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Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere 
iskolalátogatáson vett részt 2013. március 26-án a 
Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános 
Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégi-
umban, melynek keretében a hátrányos helyzetű 
tanulók felsőoktatásba bejutását támogató prog-
ram meghosszabbításáról adott tájékoztatást.

A miniszter példaértékűnek és támogatásra méltó-
nak nevezte azt az integrált oktatási rendszert, amit 
a helyi iskola az elmúlt kilenc évben megvalósított. 
A miniszter a látogatásakor bejelentette, április 22-ig 
meghosszabbították azt a pályázatot, amelyre olyan 
intézmények pályázhatnak, melyek felkészítő tanfo-
lyamokat indítanak annak érdekében, hogy a hátrá-
nyos helyzetű diákok nagyobb eséllyel juthassanak be 
a felsőoktatásba.

– Ebédeltetek már? – kérdezte a bölcsisek és ovi-
sok alkotta Katica csoport apróságaitól Balog Zoltán, 
majd érdeklődve figyelte a rajzlapon szárnyaló pillan-
gókat, a kockákból magasodó épületet. A harmadi-
kosok épp az igék helyesírását gyakorolták, amikor a 
miniszter a terembe lépett, a hetedikeseknél pedig egy 
interaktív magyar órába pillanthatott be. A szakisko-
la fodrász tanulóinak keze alatt simultak a tincsek, a 
szakács tanműhelyben palacsinta sült, a leendő bolti 
eladók pedig a banki átutalás kitöltésének rejtelmeivel 
ismerkedtek a miniszteri óralátogatáskor. 

A látogatás célja az volt, hogy az átalakuló magyar 
közoktatási rendszerben, a korábban más keretek kö-
zött működő, alapítványi és magániskolák, hogyan 
tudnak tovább működni. Erre pedig pozitív példa a 
Biriben létrehozott intézmény-komplexum, ahol a 
bölcsődétől a középiskolán át a felnőttképzésig tart az 
integrált oktatás és felzárkóztatás.

Almási Lászlóné – az iskolát működtető Közös 
Kincs Közhasznú Nonprofit Kft. egyik tulajdonosa 
– Nagykállóban tanított amikor megfogalmazódott 
benne, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel kiemel-
ten kell foglalkozni, így lesz esélyük sikeres felnőttek-
ké válni.

– Felkaroltuk őket és 2004-ben 120 gyerekkel in-
dultunk Biriben – elevenítette fel a múltat Almási 
Lászlóné, s ma már több mint 1400 diákja és felnőtt 
tanulója van az intézménynek a megye minden részé-
ről (sőt Budapestről és Szolnokról is), de elsősorban 
a nyírbátori kistérség településeiről. Az elmúlt kilenc 
év az alapítókat igazolta. A miniszter országosan is 
példaértékűnek és támogatásra méltónak nevezte azt 
a programot, amit az ország egyik leghátrányosabb 
kistérségének egy aprócska falujában megvalósítottak.

– Itt ahol a hátrányos helyzetű tanulók 80%-a 
roma családokból érkezik, különösen szükség van 
arra, hogy már a bölcsődétől a középiskoláig a gye-
rekek jó oktatásban részesüljenek és a felzárkózásuk-
hoz is hozzájáruljanak - fogalmazott Balog Zoltán és 
hozzátette: sok olyan programot indítottak, amelyek 
ehhez nyújtanak támogatást. 

„Oázis Kelet-Magyarországon”

Dr. Karakó László járási hivatalvezető, Dr. Budai 
Gyula államtitkár, Dr. Vinnai Győző kormány- 

megbízott, Almási Katalin igazgató/polgármester 
és Balog Zoltán miniszter

Almási Katalin igazgató/polgármester és 
Balog Zoltán miniszter a sajtótájékoztatón



B i r i  H í r m o n d ó2

Kiemelte a Híd I. és II. programot; míg az első a 
nyolc osztályt már befejező, de szakképzésben részt 
nem vevő fiatalokat segíti, addig a második a nyolc 
osztályt be sem fejezetteket juttatja el a szakképzé-
sig, esélyt adva arra, hogy bekerüljenek a munka 
világába.

Balog Zoltán miniszter, Bittmann Mária 
szakács-szakoktató és a palacsinta

– Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy 
a szegénység vagy a hátrányos helyzet önmagában 
ne jelentsen akadályt abban, hogy valaki bejusson 
a főiskolára vagy az egyetemre – fogalmazott Ba-
log Zoltán. Négymilliárd forintos program segíti, 
hogy a középiskolák felzárkóztató foglalkozásokat 
szervezzenek, 30 milliárdot pedig a főiskolák, egye-
temek oszthatnak el a hallgatóik között szociális 
ösztöndíjként.

Kissné Katona Andrea fodrász-szakoktató 
és Balog Zoltán miniszter

– Példaértékű a működés. Látva a diákok akti-
vitását, nyitottságát, örömét, a roma és nem roma 
gyerekek közötti összhangot nyugodtan kijelent-
hetem: a Dankó Pista intézmény igazi oázis Kelet-
Magyarországon – összegzett a miniszter.

– Egy kitörési pontja van a gyerekeknek, ez pedig 
az oktatás – ezt már Almási Katalin, az iskola igaz-
gatója (és Biri polgármestere) mondta. 

– Az integráció és felzárkóztató programunk 
meghozta az eredményét, az érettségizett diákjaink 
továbbtanulnak, a szakiskolások pedig visszatér-
nek, hogy leérettségizzenek. Mindannyian tovább 
akarnak lépni, többre jutni. Ha pedig támogatást 
kapunk, és a Híd I. és II. programban is részt vehe-
tünk, akkor egy sikeres jövő áll előttünk – mondta 
az igazgató. 

Szálku István a Közös Kincs Kft. egyik tulajdonosa, 
Balog Zoltán miniszter és Almási Katalin igazgató/

polgármester az újságírók kíséretében

– Minden támogatást megadunk ahhoz, hogy a 
modellértékű intézmény továbbra is a felemelkedés 
lehetőségét adhassa meg a diákoknak – mondta dr. 
Vinnai Győző megyei kormánymegbízott.

A vendégek és az őket szórakoztató diákok

(Forrás: MTI, SZON)
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Almási Lászlóné több évtizedes nevelő munká-
jáért, példaértékű szolgálatáért – „a gyermekek 
harmonikus személyiségformálása terén végzett 
kiemelkedő pedagógiai tevékenysége elismerése-
ként” – 2013. május 30-án országos kitüntetésben, 
Németh László díjban részesült Balog Zoltántól, az 
Emberi Erőforrások miniszterétől.

Kezdjük az elején, Katika néni életrajzával, életút-
jával. Már a születésének körülményei sem minden-
naposak, vérzivataros időszakban, a II. világháború 
idején született. Édesapját nem ismerte. Németh 
János a Nyírgelséhez tartozó Szalmad-pusztán volt 
kántortanító, falujának lakosságát oltalmazta, védte a 
települést, amikor és amiért 1944 októberében kivé-
gezték az orosz katonák.

Ekkor Katika néni még meg sem született, édes-
anyja hat hónapos terhes volt vele, így édesapját nem 
is ismerhette, de legendája, a róla szóló szeretet- és 
tiszteletteljes beszámolók hatására már gyerekként 
példaként lebegett a szeme előtt. A születésének dá-
tuma is érdekes, hisz 1945. január 22-én látta meg a 
napvilágot, ami 1989 óta a magyar kultúra napja.

Úgy döntött, hogy ő is pedagógus szeretne lenni, 
ezért 1963-ban felvételt nyert és 1967-ben szerzett 
matematika-kémia szakos általános iskolai tanári 
diplomát a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. 
Később 1991-ben a debreceni Kossuth Lajos Tudo-
mányegyetemen bővítette tanári képesítését: számítás-
technikai szakos középiskolai tanár diplomát szerzett. 
Emellett 1998-tól több képzésen vett részt, melyek-
nek fő irányvonala egyrészt a közoktatás egészét fogta 
át, másrészt a hátrányos helyzetű és kisebbségi gyere-
kek képzése és integrálása volt. Mert mint ő is vallja, 
minden gyereknek joga van a magas szintű oktatás-

hoz, az egyenlő bánásmódhoz, a minőségi tudás meg-
szerzéséhez, és ő ezen szolgálatnak szenteli életét.

Pedagógusként dolgozott mindhárom tantárgyá-
ban a Nagykállói Általános Iskolában és Szakisko-
lában, melynek 1992-1998 között az igazgatója is 
volt. A következő fontos állomás, melyben jelenleg is 
dolgozik az a Biriben található Dankó Pista Egységes 
Óvodabölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, 
Gimnázium és Kollégium. Ezen iskolákban is a szent 
célja körül forgó pályázatokat és projekteket, progra-
mokat dolgozott ki, valamint megyeszerte több intéz-
ményt segít vagy segített ezen tevékenységével.

Több iskolának segített és segít közoktatási szak-
értőként, a hátrányos helyzetű gyermekek integrált 
oktatása, együttnevelése szakterületen, az egyenlő 
bánásmódért és a gyerekek esélyének megteremtésé-
ért, valamint mentorként, programmenedzserként is 
ténykedett, ténykedik. Munkája, szolgálata még nem 
ért véget, de volt kinek továbbadni a stafétabotot, hisz 
Biriben lánya Almási Katalin viszi tovább a lángot, 
tartja életben az eszmét, szolgálja tovább a szent kül-
detését.

Aki egy kicsit tud számolni, az hamar rájön, hogy 
1963 óta ötven év telt el. Ötven év szolgálat peda-
gógusként, és a hátrányos helyzetűek integrálásában, 
segítésében, már ezért is minden tiszteletet megér-
demel.

Most pedig eljutottunk a cikk megírásának apro-
pójához, a Németh László díjjal történő kitüntetésé-
hez. A fent már említett Biriben található iskolában 
többször járt körzetünk országgyűlési képviselője dr. 
Budai Gyula, meglátogatta már őket dr. Hoffmann 
Rózsa, aki akkor még az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának oktatásért felelős államtitkára volt, vala-
mint Balog Zoltán a Minisztérium vezetője. Amikor 
ott jártak, megismerték Katika néni életszemléletét, 
elveit, eddigi munkásságát, szolgálatát, tetteit, és 
az általuk személyesen megtapasztaltak alapján úgy 
gondolták, kiérdemli ezen díjat.

Ennek hatására 2013. május 30-án a Szépművé-
szeti Múzeumban tartandó ünnepségen a Miniszter 
úrtól, mint az oklevélen áll: „a gyermekek harmoni-
kus személyiségformálása terén végzett kiemelkedő 
pedagógiai tevékenységének elismeréseként” átve-
hette a Németh László díjat.

Aki ismeri, vagy ezen írásomból ismerte meg 
szent szolgálatát, az tudja nagyon megérdemelte ezt 
a díjat. Balog Zoltántól csak két mondatot idézek. 
Amikor Biriben járt ezt mondta: „Ha sok ilyen in-
tézmény lenne, akkor nem lenne baj a hátrányos 
helyzetű gyerekek oktatásában, ezen gyerekek nem 
kallódnának el!”. Amikor pedig a díjat átadta, csak 
ennyit fogalmazott meg: „Nagyon megérdemelte!”. 
Ehhez nincs mit hozzáfűzni, teljesen egyetértek ezen 
gondolatokkal.

A szent cél önzetlen szolgálatát díjazták
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A díj kapcsán Katika néni szeretné megköszön-
ni szeretteinek, családjának a hátteret, a mostani 
munkahelyén és korábbi munkahelyein vele együtt 
dolgozó kollégáinak, valamint a gyerekeknek az 
együttműködést, mellyel segítették és segítik a céljai 
megvalósításában.

Eddig próbáltam objektíven írni, de nem tudom 
megkerülni a személyes benyomásomat: Katika 
néni hatását az életemre. Életem nagyon nehéz sza-
kaszában az a megtiszteltetés ért, hogy nem taná-
rom, hanem pedagógusom, nevelőm, pártfogóm, 
mentorom volt, melyért örökké hálás leszek, és 
ezúton is nagyon szépen köszönöm neki. Szeren-
csénkre még ezrek elmondhatják ugyanezt, előtte és 
utána is rajtam kívül még sokan.

Zárszóként, azt gondolom, hogy aki tisztában 
van az életútjával, az tudja nagyon megérdemelte 
ezen díjat. Ő nem azon állami kitüntetésben része-
sülők sorába tartozik, akiknek a díj tette értékessé, 
elismertté az életművét, hanem az évtizedes értékes 
szolgálatának elismeréseként kapta meg ezen kitün-
tetést. 

Almási Lászlóné (született Németh Katalin) pol-
cára teljesen megérdemelten került oda a Németh 
László díj, ehhez szívből és tisztelettel gratulálok.

Ettől függetlenül, úgy látom nem ez a kitüntetés 
a díj a számára, hanem azon gyerekek életének sínre 
tétele, szolgálata, a munkájának életük során tapasz-
talható hasznainak visszajelzése az igazi elismerés, a 
hatalmas díj. A kézzelfogható oklevél, bronz plakett 
mellett, én inkább ehhez gratulálok. További jó 
egészséget és sok erőt kívánok még ennek a folyta-
tásához.

Forrás: Győrfi Gergő (nyirseghir.hu)

Májusi Rügyfakasztás
Idén is megrendezésre került a „Májusi Rügyfakasztás”-

ként elnevezett majális a mi kis falunkban, Biriben. A ren-
dezvényre látogatókat szokás szerint nagyon finom ebéddel 
fogadták. Rengeteg programot sikerült besűríteni ebbe a 
napba. Voltak sportvetélkedők, kispályás labdarúgóverseny, 
főzőverseny, s emellett tanítványaink, a Ham-Ko-Ham ze-
nekar húzta a talpalávalót. Az ügyes kezűeknek kézműves 
foglalkozást szerveztünk, ahol az Anyák napjára meglepe-
tésekkel készülhettek. Aztán szokás szerint Május király- 
és királynő-, valamint királylány- és királyfi választást is 
tartottunk, erőpróbákkal. Az estéhez közeledve értékelés 
és jutalmazás következett. Sötétedés után Nyárköszöntő 
dínom-dánom volt szalonnasütéssel. Sztárvendég is érke-
zett hozzánk V-Zoy személyében. Majd májusi mulatozás 
koronázta meg ezt az amúgy is szép napot!

Hegedűs Mihály – pedagógus

Csak rajtad múlik!
A „Csak rajtad múlik!” második esély programunk 

célja elsősorban az iskolapadból kinőtt és a tanköteles 
kort is elhagyó fiatalok visszavezetése az életcélhoz kö-
tött tanulás világába, valamint a lemorzsolódással fenye-
getett tanulókban az önmotiváció felkeltése és megerő-
sítése. A rövid távú cél – fogalmazzák meg: mit akarnak; 
hogyan érhetik el és az intézmény megadja hozzá mind-
azt, ami tudásukat és munkájukat elismerté teheti.

A projekt azonosító száma: 
TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0011

Projekt megnevezése: „Csak rajtad múlik!”

Kedvezményezett: 
Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános 

Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 

valósul meg.

Projekt megvalósítás ideje:  
2013. július 1. – 2015. május 1.

Elnyert támogatás összege: 50.000.000 Ft
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„Farkas óvónéni” 80 éves
Az én Óvónénim, a ti óvónénitek. Nekem jutott az 

a megtisztelő és egyben nehéz feladat, hogy a falu leg-
idősebb Óvónénijéről, az Édesanyámról írjak pár sort.

1933. június 20-án született Rétközberencsen; ő volt 
a 14. gyerek. Mint legfiatalabbat taníttatták a szülők. 
Kisvárdán végezte a polgári iskoláit, az óvónőképzőt 
pedig Szarvason. 1956-ban férjhez ment Tiszakanyárra, 
ott született a fia, István; aztán a sors úgy hozta, hogy ez 
a házasság véget ért, ekkor döntött úgy, hogy a múltat 
hátrahagyva új életet kezd egy számára idegen kis falu-
ban, Biriben. 1959. november 4-én elkezdte munkáját, 
egy csoporttal, ekkor még a konyha nem működött, 
minden gyerek otthonról vitte az aznapi élelmét, és két 
munkatársával, Moldván Miklósné Annuska nénivel, és 
Mányák Györgynével Ilonka nénivel. Nem voltak ezek 
könnyű évek, de a munka és egymás szeretete és tiszte-
lete átsegítette őket a nehéz időszakon.1962-ben bővült 
a csoport létszáma, és 1966-ban újra rátalált a szere-
lem. Ekkor ismerte meg az édesapámat, Farkas Istvánt. 
Biri Község Tanácsa közben folyamatosan bővítette az 
óvodát. A sok társadalmi munka és a szülők hozzáállá-
sa lehetővé tette, hogy 80 fős létszámmal működjön az 
óvoda és két dajkával; ekkor már Varga Györgyné Vera 
néni is a munkatársuk volt. Az idő múlásával aztán lett 
kiscsoport, középsőcsoport, és nagycsoport, és számta-
lan sok kedves munkatárs. 1983 szomorú év volt, ek-
kor lett özvegy. 1988-ban ment nyugdíjba, 55 évesen. 
Nyugdíj mellett még dolgozott, és a nagyobbik unokája 
(Alex) még volt olyan szerencsés, hogy egy ideig az ő 
Óvónénije is lehetett. 

Negyedik alkalommal hirdette meg a Magyar 
Élelmiszerbank Egyesület és a Syngenta Kft. az Élel-
miszerlavina programot, amelynek keretében 27 
önkormányzat és civil szervezet kapott támogatást. 
A program lényege, hogy a Syngenta Kft. által fel-
ajánlott több millió forint értékű vetőmagból a részt-
vevők helyben zöldségeket termelnek, az előállított 
élelmiszert pedig odaadják a környéken élő hátrá-
nyos helyzetűeknek. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Bököny, Sza-
koly, Tuzsér és Biri részesült 2013-ban támogatásban.     
Községünkben a támogatás révén elnyert vetőburgo-
nya április elején került a földbe, amit azóta kétszer 
permeteztek meg, valamint feltöltés előtt műtrágya 
került a tövéhez. Művelésében a közfoglalkoztatot-
takon (Bálint Judit, Dávid József, Donka Józsefné, 

Kévés Zoltán, Kipilla Attiláné, Kiss Józsefné, Kozma 
László, Nagy Jánosné, Sándor Anna, Terdik László, 
Tóth Imre, Vajda Pál) kívül önkéntesek is segítettek.

A paprika- és paradicsommagot előbb fólia alatt 
nevelték, majd a palánták május közepén kerültek 
kiültetésre. A hagymamagból őszre dughagyma lesz, 
amit szintén a rászorulók fognak megkapni. Az ubor-
kamagok kis műanyag poharakban szemenként ke-
rültek elvetésre. Ezek a fólia alól mostanra kikerültek 
a szabadba, kordonra futtatják, így folytatják tovább 
a művelést.

A közfoglalkoztatottak és az önkéntesek a megter-
melt terményeket beérésük után leszedik, azt az ön-
kormányzat folyamatosan fogja szétosztani a rászoru-
lók, főleg a nagycsaládosok, kisnyugdíjasok és tartós 
munkanélküliek között.

Segítség az 
Élelmiszerlavinától

Huszonegy évvel ezelőtt, 1992-ben végleg nyugdíjba 
vonult. De a gyerekek iránti szeretete a mai napig meg-
maradt. Nehéz egy életpályát pár sorban leírni. Elnézést 
kérek azoktól, akiket név szerint nem említettem! 

Drága anyukám, egyben Kedves Óvónénink! Ezúton 
is kívánunk Neked még számtalan sok boldog évet, jó 
erőt, egészséget, a két gyermeked, és a négy fiú unokád, 
és az összes volt óvodásod nevében. … Elmúlt, mint száz 
más pillanat. S tudjuk mégis, hogy múlhatatlan, mert 
szívek őrzik, nem szavak. …
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A kilencéves Dankó Pista Egységes Óvoda-böl-
csőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gim-
názium és Kollégiumban véget ért a 2012/2013-
as tanév és nevelési év. S amint az a világ rendje, 
május 4-én elbúcsúztunk szakiskolásainktól és 
tizenkettedikes gimnazistáinktól, május 31-én 
végzős óvodásainktól, június 14-én pedig nyol-
cadikosainktól. 

Tudjuk, soha nem fogják elfeledni az itt töltött 
esztendőket, s mindig szép emlékkel gondolnak 
majd Birire, diáktársaikra, tanáraikra és a sok-sok 
szép élményre, amellyel gazdagodtak. 

Ballagó óvodásaink: Andricsák Jázmin Virág, 
Aranyász Csaba, Balogh Ramóna, Balogh Réka, 
Bereczki Szabolcs Bence, Fintor Zoltán Dániel, 
Gemzsi Rudolf, Horváth Tamás Patrik, Kígyósi Jó-
zsef, Kozma Boglárka, Liskán Boglárka, Szendrei 
Mátyás, Tóth Tímea Pálma és Ujhelyi Sándor Ri-
chard.

Búcsúzó nyolcadikosaink: Balogh Dávid, Bara-
bás Norbert, Csontos Krisztián, Fintor Bernadett, 
Gilányi Patrik, Kóka Mária, Makula Richárd, Mo-
csár Barbara Anikó, Nagy Róbert, Pankotay Ale-
xandra, Radványi Levente, Réday László Richárd, 
Sipán Dóra, Szabó Krisztina, Várhegyi Attila és Zsi-
gó Ferenc. Osztályfőnök: Frózsi Beáta 

BALLAGÁS 2013.  A ballagó 12. gimnázium: Arató Attila, Bálint 
Fanni Judit, Balogh Alexandra Rebeka, Balogh 
Krisztina, Berki Genovéva, Bihari István, Bódi 
Zoltán, Dankó Beatrix Szimonetta, Dobos Jenifer, 
Fejér László, Gáti Zsanett, Gunyecz Enikő, Jakab 
Lóránt, Kassai Dávid, Keszthelyi Bence, Kóka Sán-
dor, Kovács Piroska, Kovács Zoltán, Lakatos Re-
náta, Laskai Amanda, Lekli Mária Piroska, Már-
ton Norbert, Márton Róbert, Mészáros Enikő, 
Miterkó Margit, Nagy Szabina, Papp Klára, Pethő 
Alex, Rácz Roxána Eszter, Samu Roland, Sarkadi 
Mihály, Sebők Dávid Sándor, Sőreg Zsolt Rená-
tó, Szabó Dzsenifer, Szilágyi Judit, Szokol Szabina, 
Vajda Tamás, Vajda Zoltán és Zima Ferenc. Osz-
tályfőnök: Talabosné Kovács Andrea

A végzős 11. fodrász osztály: Balogh Fruzsina, 
Bánfai Izabella Erzsébet, Beri Edina, Demeter At-
tila, Farkas Anett, Jakab Henrietta, Jónás Alexand-
ra, Kiss Ildikó, Kovács Jennifer, Kozák Melissza, 
Milák Anikó, Mocsár Erika, Oláh Nikoletta, Pál 
Mária Aranka, Pál Noémi, Rézműves Gyöngyi, Se-
bők András, Sebők Béla, Simon Ilona Zsuzsanna, 
Szabó Attila, Szalóki Norina, Szilágyi Jenifer, Szil-
ágyi József, Szilágyi Julianna, Szilágyi Tímea, Varga 
Kitti Erzsébet és Varga Zsuzsanna. Osztályfőnök: 
Szálku Krisztina
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A végzős 11. burkoló osztály: Ajtai László Ferenc, 
Balogh Gábor, Bereczki Zsolt, Beri Ágoston, Bodnár 
Zoltán, Dán László, Dankó Péter, Dudik Balázs, Fe-
jes Gábor, Hornyák Ferenc, Jónás Zsolt, Kaczor Tibor 
Márió, Kocsis Dániel, László János, Milák Márk, Milák 
Zoltán, Moldván Csaba, Polgári István, Polgári Richárd, 
Rostás Bálint, Takács Szabolcs Imre, Vadászi Ferenc és 
Varga Zsolt Gyula. Osztályfőnök: Hegedűs Mihály

A végzős 12. bolti eladó osztály: Balogh Jenő, Ba-
logh Kinga, Bogdán Rebeka, Danó Alex, Danó Szabina, 
Farkas Enikő, Farkas Klaudia, Farkas Tímea, Fenyő Ár-
pád, Ferkó Anikó, Gami Kálmán, Gamil Andrea, Gamil 
Enikő, Horváth Sándor, Jakab Angéla, Jónás Lajos 
Sándor, Kassainé László Mária, Kovács Dániel, Kovács 
Erzsébet, Kozák Jenő, Lakatos Krisztina Jeanna, Laka-
tos Mónika, Lakatos Sándor, Lakatos Tibor, Laza Ale-
xandra, Magyar Gábor József, Máté Kitti, Milák Antal, 
Milák Károly, Mocsár Szamanta Heléna, Pál Alexandra, 
Rácz Tibor, Rézműves Andrea, Ruha Eszter, Ruha Ni-
koletta, Sebők Margit, Szilágyi Erzsébet, Szilágyi Kinga, 
Szilágyi Márk Róbert, Szilágyi Szabina, Szilágyi Szilvia, 
Szőcsi Zoltán István, Varga Izabella Berta és Váradi Zol-
tán. Osztályfőnök: Pál Enikő

A 2012/2013. tanév május-júniusi vizsgaidősza-
kában szakmai vizsgára és érettségire jelentkezett 
tanulók létszáma: 

Élelmiszer- és vegyiáru-eladó: 15 fő
Kisgyermekgondozó, -nevelő: 10 fő
Pedagógiai asszisztens: 14 fő
Családpedagógiai mentor: 30 fő
Szociális gondozó és ápoló: 71 fő
Szociális asszisztens: 21 fő
Szociális gondozó, szervező: 22 fő
Burkoló: 15 fő
Fodrász: 14 fő
Gimnázium nappali tagozat: 42 fő
Gimnázium esti tagozat: 36 fő
Gimnáziumi tanulói jogviszonnyal
nem rendelkező: 17 fő

Szálku István – fenntartó

 Tisztelt Felhasználónk!
2013. július 1-jétől a helyi önkormányzat döntése 

alapján a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. látja el – a korábban Ba-
logh F Kft. által ellátott – BIRI község víziközműveinek 
üzemeltetését. A zRt. legfontosabb célja, hogy Biri köz-
ség felhasználói részére szolgáltatásait kiváló minőség-
ben, hatékonyan, és az igényeket figyelembe véve telje-
sítse. A társaság az üzemeltetéshez a hatályos törvények 
és rendeletek által előírt műszaki- gazdasági feltételekkel 
rendelkezik: megfelelő szakemberekkel gondoskodik a 
folyamatos üzemeltetésről, karbantartástól, hibaelhárí-
tásról, közüzemi szerződéskötésről, számlázásról, ügy-
félszolgálat működtetésről, akkreditált laboratóriummal 
ellenőrzi és biztosítja az ivóvíz és az elvezetett, tisztított 
szennyvíz minőségét, korszerű gépekkel, berendezések-
kel, felszerelésekkel végzi a fejlesztéseket és a beruházáso-
kat, minőség- és környezetirányítási tanúsítással garan-
tálja a működtetés színvonalát. 

A társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy 
az üzemeltetés átvétele zökkenőmentes legyen. Magát 
a szolgáltatást az átvételt követően továbbra is az Önök 
által ismert és már megszokott szakemberek végzik, ám 
mögöttük az eddiginél nagyobb, felkészültebb, tőkeerő-
sebb szervezet, a NYÍRSÉGVÍZ zRt. áll. A közüzemi 
ivóvíz- és csatorna szolgáltatói tevékenységet változatlan 
áron a közüzemi szerződésben – és a www.nyirsegviz.
hu weboldal Általános felhasználói tájékoztatójában 
– rögzítettek szerint végzi a zRt. Az üzemeltetői váltás 
azonban megköveteli, hogy a társaság munkatársai a 
felhasználókkal új közüzemi szerződéseket kössenek, 
pontosítsák a felhasználói adatokat és ellenőrző vízmérő 
leolvasást végezzenek. Ezen munkálatok tervezett idő-
pontja 2013.06.24. – 2013.07.12. közé esik. A pontos 
időpontokról tájékoztatást fognak kapni, kérjük ebben 
megértő segítségüket és türelmüket. 

NYÍRSÉGVÍZ Zrt. - az Ön vízszolgáltatója
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Ásatás a Templom-hegyen
Tizenhárom évvel ezelőtt, 2000 augusztusában – je-

len kiadványunk nyitószámában – a következőket írtam 
„Fejezetek Biri középkori történetéből” címet viselő cik-
kemben:

„A Hazai Okmánytár VII. kötete szerint Byr falu év 
nélkül egy 1290 körül kelt oklevélben tűnik fel először 
[terra Byr], amikor a Szomajomba (a mai Hajdúszobosz-
ló határában lévő faluba) való nemes Ördög fiát, Pált 
a Balog-Semjén nembeli Gergely fia János és rokona, a 
Gut-Keled nembeli (gencsi) Pál fia Lőrinc tiltakozása 
ellenére e birtokba beiktatták; (azaz ekkor kapta ado-
mányba a földet az utolsó Árpád-házi uralkodótól, III. 
András (1290-1301) királytól, s a faluba elmenve a hites 
emberek a királyi ember kíséretében a kitűzött napon ezt 
kihirdették.) …

Egy töredékesen fennmaradt számadáskönyvből ki-
derül, hogy Byrben a Szűz Mária (Beata Virgo = a Bol-
dogságos Szűz) tiszteletére szentelt egyháznak Péter nevű 
papja 1332-ben 2 garast, az 1334. évi második és az 
1335. évi első részlet fejében viszont pápai tizedet nem 
fizetett. A Zsigmond-kori oklevéltárból pedig arról is 
értesülünk, hogy 1406-ban a templom az utca sorában 
állt.

Byrben a Kállay-család birtokán 1483-ban már egy 25 
márka (100 aranyforint) értékű kettőstornyú kőtemp-
lom állt. Igen különös ez, hiszen a másik két korábbi 
nemzetségi birtokközpontban (Nagykálló, Kállósemjén) 
ebben az időben „csak” torony nélküli templom volt. 
Vajon Byr a XV. században egyházi központi szerepet 
töltött be, netalán ilyen szerepet szántak neki a Kállayak, 
amit aztán a török dúlás megsemmisített? Nem tudjuk. 
… Azt azonban sejthetjük, hol lehetett: a mai település 
határában; 142,8 méterrel a tengerszint fölött, a környék 
egyik legmagasabb pontját ugyanis „Templom-hegy”-
nek nevezik, sőt a falu lakói is a régi Biri helyét látják 
benne. Minden bizonnyal ennek a helynek a legmaga-
sabb pontján állt a templom.”

A toronyalapozás délről

Ma már azt is tudjuk, hogy a templom még a 
XVII. század végén is állt, hiszen az 1686. augusztus 
5-én – Erhardt Márton, a kamara levéltárának se-
géd-levéltárosa által – rögzített „Decima Episcopatus 
Agriensis”-en (Dézsmajegyzéken) szerepel Byr, mint 
azon település, ahonnan az egri püspök tizedet szedett.

Mindezt megerősítette a március-áprilisban végzett 
ásatás a falu határában. A nyíregyházi Jósa András Mú-
zeum régésze, Jakab Attila folytatott feltáró munkát a 
Templom-hegyen. Az ásatás eredményeként kirajzo-
lódtak a több mint ötszáz éves – nyugat-kelet tájolású, 
téglából épült, kb. 15 méter hosszú – templom alap-
jai, s persze látható volt a két torony helye is. A régész 
szerint a korábbi település (Byr) a Templom-hegytől 
keletre terült el kb. egy-másfél kilométer „mélyen”.  

A feltárt templom maradványai délkeletről

Az ásatásban nagyon sokat segített Biri néhány 
tettrekész lakosa is: Barna Balázs, Barna István, Dá-
vid József, Kozma László, Szilágyi Attila, Terdik Lász-
ló és Uri Tibor. Köszönjük önzetlen segítségüket!

Jakab Attila régész

Az ásatás során a templom körüli temetőből, a 
cinteremből (= a templom körüli legtöbbször fallal 
kerített temető régi magyar neve) az ősi Byr lakói-
nak csontjai kerültek felszínre. Nagy István görög 
katolikus parókus úr és Vitai László római katolikus 
apát úr a maradványokat a temetőben helyezi végső 
nyugalomba. 

Gyirán Zoltán – jegyző
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Biri Község Önkormányzata 7.999.595 
forint uniós támogatást nyert a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 
Könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúra-fejlesztése - „Tudásdepó-
expressz”című pályázati kiíráson az Új Szé-
chenyi Terv keretében. Az elnyert támogatás-
ból nemcsak új eszközök beszerzése valósult 
meg, hanem új, korszerű világítást is kapott 
a könyvtár.

A projekt célja a könyvtárak oktatási-kép-
zési szerepének növelése, a könyvtárak közötti 
együttműködésen alapuló korszerű IKT szol-
gáltatásfejlesztés, valamint az egyenlő esélyű 
hozzáférés megteremtése volt. Ezt a célt úgy 
érjük el, hogy a beszerzett eszközökkel javítjuk 
a nyilvános hozzáférés infrastruktúráját, mely 
segíti a hatékony használó képzés folyamatát. A 
fogyatékkal élők számára vezeték nélküli eszkö-
zök és egy számukra fejlesztett képernyőolvasó 
szoftver beszerzésével segítjük a könyvtárhasz-
nálatot. Ezek mellett egy energiatakarékos, kör-
nyezetbarát technológiával készült LED-es vilá-
gítástechnika kialakítására került sor.

A projekt azonosítószáma: 
TIOP-1.2.3.-11/1-2012-0291

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Regionális fejlesztési Alap 

társfinanszírozásával valósul meg

Uniós támogatásból 
új eszközökkel és korszerű 

világítással bővült a 
községi könyvtár A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik, minő-

sége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális földfelszíni 
műsorszórásra való átállás Magyarországon is megvalósul 
még az idei évben. Ez azt jelenti, hogy az átállás időpont-
jától hazánkban kizárólag a digitálisan sugárzott adások 
lesznek majd elérhetőek.

Az átállásban az analóg földfelszíni módon televíziót 
néző háztartások érintettek, azaz azok, akik jelenleg ha-
gyományos szoba- vagy tetőantennát használnak és mind-
össze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg egy helyi televízió 
műsorait látják előfizetési díj nélkül. (Aki kábeles vagy 
műholdas szolgáltatás előfizetője, annak az átállás során 
nincs teendője.)

Az analóg földfelszíni sugárzás leállítására két ütemben, 
2013. július 31-én és 2013. október 31-én kerül sor, és 
elsődlegesen azt a mintegy 416.000 háztartást érinti, akik 
kizárólag analóg földfelszíni módon televízióznak.

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt a 
szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati mé-
diaszolgáltatások digitális vételének biztosítása érdekében. 
A támogatás a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális 
vételének biztosításához szükséges eszközök beszerzését 
(set-top-box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.

Rászorult az, aki rendszeres szociális segélyt, lakásfenn-
tartási támogatást, ápolási díjat kap; időskorúak járadéká-
ban, saját jogon nevelési ellátásban, fogyatékossági támo-
gatásban, vakok személyi járadékában, saját jogon kapott 
hadigondozotti pénzellátásban, FHT-ban részesül; illetve 
2013-ban tölti be a 70. életévét (vagy ennél idősebb), és 
a számára folyósított nyugellátás, nyugdíjszerű szociális 
ellátás, egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem 
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét, 
azaz 57.000 forintot.

Akit a KSH felmérői valamilyen oknál fogva nem ér-
nek el otthonában, az közvetlenül igényelheti a támoga-
tást az NMHH-tól. A Rendelet szerinti „Igénylőlap” az 
NMHH által üzemeltetett www.digitalisatallas.hu web-
oldalról tölthető le.

Amennyiben bárkinek bővebb információra van szük-
sége, kérem, hogy az alábbi elérhetőségekről tájékozódjon: 

Ingyenes zöldszám: 06-80/38-39-40
E-mail: digitalistv@nmhh.hu

Levélcím: 4001 Debrecen, Pf. 230
Honlap: www.digitalisatallas.hu
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Marozsán Dominik Miklós
(édesanyja: Vaskó Anita) február 23.

Tóth Zselyke Lili
(édesanyja: Körte Melinda) május 21.

A Védőnői Szolgálat jelenleg öt kismamát tart nyilván.

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.
Brátán György (80) február 08.

Fájó szívvel 
búcsúzunk!

Önkormányzati életkezdési 
támogatás

A helyi gyermekvédelmi rendeletet az önkormány-
zat 10/2013. (V.12.) rendeletével a következőkkel 
egészítette ki: „A képviselő-testület önkormányzati 
életkezdési támogatásban részesíti azt az újszülöttet, 
akinek szülője, szülei vagy szülei közül az egyik leg-
alább öt éve biri állandó lakóhellyel rendelkeznek. 
A támogatás összege egyszeri ötvenezer forint. A tá-
mogatás átutalásáról a polgármester gondoskodik. A 
támogatást az újszülött nevére szóló, a Magyar Állam-
kincstár által vezetett Start-számlára kell átutalni a 
születést követő féléven belül. A kérelmet írásban kell 
benyújtani, melyhez csatolni kell az újszülött anya-
könyvi kivonatát.”

Első lakáshoz jutók
A képviselő-testület április 25-i ülésén elbírálta 

az első lakáshoz jutók helyi támogatására benyújtott 
kérelmeket. A benyújtott hat kérelem közül négy 
kérelmező 200-200.000 forint, míg egy kérelmező 
100.000 forint összegű támogatásban részesült. Csu-
pán egy kérelmet utasítottak el települési képviselő-
ink. Ülés közben az egyik képviselő benyújtott még 
egy kérelmet, ami pozitív elbírálás alapján ugyancsak 
100.000 forint összegű támogatásban részesült.

Bereczki Mária & Csorba Miklós Ákos 
március 23-án

Petrás Mihályné & Morvai Sándor 
június 24-én

Nyári gyermekétkeztetés
Tavalyelőtt 1.036.000 Ft-ot, tavaly 1.425.000 Ft-ot 

sikerült nyernünk a gyermekek nyári étkeztetésének 
biztosítására. Az idén magasabb összegre, hosszabb 
időtartamra és több kedvezményezettre nyújtottuk 
be igényünket.

Május elején a települési önkormányzatok részére 
szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2013. év-
ben nyújtott támogatás igénylésének szabályairól szóló 
EMMI rendelet alapján 77 fő rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő gyermek számára igényel-
tük meg a támogatást 1.830.000 Ft összegben. Ennek 
következtében 2013. június 17. és augusztus 30. között, 
54 napon keresztül az iskola ebédlőjében biztosítjuk a 
gyermekek meleg ebéddel való ellátását.

Béni György (61) április 29.

Sportfejlesztés
A 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján pályázatot 

nyújtottunk be az óvodai, iskolai és utánpótlás sport 
infrastruktúra-fejlesztésre, felújításra. Persze ezzel még 
nem árultuk el, mire is pályáztunk. Az áprilisban be-
nyújtott pályázattal ahhoz szeretnénk forráshoz jut-
ni, hogy a sportpálya melletti vizes, gödrös területet 
részben feltöltsük, s kézilabdapályát, valamint parkot 
építsünk településünk lakói számára.
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Biri Hírmondó 
- Biri Község Önkormányzatának lapja -

Biri, Fő út 92. szám alatti összkomfortos családi ház, 
nyári konyha-spájzzal, 800 □öl telekkel + 800 □öl 

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

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 augusztus 15-ig szí-

veskedjenek 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

Nyíregyháza központjában teljesen felújított, fiatalos 
beépített bútorokkal, háztartási gépekkel 4 szobás 

(különnyíló) második emeleti lakás + 15 m2 terasszal, 
új udvari garázzsal eladó. 

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

Szoba-konyha-előszobás ház nyári konyhával 
(beépített kemence) eladó! Irányár: 1,9 millió Ft.

Érdeklődni lehet: +36-30/647-9250

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

Biri Község Önkormányzata 17/2012. (XII.31.) ön-
kormányzati rendeletével a Polgármesteri Hivatalban 

2013. augusztus 5. napjától (hétfő)
2013. augusztus 16. napjáig (péntek)

igazgatási szünetet rendelt el 
a köztisztviselők számára.

A fenti két hétben az ügyintézés szünetel; csupán az 
ügyelet időtartama alatt tart nyitva a hivatal.

Gyirán Zoltán – jegyző 

Igazgatási szünet

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

Érdeklődni: +36-42/262-071

 Tisztelt Lakosok!
Az immáron kilencedik alkalommal megrende-

zésre kerülő Tócsni fesztiválon a Biriben élő emberek 
számára külön sátrat biztosítunk az ebéd, illetve va-
csora elfogyasztására. Az állandó biri lakóhellyel ren-
delkező lakosok számára étel és ital jegyet bocsátunk 
ki, melyek a Polgármesteri Hivatalban vehetőek át 
2013. július 15-31. között.

Minden lakos két-két darab étel és ital jegyet kap, 
melyeket 2013. augusztus 24-én válthatnak be a 
Tócsni fesztiválon. 

Szállásadók jelentkezését várjuk a +36-20/362-
3277-es telefonszámon!

Információ: www.tocsnifesztival.hu


