szemléletformálás segíti. A 
helyi kisközösségek szerepét generációs programok-
kal, családi napokkal, sport - rendezvényekkel, ifjúsági 
klubok létrehozásával kívánja támogatni a projekt. Nagy 
hangsúly helyeződik a vidék megtartó képessé-gének 
erősítésére, ennek érdekében munkaszocializációs tré-
ningek, képzések kerülnek megszervezésre. A projekt 
erősíteni kívánja a kultúrák közötti párbeszédet, mely-
nek érdekében tartalmas kulturális programok, zenei 
rendezvények, egészségnapok kerülnek meg-rende-
zésre. 

A program tervezett fizikai befejezése 2020. március 1.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében való-
sul meg.
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Jó étvágyat kívánok hozzá!

Biri néne 
receptje 



Madártej
A madártej francia eredetű desszert, mely tojásfehér-

jéből felvert habgaluskákat tartalmazó vaníliás tejsodó. A 
szó a 18. század közepétől sok európai nyelvben jelen volt, 
mint képzeletbeli ételt jelölő kifejezés, majd 1834-től már 
a tejből és tojásból készített édes étel jelentésében is fel-
bukkant. Emiatt feltételezhető, hogy a szó vándorkifeje-
zés, ami nem létező ételre utalt.

A madártej tipikusan olyan desszert, ami akkor is gyor-
san elkészíthető, amikor egy kis édességre vágyunk, de 
még csak egy tábla csokoládé sincs otthon. Alig kell hozzá 
pár összetevő, de a madártej mégis olyan finom étel, hogy 
nem lehet neki ellenállni! 

Hozzávalók: 6 db tojás, só, 1 liter tej, 2 csomag vaníliás 
cukor, 1 teáskanál vaníliaaroma, mazsola, cukor. A kara-
mellhez 2-3 evőkanál cukor.

Elkészítés: A tojásokat szétválasztjuk, majd a fehérjéből 
egy csipet sóval kemény habot verünk. A tejet elkeverjük 
a vaníliás cukorral, majd felforraljuk. Ezután egy kanállal 
kisebb halmokat szaggatunk a fehérjehabból a forró tejbe, 
majd mérsékeljük a hőfokot, és egy-két perc alatt főzzük 
keményre a habot (főzés közben egyszer átfordítjuk a hal-
mocskákat). Ezután a megfőtt habot egy szűrőkanállal 
kiszedjük, és alaposan lecsepegtetjük. A tojások sárgáját 
az ízlés szerinti mennyiségű cukorral, a vaníliaaromával 
és egy kevés tejjel, simára keverjük. A forró tejbe mazso-
lát teszünk (akár el is hagyható), majd állandó keverés 
mellett belecsorgatjuk a tojásos-cukros keveréket. Ezután 
kevergetve pár percig főzzük, hogy kissé besűrűsödjön a 
vaníliaszósz. A kész szószra kanalazzuk a habot. A cukrot 
karamellizáljuk, és a habra csurgatva tálaljuk.

Dr. Réti László 45 éves, Rendőrtiszti Főiskolát vég-
zett, majd Pécsett szerzett jogi diplomát. Húsz évig 
dolgozott rendőrként, most pedig a magánszférában 
próbál szerencsét: író. 

Az egykori rendőr eddig megjelent tizenkét regénye 
közül az egyik legsikeresebb A parfümőr. A könyvet 
bemutató internetes oldalak többnyire az alábbi rövid 
ismertetőt közlik a könyvről. 

 „Kardos Gitta negyvenéves, egyedülálló üzletasz-
szony csak a munkájának él. Parfümőrként személyre 
szabott illatokat tervez egyedi megrendelésre. Ám ez 
csak a felszín. Tevékenysége ennél sokkal szerteága-
zóbb, hiszen kifinomult szaglása segítségével olyan 
illatokat is érez, amiket más nem. Az illatanyagok 
megfelelő koncentrációjával képes mások magatartását 
befolyásolni – és az illető még csak észre sem veszi. Üz-
leti tárgyaláson valamelyik felet előnyhöz juttathatja. 
… A test kipárolgása alapján következtet egy sporto-
ló aktuális állapotára, miáltal meghatározhatja nyerési 
esélyeit. S mindezt csodálatos szaglása révén.

Gittánál új megrendelő jelentkezik, akinek megbí-
zását gondolkodás nélkül teljesíti, s ezzel végveszélybe 
sodorja magát és társaival alapított vállalkozását. Mire 
észbe kap, már többszörös gyilkosság gyanúsítottjaként 
üldözi a rendőrség, ráadásul bérgyilkosok erednek a 
nyomába. De szerencséjére van egy különleges adott-
sága…”

A krimi egyik legfőbb erénye, hogy Magyarországon 
játszódik, s a magyar szereplők és a fővárosi helyszínek 
szinte közelről láttatják az olvasóval a történetet. Ha 
lehetősége adódik, mindenképpen olvassa el a könyvet!

Tóth Marianna tanácsos

KÖNYVAJÁNLÓ 
Réti László: A parfümőr
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Farkas Kitti és Gerhes Balázs január 20-án
Molnár Klaudia és Buris Erik Antal február 17-én

Zsoldos Emese és Tóth Gergő március 3-án
Jaksi Tímea és Papp Norbert április 27-én

Csendom Orsolya és Konczvald István április 28-án
Gurály Edina és Tölgyes Tamás május 19-én

Szebegyinszki Zsófia és Fancsik Péter május 26-án
Balogh Marietta és Bogdán-Rajcs Sándor június 9-én

Gál Petra és Nagy Róbert június 23-án

(A házasságot kötöttek névsora természetesen nem teljes, 
hiszen vannak olyan párok, akik nem járultak hozzá,  

hogy „közhírré” tegyük házasságkötésüket.)

Kiss Jánosné (Brátán Erzsébet, 82) január 27.
Balogh Ferenc (85) március 01.
Sipán Józsefné (Balogh Erzsébet, 86) március 18.
Görömbei János (62) március 27.
Szilágyi Jánosné (Fenyőfalvi Mária, 87) június 12.
Dombai György (72) június 15.
Fülöp Józsefné (Kitka Aranka, 75) június 17.

In Memoriam

Összeházasodtunk!

Szilágyi Norina (an: Kassai Piroska) március 18.
Szilágyi Luca (an: Diósi Erzsébet) április 28.
Fejes Nelli (an: Kondor Fruzsina) május 22.

Megszülettem!

Több millióan vannak a világon, akik rendszeresen 
vért adnak; és emberek milliói köszönhetik nekik az éle-
tüket, úgy, hogy közben nem is ismerik egymást. Egyet-
len véradó egy alkalommal adott vérmennyisége akár 
három ember életét is megmentheti. 

Egy felnőtt emberi szervezetben körülbelül öt liter 
vér „csordogál”, a véradás során körülbelül 4,5 dl-t vesz-
nek le, ami nem jelent nagy megterhelést egy egészséges 
szervezet számára. Ráadásul maga a véradás is előnyös 
folyamatokat indít be a szervezetben. A levett vérmeny-
nyiség ugyanis arra ösztönzi a vérképző szerveket, hogy 
új, friss vért, vörösvértesteket képezzenek. A félévenkén-
ti véradás egy olyan élettani láncolatot indít be, melynek 
következtében a véradó vére, ezzel gyakorlatilag egész 
szervezete megújul. Ez napjainkban különös fontosság-
gal bír, mert a káros környezeti hatások, és a megválto-
zott étkezési szokások révén szervezetünkbe egyre több 
szennyeződés kerül.

Május 23-án, az idei második véradáson 14-en érkez-
tek a Magyar Vöröskereszt által szervezett „gyűjtésre”. 

A megjelentek közül a következő személyek adhattak 
vért: Boros Henrietta, Dr. Gyirán Zoltán, Kocsánné 
Lovácsi Beáta, Molnár Zsuzsanna Gyöngyi, Szakos-
Vajda Erika, Szilágyi Mihály, Szilágyi Sándor, Szőllősi 
Tamás, Tóth Csabáné, Tóthné Tóth Judit és Vajda Sza-
bina.

Az elővizsgálat eredménye alapján most nem adhatott 
vért: Belme György, Kémeri Karolina és Molnár Bianka.

Minden megjelentnek köszönjük, hogy vérét „áldoz-
ta” mások megsegítéséért!

Májusi véradás

Csendom Orsolya és Konczvald István
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Biri Hírmondó 
- Biri Község Önkormányzatának lapja -

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

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

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

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

szíveskedjenek leadni Dr. 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.

Kerti bútorok és kerítéselemek kivitelezése. 
Fafajtától függő árak. Palló, szélezett vagy 

szélezetlen deszka, rönk, gerenda 
fűrészáru anyagokból készíthető. 

Érdeklődni: Gál Krisztián, 70/235-9896

Szobafestés, mázolás, tapétázás, nikecell léc, 
rozetta, bordűr készítés. Szép, tiszta munka, 

referenciák, garancia. Ingyenes árajánlat. 
Érdeklődni: Szabó Csaba, 70/277-1211

József Attila: Nyár

Aranyos lapály, gólyahír,
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír

egy szellőcskét és leng az ég.

Jön a darázs, jön, megszagol,
dörmög s a vadrózsára száll.
A mérges rózsa meghajol – 

vörös, de karcsú még a nyár.

Ám egyre több lágy buggyanás.
Vérbő eper a homokon,
bóbiskol, zizzen a kalász.

Vihar gubbaszt a lombokon.

Ily gyorsan betelik nyaram.
Ördögszekéren hord a szél – 
csattan a menny és megvillan
kék, tünde fénnyel fönn a tél.

1929 nyara

MÁLNAVÁSÁR
Saját termelésű málna kis- és nagytételben eladó!

Érdeklődni: Szentmiklóssyné Kiss Tünde 
(Biri, Táncsics-telep 8., Telefonszám: 70/379-2910),

hétköznapokon 16.00 óra után, 
hétvégén 8.00-18.00 óra között.

Miért együnk sok málnát?
A hazánkban őshonosnak számító málna – sok piros gyü-

mölcshöz hasonlóan – rengeteg C-vitamint és antioxidánst 
tartalmaz, így erősíti az immunrendszert és megelőzi a rákos 
megbetegedéseket. Kitűnő vértisztító és lázcsillapító. A-vi-
tamin tartalma révén segít a látásjavításban. Ezeken kívül 
jelentős mennyiségű B1- és B2-vitamint is tartalmaz. Rend-
kívül gazdag flavonoidokban, gyümölcssavakban, cserzőanya-
gokban és növényi rostokban. Az ásványi anyagok közül a 
kálcium-, a magnézium- és a vastartalma kiemelkedő, meny-
nyiségét tekintve pedig a szervezet napi szükségletének 10%-
át fedezi. Antocianin tartalma révén mérsékli a magas vérnyo-
mást és szabályozza a vércukorszintet.

Tehát ha teheti, minél többet fogyasszon ebből a finom 
gyümölcsből májustól szeptemberig! Autózzon, buszozzon, 
kerekezzen, vagy egyszerűen csak sétáljon el hozzánk, s vásá-
roljon a legfrissebb és legfinomabb birisi málnából!

Nagyobb tétel esetén a házhozszállítást is vállaljuk!
Szentmiklóssyné Kiss Tünde


