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Nőnap alkalmából szeretettel köszöntünk titeket,
Kik az élet viharában is velünk vagytok szüntelen.
Talán nem is tudjuk mind ezt megköszönni, 
De szívből tudunk mindezért szeretni, 
Köszönet és hála nektek mindenért, 
A jó Isten áldása szálljon rátok mindezért.

(Antóni Sándor: Nőnapi Köszöntő)

Biri Község Önkormányzata és a Dankó Pista 
Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános Iskola, Szak-
képző Iskola, Gimnázium és Kollégium férfi dol-
gozói március 8-án a Faluházban köszöntötték Biri 
Község minden Hölgyét. Az iskolások műsorral a 
férfiak pedig, étellel-itallal, no meg persze az el-
engedhetetlen virággal köszöntötték lányainkat és 
asszonyainkat.

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
A képviselő-testület 2013. március 7-i ülé-

sén megalkotta az önkormányzat költségveté-
séről szóló rendeletét 137,7 millió forint be-
vételi- és kiadási főösszeggel. Hiányunk nincs, 
sőt többmillió forint lekötött betéttel rendel-
keztünk január 1-jén.

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-
keretét három főben, míg a közfoglalkoztatottak 
létszámát 78 főben határozta meg.

Az idei költségvetés legnagyobb kiadási tételét 
a szociális juttatások jelentik (75 millió forint). 
A település-gazdálkodási feladatokra 8,2 millió 
forintot, míg a társulásokból eredő feladataink 
finanszírozására 3,6 millió forintot terveztünk.

Természetesen ebben az évben sem feledkez-
tünk meg a társadalmi és egyéb szervezetek támo-
gatásáról: 1,5 millió forint támogatásban része-
sítjük a polgárvédelmet, a helyi sportegyesületet 
(labdarúgás), a nagycsaládosok helyi szervezetét, 
valamint a nyugdíjas klubot.

A karbantartási és fejlesztési kiadásokra 13 
millió forintot építettünk be a büdzsébe. A fej-
lesztések között például kerékpárút és egészség-
ház megépítését terveztük. Természetesen ezek 
megvalósítása csak megfelelő támogatottságú pá-
lyázatok elnyerése esetén realizálható.

Folytatjuk időskorú lakosaink szociális étkez-
tetésének támogatását is (5,6 millió forint): 75 
nyugdíjas korú birisi fél áron kaphatja az ebédet 
ebben az esztendőben is.

Mindezeken túl közel 10 millió forint tarta-
lékot képeztünk, mely az évközi többletigények, 
valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

Almási Katalin – polgármester

Költségvetés – 2013.
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Gesz t e r éd i  kö z ö s  önko rmányza t i  h i va ta l
„Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok 

a járáson belüli községi önkormányzatok, amelyek 
közigazgatási területét legfeljebb egy település köz-
igazgatási területe választja el egymástól, és a közsé-
gek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt.” – 
rendelkezett az önkormányzati törvény 2013. január 
1-jén hatályba lépett 85. § (1) bekezdése.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 154 önkormány-
zat volt kötelezett közös önkormányzati hivatal létreho-
zására. Ennek következtében 51 körjegyzőség szűnt meg 
2012. december 31-én, s még nem tudjuk összesen hány 
közös önkormányzati hivatal alakult 2013. február 28. 
napjáig.

A törvényi kötelezésre tekintettel 2013. január 30-án 
Almási Katalin Biri Község és Kemény József Geszteréd 
Község polgármestere egyeztetett a megállapodás lehető-
ségéről. Ezt követően a két képviselő-testület egy közös 
megbeszélésen döntött a megállapodás előkészítéséről. 

A végleges döntést, tehát a közös önkormányzati hi-
vatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodást 
2013. február 21-én fogadta el Biriben a két grémium 
a közösen megtartott ülésén, minősített többségű sza-
vazatával.

Természetesen most sem múlhatott el vita nélkül az 
ülés, most is akadtak olyan birisi képviselők, akik még a 
törvényekkel szemben is csak a „maguk igazát” szajkóz-
ták. Palicz György Tamás elmondta „azzal szeretnénk, 
hogy a közös hivatal létrehozásával kapcsolatban kér-
nénk, hogy egy közös jegyzőt szeretnénk, és nem szeret-
nénk aljegyzőt.” Közben elmondta azt is, hogy február 
15-én a birisi testület olyan döntést hozott, miszerint „a 
képviselő-testület a pénzügyi bizottság javaslata alapján 
úgy dönt, hogy a közös önkormányzati hivatal feladatait 
egy jegyző lássa el, aljegyző nélkül.”

A felvetett „problémára” Kemény József polgármester 
válaszolt: „Nálunk ilyen szavazás nem történt, mert nem 
is történhet, mert a munkáltatói jogok gyakorlója a jegy-
ző felett egyértelműen a polgármesteré. Úgyhogy nem is 
értem, miről is szavazott a birisi képviselő-testület!”

Kemény József Geszteréd polgármestere és  
Almási Katalin Biri polgármestere

Természetesen Szilágyi Mihály sem maradhatott el 
a hozzászólók mögött. Tőle a következőt hallhattuk: 
„Hadd mondjak el én is valamit! Ha nem támogassátok 
a javaslatunkat, én felállok és elmentem haza, akkor én 
nem veszek részt ebbe a közös hivatalba. Én bezártam a 
füzetemet és elmegyek haza. A Kormány elindított egy 
programot és mi nem kívánunk benne részt venni! Al-
jegyző, főjegyző, hagyjuk már!”

Ha már a jegyzők kerültek célkeresztbe, én is hozzá-
szóltam a felvetéshez: „A törvény szerint egy hivatalnak 
egy jegyzője van, erről szól a megállapodás is. A hivatalt 
a jegyző vezeti. Az aljegyző kérdése pedig hatáskör el-
vonás lenne, mert az a két polgármester jogosítványa… 
Innentől kezdve a két polgármester hatásköre a jegyző és 
az aljegyző kérdése; és ha a jegyző azt javasolja, akkor a 
két polgármester eldönti, hogy akarnak aljegyzőt foglal-
koztatni, vagy nem…”

Ezt követően a geszterédi képviselő-testület egyhan-
gúlag, majd a birisi képviselő-testület négy igen, három 
nem szavazattal, tartózkodás nélkül, azaz minősített 
többségű döntésével elfogadta a megállapodást.

Almási Katalin polgármester ennek megfelelően ki-
hirdette: „A közös hivatal létrejött. A gesztor önkor-
mányzat Geszteréd lett, a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja Kemény József polgármester úr.”

A geszterédi alpolgármesterek: Dr. Kovács Sándor és 
Szabó József

Polgármester Asszony zárszava aztán végképp „betet-
te a kiskaput” a három nemmel szavazó képviselőnk-
nek, s - 1631 perckor - nagy sebbel-lobbal Palicz György 
Tamás, Szilágyi Mihály és Szőllősi Tamás az üléstermet 
elhagyta.

Ezt követően az ülés békességben és egyetértésben 
zajlott. A geszterédi képviselők elfogadták a geszterédi 
polgármesteri hivatal, a birisi négy képviselő pedig a 
birisi polgármesteri hivatal megszüntető okiratát. Már 
csak egy döntés volt hátra: a grémium megszavazta az új 
hivatal alapító okiratát is.

A megállapodás szerint a 2013. március 1-jével 
megalapított új hivatal neve: „Geszterédi Közös Ön-
kormányzati Hivatal”, amelynek székhelye Geszteréd, 
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Petőfi utca 7. szám. Biriben a közös hivatal állandó jel-
leggel „Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Biri 
Kirendeltsége” elnevezéssel kirendeltséget működtet a 
Birit érintő hatósági, önkormányzati és pénzügyek hely-
ben történő intézése céljából. A közös hivatal létszáma 
12 fő, tehát 6-6 köztisztviselő dolgozik Biriben és Gesz-
teréden is. 

A közös hivatalt a két település polgármestere irá-
nyítja oly módon, hogy a polgármesterek egyetértése 
szükséges a közös hivatal köztisztviselője, alkalmazottja 
kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, fel-
mentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és 
jutalmazásához.

A közös hivatalt a jegyző vezeti. A két polgármester 
úgy egyezett meg a hivatalvezető személyéről, hogy a 
jegyző Biri Község korábbi jegyzője, míg az aljegyzői 
feladatokat Geszteréd volt jegyzője látja el. Ennek kö-
vetkeztében a jegyző a kirendeltségen, míg az aljegyző a 
székhelyen dolgozik.

A közös hivatal vezetői: 
Pálffyné dr. Szabó Ibolya aljegyző 

és Gyirán Zoltán jegyző
A közös testületi ülés kissé „vegyes érzelmű” hangu-

latban ért véget, hiszen a maradó birisi képviselők szé-
gyellték, hogy a geszterédiek előtt zajlódott a „cirkusz”, 
a geszterédiek pedig kellemetlenül érezték magukat, 
hiszen ők azért ragaszkodtak Birihez, mert úgy gondol-
ták, hogy egy hozzájuk hasonló mentalitású, nyugodt, 
higgadt, lokálpatrióták alkotta, a törvények szellemében 
tevékenykedő testülettel köthetnek megállapodást. Ezt 
tükrözték Kemény József polgármester szavai is: 

„… Egy dolgot szeretnék mondani és továbbra 
is ehhez szeretnénk tartani magunkat. Ha a két 
testület úgy dönt, hogy egyesül az önkormányzat, 
én nem akarok Biri életébe beleszólni, és ha ezt 
normálisan csináljuk, a lakosság ebből semmit 
nem fog észrevenni, hogy Geszteréd és Biri csat-
lakozott. Ha viszont a ti oldalatokról ilyen viták 
vannak, ebből csak a cirkusz lesz. Érpatakkal 
éppen az ilyen vitákat szerettem volna elkerülni. 
Szeretném, ha nyugvópontra kerülne ez a kérdés, 
de ennek nem itt van a helye. …”

Gyirán Zoltán – jegyző

Biri Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthe-
tő elnevezések tilalmával összefüggő módosításáról 
szóló 2012. évi CLXVII. törvény 4. §-ának ren-
delkezései alapján 2/2013. (II.8.) határozatával a 
biri 307, a biri 335/1 és a biri 367 helyrajzi számú 
ingatlanok elnevezését – 2013. március 1. napi ha-
tállyal – Vörös Hadsereg útról Fő útra, míg a 66/1 
helyrajzi számú ingatlan elnevezését Mező Imre 
utcáról Mező utcára változtatta.

A Vörös Hadsereg úti változás 107 lakott csa-
ládi házat, 16 lakatlan ingatlant, 12 telket, 4 te-
lephelyet, 6 üzlethelyiséget és egy közintézményt; 
míg a Mező Imre utcai változás 53 lakott családi 
házat, 16 lakatlan ingatlant, 11 telket, 3 iskola-
épületet és egy templomot érint.

A változást 2013. március 4-én rögzítettük a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala rendszerében. Ennek megfele-
lően minden érintett lakos felkeresheti az illetékes 
okmányirodát, ahol – a személyazonosító igazol-
vány és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány be-
mutatását követően – illeték- és költségmentesen 
átvezetik okmányaiban a változást. 

A Nagykállói Okmányiroda ügyfélfogadási ide-
je: hétfői és szerdai napokon 800-1200 és 1300-1600 
óra között, keddi és csütörtöki napokon 800-1200 
óra között, pénteken az ügyfélfogadás szünetel.

A Balkányi Okmányiroda ügyfélfogadási ideje: 
hétfői, keddi és szerdai napokon 800-1600 óra kö-
zött, csütörtöki és pénteki napokon 800-1200 óra 
között.

Kérek tehát minden érintett birisi lakost, hogy 
az utcanévváltozást – 60 napon belül – szívesked-
jék átvezettetni valamelyik illetékes okmányiro-
dában!

A változást illeték és közzétételi költségtérítés 
megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíró-
ságnak, ha az önkormányzati döntés alapján a 
cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) 
a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, 
illetve házszám változására vonatkozik. A cég a 
változást 180 napon belül köteles bejelenteni a 
bíróságnak.

Almási Katalin – polgármester

Közterületnév-változás
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Az MTI arról adott hírt február közepén, hogy 
szennyvíztisztító telep épül Nagykállóban. A cikk 
a továbbiakban így folytatódott:

„Nettó 760 millió forintos beruházási költséggel, 
nagyrészt uniós támogatás segítségével szennyvíz-
tisztító telep épül a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Nagykállóban – közölte a város önkormányzata.

Az eddig használt telep túlterhelt, ezért vált szük-
ségessé egy új létesítmény építése. A program a 10 
ezer lakosú Nagykálló és a közelében lévő Biri község 
szennyvizének tisztítását teszi lehetővé úgynevezett 
eleven iszapos és természetes tisztítás technológiájá-
nak kombinálásával.

A rendszer alkalmazásával a tisztítási hatásfok növe-
lése mellett az üzemeltetési költségek is csökkennek, 
valamint minden évszakban biztonságos határértékre 
történő szennyvíztisztítást eredményez.

A nettó 760 millió forint értékű beruházást az Eu-
rópai Unió 737 millió forinttal támogatja, a fennma-
radó részt saját forrásból, illetve a magyar állam önerő 
alapjából elnyert támogatással finanszírozza a szabol-
csi város önkormányzata.

A kivitelezés idén februárban kezdődik, a beruhá-
zás műszaki átadás-átvételét pedig várhatóan 2014 
áprilisában tartják meg.”

Új szennyvíztisztító telep

Február 26-án értesített a Magyar Élelmiszer-
bank Egyesület, hogy a 2013-as Élelmiszerlavina 
pályázatukra benyújtott pályázati anyagunkat be-
választották a programban való részvételre. Ennek 
következtében közel egy hold nagyságú terület be-
ültetéséhez kapunk vetőmagot (paradicsom, papri-
ka, vöröshagyma, konzervuborka, burgonya). 

A vetőmagot március 12-én szállította Biribe két 
alpolgármesterünk: Katona István és Vasas László.

Élelmiszerbank Egyesület

A termőföldre vonatkozó elővásárlási és 
előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes sza-
bályairól szóló 16/2002. (II.18.) Kormányrende-
let rendelkezései 2012. december 29-i hatállyal 
az alábbiak szerint változtak: A termőföld vételi 
ajánlatok kifüggesztési határideje 15 munkanap-
ról 60 napra változott. A termőföld haszonbérleti 
ajánlatok kifüggesztési határideje 15 munkanap-
ról 15 napra változott. Az ajánlatot elfogadó, il-
letve az előhaszonbérleti jogáról lemondó jognyi-
latkozatot a közlés napját követő 15 napon belül 
teheti meg a jogosult.

Vételi ajánlat

Az Élet Bölcsője Közhasznú Egyesület, s a Ci-
vil Kontroll Biri – Polgárőr Egyesület örömmel 
értesíti a község lakóit, hogy a hulladékszállítási dí-
jat 2013 tavaszától már a nagyobb fizetési fegyel-
met maga után vonó, ún. postai sárga csekken 
kell megfizetni.  Több hónapos kálvária, valamint 
egyoldalú, csak a Szolgáltató igényeit szem előtt tar-
tó nyilatkozatok után végre eredményt értünk el. 
Eredményt, amely az önök kitartásából, valamint az 
új Szolgáltató pozitív hozzáállásából jött létre. Neki 
ezt köszönjük, önöknek pedig az elismerő szavakat, 
s a vég nélküli biztatást! Kérjük, a megkapott csek-
ket – lehetőségeik szerint – időben fizessék be, hi-
szen ez által biztosítható, hogy meg is maradjon 
ez a díjfizetési lehetőség. Egyesületeink továbbra is 
szorosan együttműködnek (egymással is, és állami 
szervekkel is), új ügyekkel is foglalkozunk, éppen 
a napokban érte el a napi megkeresések száma azt 
az értéket, amely mellett már nem mehetünk el szó 
nélkül. Egy újabb szolgáltató akadt horogra…

Élet Bölcsője, Civil Kontroll

Hulladékszállítási 
díj rendezése

Február elején döntött a képviselő-testület a 2013. évi 
bérleti díjak mértékéről. Az előterjesztésben – a múlt évi 
inflációnak megfelelően – 5%-os díjemelés szerepelt, így 
emelte a testület a háziorvosi szolgálat és a védőnői szol-
gálat helyiségbérleteinek mértékét, s természetesen ilyen 
mértékben növekedett a Községháza tetejére kihelyezett 
antennák helyének bérlete is. Ezt megelőzően azonban 
két képviselő (Palicz György Tamás és Szilágyi Mihály) az-
zal a javaslattal élt, hogy a képviselő-testület a „Balogh-F” 
Kft.-nek a Vízmű-telep, valamint az ivóvíz- és szennyvíz-
hálózat éves bérleti díját – a javaslatban szereplő 630.000 
forinttal ellentétben – 2013-ban nulla forintban állapítsa 
meg. A testület többsége meg is szavazta a javaslatot.

Az is érdekessége volt a napnak, hogy a testületi ülést 
megelőző – Szőllősi Tamás által elnökölt – pénzügyi bi-
zottsági ülésen olyan javaslatot tettek a bizottság tagjai, 
hogy „a szociális étkeztetésben részesülőket felül kell vizs-
gálni, kerüljön megállapításra egy jövedelemhatár, illetve 
vegyék figyelembe a szociális körülményeket.” Véleményük 
szerint ugyanis sok az az összeg, amit 75 rászoruló nyug-
díjas étkeztetésére költünk évente.

Úgy tűnik, hogy az évi 75.600 forint, amit egy-egy 
nyugdíjas étkeztetésének támogatására fordítunk (kvázi 
13. havi nyugdíj gyanánt), nem ér annyit, mint a Víz-
mű-telep éves bérleti díja! Különös! … Végül a költ-
ségvetésben mégis változatlanul hagyták képviselőink a 
nyugdíjasok étkeztetésének támogatását.

Gyirán Zoltán – jegyző

Bérleti díjak
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XII. Böllérverseny
2013. január 19-én Napkoron szállingózó hóesés-

ben kezdődött a XII. Napkori Nemzetközi Böllér-
verseny, mely azonban nemcsak a disznóvágásról, 
feldolgozásról, a -torosról szólt, hiszen igen rangos 
előadók (4 for Dance, Pataky Attila, Oláh Gergő, 
Nótár Mary, a Kormorán együttes) adták meg a disz-
nófesztivál alaphangját.

A tizenkettedik napkori böllérversenyre a Birisi Vil-
lámkezűek ugyanolyan lelkesedéssel, ugyanakkor jóval 
összeszokottabban készültek, mint az első megmérette-
tésre. A csapat összetétele és a támogatók névsora évről-
évre kicsit változik. Az idei évben Bánházi Barnabás, a 
balkányi székhelyű Cellspan Kft. ügyvezetője személyé-
ben talált új támogatóra, aki valamennyi csapattag ré-
szére új kötényt és védősapkát ajándékozott, valamint 
különböző eszközökkel, felszereléssel járult hozzá a ver-
senyhez.

A szállingózó hóesés nem vette el a csapatok kedvét 
a versenytől. A Birisi Villámkezűek ugyanazon a helyen 
állították fel a sátrat és alakították ki az udvart, ahol az 
előző évben is. Ezzel cél volt az is, hogy a visszajáró láto-
gatók és vendégek könnyen megtalálják a csapatot. 

Az elmúlt évek alatt a csapatban kialakultak az egyes 
tagok feladatai. A vendégfogadás és a vendéglátás ruti-
nosan folyt, ugyanakkor mégis jól esett a fogadtatás a 
sok mosolygó, jó kedvű, vidám csapattag láttán, akiken 
egyáltalán nem látszott az egész napos nagy „hajtás”.

A vendégek és a látogatók zenés szórakoztatásáról, ha-
sonlóan az előző évekhez Szilágyi Gábor és zenész ven-
dég barátai gondoskodtak, a jó hangulat garantált volt.

Nagy István és Orosz János „töltögetés” közben

A kora délutáni órákban a Birisi Villámkezűek ven-
dégül látták Fazekas Sándor Vidékfejlesztési Minisztert, 
valamint Budai Gyulát a Vidékfejlesztési Minisztérium 
parlamenti államtitkárát is, akik hosszabb időt töltöttek 
a csapatnál. Mindezek mellett azért folyamatosan készül-
tek a disznótoros finomságok a zsűri Díjaiért. 2013-ban 
a csapat megkapta a Böllérek Legjobbja címet. Ezzel 
az elismeréssel a korábbi években egyszer már jutalmazta 

a zsűri a Birisi Villámkezűeket; most másodszor kapták 
a megtisztelő címet! Gratulálunk a csapat valamennyi 
tagjának a sikeres munkához! 

Keményné Barna Angéla

Dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium 
parlamenti államtitkára (országgyűlési képviselőnk) 

a Böllérversenyen

Nyolc- és hatórás foglalkoztatási formában 
folytatódik a Start munkaprogram, az érintet-
tek bérét pedig havonta utalják a továbbiakban. 
(Forrás: MTI)

A kormány áttekintette a tavalyi közfoglalkozta-
tási program végrehajtását, és megállapította, hogy 
sikeres volt, kellő mértékben hozzájárult az elma-
radott térségekben a foglalkoztatás növeléséhez. A 
tárca jelezte: a kormány döntött arról, hogy a Start 
munkaprogramot 2013-ban az előző évi közfog-
lalkoztatás mintájára folytatni kell, és a nyolcórás 
foglalkoztatási forma továbbra is túlsúlyban lesz a 
hatórás foglalkoztatás mellett. 

A kormány felmérte a bérfizetés gyakoriságának 
kérdését is, eddig heti rendszerességgel kaptak fi-
zetést a közfoglalkoztatottak. A felmérés eredmé-
nye szerint az érintettek a havi bérfizetést részesítik 
előnyben, ezért a kormány döntött arról, hogy ha-
vonta utalják a béreket. 

A közfoglalkoztatási programok idei végrehajtá-
sát a kormány három hónapon belül ismét átte-
kinti.

Fizetés havonta
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Az idősebb generációra is gondolva – a járásból 
három-négy nyugdíjas klub tagjait meginvitálva – 
minden évben megrendezzük összejövetelünket, 
ahol iskolánk tanulói műsorral kedveskednek a 
megjelenteknek, majd kezdetét veszi a zenés-táncos 
mulatság. 

Rejtvényfejtés közben a birisiek
Így történt ez idén is. Február 22-én az iskola ét-

kezőjében tartottuk meg a Szépkorúak Farsangját. A 
rendezvényen Nagykálló, Kállósemjén, Geszteréd, és 
természetesen Biri szépkorú érdeklődői vettek részt.

A nagykállóiak
A farsangi bál elmaradhatatlan, szinte kötelező 

programja volt – a finom vacsora (babgulyás, töltött 
káposzta és sütemény) mellett – a résztvevők rövid 
fellépése. A győztes nyugdíjas klub (Kállósemjén) 
egy hétvégi pihenést nyert, … persze teljes ellátással! 

A győztes kállósemjéniek
Ifj. Szálku István – ügyvezető 

Szépkorúak farsangja
Április 12-14-én Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyében, nagykállói központtal, a kistérség környező 
településeinek érintésével – a Vitál-Sziget Kft. szer-
vezésében – harmadszor kerül megrendezésre terep-
rali-verseny, amely ezúttal a Toolimpex Kupa nevet 
viseli. A tervezett útvonal érinti Balkányt, Szakolyt, 
Kállósemjént, és természetesen Birit is.

Az első tereprali-verseny (2011) egyik résztvevője
A rendezvény útvonala az előző évihez képest 

változatlan, de a minősítés a korábbi évekhez ké-
pest magasabb: köszönhetően az előző két év sike-
res sportszakmai lebonyolításának – amelyben pá-
lyabiztosító személyzetként az érintett települések 
polgárőregyesületei is oroszlánrészt vállaltak –, a fu-
tam ezúttal már nemzetközi viadalként, a Nemzetkö-
zi Automobil Szövetség (FIA) által kiírt Közép-Euró-
pai Zóna Trófea versenysorozat egyik állomásaként 
szerepel. A verseny természetesen továbbra is része a 
Tereprali Országos Bajnokságnak is.

… és egy másik 2012-ben
A terepjárókból, krosszmotorokból és quadokból 

álló versenyzői mezőny túlnyomórészt mezőgazda-
sági utakon, lakott területen kívül versenyzik, így a 
települések közlekedésére nincs hatással és termé-
szetvédelmi területeket sem érint az útvonal.

Mészáros Sándor – szervező

Tereprali-verseny
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Köszöntöm a Biri 
Hírmondó Olvasóit! 
Adorján Anita vagyok, 
a Geszterédi Közös Ön-
kormányzati Hivatal 
dolgozója. Az előző esz-
tendő szeptembere óta 
– közfoglalkoztatottként 
– veszek részt az Önkor-
mányzat munkájában, 
így lehetőségem volt 
megismerkedni a hivatali mindennapokkal, s termé-
szetesen az ügyeiket intéző ügyfelekkel is. Tanulmá-
nyaimat a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán végeztem, ahol első diplomámat, mint 
igazgatásszervező szereztem. Ezt követően „summa 
cum laude” minősítéssel elvégeztem a mesterképzést 
is, s megkaptam második diplomámat, mint okleve-
les közigazgatási menedzser. Az itt elsajátított tudást 
szeretném kamatoztatni a gyakorlatban. 

Az egyetemen eltöltött évek alatt kerültem először 
kapcsolatba Biri Község Önkormányzatával, ahol a 
kötelező szakmai gyakorlatomat töltöttem, így nagy 
öröm számomra, hogy ismét visszatérhettem ide 
most már, mint dolgozó.

A jövőben én foglalkozom a gyámügyekkel, vala-
mint a közfoglalkoztatással. Az új feladatok nagy ki-
hívást jelentenek számomra, de arra törekszem, hogy 
a munkámat hatékonyan, és a közösség hasznos tag-
jaként végezhessem.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a felmerült kér-
déseikkel forduljanak bizalommal hozzám!

Adorján Anita

A március elsejétől beinduló közmunkaprogram kereté-
ben Biriben negyven embert foglalkoztat az önkormányzat, 
akiknek túlnyomó többsége a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban (FHT) részesülők közül került ki. A tavalyi 
évhez képest előrelépés, hogy a közfoglalkoztatottak jelen-
leg nyolcórás munkaidőben dolgoznak. A foglalkoztatottak 
már átestek az orvosi vizsgálaton, a tűz- és munkavédelmi 
oktatáson, és már elkezdődött a tényleges munka is.

Három nagyobb programra oszthatjuk a településen 
megvalósuló közfoglalkoztatást:

- a téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás
- a csapadékelvezető rendszer kialakítása
- mezőgazdasági földutak rendbetétele

A téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás keretében 
tizenhét főt alkalmazunk, melyből öt fő csökkent munka-
képességű. A program 2013. március 1-jétől 2013. május 
31-ig tart, a csökkent munkaképességűek esetében pedig 
2013. december 31-ig. A brigádot Palicz György Tamás 
vezeti, akinek a munkáját, Blaskó László segíti. A csökkent 
munkaképességűekből álló csapatot Vajda Pál irányítja. 

A program keretében a 2012-es évhez hasonlóan 2013-
ban is szeretnénk folytatni a gyérítést, ritkítást. Az önkor-
mányzati tulajdonú fasorok ritkításával az önkormányzat-
hoz tartozó intézmények fűtését oldjuk meg. A program 
keretében valósul meg a fák kivágása, a gallyazás, a gallyak 
elégetése, a fa beszállítása, valamint annak feldarabolása is.

Az öt fő csökkent munkaképességű személy felújítási, 
karbantartási munkákat végez, valamint a Tájház mögötti 
kertben konyhakerti növények termesztésével fog foglal-
kozni. 

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Magyar Élel-
miszerbank Egyesület 2013-as „Élelmiszerlavina” pályáza-
tára, amelyet elnyertünk. Ennek keretében a termeléshez 
szükséges vetőmagokat (paradicsom, paprika, uborka, vö-
röshagyma, burgonya) a Magyar Élelmiszerbank Egyesület 
biztosítja számunkra.

A másik nagyobb program a bel- és külterületi csapa-
dékelvezető rendszer kialakítása, melyben tizenkét főt fog-
lalkoztatunk, 2013. március 1. és 2013. december 31. kö-
zött. Vezetőjük Vasas László, akit két fő munkavezető segít 
a munkában. A program során szeretnénk az árokfelületek 
fű- és parlagfű nyírását, valamint az átereszek javítását el-
végezni. 2012-ben a megrongálódott vízelvezető árkok egy 
részének felszedése, újrarakása megtörtént. A nyitott víz-
elvezető árok építését is folytatni szeretnénk a Szabadság, 
valamint a Zrínyi Ilona utcán.

A mezőgazdasági földutak rendbetétele programban ti-
zenegy közfoglalkoztatott vesz részt 2013. március 1-jétől 
2013. október 31-ig, Katona István vezetésével. A mun-
kavezetői teendőket Bálint Judit látja el. 2012-ben a start-
munka program keretében a mezőgazdasági utak nagy 
részét sikerült feltölteni, elegyengetni, a szezonális munka 

Közfoglalkoztatás 2013.
alkalmával azonban igen nagy a forgalom a mezőgazdasági 
utakon, így már kisebb esőzések alkalmával is folyamato-
san kell egyengetni, a belvizet elvezetni. Ezért szükséges 
folytatni a megkezdett feltöltést illetve ahol szükséges, víz-
elvezető árkot kell építeni. 

Az utak állapotának további javítását, az utak szélesíté-
sével, fakinövések kivágásával, folyamatos gyomtalanítás-
sal, parlagfű irtással próbáljuk elérni. 

Közfoglalkoztatásra jelenleg ezen három program ke-
retében nyílt lehetőségünk, amelyekkel igyekszünk a te-
lepülésen élők, és a település élet- és környezetminőségét 
javítani, s bízunk benne, hogy a későbbiekben újabb mun-
kavállalókkal tudjuk bővíteni a meglévők számát. Sajnos 
azonban a tapasztalataink azt is mutatják, hogy a megkere-
settek egy része nem szívesen, vagy egyáltalán nem vállalja 
el a felkínált munkalehetőséget. A mi célunk az, hogy a 
lehetőségeinkhez mérten a legtöbb birisi lakos elhelyez-
kedésében segítséget tudjunk nyújtani, ehhez azonban a 
munkavállalók együttműködésére is szükségünk van.

Adorján Anita



B i r i  H í r m o n d ó8

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény 8. §-a értelmében az ember környe-
zetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulaj-
donjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat 
elűzése, elhanyagolása, vagy kitétele tilos!

Persze mindezt nem azért vetettem papírra, hogy telje-
nek kiadványunk lapjai, hanem azért, mert a kóbor ebek 
egyre több gondot okoznak kicsiny falunk utcáin! Ezt bi-
zonyítja ez a harminckét birisi lakos által aláírt kérelem 
is: „Alulírottak településünk lakosainak többsége nevében 
fordulunk Önhöz. Végre elértük, hogy településünk szép, 
tiszta és rendezett lett. Sajnos csak biztonságban nem tu-
dunk kilépni az utcára.

Köztudott, hogy településünkön elszaporodtak a kó-
bor, gazdátlan kutyák. A falu közintézményei és az élel-
miszerüzlet környékén szinte félve közlekedünk. Már 
ott tartunk, hogy a gyerekeket a szülők félve viszik az 
intézményekbe és az orvoshoz. A korai munkába igyek-
vők is veszélyeztetve vannak. Az idősebb korosztály már 
alig mer kilépni az utcára. Templomba is félünk elmenni. 
Veszélyeztetve van testi és egészségügyi állapotunk. Hogy 
lehet elnézni az élelmiszer bolt ajtajában tartózkodó vö-
rös és fekete kutyát? (Nincsenek beoltva, féregtelenítve.) 
Február 24-én templomból hazajövetben rátámadtak és 
felborítottak egy kerékpárral közlekedő idős férfit; majd 
a gyalogos idős hölgyekre támadtak. Jön a tavasz és ret-
tegésben élünk. Szeretnénk, ha a kutyák elkerülnének a 
közterületekről. Reméljük, gondjainkat, kérésünket meg-
oldás követi és nyugodtan kiléphetünk településünk ut-
cáira, tereire!”

A kérelmet átadó Kémeri Ferencnének (Terike néni-
nek) elmondtam, magam is látom a problémát, melynek 
megoldása érdekében már két alkalommal hívtam ki a 
tiszarádi Szabolcs-Factum Kft.-t, a gyepmestert (régies ne-
vén: a sintért). A sintér-razzia alkalmával azonban csupán 
egyetlen kutyát tudtak befogni Biri közterületein, ugyanis 
azok többsége egyik pillanatról a másikra láthatatlanná 
vált, mintha a föld nyelte volna el őket. Majd miután a 
hivatásos gyepmesterek dolgavégezetlen elhagyták a falut, 
a kóbor ebek – mintegy varázsütésre – ismét az üzlet előtt 
sétálgattak. 

Néhány nap elteltével többen is elmesélték, hogy „va-
laki”, miután észlelte a sintér-veszélyt, a kóbor állatokat 
biztonságos helyre zárta, majd a veszély múltával ismét 
szélnek eresztette őket… 

Ezzel kapcsolatosan több kérdés is felmerülhet ben-
nünk. Egyrészt, ha már a „jótét lélek” annyira félti a kóbor 
ebeket, akkor miért nem viszi haza és neveli őket otthon? 
Másrészt, ha a „jótét lélek” napról napra végignézi, hogy a 
vörös és a fekete kivert eb gyerekekre és felnőttekre támad, 
hogyan fog majd akkor vélekedni, ha ő vagy hozzátarto-
zója lesz az áldozat? Végül pedig a legalapvetőbb kérdés: 
Hogyan lehet egy felnőtt ember ennyire felelőtlen?

Gyirán Zoltán – jegyző

Kóbor kutyák
Hegedűs Mihály a becsületes nevem, évek óta birisi 

lakos vagyok már, de úgy érzem, mintha egész életem-
ben itt éltem volna – ezt szomszédjaim, és a falu lakosa-
inak szeretete, támogató megbecsülése mondatja velem. 
Első perctől kezdve megragadott a törődés és a bizton-
ságérzet, amelyet itt tapasztalok.

Mindennapjaimat a birisi gyerekek tanításával, neve-
lésével töltöm, s őszintén elmondhatom, hogy ilyen ren-
des, szorgalmas, törekvő gyerekeket nem hordott még a 
hátán a föld. Nem csak informatikára, hanem az életre is 
igyekszem tanítani őket – bár csak harminc éves vagyok.

Mérnöki diplomám megszerzése után kisebb kité-
rőket követően voltam tűzoltó szolgálatparancsnok is 
Újfehértó és vonzáskörzetében, majd Biriben ajánlottak 
nekem állást.

Miután megismertem az iskola igazgatóját, aki egy-
ben – nemrégiben államilag kitüntetett – polgármestere 
is kisfalunknak, tudatosult bennem, hogy megtaláltam 
azt a falut, amely otthonom lehet, és a családomnak is 
biztonságot nyújthat.

Most két év elteltével el kell mondanom, NEM 
CSALÓDTAM. Házat vásároltam, melyet szomszéd-
jaim (Rinyu Ferenc, Bohács György, Béni Zoltán és 
Vass Gyula) segítségével otthonommá tehettem. Azóta 
mindent megteszek párommal, Fábián Évával együtt, 
aki korábban a védőnői feladatokat látta el, hogy a falu 
megbecsült polgára lehessek.

Ezért igyekszem tevékenyen részt venni a közösségi 
életben sok más polgár mellett. Tevékeny részese vagyok 
a falusi rendezvényeknek (Idősek farsangja, Majális, 
Tócsni Fesz-
tivál, Min-
denki ka-
rácsonya) , 
s már két 
a l k a l o m -
mal is részt 
vettem az 
élelmiszer-
a d o m á n y 
gyűjtésén.

Gyakor-
latias em-
ber hírében 
állok, de 
a tűzoltók 
védőszentje 
Szent Fló-
rián hitval-
lását én is 
vallom: 

„Ha baj van, segítek: Istennek dicsőség, 
embernek tisztesség!”

Köztünk él: Hegedüs Mihály
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A húsvét a zsidóság és a kereszténység egyik legna-
gyobb ünnepe.  A zsidó vallásban Pészahkor (jelentése: 
elkerülni, kikerülni) ünneplik az egyiptomi rabságból 
való szabadulást. Magyarul a kovásztalan kenyér (ma-
cesz) ünnepének is nevezik, mert a fáraó annyi időt sem 
hagyott a zsidóknak az Egyiptomból való távozásra, 
ameddig a kenyerüket megkeleszthették volna. 

A keresztény húsvét Jézus Krisztus feltámadásáról 
történő megemlékezés. A keresztény húsvét időpontját 
a 325. évi niceai zsinaton állapították meg. E szerint a 
tavaszi napéjegyenlőséggel (március 21.) egybeeső, vagy 
az azt követő holdtölte utáni első vasárnap a húsvétva-
sárnap. A húsvét így, ellentétben a karácsony ünnepével, 
minden évben más napra esik (ún. mozgó ünnep), de 
mindig március 22. és április 25. között.

A magyar és az európai keresztény hagyományban az 
egész húsvéti ünnepkör során kiemelt jelentőséget kap-
nak az ünnep egyes szakaszai.

Hamvazószerda a farsang utáni első nap, a húsvét 
ünnepét megelőző negyven napos nagyböjt kezdete. 
Hamvazószerda az őskeresztény hagyományból merít: a 
hívők a vezeklés részeként hamut szórtak a fejükre. Még 
ma is őrzik ennek emlékét: az előző évben megszentelt 
és elégetett barka hamujából a pap hamvazószerdán (és 
nagyböjt első vasárnapján) keresztet rajzol a hívek hom-
lokára.

A húsvét ünnepét megelőző vasárnap, virágvasárnap 
arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálma-
ágakat lengető tömeg közepette vonult be szamárháton 
Jeruzsálembe.

A húsvéti ünnepeket megelőző, úgynevezett nagy-
hét legfontosabb napjai a nagycsütörtök, nagypéntek és 
nagyszombat.

Nagycsütörtökön elhallgatnak a harangok, „a haran-
gok Rómába mennek”, s legközelebb csak nagyszom-
baton szólalnak meg újra. Nagycsütörtököt zöldcsütör-
töknek is nevezték, sokfelé friss sóskát, spenótot, vagy 
éppen csalánt főztek, s az a hiedelem járta, hogy így jobb 
lesz a termés. A csirkéket is friss zölddel etették.

Nagypénteken tilos húst enni. Az ilyenkor szokásos 
étrend a rántott leves, a tészta, az ecetes-hagymás hal, 
amit ruszlinak is hívnak, vagy éppen a tojásos, tejes 
ételek. A hiedelem szerint ezen a napon nem sütnek 
kenyeret, mert az ilyen kenyér kővé válna. A pénteki 
nap egyébként sem tartozik a szerencsés napok közé, 
nagypéntek különösen nem, hiszen a keresztény egyház 
szerint ez Jézus megfeszítésének emléknapja. Időjárással 
kapcsolatos jóslások is fűződnek ehhez a naphoz. Eső 
esetén jó tavaszt jósolnak, ha szép az idő, akkor üszkös, 
rossz termés lesz. A víz, amely megtisztít, különös jelen-
tőséggel bír ezen a napon. Úgy tartják, aki nagypénteken 
napfelkelte előtt megfürdik, azon nem fog a betegség. 
Ezt a mosdást, nemcsak betegség ellen tartották jónak, 

Húsvéti ünnepkör 
és szokások

hanem szépségvarázslónak, sőt a szeplő ellenszerének. A 
nagypénteki jószágfürösztés is sokfelé volt ismert, ha-
sonló egészségvarázsló célzattal.

A tisztasággal volt kapcsolatos a féregűzés is, melynek 
nagyszombat volt az ideje. Jászdózsán nagyszombaton 
reggel a gazdasszony kiabált, miközben körbesöpörte a 
ház falát: „Kígyók, békák távozzatok!” Csépán úgy vél-
ték, hogy nagyszombaton a ház körülseprésével a bo-
szorkányokat is elhajtják.

Tojásfestő gyerekek
A húsvéti népszokásokhoz tartozik még a tojásfestés, 

ezenkívül szokás még a termékenységvarázsláshoz kötő-
dő tojásütés, tojásdobálás, a dombról való tojásgurítás 
szokása. Nem csupán festett, hanem karcolt, vakart, 
patkolt, kotort, márványozott, viasszal írott is lehet a to-
jás. A legelterjedtebb a piros tojás, amelynek színe a vért 
(Jézus kiöntött vérét), a tüzet, a szerelmet és a tavaszt, 
szabadságot és a feltámadást egyaránt jelképezi.

A katolikus egyháznál a VII. századtól a húsvét egyik 
kiemelt mozzanata a jellegzetes húsvéti ételek megszen-
telése. A megszentelésre elhozott ételek mind Krisztust 
jelképezik. A báránysült az utolsó vacsorára és Jézusra: 
az Isten bárányára emlékeztet. A tojás az életnek és a 
feltámadásnak a jelképe. A torma az elszenvedett sok ke-
serűséget, a kalácssütés az isteni szeretet tüzét.

A húsvéti népszokások sorát egy fehérvasárnapi 
szokás zárja. A lányok komatálat készítenek, elküldik 
egymásnak. A kosárba húsvéti tojás, kalács és ital kerül. 
Ezzel a lányok örök barátságot kötnek, s ettől kezdve 
komának szólítják és magázzák egymást egész életükben.

Zakar Erzsébet
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Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. ja-
nuári levelében tájékoztatta Biri lakosságát, hogy 
2013-ban egy alkalommal végez lomtalanítást, 
mégpedig április 2-án.

A szelektív hulladék gyűjtése természetesen több-
ször is megtörténik. Lehetőségünk lesz még kitenni 
a szelektált szemetet április 9-én, május 14-én, júni-
us 11-én, július 9-én, augusztus 13-án, szeptember 
10-én, október 8-án, november 12-én, végül pedig 
december 10-én.

A teljes szolgáltatás lakossági díja ebben az év-
ben – 120 literes kuka esetén – bruttó 16.510 Ft, 
míg 80 literes kuka esetén bruttó 14.000 forint. 
Amennyiben az ingatlan lakatlanná válik – írásos 
bejelentés alapján – lehetőség van a szolgáltatás szü-
neteltetésére; de csak a bejelentés napját követő ne-
gyedévtől kezdődően (visszamenőleg nem).

Szilárdhulladék 
közszolgáltatás

A locsolkodás magyar húsvéti hagyomány. 
E szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve a 
fiúk vízzel, újabban csak illatos kölnivel locsol-
ják meg az ismerős lányokat. Vízbevető, vízbe-
hányó hétfőnek nevezték, ugyanis még ötven 
évvel ezelőtt is elterjedt formájában vödörnyi 
vízzel locsoltak, vagy az itatóvályúba dobták a 
lányokat, akik a nemes alkalomra a legszebb ru-
hájukban pompáztak. 

Napjainkban a finomabb formája az elter-
jedt, amikor illatos parfümféleséggel, locsoló-
vers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul 
kapott festett piros tojást.

A szokásról Magyarországon már 17. száza-
di írásos emlékek is fennmaradtak. 1736-ban 
Apor Péter pedig ezt írta: „… úrfiak, alávaló, fő 
és nemes emberek húsvét másnapján az az vízben 
vetü hétfün járták a falut, erősen öntözték egymást 
az leányokat hányták az vízben…”

A szokás arra a legendára is visszavezethető, 
amely szerint locsolással akarták elhallgattatni a 
Jézus feltámadását hirdető jeruzsálemi asszonyo-
kat, illetve vízzel öntötték le a Jézus sírját őrző 
katonák a feltámadás hírét vivő asszonyokat.

Locsolkodás: 400 éves magyar hagyomány

Locsolóvers

Bemutatom termékemet: Harmatvíz a neve, 
S köztudottan húsvét A védjegye. 

Takarékos használatát mi 
Sem bizonyítja jobban: 
Esztendőre a leányzó 
Tőle tűzre lobban. 
Friss, üde lesz tőle, 

ezt most garantálom, 
S próbaadagját rögvest 

Felajánlom: 
Szabad-e locsolni?

A locsolkodás

2013. március 18-tól 2013. május 30-ig a 
takarékszövetkezet folyósítási díjat nem számol 
fel. A részletekről és a kedvezményekről érdek-
lődni  lehet: A Szabolcs Takarékszövetkezet Biri 
Kirendeltségében (4235 Biri, Kossuth út 4. 
szám) vagy a 42/563-055 telefonszámon.
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Marozsán Dominik Miklós
(édesanyja: Vaskó Anita) február 23.

Újszülötteink 
az idén

Ferencz János (62) január 12.
Mányák Györgyné (Szilágyi Ilona, 92) január 26.
Pál Imre (72) január 28.
Gyermán Miklósné (Erdelyi Emma, 90) január 30.

Fájó szívvel 
búcsúzunk!

Tüdőszűrő
A tüdőröntgen felvétele nem csupán a tbc, ha-

nem a mellkasban lévő más kóros elváltozásokat 
is kimutatja, ezért az évenkénti mellkas röntgen-
felvétel szükséges és kötelező. A Jósa András Ok-
tatókórház Nonprofit Kft. Megyei Mozgó Tüdő-
szűrő Állomása 

2013. április 3-án 800-1200 óra között
tart röntgen szűrővizsgálatot a Faluházban 

(Biri, Fő út 68. szám). A tüdőszűrésen való meg-
jelenés 30 éves kortól kötelező és ingyenes! A vizs-
gálatra minden érintettnek magával kell hoznia a 
szűrőlapját, a betegbiztosítási kártyáját (TAJ kár-
tyáját) és a személyi igazolványát.

90. születésnap
Bulyovszky Mária január 6-án ünnepelte 90. 

születésnapját. E jeles alkalomból – az önkor-
mányzat képviseletében – Vasas László alpolgár-
mester köszöntötte Marika nénit, a biri Tanács 
egykori titkárát.

Társadalmi szervezetek 
2013. évi támogatása

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 
1,5 millió forint támogatást határozott meg a biri 
székhelyű és a Biriben tevékenykedő társadal-
mi és védelmi szervezetek számára. Ez alapján a 
Polgárvédelem százezer-, a Nagykállói Rend-
őrőrs százezer, a Biri SE egymillió-egyszázezer, 
a „Familias” Nagycsaládosok Egyesülete száz-
ezer-, az Estike Nyugdíjas Klub százezer forint 
támogatásban részesül az idén.

Körzeti megbízott
Február 1-jétől Rácz János látja el községünkben 

a körzeti megbízotti feladatokat, ami azt jelenti, 
hogy nappalos szolgálatai idején Biriben fog tar-
tózkodni. A fiatal rendőr a Nagykállói Rendőrőrs 
készenléti mobilszámán érhető el: 20/620-5026.

Brátán György (80) február 08.

Ünnepélyes megemlékezés
A Dankó Pista Egysé-

ges Óvoda-bölcsőde, Ál-
talános Iskola, Szakképző 
Iskola, Gimnázium és 
Kollégium, valamint Biri 
Község Önkormányzata 
az 1848. március 15-i for-
radalom és szabadságharc 
165. évfordulója alkal-
mából ünnepélyes meg-
emlékezést és koszorúzást 
tartott március 14-én a 
Millenniumi Parkban.
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Biri Hírmondó 
- Biri Község Önkormányzatának lapja -

Biri, Vörös Hadsereg út 92. szám alatti összkom-
fortos családi ház, nyári konyha-spájzzal, 800 □öl 

telekkel + 800 □öl építési telekkel eladó. Irányár: 5,2 
millió Ft + 1,3 millió Ft. 

(Gyirán Sándorné Biri, Vörös Hadsereg út 92. szám)
Telefon: +36-30/515-62-63

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 május 15-ig szíves-

kedjenek leadni Gyirán Zoltán jegyzőnek. A hirdetések 
szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglalta-
kért a kiadó semmilyen anyagi, jogi felelősséget nem vál-
lal. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. 
Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

H I R D E T É S E K

Biri központjában, a Szabadság utca 21. szám alatti 
családi ház 700 □öl telekkel eladó.

Telefon: +36-30/515-62-63

Biri központjában, a Vörös Hadsereg út 75. 
szám alatt családi ház eladó.
Irányár: 4.500.000 forint
Telefon: +36-42/262-258

Eladó Biriben a főúton egy 120 m2-es családi ház 
(2 szoba + nappali + 2 fürdőszoba) pincegarázzsal. 

Érdeklődni: +36-70/545-43-06

Családi lakóház eladó Biri központjában!
Érdeklődni: Kissné Katona Andrea  

Telefon: +36-70/459-49-15

Családi ház eladó Biri, Béke utca 5. szám alatt. 
Érdeklődni: +36/700-43-87

Belvárosi kávézó és ételbár
Balkány, Fő út 1. szám

20/542-4672

Házi készítésű frissensültek gyros, pizzák, köretek, 
saláták, mártások, lángos, desszertek.
(Házhozszállítás Biribe 500 forint.)

A Civil Kontroll – Biri Polgárőr Egyesület arra kéri 
a község lakóit, hogy adójuk 1%-ával járuljanak hozzá 
az Egyesület működéséhez, tevékenységének bővítésé-
hez. Önöknek ez semmibe nem kerül, nekünk viszont 
a fennmaradást jelentheti. 

ADÓSZÁM: 18224283-1-15
Tevékenységi köreink:
- Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
- Kulturális tevékenység,
- Emberi és állampolgári jogok védelme,
- Fogyasztóvédelem,
- Bűnmegelőzés és áldozatvédelem

Köszönettel: Civil Kontroll – Biri Polgárőr Egyesület 

Adója 1%-a

Biriben lévő 4 szobás házamat 
kisebbre cserélném, vagy eladnám!

Érdeklődni: +36-30/830-58-94

Biri, Vörös Hadsereg út 51. szám alatti 800 □öl köz-
művesített telek eladó 1,5 millió Ft-ért. Több telek 

kialakítására alkalmas megosztás után.
Érdeklődni: Soltész György (5631 Nyírpazony, Jókai utca 5.)

Telefon: +36-30/972-92-97

Eladó Biriben a Dózsa György utca 11. szám alatti 
építési telek. 

Érdeklődni: +36-42/262-071


