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A képviselő-testület 2014. február 5-i ülésén 
megalkotta az önkormányzat költségvetéséről szóló 
rendeletét 301,7 millió forint bevételi- és kiadási fő-
összeggel; valamint meghatározta a Geszterédi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltségének 
kiadási összegét is.

A képviselő-testület az önkormányzat létszámke-
retét három főben, míg a közfoglalkoztatottak lét-
számát közel százhúsz főben határozta meg.

Az idei költségvetés legnagyobb kiadási tételét is-
mételten a szociális juttatások jelentik (112,4 millió 
forint). A településgazdálkodási feladatokra 5,6 mil-
lió forintot, míg a társulásokból eredő feladataink 
finanszírozására 3,6 millió forintot terveztünk.

Természetesen ebben az évben sem feledkeztünk 
meg a társadalmi és egyéb szervezetek támogatásáról: 
1,7 millió forint támogatásban részesítjük a polgár-
védelmet, a helyi sportegyesületet (labdarúgás), a 
nagycsaládosok helyi szervezetét, valamint a nyug-
díjas klubot.

A fejlesztési és felhalmozási kiadásokra 193,8 mil-
lió forintot építettünk be a büdzsébe. A fejlesztések 
között például a Nagykálló-Biri kerékpárút megépí-
tését, a községháza külső felújítását, a helyi termelői 
piac megépítését, a Vízmű-telep rekonstrukcióját, 
valamint a téli közvilágítás fejlesztését terveztük. 

Folytatjuk időskorú lakosaink étkeztetésének tá-
mogatását is (5,6 millió forint): Hetvenöt nyugdíjas 
korú birisi fél áron kaphatja az ebédet ebben az esz-
tendőben is.

Mindezeken túl tartalékot is képeztünk, mely az 
évközi többletigények, valamint az elmaradt bevéte-
lek pótlására szolgál.

Ez az esztendő természetesen nem a költségvetés 
elfogadásával kezdődött, hiszen kiemelt figyelmet 
fordítunk beruházásainkra is. Folyamatban van a 
Községháza külső felújítása, március közepén elkez-
dődött a helyi termelői piac építése, a Nyírségvíz 
Zrt. folyamatosan végzi az ivóvízhálózat tisztítását és 
fertőtlenítését, s emellett több pályázatunk is elbírá-
lás alatt áll.

Bízom benne, hogy a – választásokkal tarkított 
– 2014. évben is sikerül terveinket megvalósítani, 
s Biri tovább szépül, fejlődik és gyarapodik minden 
lakosának megelégedésére!

Almási Katalin – polgármester

Mint országszerte mindenhol, így iskolánkban és tele-
pülésünkön is megemlékezést tartottunk az 1848/1849-
es forradalom és szabadságharcról és annak hős fiairól, 
akik életüket és szabadságukat sem kímélve szálltak síkra 
a magyarság jogaiért. 

 

Ezen a napon az 1848-as forradalom kezdetét ünne-
peljük. Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabad-
ságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. Hagyomá-
nyosan kicsik és nagyok is aktívan részt vettek az ünnepi 
műsor bemutatásában. Majd a Millenniumi Parkban 
elhelyeztük az emlékezés koszorúját és tavaszi csokrait.

Hegedűs Mihály

Az idei büdzsé Ünnepi megemlékezés
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Biri Község Önkormányzata 2013. április 
25-én úgy döntött, pályázatot nyújt be az óvo-
dai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra 
fejlesztésére és felújítására. A pályázat eredmé-
nyeként a sportpálya melletti gazos és elhanya-
golt területen szerettünk volna aszfaltborítású 
kézilabdapályát építeni. 

Pályázatunkat a Belügyminisztérium nem 
támogatta, ellenben a Nyírség Leader HACS 
pályázatot írt ki civil szervezetek számára ha-
sonló témakörben. Erre tekintettel augusztus 
14-én az önkormányzat hozzájárult, hogy a 
tulajdonát képező ingatlanon a Közös Kincs 
Kft. a szabadidő hasznos eltöltését biztosító 
beruházást valósítson meg, növelve ezáltal az 
önkormányzati tulajdon értékét, s elősegítve a 
helyi lakosság kulturált időtöltésének lehető-
ségét. A sikeres pályázat eredményeként tehát 
mégis megépítjük az aszfaltpályát, sőt filagóriá-
kat, szalonnasütőket és padokat helyezünk el a 
megvilágított és parkosított területre.

Almási Katalin – polgármester

A szabadidő hasznos eltöltése

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER 
fejezete alapján 2013 novemberében 1,8 millió 
forint vissza nem térítendő támogatásban részesült 
önkormányzatunk. A saját forrással kiegészített 
összegből (2,2 millió forint) ATY/AMS224/220 
típusú kistraktort, talajmarót, kétfejes ekét, vala-
mint szántóföldi permetezőt vásároltunk.

A gépbeszerzés eredményeként a mezőgazda-
sággal foglalkozó közfoglalkoztatottak munkája 
válik könnyebbé 2014 tavaszától.

A sikeres „Élelmiszerlavina” pályázatnak kö-
szönhetően burgonyát, zöldborsót, csemegekuko-
ricát, vöröshagymát és fejeskáposztát termeszthe-
tünk a rendelkezésre álló közel két hektárt kitevő 
belterületi kertekben. 

Katona István – közmunkavezető

Gépbeszerzés

„Tanulással a jövőért”
Idén február 15. volt a felsőoktatási felvételi je-

lentkezési határidő, addig a napig lehetett benyúj-
tani a jelentkezéseket a szeptemberben induló 
képzésekre. A döntések megkönnyítése érdekében 
a Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általá-
nos Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kol-
légium és Alapfokú Művészeti Iskola február első 
hetében Felvételi Napot tartott a Faluházban. 

A TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0022 „Tovább-
tanulást erősítő kezdeményezések támogatása” pá-
lyázat megvalósításának keretében a „Tanulással a 
jövőért” címet viselő programok között a Debrece-
ni Egyetem BTK Neveléstudományok Intézete Pe-
dagógiai Tanszékéről Dr. Fenyő Imre egyetemi ad-
junktus és Veressné dr. Gönczi Ibolya tanszékvezető 
docens, a Nyíregyházi Főiskoláról Dr. Dráviczki 
Sándor PhD főiskolai tanár, végül pedig Hamza 
Zsolt, a Nagykállói Munkaügyi Központ kirendelt-
ség-vezetője tartott előadást.

A Felvételi nap programjait megszakítva a 
LUMAKE TERNE együttes szórakoztatta a fiatalo-
kat és érdeklődő szüleiket.

A Felvételi Napnak köszönhetően a tanulók 
helyben szerezhettek olyan jól használható, sőt szó-
rakoztató és informatív ismereteket, amelyek a to-
vábbtanulási lehetőségek ismertetésén túl a régiós 
munkaerőpiac elvárásaihoz is igazodtak.

Almási Lászlóné – projektmenedzser



3B i r i  H í r m o n d ó

Földterületek forgalmazása, 
bérbeadása

Felhívom a földtulajdonosok és földhasználók figyel-
mét a mező- és erdőgazdasági művelés alá eső területek 
forgalmára, valamint azzal összefüggésben az elővásár-
lási/haszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő hir-
detményi úton történő közlésre vonatkozó jogszabályi 
változásokra, melyek 2013. december 15-étől kezdődő-
en több lépcsőben léptek hatályba.

Az 1994. évi LV. törvényt és a 16/2002. (II.18.) 
Kormányrendeletet felváltotta a mező- és erdőgazdál-
kodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII tör-
vény (a továbbiakban: földforgalmi törvény), valamint a 
474/2013. (XII.12.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
kormányrendelet). A földforgalmi törvénnyel kapcso-
latos átmeneti szabályokról a szintén lépcsőzetesen ha-
tályba lépő 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: 
Fétv.) rendelkezik.

A vételi ajánlat/adásvételi szerződés, valamint a ha-
szonbérleti ajánlat/haszonbérleti szerződés elővásárlási/ 
előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében történő köz-
zététele továbbra is a föld fekvése szerint illetékes tele-
pülési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozik.

Az adás-vételi szerződés 
hirdetményi úton történő közlése

Az adás-vételt illetően az új szabályokat a 2014. már-
cius 1-jét követően közölt szerződések esetében kell 
alkalmazni. A tulajdonosnak, mint eladónak a jegyző 
részére a földforgalmi törvényben előírt határidőn be-
lüli kérelmet kell benyújtani a Fétv.-ben meghatározott 
egységes okiratba foglalt adás-vételi szerződés hirdetmé-
nyi úton történő közlése iránt. A közzétételi kérelmet a 
földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyúj-
tani. A kérelemhez a Fétv.-ben meghatározott példány-
számban és formában csatolni kell az egységes okiratba 
foglalt adás-vételi szerződést.

A jegyző a közzétételi kérelem beérkezését követő 15 
napon belül a benyújtott eredeti adás-vételi szerződések 
közül a nem biztonsági okmányon szerkesztett szerző-
dések egyikén felismerhetetlenné teszi a természetes 
személyazonosító adatokat, és azt a szerződéspéldányt 
függeszti ki. A jegyző a kifüggesztett adás-vételi szerző-
désre rávezeti a kifüggesztés időpontját, az elővásárlásra 
jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 60 
napos határidő utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, 
hogy e határidő jogvesztő.

Az eladó a közzétételi kérelmet az adás-vételi szerző-
dés kifüggesztéséig vonhatja vissza. A visszavonás iránti 
bejelentés alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csa-
tolt iratokat visszaküldi az eladó részére.

A jegyző az adás-vételi szerződést a 60 napos határidő 
utolsó napját követő legközelebbi munkanapon veszi le 
a hirdetőtábláról.

Haszonbérleti ajánlat/szerződés közzététele

Az új szabályozás szerint a közzététel iránti kérelmet 
meghatározott adattartalmú formanyomtatványon, ki-
zárólag a haszonbérbe adó nyújthatja be a jegyzőhöz 
a haszonbérleti szerződés aláírását követő nyolc napon 
belül. A formanyomtatvány a Geszterédi Közös Ön-
kormányzati Hivatal Biri Kirendeltségén beszerezhe-
tő, letölthető továbbá a Vidékfejlesztési Minisztérium 
honlapjáról, valamint Biri község hivatalos honlapjáról 
(www.biri.hu) is. A kérelemhez csatolni kell a haszon-
bérleti szerződés 3 darab eredeti példányát!

A haszonbérbe vevőnek a haszonbérleti szerződés-
ben, vagy az ahhoz csatolt teljes bizonyító erejű magán-
okiratban, vagy közokiratban nyilatkoznia kell – töb-
bek között – az alábbiakról:

- megfelel a földforgalmi törvény 5. § 7., 6-7., 22., 
19., vagy 26. pontjában foglalt feltételeknek,

- megfelel a földforgalmi törvény 40-41. §-aiban 
foglalt feltételeknek,

- a föld használatát másnak nem engedi át, azt maga 
használja és ennek során eleget tesz földhasznosítási 
kötelezettségének,

- nincs jogerősen megállapított és fennálló földhasz-
nálati díjtartozása,

- a szerződés tárgyát képező föld haszonbérbe vé-
telével a már birtokában lévő föld nagysága nem 
haladja meg a földforgalmi törvény szerinti birtok-
maximumot,

- elfogadja és tudomásul veszi, hogy ha utólagos 
ellenőrzés során megállapítást nyer a birtokmaxi-
mumra vonatkozó nyilatkozatának valótlansága, 
úgy az büntetőjogi felelősségre vonását és a szer-
ződés tárgyát képező föld használata után részére 
folyósított költségvetési, vagy európai uniós támo-
gatás visszafizetési kötelezettségét vonja maga után.

A haszonbérleti szerződést/ajánlatot teljes bizonyító 
erejű magánokiratba, vagy közokiratba kell foglalni, 
melyben a szerződő felek és a terület azonosító adatai 
mellett fel kell tüntetni, hogy a földhasználati jogosult-
ságot szerző fél rendelkezik-e előhaszonbérleti joggal. 
Amennyiben igen, úgy annak jogalapját és a sorrend-
ben elfoglalt ranghelyét is meg kell jelölni!

Az elfogadó nyilatkozatnak is tartalmaznia kell az 
előző pontban említett tartalmi elemeket, a nyilatko-
zathoz csatolni kell továbbá az előhaszonbérleti jogo-
sultságot bizonyító okiratokat is.

A haszonbérbe adót az olyan elfogadó nyilatkozat 
köti, amelyet a jogosult határidőn belül tesz meg, és 
amelyben a haszonbérleti szerződésben foglaltakat ma-
gára nézve teljes körűen elfogadja.

A közzététel időtartama: 15 nap. Az eljárás – az adás-
vételhez hasonlóan – díj- és illetékmentes.

Gyirán Zoltán – jegyző
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2014 a választások éve lesz, hiszen április 6-án 
országgyűlési, május 25-én Európai Parlamenti, 
októberben pedig önkormányzati választásokat 
tartunk. 

A választási eljárásról szóló törvény alapján a 
szavazókörök számát, sorszámát és területi beosz-
tását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi 
választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy 
egy szavazókörre mintegy 600, legfeljebb 1.500, 
a központi névjegyzékben szereplő választópol-
gár jusson. 

Biriben jelenleg ezernyolcvan a választásra 
jogosult polgárok száma, ennek következtében 
csak egy szavazókör lesz a településen. A 001. 
számú szavazókört a Faluházban (Biri, Fő út 68. 
szám) jelöltem ki.

A testület februári ülésén nem választotta meg 
az általam javasolt személyeket a választást lebo-
nyolító Helyi Választási Bizottságba (HVB), ezért 
a megyei Területi Választási Bizottság (TVB) bíz-
ta meg őket. A HVB tagja Kondorné Oláh And-
rea, Vajda Miklósné, Kiss Edit, Simon Jánosné és 
Hegedűs Mihály; póttagja pedig Belme Orsolya 
és Kévés Zoltán lett.

Gyirán Zoltán – jegyző

Országgyűlési választások

Biri Község Önkormányzata és a Dankó Pista 
Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános Iskola, Szak-
képző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola férfi dolgozói március 7-én a Fa-
luházban köszöntötték Biri Község Hölgyeit és leá-
nyait. Az iskolások műsorral, a férfiak pedig étellel-
itallal, no meg persze az elengedhetetlen tulipánnal 
kedveskedtek a „nők”-nek.

Csitáry-Hock Tamás szerint „Az igazi Nőt a férfi 
engedi élni. Mert a Nő ugyanúgy ember. És Társ. A 
férfi társa. Mindenben. Mindent megtehet érte: mos-
hat, főzhet, takaríthat - de nem azért, mert ez a dolga. 
Hanem szeretetből. Szeretetből, amit a férfi észrevesz, 
és viszonoz.

Nőnapi rendezvény

A Biri Hírmondó számait lapozgatva döbben-
tem rá, hogy az idén már 15 éve annak, hogy útjá-
ra bocsátottuk helyi kiadványunkat. 2000 augusz-
tusában a „Millenniumi” számmal, hat oldalon 
számoltunk be az aktualitásokról: a szennyvízbe-
ruházásról, a teleházról, az iskola híreiről, az épülő 
adventista imaházról és Biri történetéről.

Szomorúan tapasztaltam, hogy nem mindegyik 
szám található meg a nyilvántartásomban. Kérem 
tehát azokat, akik anno elrakták a Hírmondókat, 
hogy a következő számokat – legalább egy fénymá-
solás erejéig – bocsássák rendelkezésemre: 2002. 
évi 4. szám, 2003. évi 4. szám, 2004. évi 4. szám, 
2005. évi 3. és 4. szám, 2007. évi 2., 3. és 4. szám.

Gyirán Zoltán – jegyző 

15 éves a Hírmondó

2014. február 10-én, mint Biri Község Helyi Vá-
lasztási Irodájának (HVI) vezetője – a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek választásáról 
szóló 2010. évi L. törvény 3. §-a és 4. § c) pontja 
alapján, figyelemmel a választási eljárásról szóló 
2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében 
foglaltakra – Biriben a megválasztható önkormány-
zati képviselők számát hat főben határoztam meg.

A választási eljárásról szóló törvény értelmében 
ugyanis a Helyi Választási Iroda vezetője a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek általános 
választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján 
február 15-ig határozza meg, és a helyben szokásos 
módon teszi közzé a települési önkormányzat képvi-
selő-testülete megválasztható tagjainak számát.

Gyirán Zoltán – jegyző

Képviselők száma
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Nemzedékek érzései: Kinek mit jelent a Húsvét?

Vass Bernadett 
(„óvodai kisegítő/
dajka”):   A Húsvét 
nekem azt jelenti, 
hogy együtt van a csa-
lád, hiszen ilyenkor 
senkinek sem kell dol-
goznia. Húsvét első 
napján édesanyámmal 

együtt sütünk-főzünk a konyhában és Húsvét máso-
dik napján várjuk a locsolódókat. A korosztályom-
hoz hasonlóan, most már én sem vágyom olyan 
izgalommal a locsolókra, mint gyerekként, mert a 
velem egykorúak már nem is nagyon indulnak el, 
hogy bárkit is meglocsoljanak. Ennek ellenére sze-
retem ezt az ünnepet és hétfő délután nyitva áll az 
ajtónk a locsolók előtt, s szívesen fogadjuk őket.

 Kévés Jánosné 
(a Nagycsaládosok 
Egyesületének el-
nöke): A Húsvét szá-
momra igazán bol-
dogságot jelent, mert 
együtt lehetek a hozzá-
tartozóimmal, az idén 
az első unokámmal is 
és a család legidősebb tagja édesanyám is velünk van. 
Húsvétot megelőző napon a készülődésé a főszerep: 
sonka, sárgatúró és sütemények készítése. Az első na-
pon elmegyünk együtt a templomba, viszünk szentel-
tetni az ünnepi falatokból, a mise után pedig, együtt 
megebédelünk. A második napon az asztalt ünnepi 
díszbe öltöztetem aranyesővel, piros tojással és finom-
ságokkal. Gyerekkoromban tojást is festettünk, de ma 
már felváltotta a csoki tojás, amit a locsolódó fiúknak 
adunk a versért cserébe. Régebben sokkal több volt a 
locsolódó fiú, jobban ellátogattak egymáshoz a roko-
nok – ez a hagyomány, egyre jobban a múltba vész. 
Mindemellett én nagyon örülök az ünnepnek, hiszen 
ilyenkor együtt lehetünk szeretetben, békességben.

Kókán Nóra (fő-
iskolai hallgató): 
Számomra a tavasz 
legszebb ünnepe a 
Húsvét. Gyerekko-
romban kialakult egy-
fajta szokássorozat, 
amit ilyenkor csinálni 
szoktunk, és a mai na-
pig is jól esik tartani 

magam ezekhez. Kisgyerekként boldogan vártam 
az ünnep közeledtét, mert előtte két-három nap-
pal festettük a kifújt tojásokat, amelyekkel egy szép 
aranyeső ágat díszítettünk fel. Ez volt a tojásfa. Ezt 
a hagyományt a mai napig őrizzük. Épp úgy, mint 
azt, hogy elmegyünk a reggeli misére és a megszentelt 
étkekből együtt reggelizik a család. Utána azonban 
– megszakítva a hagyományokat – elmegy együtt a 
család kirándulni.

Szórád László (nyug-
díjas):  Nekem a Húsvét, 
mint az egész világon 
minden jóérzésű em-
bernek is, Jézus Krisztus 
feltámadását jelenti. E 
nagy ünnepünkön el-
menni az Isten házába, 
ott meghallgatni a Pászkaszenteléssel egybekö-
tött ünnepi szentmisét. Majd otthonunkba térve 
meghitt családi körben elfogyasztani a megszen-
telt ételt és italt. Hát kell ettől szebb Húsvéti va-
rázs? Természetesen az ünnepet a húsvét szimbó-
lumai teszik igazán teljessé: húsvéti nyuszi, piros 
tojás és a Húsvét másnapján kölnivízzel történő 
„öntözés”, amikor megöntözzük szeretteink, ro-
konaink, barátaink hölgy tagjait. … S végül nem 
árulok el nagy titkot Te csodálatosan szép ripor-
ter leány, hogy Húsvétkor kölnivízzel megöntöz-
lek Téged is, melyért csoki tojást kérek!

Tóth Marianna – könyvtáros

A Magyar Nagy Lexikon definíciója szerint a húsvét vallásos feltámadás- vagy tavaszünnep. A zsidóknál 
a Kr.e. 9. században az árpaaratás kezdetének ünnepe volt, amely fokozatosan történelmi jelentést kapott; 
később az Egyiptomból való kivonulás emlékünnepe lett (pészah). A húsvét azonban mégis a keresztények 
legnagyobb ünnepe, amellyel Jézus Krisztus feltámadására emlékezünk. Húsvétkor ér véget a nagyböjt, a 
hústól való tartózkodás ideje, ebből származik a magyar elnevezés. A húsvét ünnepében a tavaszünnep és 
a pogány meghaló és feltámadó istenek ünnepeinek szokásai keverednek. S hogy mit jelent a birisieknek a 
húsvét a 21. század második évtizedének közepén, arról vallanak az alábbi gondolatok.
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A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe. A 
nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is ha-
sonló bőségre kívánták késztetni. Így történt ez 
2014-ben Biriben is, a „Farsangi mulatság” című 
rendezvényen, a Dankó Pista Egységes Óvoda-
bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, 
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti 
Iskola ebédlőjében.  

A település legjelentősebb télbúcsúztató ese-
ménye ezúttal is megtöltötte az iskola ebédlőjét 
ellenállhatatlan illatokkal, és egyedi jelmezes 
résztvevőkkel. Volt, aki jelmezben jött szórakoz-
ni, voltak, akik csak sminket vagy álarcot tettek 
az arcukra. Érdekes módon – bár nem volt meg-
beszélve a jelmez, mégis – mindenkinek hasonló 
volt az elképzelése.

A rendezvény késő délután kezdődött a meg-
nyitóval, melyen minden vendég meghallgathatta 
a délután-este további programját. A megnyitót 
követően, a jelmezes résztvevőknek köszönhető-
en „Jelmezverseny – Jelmezbemutató” vette kez-
detét. A jelmezeseket és produkcióikat négytagú 
zsűri értékelte. A jutalmak kiosztásánál nem volt 
elégedetlen résztvevő, hiszen senki sem maradt 
jutalom nélkül.

A „farsangi vacsora” a farsangi mulatságok ha-
gyományait követve, gazdagon terített asztallal 
várta a mulatozásban megéhezőket. A vacsora 
elfogyasztása után kezdetét vette a táncos, zenés 
vigasság. 

Markóné Szálku Ildikó

Télbúcsúztató Biriben
2014. március 11-én Foltán László tartott előadást 

a Faluházban „kötetlen beszélgetés” címmel. Az előadó 
1970-től a  Budapesti Sport Egyesület kenusa volt. Az 
aktív sportolást későn, a katonai szolgálat letöltése 
után kezdte. Ennek ellenére gyorsan a legjobbak közé 
került, mivel rendkívüli tehetségének köszönhetően 
hamar ráérzett egy olyan kenuzási stílusra, amelyre a 
mai napig törekszenek a sport legjobbjai.

1977-től 1984-ig szerepelt a magyar válogatottban. 

Kiemelkedő eredményeket kenu kettes 500 méteren 
ért el: Vaskuti Istvánnal  a versenyszámban három vi-
lágbajnoki és egy olimpiai bajnoki aranyérmet nyert. 
1980-ban és 1981-ben az év kenusává választották. Az 
1984-es olimpián nem vehetett részt. Az aktív sporto-
lást ezután fejezte be. 

1988-ban a Testnevelési Főiskolán kajak-kenu szak-
edzői oklevelet szerzett és 1986-tól a BSE, 1989-től 
az Újpesti Dózsa, illetve az UTE edzője lett. 1992-től 
Budapesten középiskolai testnevelő tanárként tevé-
kenykedik. Pedagógusi tevékenységéért önkormány-
zati elismerésben részesült. A mai napig rendszeres 
résztvevője különböző sporteseményeknek.

Foltán László könnyeden, érdekesen és mindenki 
számára szórakoztatóan mesélt sportolói pályafutásá-
ról, pedagógus munkájáról, a szép és a „kevésbé” szép 
emlékekről; végezetül pedig a hallgatóság minden 
tagja megnézhette, kezébe foghatta, sőt a nyakába is 
akaszthatta az 1980-ban Moszkvában nyert olimpiai 
aranyérmet.

A rendezvény a résztvevők vastapsával zárult. Jó volt 
látni és hallani, hogy egy angyalföldi kissrácból hogyan 
vált a világ egyik legjobb sportolója.

Hegedűs Mihály

„Kötetlen beszélgetés”
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Idén február közepe volt a felsőoktatási felvételi 
jelentkezési határidő, addig a napig lehetett be-
nyújtani a jelentkezéseket a szeptemberben induló 
képzésekre. A döntések megkönnyítése érdekében 
a Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általá-
nos Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollé-
gium és Alapfokú Művészeti Iskola február 6-án 
Felvételi Napot tartott a Faluházban. 

Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) TÁMOP-
3.3.9.D-12-2012-0011 azonosító számú pályázat 
a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai 
lemorzsolódását csökkentő intézkedések támoga-
tása, a második esély típusú programok támoga-
tása hátrányos helyzetű térségekben a „Csak rajtad 
múlik!” című pályázat felvételi programjai között 
Molnár Erzsébet, az Evangélikus Roma Szakkol-
légium intézményvezetője, a Debreceni Egyetem 
Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karáról Dr. 
Hovánszki Jánosné tanszékvezető főiskolai do-
cens, végül pedig a Magyar Honvédségtől Almási 
László őrnagy (MH HKNYP 1. TÉK parancsnok) 
tartott színvonalas előadást.

A Felvételi Nap programjait megszakítva a 
HAM KO HAM együttes szórakoztatta a felvételi 
előtt álló, és a továbbtanulni szándékozó fiatalokat 
és érdeklődő szüleiket.

A rendezvénynek köszönhetően a tanulók hely-
ben szerezhettek olyan jól használható, sőt szóra-
koztató és informatív ismereteket, amelyek a to-
vábbtanulási lehetőségek ismertetésén túl a régiós 
munkaerőpiac elvárásaihoz is igazodtak.

Almási Lászlóné – projektmenedzser

„Csak rajtad múlik!”
A 2014. január 18-án XIII. alkalommal megren-

dezésre került napkori nemzetközi böllérversenyt 
az idén is számos program kísérte. Kiváló volt a 
hangulat és fantasztikus ízek jellemezték a versenyt.

A böllérek és a csapatok munkáját szakértő zsűri 
bírálta el, elismeréseket ebben az évben is több ka-
tegóriában adtak.

 

Kígyósi János zöldségfaragó művész alkotása

A Birisi Villámkezűek nem voltak babonásak, 
nem ijedtek meg a 13-as számtól. 2014-ben a 
forralt bor kategóriában már másodszor szerez-
tek elismerést a verseny története során. Most a 
második helyezést érték el, illetve a rendezvényt 
támogatók által felajánlott külön-díjakból hár-
mat is hazahoztak.

Újabb elismerések
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Január elején harminc új könyvvel bővült 
könyvtárunk kínálata, ezekből szeretnék néhá-
nyat olvasóink figyelmébe ajánlani. Az állomány 
bővítése a könyvtárlátogatók igényeinek figye-
lembevételével történt.

Ifjúsági irodalom – Fekete István: Tüskevár, 
Szabó Magda: Abigél, Erich Kästner: A két Lotti, 
Rudyard Kipling: A Dzsungel könyve. Ez utóbbiban 
Mauglit, az embergyereket egy farkascsalád neveli fel 
a dzsungelben. Farkasszülei és farkastestvérei megta-
nítják a vadászat mesterségére. A dzsungel törvényeit 
Bagira, a párduc és Balu, a medve ismerteti meg vele. 
Az őserdő állatai befogadják a fiút, csupán a hatalmas 
tigris, Sir Kán feni rá a fogát. Mauglinak meg kell 
vele küzdenie. A regény végén az életre-halálra menő 
harc be is következik. 

Kötelező irodalom – Mikszáth Kálmán: A tót 
atyafiak – A jó palócok, William Shakespeare: Öt 
dráma, Moliére: Hat színmű, Francois-Marie Vol-
taire: Candide, Katona József: Bánk bán, Honoré De 
Balzac: Goriot apó.

Márai regé-
nye – A gyertyák 
csonkig égnek 
– 1942-ben je-
lent meg. Nagy 
indulatoktól fe-
szülő, szuggesz-
tív erejű regény. 
Az író stílus-
művészetének 
remeke vakító 
élességgel vilá-
gít a barátság, a 
hűség és az áru-
lás örvényeibe. 
Két régi barát 
évtizedek után 
újra találkozik, 

s végigbeszélik az éjszakát. A múltra visszatekintve 
egyikükből vádlott, másikukból vádló lesz. Ám a tra-
gédiát valójában nem alkalmi gyengeség okozta: egy 
világrend széthullása a hagyományos erkölcsi értékek 
megrendülését is jelenti.

Ebben az évben tizennyolc receptkönyvet is vásá-
roltunk. Frank Júlia, a legismertebb magyar szakács-
könyvíró legfinomabb receptjeiből álló válogatást; 
úgymint: Magyaros ételek, Ételek cukorbetegeknek, 
Sütik, Egytálételek, stb.

Szeretettel várjuk az olvasókat!
Tóth Marianna – könyvtáros

Könyvajánló
Özv. Nagy Jánosné Margitka néni huszonöt 

éve szolgálja Biriben a Római Katolikus Egyhá-
zat harangozóként és sekrestyésként. Munkáját 
és hűségét nemrég pápai elismerő oklevéllel ju-
talmazták. 

Margitka néni Biriben született. Lány korában 
szőlőmunkásként dolgozott Ceglédcsömőn az 
állami gazdaságban. 1952-ben Cegléden ismer-
kedett meg későbbi férjével, akivel 1953. május 
25-én kötöttek házasságot. Házasságukból két lá-
nyuk és egy fiúk született. Gyermekeik tizenegy 
unokával és három dédunokával ajándékozták 
meg őket. Férjét 1986-ban veszítette el.

Hazaköltözésüket követően huszonhárom 
évet dolgozott takarítónőként a vendéglőben és 
a kultúrházban. Ötvenöt évesen ment nyugdíjba. 

Római katolikus révén magától tért az egyház-
hoz. Vitai László apát úrral itt, Biriben ismerke-
dett meg és vállalta el a harangozói munkát. Elő-
ször csak egy kis imaházban tartották a miséket, 
majd később felépült a templom.

Munkájának elismeréseként 1995 február-
jában az egyházközség elnökének előterjesztése 
alapján az egyházközségi képviselőtestület tagjá-
vá választották. 

2013 decemberében két birisi lakos kapta 
meg I. Ferenc pápa apostoli áldását. Szegfű Pál-
né Erzsike nénit 100. születésnapja alkalmából 
köszöntötték, míg Nagy Jánosné Margitka nénit 
a hosszú évek tisztességes és becsületes munkájá-
nak elismeréseként érte a megtiszteltetés.

Az elismeréshez szívből gratulálunk és további 
erőt, kitartást kívánunk a település lakói nevé-
ben.

Keményné Barna Angéla

Pápai apostoli áldás
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Jeles napjaink közül karácsony után a legkedvesebb 
és legszebb család ünnepünk a húsvét. Bármennyire is 
szép télen a hólepte táj képe, a meleg szobában díszelgő 
karácsonyfa látványa, a hosszú téli esték után mind-
annyian türelmetlenül várjuk a természet ébredését. A 
rügyező fák látványa, a nyiladozó virágok színes kaval-
kádja, a tavasz illata varázslatossá teszi ezt az évszakot. 

Virágvasárnaphoz kötődik a kiszehajtás és a villőzés 
szokása. Ezek nem vallási eredetűek, hanem a természet 
újjáéledéséhez kapcsolódó népszokások. Egy hosszú 
rúd végére szalmabábut tettek, azt leányruhába öltöz-
tették – ez volt a kiszebáb – és kivitték a faluból. Ott 
levetkőztették, majd elégették vagy vízbe dobták, ezzel 
kivitték a faluból a telet, a betegséget. Ezt követte a 
villőzés vagy zöldág-hordás, melynek dunántúli válto-
zata a zöldágazás. A leányok feldíszített fűzfaágat vettek 
a kezükbe és énekszóval hozták be a faluba a tavaszt, 
jártak házról házra.

Nagypénteken a víz mágikus ereje lép előtérbe. A ri-
tuális mosakodás jelenik meg a hajnali mosakodásban, 
melyet csak fiatal lányok végeztek, s mely bajelűző sze-
reppel bírt. Friss folyóvíz kellett hozzá, s a következő 
mondóka: „Az én vizem folyjon el, az én szeplőm múl-
jon el!” E naphoz jellegzetes ételek tartoztak – korpából 
készült savanyú leves, esetleg tojás. Van olyan vidék, 
ahol e napon kenyeret sütnek, melyet vagy megőriznek 
a következő nagypéntekig, vagy odaadják az első kol-
dusnak. Sok helyen igen elterjedt a forró húsvéti kalács, 
melyet főleg az utcai árusoktól vesznek. A nagypénte-
ken sötét, dísztelen templomokat nagyszombat reggelé-
re virágokkal, zöld ágakkal díszítik fel. Ez a nap a másik 
őselem, a tűz ünnepe. Este a templomban az új tüzet 
ünneplik, melyet csiholással élesztenek, s a Krisztust 
jelképező húsvéti gyertyát ezzel gyújtják meg.

A feltámadás napja húsvétvasárnap. Sok országban 
szokás e napon a napfelkeltét egy magas hegy tetején 
várni. Ehhez több hiedelem kapcsolódik – egyik sze-
rint a felkelő nap Krisztus feltámadásának bizonyíté-
ka, a másik szerint, aki jól figyel, megláthatja benne a 
Krisztust jelképező bárányt a zászlóval. A húsvéti tojás 
ajándékozása sok országban e napon történik, nálunk a 
hétfői locsoláshoz tartozik. A hagyományos sonkát már 
szombat este, a böjt lezárásával megkezdik. Vasárnap a 

sonka mellé tojást, tormát fogyasztanak. E nap ünnepi 
étele a bárány. 

Húsvét másnapján, német területeken, nálunk pe-
dig Kecskemét környékén szokás volt az Emmausz-
járás. Annak emlékére, hogy Jézus a tanítványokkal az 
Emmauszba vezető úton találkozott, kimentek a város 
határán álló kápolnához és vidám mulatságot ültek. E 
nap Európa-szerte a játék, a vidámság napja. Magyar-
ország egyes vidékein e napot vízbevető hétfőnek is 
hívják, mert e nap a locsolás napja. A lányokat régen 
kivonszolták a kúthoz, s vödör vízzel leöntötték, vagy a 
patakhoz vitték, s megfürdették.

A locsolás, az ősi termékenységvarázsló és megtisztu-
ló rítusban gyökerezik. A víz tisztító ereje a keresztény-
ségnél a kereszteléshez kapcsolódik. A mondai magya-
rázat szerint Jézus sírját őrző katonák vízzel öntötték 
le a feltámadást felfedező, ujjongó asszonyokat, így 
akarták elhallgattatni őket. A locsolás ma is elterjedt 
szokás, kissé szelídebb formában, hiszen gyakran csak 
kölnivízzel locsolnak a fiúk, férfiak. A húsvéti népszo-
kások sorát egy fehérvasárnapi szokás zárja. A lányok 
komatálat készítenek, elküldik egymásnak. A kosárba, 
tálra húsvéti tojás, kalács és ital kerül.

A tojások színezése, díszítése régi korokra nyúlik 
vissza. A leggyakrabban használt szín a piros, magya-
rázatát a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A 
pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros szí-
ne egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A 
tojásfestés szokása, s a tojások díszítése az egész világon 
elterjedt.

Húsvéti népszokások
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A tojásfestés népszokásként elsősorban kelet-Euró-
pában maradt fenn a 20. századig. Eredetileg egyszí-
nűek voltak, pirosas színüket növényi festőanyagoktól 
kapták. Erre szolgált a vöröshagymahéj, a börzsöny, 
a bíbortetű. Később kialakultak a feliratos tojások. A 
díszítést viasszal „írták” a héjára, melyet festés után le-
kapartak. Lehetett a szöveg név, üzenet, esetleg a ke-
resztény jelképek valamelyike. A minták ismerői tojás-
festéssel foglalkozó asszonyok voltak, akiktől a lányok 
megvásárolták azokat. Magyarországon a festett, díszí-
tett tojás ajándékozása elsősorban a húsvéti locsolko-
dáshoz kapcsolódik. A díszített tojások festésének for-
mái, a minták elrendezése tájegységenként változott. 

Jóslásra is használták a tojást: ha nagypéntek éjje-
lén feltörték, s egy pohár vízbe csurgatták, a formája 
megmutatta, milyen lesz a jövő évi termés. Volt, ahol 
a lányok tojáshéjat tettek a küszöbre húsvét előtti este, 
hogy megtudják, mi lesz a férjük foglalkozása. Ugyan-
az lesz, mint az első férfié, aki belép a házba.

A világ minden táján ünnepelnek valamilyen tavaszi 
ünnepet a nem keresztények is. Mióta a világ a világ, 
az emberek örvendeztek és megünnepelték a tavaszt, a 
természet felújulását. Húsvétkor olyan, mintha hosszú 
betegségből ébrednénk: a fekete-fehér tél már csak em-
lék, minden újra életre kel, rügyeznek a fák, kibújnak 
a földből a tulipánok, virágzik az aranyeső, melenget 
a napsugár. Ilyenkor akaratlanul is csak a szépet, vi-
dámat, kedves dolgokat veszi észre először az ember. 
Legyen szó a feltámadásról vagy „csak” a tavaszról, a 
Húsvét az újrakezdés, a megújulás, a remény és a biza-
kodás jelképes kezdete.

Tóth Marianna – könyvtáros 

Biri néne receptje

Foszlós 
vaníliás kalács

Hozzávalók 8 adaghoz: 3 bögre (1 bögre: 2,5 dl) 
finomliszt, 3 púpos evőkanál cukor, csipet só, 5 dkg 
vaj, 2,5 dl langyos tej, 1 kiskanál szárított élesztő, 
1 kiskanál vanília koncentrátum, 1 tojássárgája kis 
tejjel hígítva a kenéshez.

Elkészítés: Ideális, ha minden hozzávaló langyos 
vagy legalább szobahőmérsékletű. Az élesztőt fel-
futtatjuk 1 kiskanál cukorral és 1 dl langyos tejjel. 
A lisztet elkeverjük a megmaradt cukorral és sóval, 
majd hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, a vajat, va-
níliát és a többi tejet. Sima, fényes, rugalmas tész-
tát dagasztunk (kézzel vagy géppel), majd 1 órát 
pihentetjük. Mikor duplájára kelt, lisztezett desz-
kán megformázzuk. A tésztát három részre osztjuk, 
mindegyiket hengerré sodorjuk, a hengereket külön-
külön megcsavarjuk, azután szorosan összefonjuk. 
Sütőpapírral bélelt sütőlemezen pihentetjük megint 
kb. 30 percig. A lényeg, hogy szépen kikerekedjen, 
kifeszüljön a tészta. Sütés előtt megkenjük a tejjel 
hígított tojássárgájával, és a 200 fokra előmelegített 
sütőben szép aranybarnára sütjük (kb. 45 perc). (20 
perc elteltével, fóliával fedjük le a tetejét, mert hamar 
barnul a cukor miatt.) Ha megsült, sütőrácson hűt-
jük, és csak hidegen vágjuk fel.

Ajánlat: Ez a kalács gyengéden édes, így lehet 
érezni a vaj és a tej ízét is. Aki a nagyon cukrosat sze-
reti, emelje a cukor mennyiségét. Ezt az alaptésztát 
tölthetjük is bármilyen töltelékkel (túró, dió, mák, 
lekvár), és formázhatjuk más formára is!

Jó étvágyat kívánok hozzá!

Vajákos Biri



11B i r i  H í r m o n d ó

Kassai Milán Albert
(édesanyja: Fehér Erika) január 24.

Újszülötteink 
az idén

Ladányi Jenőné (Rinyu Ilona, 82) január 08.
Balogh Istvánné (Szarka Ilona, 83) január 15.
Szegfű Pálné (Pulinka Anna, 100) március 04.
Csorba Miklós (86) március 04.
Varga Sándor (57) március 04.

Fájó szívvel 
búcsúzunk!

Kiss Ferenc (68) március 08.

Tisztújítás a BIRI SE-nél
2013. december 7-én, szombaton a Biri SE tagsága 

év végi – őszi szezont záró és értékelő – gyűlést tartott 
az iskola étkezőjében. A gyűlés két napirend megtár-
gyalásával kezdődött. Az első téma az Intéző Bizott-
ság két tagjának búcsúzása volt. Palicz György Tamás 
és Szőllősi Tamás ugyanis kénytelen volt lemondani 
korábbi tisztségéről, mivel a 13/2013. (X.1.) önkor-
mányzati rendelet 10. § (1) bekezdése alapján nem in-
dulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
az a pályázó/kérelmező, akivel szemben a mindenkor 
hatályos vonatkozó jogszabályi előírásban foglalt kizá-
ró feltételek bármelyike is fennáll. Az egyik ilyen kizá-
ró tényező az, hogy nem részesülhet támogatásban az, 
aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közre-
működő vagy döntéshozó. A Biri SE egyik legjelentő-
sebb támogatója az önkormányzat, ennek megfelelően 
a képviselő-testület dönt az éves támogatás mértékéről. 
Amennyiben a két képviselő továbbra is az egyesület 
vezetőségi tagja maradt volna, nem részesülhetett vol-
na 2014-ben a futballcsapat önkormányzati támoga-
tásban.

A második téma az új Intéző Bizottsági tagok meg-
választása volt. A szavazásra jogosultak egyhangúlag 
mellettem és Szilágyi László mellett tették le voksukat. 
Ezt követően megválasztották az új elnököt is: 2014. 
január 1-jétől én irányítom az egyesületet.

A harmadik téma az egyesület új elnevezése volt. Az 
egyik támogató után CellSpan-Biri SE lett az egyesület 
új neve. A névváltoztatás folyamatban van. 

A gyűlés záró momentumaként a megválasztott 
tisztségviselők értékelték az őszi szezon eredményét és 
a játékosok teljesítményét.

Jó hírként említhetem, hogy február 25-én az ön-
kormányzat pályázatot nyújtott be sport infrastruk-
túra-fejlesztésre, melynek sikere esetén megújulhat a 
sportpálya és környezete.

Mudri Péter – elnök

A tüdőröntgen felvétele nem csupán a tbc, hanem 
a mellkasban lévő más kóros elváltozásokat is kimu-
tatja, ezért az évenkénti mellkas röntgenfelvétel szük-
séges és ajánlott. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Megyei Mozgó 
Tüdőszűrő Állomása 

2014. április 2-án (szerda) 
800-1200 óra között

tart röntgen szűrővizsgálatot a Faluházban (Biri, 
Fő út 68. szám). A tüdőszűrésen való megjelenés be-
töltött 40 éves kortól ajánlott és ingyenes! 40 éves kor 
alatt térítés ellenében (1.700 forint) történik a tüdő-
szűrés (postai csekken, a szűrési napon). A vizsgálatra 
minden érintettnek magával kell hoznia a legutóbbi 
szűrőlapját, a betegbiztosítási kártyáját (TAJ kártyá-
ját), a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát.

Tüdőszűrő

Tavaszi mérkőzéseink
Az Arany Fácán Megyei III. osztály Nyírség 

Csoport 2013/2014. évi bajnokság tavaszi biri 
mérkőzései:

16. forduló (III.30.) Biri SE – Nyírgyulaj KSE
17. forduló (IV.06.) Geszterédi FC – Biri SE
18. forduló (IV.13.) A Biri SE nem játszik.
19. forduló (IV.20.) Biri SE – Bököny SE
20. forduló (IV.27.) Kisléta SC – Biri SE
21. forduló (V.04.) Biri SE – Községi SE Nyírtét
22. forduló (V.11.) Kállósemjén SE – Biri SE
23. forduló (V.18.) Biri SE – Grund Focisuli SE
24. forduló (V.25.) Ramocsaháza SE – Biri SE
25. forduló (VI.01.) Biri SE – Fiatal Gyémántok
26. forduló (VI.08.) Székelyi SE – Biri SE
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Biri Hírmondó 
- Biri Község Önkormányzatának lapja -

Biri központjában kívülről teljesen felújított 
(Szabadság utca 21. szám) alatti családi ház 

750 □öl telekkel bútorozva (franciaágy, szekrénysorok, 
gáztűzhely, hűtő, mikro) eladó. 
Érdeklődni: 06-30/515-6263

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 január 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

Nyíregyháza központjában teljesen felújított, fiatalos, 
modern, beépített háztartási gépekkel, bútorokkal 

4 szobás (külön nyíló 2. emeleti, 20 m2-es terasszal) 
irodának, orvosi rendelőnek is + új udvari garázs eladó. 

Érdeklődni: 06-30/515-6263

Biri, Fő út 171. szám alatti vezetékes vízzel, gázzal, 
villamos árammal ellátott lakóház eladó. 

Érdeklődni: 06-30/744-9810

Az Élelmiszerbank 
Egyesület újabb adománya
A 2010. októberi önkormányzati választás óta ti-

zenhárom esetben osztottunk élelmiszercsomagot a 
lakosságnak. 

A legutóbbi alkalommal – 2014. február 5-én – 
a Magyar Élelmiszerbank Egyesület adományának 
köszönhetően lisztet, cukrot, szarvacska tésztát és 
melegszendvicskrémet tehettünk a táskákba.

Almási Katalin – polgármester 

„Élelmiszerlavina”
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a Syngenta Kft. 

támogatásával „Élelmiszerlavina” címmel pályázatot 
hirdetett ez év elején. A pályázat célja, hogy helyi össze-
fogással a rászorulók élelmiszertámogatáshoz jussanak. 
A program során támogatott rászorulók lehetnek gyer-
mekek, nagycsaládosok, idősek, vagy más hátrányos 
helyzetű csoportok is, akik anyagilag nehéz helyzetben 
élnek. A múlt évhez hasonlóan az idén is beválasztották 
önkormányzatunkat a támogatottak közé, ennek kö-
vetkeztében félmillió forint értékű vetőmagot tartalma-
zó csomagot kaptunk március 18-án.

Keményné Barna Angéla

Talajterhelési díj!
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a 

kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló köz-
csatornára nem köt rá és egyedi zárt szennyvíztározót 
alkalmaz. A díj alapja a felhasznált, illetve az átalány 
alapján meghatározott víz mennyisége. A talajterhelési 
díj egységdíjának mértéke: 1.200 Ft/m3. A kibocsátó a 
díjfizetési kötelezettségéről a tárgyévet követő év már-
cius 31-éig tesz bevallást; és fizeti meg a talajterhelési 
díjat. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a bevallást 
benyújtani; illetve a talajterhelési díjat 2014. március 
31. napjáig megfizetni szíveskedjenek!  

Adorján Anita


