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Augusztus 25-én, szombaton a Közös Kincs 
Közhasznú Nonprofit Kft. és Biri Község Önkor-
mányzata nyolcadik alkalommal rendezi meg a 
„Birisi Tócsnifesztivált”. 

A szervezők ismét kiváló munkát végeztek, hiszen 
– az előzetes hírek szerint – a meghívottak között 
olyan neves előadók lépnek majd föl, mint az EDDA 
együttes, a Pataki Művek, Caramel a TV2 Mega-
sztár 2. szériájának győztese, Tóth Gabi a 2012. 
év énekesnője és a szabolcsi roma folk zenét játszó 
Parno Graszt. 

Emellett az elmúlt évek állandó résztvevői is meg-
tisztelnek majd bennünket műsorukkal: a birisi Es-
tike Népdalkör, a Kállai Kettős Néptáncegyüttes, 
a Balkán Tánccsoport, a Nyírség Tánccsoport, a 
Vaga Banda, valamint az indiai Szundrai Tánccso-
port. 

Természetesen most sem fog elmaradni a szemet 
kápráztató tűzijáték. … S már most elárulhatjuk, 
hogy idén egy jól megtermett ökröt is sütögetni fo-
gunk. S persze a fesztivál nevéhez méltóan egész nap 
falatozhatjuk majd a frissen sütött tócsnit; no meg a 
délben és este felszolgált finomabbnál finomabb he-
lyi specialitásokat.

A rendezvény fővédnöke Dr. Budai Gyula a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium államtitkára, körzetünk 
országgyűlési képviselője.

Június 6-án érkezett meg a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) Vidékfej-
lesztési Támogatások Igazgatósága határozata, 
melyben a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-
től nyújtandó támogatás pályázati felhívásának 
keretében a „Tudásoddal segítsd a vidéket!” 
Ingatlanok átalakítása és felújítása, szolgálati 
lakások kialakítása céljából fiatal diplomások 
számára célterületre 2011. december 5-én be-
nyújtott pályázatunk tárgyában hozott döntés 
alapján hétmillió forintot nyertünk szolgálati 
lakás kialakítására.

A sikeres pályázat eredményeként – az év 
második felében – szolgálati lakást fogunk 
kialakítani/építeni a múlt évben megvásárolt 
egyik Mező Imre utcai ingatlan egyikén.

Biri Község Önkormányzata a köztiszt-
viselői törvényben kapott felhatalmazás 
alapján rendeletet alkotott a 2012. évi 
igazgatási szünet elrendeléséről. A rende-
letben a Képviselő-testület a Polgármesteri 
Hivatalban augusztus 6-17. között nyá-
ri igazgatási szünetet rendelt el. Ebben az 
időszakban a Polgármesteri Hivatal zárva 
tart, hiszen minden dolgozója kötelező 
szabadságát fogja tölteni.

A fentiekre tekintettel kérek minden 
biri lakost, ügyfelet, hogy a fenti időpon-
tot megelőzően szíveskedjék kérelmével az 
ügyintézőkhöz fordulni!

Gyirán Zoltán – jegyző

Közeledik a nyolcadik! Igazgatási szünet

Szolgálati lakás 
pályázati forrásból
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Április 27-én – egy meleg tavaszi nap zárá-
saként – tartottuk a Nyárköszöntő vigaszságot, 
azaz a majálist. Péntek este a Faluház mögött 
vártuk az érdeklődőket, ahol a májusfa-állítást 
követően versenyeken mérhették össze tudásu-
kat, ügyességüket és erejüket a bátor jelentke-
zők. 

Készül a dísz a májusfára

Természetesen az idén is megválasztottuk a 
„Május Királylányát” és a „Május Királyfiát”. 

Az estét szalonnasütéssel és zenés mulatozás-
sal zártuk.

 Molnár Panna, 2012. Május Királylánya 

Nyárkös z ön t ő
Egy 1951-es minisztertanácsi határozat a pe-

dagógusok munkájának társadalmi elismerése-
ként június első vasárnapját pedagógusnapnak 
nyilvánította. Magyarországon 1952. június 
7-8-án ünnepelték először ezt a napot, s ez alka-
lomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleve-
leket az ország legjobb pedagógusainak.

A birisi iskola pedagógusnapi köszöntőjének szá-
nom a következő szülői levelet: „Gyermekeim 2012. 
március 19-től lettek a helyi iskola tanulói. Pillanatok 
alatt sikerült beilleszkedniük az iskola mindennapjaiba. 
Ez elsősorban a pedagógusok és a tanulók kedves, oda-
adó fogadtatásának köszönhető, amit ezúton is szeretnék 
megköszönni. Örömmel mondhatom, hogy az első nap-
tól kezdve mindkét gyermekem vidáman, jókedvűen jött 
haza az iskolából. Számos vetélkedőn, versenyen vettek 
már részt, ahol emléklapot, oklevelet kaptak. Örülök, 
hogy gyermekeim idejárnak iskolába, és sajnálom azokat 
az éveket, amelyeket nem itt töltöttek el!”

Pedagógusnap

Tavaly 1.036.000 Ft-ot sikerült nyernünk 
ötven gyermek 45 napi nyári étkeztetésének 
biztosítására. Az idén magasabb összegre, 
hosszabb időtartamra és több kedvezménye-
zettre nyújtottuk be igényünket.

Május 11-én a települési önkormányzatok ré-
szére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 
2012. évben nyújtott támogatás igénylésének, 
folyósításának és elszámolásának részletes sza-
bályairól szóló NEFMI rendelet alapján hatvan 
fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermek számára igényeltük meg a tá-
mogatást 1.425.600 Ft összegben. 

Ennek következtében 2012. június 18. és 
augusztus 31. között, 54 napon keresztül az 
iskola ebédlőjében biztosítjuk a gyermekek me-
leg ebéddel való ellátását.

Nyári gyermekétkeztetés
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Anyák napja
Az Anyák napja világszerte megünnepelt nap, 

amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A külön-
böző országokban más és más napokon ünneplik; 
Magyarországon május első vasárnapján gondo-
lunk „hivatalosan” az édesanyákra, a nagymamákra 
és a dédmamákra. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vö-
röskereszt tartotta az első ünnepet, a májusi Mária-
tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban 
már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai 
ünnepélyek közé az Anyák napját.

Biriben május 4-én, péntek délután tartották az 
óvodai és iskolai Anyák napi ünnepséget az intézmény 
teraszán. Mint ahogyan máskor is, most is sok-sok 
anyuka könnyezte végig csemetéje verseit és dalait.

A kicsik, akik megköszönték édesanyjuk szeretetét és 
gondoskodását, …

… és az anyukák, akik mindezt örömmel hallgatták.

Az első sorban Kígyósi Milán, Balogh Ramóna és 
Palicz Zsombor óvodások

Farkas Nikolett és Kiss Brigitta 3. osztályos tanulók
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Köszöntöm a Hírmondó olvasóit! Harajda Va-
léria vagyok. Biri könyvtárában dolgozom 2012. 
május eleje óta. Korábban Nyíregyházán, a Gul-
liver Kft-nél dolgoztam öt évig, előtte pedig az 
Inform Média Kft-nél, majd pedig a Keleti Apró 
hirdető újságnál, mint hirdetésszervező. 

Lucien del Mar írta valahol, hogy „A könyvtár 
egy csoda. Ha valamire tényleg kíváncsi vagy, 
lépj oda a könyvespolchoz, és csak kövesd a meg-
érzéseidet. A könyv a válasszal ott vár majd rád!”

Lehetőségünk volt új könyvek beszerzésére 2012. 
május 8-án, amivel természetesen éltünk is, így szá-
mos új könyvvel gazdagodott intézményünk, s en-
nek köszönhetően számos új olvasnivalóval tudunk 
szolgálni felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt! 

Könyvtárunk megújult könyvei közt szerepelnek 
enciklopédiák, ismeretterjesztő könyvek, tanköny-
vek, gyermek könyvek, sportról és betegségekről 
szóló könyvek, szépirodalmi könyvek, és persze kö-
telező olvasmányok. 

Május elején mindenki, aki még nem hozta visz-
sza határidőre a kikölcsönzött könyvet, kapott egy 
értesítőt, miszerint a könyv teljes értékét meg kell 
térítenie, amennyiben nem hozza vissza a könyvtár-
ba a már régóta kikölcsönzött könyvet. Ezért kérek 
mindenkit, hogy a megadott határidőn belül hozza 
vissza az általa kölcsönzött könyvet, vagy hosszab-
bítsa meg a határidőt, hogy mások is igénybe tud-
ják venni könyvtárunk szolgáltatásait. 

A nyári szünetben is várok minden kedves érdek-
lődőt, olvasni vágyót, iskolás csoportokat. Különö-
sen annak fényében, hogy lehetőség van könyvtári 
és fejlesztő órák tartására!

Könyvtárunk új nyitvatartási ideje hétköznapon-
ként:

1000-től 1800 óráig

Az új Könyvtár és az 
új könyvtáros

A gyermekvédelmi törvény vonatkozó rendelkezé-
sei alapján huszonhat gyerek részére igényeltük meg 
az óvodáztatási támogatást, 300.000 Ft összegben. 

A támogatást az kérheti, akinek a gyermeke 
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, 
a szülő a gyerek három éves koráig legfeljebb általá-
nos iskolai végzettséggel rendelkezik, a gyereket pe-
dig legkésőbb annak az évnek a végéig beíratják az 
óvodába, amikor betölti negyedik életévét. A kicsi-
nek azonban a támogatás elnyerése után is rendsze-
resen járnia kell óvodába, ami azt jelenti, hogy na-
ponta legalább hat órát ott kell töltenie, és az „ovis 
nevelési év” 25 %-ánál többet nem hiányozhat.

A támogatást csak az egyik szülő veheti igénybe. 
A kérelmeket a polgármesteri hivatalban lehet lead-
ni; a jogosultságot a jegyző állapítja meg.

Óvodáztatási támogatás

2012. május 19-én hosszú szünet után ismét 
buszra szálltak Biri birkózói. Tizenkét fiatal 
képviselte iskolánkat az V. Csapó Géza Szabadfo-
gású Birkózó Emlékversenyen, Földesen.

Tizenhat csapat 159 versenyzője lépett küzdő-
térre a szomszéd megyei kisvárosban. Két szőnye-
gen, hét korcsoport 35 súlycsoportjában folytak a 
küzdelmek 1000-1600 óra között. 

Biri – öt igazolatlanul itthon maradt birkózó-
ja ellenére is – a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
csapatokat messze megelőzve a 6. helyen végzett a 
csapatversenyben.

 A gyermek korcsoportban: Herczku Máté a 
3. helyen végzett, így élete első versenyén felállha-
tott a dobogóra. A diák II. korcsoportban Balázs 
Jonatán és Magdus György egyaránt 5. lett. A 
diák I. korcsoportban Madar Máté 5., Balogh 
Dávid 3. helyezést ért el. Laskai Mihály az 50 ki-
lósok, Balázs Erik a 46 kilósok között nem talált 
legyőzőre. Ők meggyőző birkózással, a döntőt is 
tussal nyerve utasították maguk mögé a mezőnyt. 
A serdülőket Csontos Krisztián képviselte, 
aki minden meccsét tussal nyerve vehette át az 
aranyérmet. Csapatunk legidősebb tagja Kemény 
„Jampi” János, korcsoportjánál egy korcsoport-
tal feljebb indult, így is 4 ponttal, bronzéremmel 
járult hozzá a Biri Birkózó Egyesület eredményé-
hez. 

Köszönjük Ács Sándornak a szállítást, az ön-
kormányzatnak és az iskolavezetésnek a támoga-
tást, amivel lehetővé tették, hogy negyedév szünet 
után ismét szőnyegre léphettünk.

Ratkó József edző

V. Csapó Géza Emlékverseny
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Ez év március 3-ától lépett hatályba a 21/2012. 
(II.29.) Kormányrendelet, mely jelentősen módosí-
totta az igazolatlan iskolai hiányzásokkal összefüggő 
jegyzői gyámhatósági eljárás szabályait.

Az új jogszabály a 16. életév betöltésétől függően 
szabályozza az iskoláztatási támogatás (a továbbiak-
ban: támogatás) felfüggesztését és új jogintézmény-
ként bevezette a támogatás szüneteltetését. Ez azt 
jelenti, hogy a támogatásra (családi pótlék) jogosult a 
szüneteltetés időtartama alatt a támogatás összegétől 
elesik. 50 órás igazolatlan hiányzás esetén figyelembe 
kell venni, hogy a gyerek betöltötte-e a 16. életévét.

16. életévét be nem töltött tanuló esetén
A gyermekvédelmi törvény 68/A. § (1) bekezdése 

alapján, ha a gyermek nem töltötte be a 16. életévét és 
az igazolatlan hiányzása eléri az 50 órát, akkor a jegy-
ző – gyámhatóságként eljárva – felfüggeszti a támogatást 
és – védelembe nem vett gyermek esetén – egyidejűleg 
elrendeli a gyermek védelembe vételét. A 16. életévét 
be nem töltött gyermek esetében figyelembe kell venni, 
hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben része-
sül-e vagy nem. A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben nem részesülő gyermek után járó támogatást 
a felfüggesztés időtartama alatt a családtámogatási fo-
lyószámlán kell gyűjteni. A három hónap alatt az isko-
láztatási támogatásra jogosult nem kap támogatást. A 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek után járó támogatást a gyermek számára ter-
mészeti formában kell nyújtani a felfüggesztés ideje alatt. 
A Gyámhatóság felkérésére a Gyermekjóléti Szolgálat 
családgondozója pénzfelhasználási tervet készít és javas-
latot tesz az eseti gondnok személyére. Az eseti gondnok 

a pénzfelhasználási tervnek megfelelően használja fel a 
támogatást és a Jegyzői Gyámhatóság felé számol el. 

A 16. életévét betöltött tanuló esetén
A 16. életévét betöltött gyermek esetén a jegyző 

kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál a támogatás 
szüneteltetését elrendelő eljárás megindítását. (A szü-
neteltetés ideje alatt a jogosult a támogatás összegétől 
elesik.)

A felülvizsgálat
A felfüggesztés és a szüneteltetés felülvizsgálati 

határideje három tanítási hónap, illetve a tanítási év 
lezárását követő 30 napon belül történik. A vonat-
kozó Kormányrendelet 91/N.§ szerint, ha a tanuló a 
felülvizsgálatot érintő időszakban igazolatlanul nem 
hiányzott a kötelező tanórákról, akkor a jegyző hatá-
rozatban elrendeli az iskoláztatási támogatás felfüg-
gesztés megszüntetését. Ha a tanulónak a felülvizsgá-
latot érintő 3 hónapban további hiányzásai vannak, 
akkor az alábbiak szerint kell eljárni.

Ha a gyermek nem töltötte be a 16. életévét, rend-
szeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, iga-
zolatlanul mulasztott legalább 10 tanítási órát, akkor 
a jegyző határozatával elrendeli a támogatás további 
felfüggesztését azzal, hogy a támogatást továbbra is ter-
mészetbeni formában kell a gyerek számára nyújtani.

Ha a tanuló igazolatlanul mulasztott kötelező tan-
órai foglalkozásainak a száma eléri a 10 órát a három 
hónap alatt, időközben betöltötte a 16. életévét és nem 
részesül rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, 
a jegyző megszünteti a támogatás felfüggesztését, ezzel 
egyidejűleg intézkedik a támogatás szüneteltetéséről 
és a családtámogatási folyószámlán addig összegyűlt 
pénzösszeg visszautalásáról a központi költségvetés 
családi pótlék előirányzat javára. 

Zakar Erzsébet – családgondozó

Az iskolai hiányzás 
szankciójának változásai

Az európai uniós forrásból megépített játszótéren két birisi unokatestvér 2012. május 15-én rongálást 
okozott, amelyért a szülők később az anyagi felelősséget vállalták. A helyszíni szemlén kiderült, hogy a 
fiatalok által okozott kár értéke minimum 200.000 forint.

Játszótéri „vandálok”
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Ballagás 2012
A nyolcéves Dankó Pista Egyesített Óvoda-

Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gim-
názium és Kollégiumban véget ért a 2011/2012-es 
tanév és nevelési év. S amint az a világ rendje, május 
5-én elbúcsúztunk szakiskolásainktól és tizenkette-
dikes gimnazistáinktól, június 2-án végzős óvodá-
sainktól, június 15-én pedig nyolcadikosainktól. 
Tudjuk, soha nem fogják elfeledni az itt töltött esz-
tendőket, s mindig szép emlékkel gondolnak majd 
Birire, diáktársaikra, tanáraikra és a sok-sok szép él-
ményre, amellyel gazdagodtak. 

Ballagó óvodásaink: Fegyuk Gergő, Fegyuk Ri-
chárd, Juhász Rebeka, Kádár Krisztina, Kondor Bi-
anka, Kósa Violetta, Mányák Daniella, Mezei Ri-
chárd, Orha György, Orosz Vivien, Rác László, Tóth 
Leila, Uri Antónia, Uri Viktória, Vajda Mihály.

Búcsúzó nyolcadikosaink: Balogh Ferenc, 
Balogh Martin, Balogh Szabina, Barabás Anikó, 
Bodogán Tímea, Czimbalinecz Nóra, Dobos Máté, 
Kemény Richárd, Kemény Viktor, Kocsán Nor-
bert, Kóka Ágnes, Kóka Máté, Lipcsák Alexandra, 
Magyar Zsolt, Mészáros Gergő, Nagy Arnold, Or-
gován Márk, Orgován Richárd, Simon Krisztián, 
Tokárszky Ágota, Tóth Tamara, Ulics Bianka. (Osz-
tályfőnök: Tóth Attiláné)

A gimnázium 12/G. évfolyamnak végzősei: 
Árki Anett, Balázs Alexandra, Balogh Mária, Balogh 
Róbert, Balogh Zsanett, Balogh Zsolt, Bereczki An-
namária, Bobik Péter, Bódi József, Bódi László, Boj-
ti Zsolt, Bus Dóra, Csontos László, Dankó Rita, Fe-
kete Edit, Gerencsik Adrienn, Gyöngyösi Ambrus, 
Gyöngyösi Szilvia, Huszti Richárd, Járosi Viktória, 
Kassai Csilla, Katona Krisztián, Kévés Annamária, 
Kígyósi Nóra, Kópis Gabriella, Lipcsei Márk, Nagy 
Dániel, Oláh Nikoletta, Papp Zsolt, Rézműves Dá-
vid, Sarkadi István, Sebők Róbert, Tarján Erzsébet, 
Vadász Anett, Vajda László, Zólyomi Dávid. (Osz-
tályfőnök: Szepesi Mária)

G 
I 
M 
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A végzős bolti eladók: Balogh György Krisztián, 
Balogh Péter, Gazdácska Nikoletta, Haga Balázs, 
Hermann Ferenc, Kerezsi Anita, Kun Andrea, La-
katos Mónika, Lakatos Róbert, Mozga Zsuzsanna, 
Nagy Sándor, Pataki Krisztina, Petrimán Róbert, 
Reisz Annamária, Szabó Attila, Szabó Fruzsina, 
Szilágyi Kitti Vivien, Varga Donatella Rozália, Var-
ga Erika, Varga Kitti. (Osztályfőnök: Pál Enikő)

A végzős bolti eladók osztályfőnökükkel

A ballagóktól búcsúzó Almási Katalin 
igazgató asszony

… és a tanári kar egy része

A végzős kőművesek osztályfőnökükkel

A végzős kőművesek: Balogh Dávid, Balogh 
István, Bereczki Csaba György, Bereczki Zsolt, 
Bodó Dávid, Bus Dávid, Cser Krisztián, Demeter 
Attila, Fejes Gábor, Gilányi Dávid, Gilányi Zsolt, 
Halovács Miklós, Horváth Attila, Horváth József, 
Kozma Lóránt, Kuncsik Károly Gergő, Pelles Krisz-
tián, Szikszai Attila, Tóth Zoltán. (Osztályfőnök: 
Hegedűs Mihály)

 

A három búcsúzó osztály képviselői elültették az 
emlékezés fáját
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A Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, 
Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimná-
zium és Kollégium irodalmi versenyt hirde-
tett az általános iskolák 3-4. osztályos tanu-
lói részére, csoportos (4 fő) formában.

A téma Móra Ferenc Kincskereső kisköd-
mön című kötelező olvasmánya volt. Az április 
26-i verseny során a cél a mű játékos feldol-
gozása, valamint a szövegértés volt a szövegben 
való tájékozódást segítő feladatok segítségével.

Hat iskola, tíz felkészítő pedagógus, negy-
vennyolc versenyző tanuló láthatta: nem volt 
hiábavaló az a sok fáradságos munka és gya-
korlás, ami a vetélkedőt megelőzte. A gyerekek 
örültek, hogy megmutathatták tudásukat, mi-
közben játszottak, szórakoztak, sikerélmények-
ben volt részük. Valóban meggyőződhettek 
mindannyian, hogy iskolánk: 
„játék, palota, vendégfogadó és paradicsom…”

Eredmények: 1. helyezett: Geszteréd 1. csa-
pat (63 pont) 2. helyezett: Nagykálló 2. csa-
pat (62,5 pont) 3. helyezett: Nagykálló 1. csa-
pat (62 pont)

Az egyik birisi csapat

Játékosan a kötelezőről
Míg a zsűri értékelt, lehetőség nyílt kézműves 

foglalkozáson Anyák napi ajándékok készítésére is. 

Készülnek az Anyák napi meglepetések

A versenyzők és az egyik „versenyfelügyelő”

Az ültetésre váró 2012. évi „tehetség és tudás” fája

Azt követően az iskola fenntartói Almási Lász-
lóné, Szálku István és Almási Katalin igazgató/pol-
gármester elültette a „Tehetség és tudás” fáját.

Bohács Györgyné és Rácz Józsefné
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2011-2012. évi bajnokság 
végeredménye

Június 17-én befejeződtek a Megyei III. osz-
tály Nyíregyházi csoportjának tavaszi mérkőzé-
sei. A Biri SE – a Nyíregyházi Old-Boys FC és 
a Bököny SE mögött, 54 ponttal – az előke-
lő harmadik helyen végzett. Labdarúgóink a 
bajnokságban 97 gólt rúgtak, s csupán 50 gólt 
kaptak; a 26 mérkőzésből 17-et megnyertek.

Felső sor (balról jobbra): Varga István edző, 
Oláh Tamás, Plajos Zoltán, Őri János, Szőllősi 
Tamás elnökségi tag, ifj. Páll Miklós, Kiss Fe-
renc, ifj. Varga István, Vass Norbert, Fülöp Er-
vin elnökségi tag és Palicz György Tamás elnök.

Alsó sor (balról jobbra): Szabó Miklós, Ara-
tó Attila, Szilágyi Richárd, Dávid József, Szil-
ágyi János, Csontos László és Kiss Szabolcs.

Palicz György Tamás – elnök

A képviselő-testület június 28-án tartotta ezévi 
harmadik rendes ülését. A „nyári szünetet” köve-
tően szeptember 13-án üléseznek majd ismét kép-
viselőink.

A június végi ülésen képviselőink módosították a 
temetőről és a temetkezésről szóló helyi rendeletet, 
elbírálták az első lakáshoz jutók helyi támogatására 
benyújtott hét kérelmet, tudomásul vették a Dél-
Nyírségi Többcélú Önkormányzati Kistérségi Tár-
sulás 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, s 
meghallgatták a jegyző félévi adóbevételek alakulásá-
ról szóló előterjesztését.

Júniusi testületi ülés

A Széchenyi Terv – komplex program a 
mélyszegénységben élők megsegítéséért – 
TÁMOP-5.1.3-09/2-2010-0043 program kere-
tében 2012. július 1-je és 2014. november 30-a 
között a Dél-Nyírség több településén indulnak 
segítő tevékenységek. A célcsoportot azok a 
lakosok alkotják, akik legalább 3 éve munka-
nélküliek, legfeljebb 9-10. osztályt végeztek, s 
mindamellett nem piacképes szakképzettséget 
vagy szakképesítést szereztek; aktív korú inaktí-
vak és kettőnél több gyermeket nevelnek.

A projekt során megvalósuló programok közé 
tartozik – többek között – adósságkezelési ta-
nácsadás, álláskeresési tréning, jövőkép-tervezési 
program, kulturális programok, családtervezési 
tanácsadás, „rendes udvar, rendes ház” program.

Sor(s)vezető

Jelenleg öt pályázatunk van, amit még nem bíráltak 
el a döntéshozók. Sikerük esetén folytathatjuk a tele-
pülés fejlesztését, szépítését. Az öt még elbírálás alatt 
lévő pályázat a következő:

Egy esztendővel ezelőtt, 2011 júniusában nyújtottuk 
be pályázatunkat – a Közlekedés Operatív Program kere-
tében „Kerékpárút-hálózat fejlesztése” című, KÖZOP-
3.2.0/C-08-11. kódszámú konstrukció kiírására – azaz 
a Nagykálló-Biri kerékpárút-hálózat fejlesztésére. A 
megpályázott összeg közel 300.000.000 forint.

Az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-
2013.” keretében 2011 szeptemberében nyújtottunk be 
két pályázatot. Az egyik már nyertes lett (lásd 1. oldal), 
a másik pályázat „a helyi értékek és hungarikumok fel-
tárását bemutató és életben tartását szolgáló fejlesztések 
és attrakciók támogatása” (Tájház kialakítása) megneve-
zésű projekt, melynek becsült költsége 5.000.000 forint. 

A tavalyi évben nem nyert 
támogatást a Magyarország-
S z l o v á k i a - R o m á n i a -
Ukrajna ENPI Határon 
átnyúló Együttműködési 
Program 2007-2013. pá-
lyázatunk, így több ponton 
átdolgozva az idén január-
ban ismételten benyújtot-
tuk. A közösségi tér kialakítását megcélzó projektünk 
30.000.000 forint támogatási forrást igénnyel. 

Idén májusban adtuk be a „Könyvtári szolgál-
tatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – 
„Tudásexpó-Expressz” (TIOP-1.2.3-11/1)” című pá-
lyázatunkat, melynek sikere esetén 8.000.000 forintot 
szeretnénk fordítani számítástechnikai- és informatikai 
eszközök beszerzésére.

Szintén idén májusban adtuk be pályázatunkat 
5.500.000 forint összegben – az önkormányzati felzár-
kóztatási támogatás keretében – az életveszélyessé vált 
műhely és fiókgyógyszertár építéséhez szükséges épí-
tőanyag beszerzésére.

Elbírálásra váró pályázataink
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A szelektív hulladékgyűjtés a különféle hulladék-
típusok anyagfajta szerinti különválogatása. Ezek az 
anyagok: fém, fehér és színes üveg, papír, műanyag. 

Magyarországon a szelektív hulladékgyűjtés még 
nem olyan elterjedt, mint a világ többi országában, 
például Dániában, vagy Svédországban, ahol a hulla-
dék 80-90 %-át így dolgozzák fel. Ennek egyik oka az 
lehet, hogy Magyarországon viszonylag kevés a szelek-
tív hulladékgyűjtő, továbbá kevésszer ürítik ki ezeket.

A szelektív hulladékgyűjtés lehetősége végre Bi-
riben is adott lett, hiszen június 6-án három darab 
szelektív hulladékgyűjtő konténert helyeztek le a Köz-
ségháza udvarára. 

A ZÖLD színű gyűjtőbe a fehér- (a színezetlen 
üvegek: italos, befőttes, parfümös, pálinkás, szörpös) 
és a színes (zöld, barna, sárga italos, parfümös) üveg-
hulladékot lehet elhelyezni. A SÁRGA színű gyűjtőbe 
a műanyag (ásványvizes, üdítős palack, kiöblített ház-
tartási flakonok, reklámszatyrok, tasakok, csomagoló 
fóliák) hulladékok kerülhetnek, míg a KÉK gyűjtőbe 
a papírhulladékot (újságok, hullámpapír, kartondo-
boz, szórólap, csomagolópapír, könyvek, italos do-
boz) lehet elhelyezni.

Szelektív hulladékgyűjtés
A pályázat alapvető célja, hogy a magyar 

közoktatásban elősegítse az esélyegyenlőség ér-
vényesülését és megerősítse az iskolarendszer 
esélyteremtő szerepét a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulók vonatkozásában.

A pályázat kiemelt célja a halmozottan hátrá-
nyos helyzetű és roma gyermekeknek az iskolák 
közötti és iskolán belüli szegregációjának csök-
kentése a tanulói arányok kiegyenlítése érdeké-
ben tervezett beavatkozások támogatása révén.

Kiemelt cél továbbá, hogy a halmozottan 
hátrányos helyzetű és roma gyermekek minél 
nagyobb arányban részesüljenek az óvodai neve-
lésből és a korai fejlesztést támogató szolgáltatá-
sokból, a gyermekek minél korábban kezdődő, 
és rendszeres óvodáztatása megvalósuljon.

A projekt azonosító száma: 
TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0008

Projekt megnevezése: 
„Képes vagy rá! Segíthetünk?!”

Kedvezményezett: 
Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasz-
nú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Euró-
pai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt megvalósítás ideje: 
2010. október 02 - 2012. augusztus 02.

Elnyert támogatás összege: 
27.406.064 Ft

Képes vagy rá! Segíthetünk?!

A Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégi-
um nyertes pályázata a TÁMOP-3.2.1-B/09/4-2010-0002 Új tanulási formák és rendszerek – Második 
Esély Gimnáziumi Program.

Projekt megvalósítás ideje: 
2010. szeptember 01 - 2012. augusztus 31.

Elnyert támogatás összege: 
49.202.630 Ft

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Második Esély Gimnázium!
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Barna Bence
(édesanyja: Hazina Zsanett) március 27.

A Védőnői Szolgálat jelenleg kilenc kismamát tart nyilván.

Újszülötteink 
az idén

Donka Péter (79) január 07.
Szilágyi Ferencné (Vas Mária, 93) január 12.
Gulyás László Sándor (80) január 13.
Zsigó Ferencné (Nagy Ilona, 91) február 05.
Kévés Jószef (62) február 17.
Albertné Kiss Ilona (50) március 01.
Varga Ferenc (58) június 01.

Fájó szívvel 
búcsúzunk!

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvo-
si alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 
216/2011. (X.19.) Kormányrendelet alapján a há-
ziorvosi szolgáltató az általa működtetett praxisban, 
a közvetlenül a betegellátást szolgáló eszközök be-
szerzése érdekében igényelhet praxisonként legfel-
jebb 1,5 millió forint összegű támogatást, amelynek 
havi mértéke 50.000 forint. A támogatás fedezetét 
az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által kezelt 
elkülönített előirányzat tartalmazza.

A támogatott eszközök közé tartozik például a 24 
órás vérnyomásmonitor, a vérkép és/vagy vizelet-
analizáló kislabor, EKG-készülék, gyorssterilizáló és 
informatikai berendezések.

Dr. Vonza Tibor háziorvos eddig egy darab 
defibrillátort rendelt meg 800.000 forint érték-
ben, valamint egy darab multifunkciós nyomtatót 
vásárolt 40.000 forint összegben. A multifunkciós 
készülék nagy segítséget jelent, hiszen így teljes ter-
jedelemben fel tudják vinni helyben a leleteket a be-
tegek számítógépes lapjára. Emellett fénymásolatot 
is tudnak készíteni a leletekről, ami meggyorsítja a 
betegellátást.

Háziorvosunk a későbbiekben egy darab – a vér 
oxigéntartalmát mérő – pulzoximéter, és egy darab 
két literes oxigénpalack beszerzését tervezi az OEP 
által finanszírozott központi támogatásból.

A fenti eszközök beszerzésével tovább emelkedik 
az orvosi ellátás színvonala községünkben!

A képviselő-testület az önkormányzat ezévi 
költségvetésében félmillió forintot tervezett te-
metői – húsz férőhelyes – urnafal építésére. Az 
előkészületeket az üzemeltető, s egyben kivitele-
ző Orfeusz Kegyeleti Szolgáltató Kft. megkezd-
te, melynek eredményeként nyár végére elkészül 
a tervezett beruházás.

Az urnahelyek megvásárlására vonatkozó tá-
jékoztatással a fal elkészültét követően tudunk 
szolgálni.

A képviselő-testület április 5-i ülésén a teme-
tői üzemeltetési díjak és a temető-fenntartási 
hozzájárulások – inflációkövető – 4 %-os eme-
léséről határozott. Ennek következtében 2012. 
július 1-jétől minimális mértékben emelkednek 
ezek a szolgáltatási díjak.

Urnafal és emelkedő díjak

Orvosi eszköztámogatás
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Biri Hírmondó 
- Biri község Önkormányzatának lapja -

„A görög katolikus templomban május 27-én, 
Pünkösd-vasárnap került sor az elsőáldozásra. 
Gyönyörű nap volt ez, hiszen tizenhat gyermek 
járulhatott első szentáldozáshoz. Minden gyermek 
az alkalomhoz illő ruhába öltözve, Nagy István 
parókus úrral együtt vonult be a templomba és egy 
lélekemelő szertartás során első szentáldozásban 
részesült. 

A szertartást követően süteménnyel és üdítővel 
vendégeltük meg a jelenlévő családtagokat és híve-
ket. Külön köszönjük Nagy István parókus úrnak 
a szertartást és a gyermekek felkészítését! Mindig 
emlékezni fogunk erre a szép napra!” – tájékoz-
tatta szerkesztőségünket Kissné Kondor Marianna 
szülő.

Elsőáldozás

Családi  lakóház  eladó 
Biri  központjában! 

Érdeklődni: Kissné Katona Andrea 
+36-70/459-49-15

Az Regionális Munkaügyi 
Központ – 2012. április 20-i ál-
lapotnak megfelelően – adato-
kat közölt a nyilvántartott állás-
keresők számáról és arányáról. 

Ez alapján településünkön a 
955 fő munkaképes korú né-
pességből 192 fő a nyilvántar-

tott álláskeresők száma; 49 fő folyamatosan nyilván-
tartott, 20 fő járadék típusú ellátásban, egy fő segély 
típusú ellátásban, míg 65 fő BPJ-ben, RÁT-ban vagy 
RSZS-ben részesül. A fentiek alapján 20,10 %-os a 
munkanélküliek aránya Biriben. Egy évvel ezelőtt ez 
az arány 20,77 % volt. 

Munkanélküliség: 20%

Az Estike Nyugdíjas Klub kulturális csoportja, 
az Estike Népdalkör ismét az országhatáron belül 
„túrázott”. Most katona- és bordal-fesztiválon vet-
tek részt. A Kárpát-medencében, és talán a világon 
egyedülálló Katona- és Bordalfesztivál minden év-
ben megrendezésre kerül, évről évre egyre több 
résztvevővel. Az Estike Népdalkör immár másod-
szor vett részt ezen a jeles eseményen, ahol méltóan 
képviselték községünket.

Estike Népdalkör


