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Májusi Ramazuri Csapadékvíz elvezetés
Terveink szerint április 27-én szerettünk volna 

„ramazurizni” a Sportparkban, az időjárás azonban 
meghiúsította terveinket. Az új időpontban végre ke-
gyes volt hozzánk az ég, s ragyogó napsütésben tudtuk 
lebonyolítani programjainkat május 26-án.

Délelőtt – Palicz György Tamás képviselő irányí-
tása mellett – tradicionális versenyeinket rendeztük 
meg: volt aszfaltrajzverseny, csúzlizda, csokievő-ver-
seny, kispályás labdarúgóverseny a műfüves pályán, 
11-es rúgó verseny, teherautó-húzó verseny, s persze 
sörivó-verseny.

Mindeközben a Nagykállói járás Egészségfejleszté-
si Irodájának munkatársai „Egészség Érték” standot 
„működtettek”, ahol ingyenes állapotfelmérő vizsgá-
latokat, táplálkozási és életmód-tanácsadást, valamint 
lelki egészségvédelmi és mentálhigiénés tanácsadást 
tartottak az érdeklődők számára.

Délután a színpadi produkcióké volt a főszerep. 
Elsőként a szomszédvár pacsirtái, az Érpataki Asz-
szonykórus lépett a deszkákra, akiket Nótár Mary, 
majd pedig Kis Grófo követett. Késő délután Márió a 
harmónikás, szülőfalunk büszkesége V-Zoy és Stefano 
adott fergeteges koncertet. Sötétedést követően pedig 
a Tesók Együttes és a Ham ko Ham gondoskodott a 
jó hangulatról.

Természetesen a kicsikre is gondoltunk a gyerek-
nap előtti napon. Ők a Hungária Vidámpark játékain 
szórakozhattak. Emellett az egész napos kalóriaveszte-
ség pótlásában a Királyi Falatozó ételei és a Műv-Ész 
kiskerti bisztró süteményei segítették a résztvevőket.

Községünk lakosai természetesen ezúttal is ingye-
nesen vehettek részt a rendezvényen, sőt finom ebéd-
del is megvendégeltük őket.

Szálku István képviselő/szervező

2016-ban döntött a Testület a belvízgondokat meg-
oldó pályázat benyújtásáról, melynek célja a belterüle-
ten áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák rendezése. 
A beruházás keretében azonban kizárólag a község bel-
területének védelmét szolgáló bel- és külterületi művek 
rekonstrukciójára és fejlesztésére van lehetőség. 

2018. május 3-án a Magyar Államkincstár a „Csapa-
dékvíz elvezető rendszer felújítása Biri településen” tár-
gyú, TOP-2.1.3-15-SB1-2016-00049 azonosítószámú 
projekt megvalósításához több mint 99,17 millió forint 
összegű támogatást ítélt meg önkormányzatunknak.

A Testület 2019. május 15-én a közbeszerzési el-
járásban a legkedvezőbb ajánlatot tevő Bátor Tüzép 
Építőipari és Kereskedelmi Kft.-vel kötött szerződést a 
kivitelezésre. Ebből következően július elején négy ut-
cában (Bessenyei, II. János Pál, Szabadság és Zrínyi Ilo-
na utca) kezdődnek el a munkálatok, melyek év végéig 
tartanak. A tervek szerint betonozott árkok, illetőleg 
szikkasztó árkok készülnek ezekben az utcákban.

Almási Katalin polgármester

Biri Község Önkormányzata a Geszterédi Kö-
zös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltségénél 
2019. július 15-26. között igazgatási szünetet 
rendelt el a köztisztviselők számára.

A fenti időszakban az ügyintézés szünetel; csu-
pán az ügyelet időtartama alatt tart nyitva a ki-
rendeltség. A fentiekre tekintettel kérem Tisztelt 
ügyfeleinket, hogy sürgős ügyeiket a szünet előtt 
intézzék!

Dr. Gyirán Zoltán jegyző

Igazgatási szünet
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A nyíregyházi székhelyű Eurolife Magyarország Egyesü-
let EFOP-1.3.5-16-2016-00325 azonosítószámon pályá-
zatot nyert. A több mint 23 millió forintos támogatásból az 
egyesület egy programsorozatot valósít meg, melynek címe: 
„Teremts újat és légy aktív-önkéntes program megvalósulá-
sa több generáció együttműködésében.”

Az Egyesület programjait – 2022. március 31-ével bezá-
rólag – elsősorban Biriben valósítja meg. A programsorozat 
első, 2019. május 29-én megszervezett rendezvénye a „Ge-
nerációs Napok” elnevezést kapta, nem véletlenül, hiszen a 
hagyományok ápolásán keresztül az önkéntes tevékenység 
népszerűsítése, a generációk közti együttműködés elősegí-
tése volt az elsődleges cél. A program további célja a társa-
dalmi szerepvállalás népszerűsítése a 14-35 év közötti és a 
60 éven felüli korosztály tagjai körében, valamint önszerve-
ződő közösségek létrehozásának támogatása volt.

Almási Katalin polgármester asszony köszöntőjét köve-
tően kezdődtek el a különböző programok. A közös főzés 
keretében az idősebb és a fiatalabb korosztály – 4 évestől 
a 82 évesig – együtt készítette elő az alapanyagokat, majd 
együtt is főzték meg az ételt, amelyet a több mint kétszáz 
résztvevő délben jó étvággyal fogyasztott el. 

Tíz órakor kezdődtek a különböző kézműves foglalkozá-
sok (hímzés, goblenezés, karkötő készítés, agyagozás stb.), 
az ügyességi sorversenyek, az aszfaltrajzverseny, valamint 
a futballmérkőzések. Az aszfaltrajzversenyen a nagycsalád 
megjelenítése volt a feladat.

A programok lebonyolításában nagy segítséget nyújtot-
tak az idősek klubja tagjai és a helyi köznevelési intézmény 
pedagógusai is.

Az eredményhirdetést megelőzően a lelátóról nézték vé-
gig a résztvevők a Nyírbátori Bátor Karate SE bemutatóját, 
amelyen az egyesület vezetője beszélt a korosztálytól függet-
len, rendszeres sportolás fontosságáról, majd pedig az egye-
sület tagjai formációs egyéni és páros bemutatót tartottak.

Mi, akik részt vettünk a „Generációs Napokon” el-
mondhatjuk, hogy a pályázatban vállalt fő célok, a társada-
lom közömbösségének és közönyének lebontása, valamint 
a generációk közötti együttműködés elősegítése egyaránt 
megvalósult.

Csontos Tamás

Az április 11-i soros testületi ülésen Biri Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – többek 
között – az alábbi döntéseket hozta.

A zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
Az év második rendes ülésének egyik legfontosabb 

napirendi pontja az önkormányzat 2018. évi pénzügyi 
tervének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása 
volt. Az önkormányzat a múlt évi költségvetést 328,9 
millió forint bevétellel, 218 millió forint kiadással és 
110,8 millió forint maradvánnyal zárta.

A gyermekvédelemről szóló értékelés elfogadása
A testület megtárgyalta és megfelelőnek ítélte az 

önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról készített értékelést. 

A háziorvosi központi ügyelet bérfejlesztése
A testület megtárgyalta a SIOR Kft. ügyvezetőjé-

nek kérelmét, melynek eredményeként a háziorvosi 
központi ügyelet 2019. évi bérfejlesztéséhez szükséges 
többletforrást biztosította. Ezzel a döntéssel ebben 
az évben is biztosított településünk lakosai számára 
a háziorvosi központi ügyelet szolgáltatásainak igény-
bevétele.

Éves tájékoztatók a település „szolgáltatóitól”
A képviselők tájékoztatókat tárgyaltak meg és hagy-

tak jóvá a település egészségügyi alapellátásának hely-
zetéről, a közbiztonság helyzetéről, a települést érintő 
munkanélküliségről és a foglalkoztatás lehetőségeiről, 
az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás helyzetéről, vala-
mint a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
2018. évi tevékenységéről.

A június 13-i soros testületi ülésen Biri Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – többek 
között – az alábbi döntéseket hozta.

A lakáshoz jutók helyi támogatása
A képviselők elbírálták a lakáshoz jutók helyi tá-

mogatására benyújtott hat kérelmet, melyek közül 
csupán egyet utasítottak el.

A helyi adóbevételek félévi alakulása
A testület tudomásul vette a helyi adóbevételek fél-

évi alakulásáról szóló jegyzői tájékoztatót, mely sze-
rint május végére befolyt a tervezett adók több mint 
50%-a.

Az EP választás helyi eredménye
A testület meghallgatta a 2019. évi Európai Parla-

menti választás helyi eredményéről szóló jegyzői tájé-
koztatót.

„Generációs Napok”

Testületi döntések
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Biriben Helyi Választási Bizottság (HVB) műkö-
dik, amely legalább öt választott tagból áll. Az öt vá-
lasztott tagot és a szükséges számú, de legalább két 
póttagot a képviselő-testület 2014. augusztus 28-án 
választotta meg. Megbízatásuk a 2019-es önkormány-
zati választásra megválasztott új HVB alakuló üléséig 
tart.

A 2014-2019. ciklusra választott HVB bonyolítot-
ta le a 2014. évi önkormányzati választást, a 2016. 
évi országos népszavazást, a 2018. évi országgyűlési 
képviselőválasztást, valamint a 2019. évi Európai Par-
lamenti képviselőválasztást. 

2014-ben a képviselő-testület Bakatiné Csányi 
Mónikát, Belme Györgyöt, Kévés Jánosnét, Kévésné 
Hajdu Szilviát és Kiss Jánosnét választotta tagnak, 
Antal Sándornét, Kocsánné Lovácsi Beátát, Lipcsák 
Emesét, Tóth Róbertet és Uri Attilánét pedig póttag-
nak.

Az elmúlt öt évben Belme György látta el a bizott-
ság elnöki, míg Bakatiné Csányi Mónika a bizottság 
elnökhelyettesi feladatait. 

Az összeférhetetlenségi szabályok miatt 2018. feb-
ruár 15-én a testület módosította a póttagok összetéte-
lét: Antal Sándorné mellett Vasas Lászlóné, Marozsán 
Irén Mária, Tóth Nikoletta és Hegedűsné Fábián Éva 
lett a HVB póttagja.

Természetesen kötelességem megemlíteni a pártok 
delegáltjait is, akik ugyanolyan kiváló munkát végez-
tek, mint a választott tagok és póttagok. Ők a követke-
ző személyek voltak: Borsi László, Dombai Györgyné, 
Erdélyhegyi István, Hegedűs Mihály, Katona Ilona, 
Kiss Edit, Szilágyi Lászlóné és Szilágyi Mihály. 

A választás előkészítése és lebonyolítása mindegyik 
esetben a jogszabályok teljes körű figyelembe vételé-
vel, a pártatlanság biztosításával történt. Köszönhető 
ez a HVB tagjainak, akik hibátlan munkát végeztek.

Ezúton is szeretném megköszönni a kiválóan, lelki-
ismeretesen és a jogszabályok maradéktalan betartásá-
val végzett munkájukat!

Dr. Gyirán Zoltán jegyző

A magyar választási igazgatás szempontjából 2019 
kiemelt jelentőségű év, hiszen legalább két választás 
lebonyolításában kell közreműködniük a választási 
szerveknek. Az első nagy feladat május 26-án volt, 
amikor az Európai Parlament tagjainak 2019. évi ma-
gyarországi választását kellett helyben is lebonyolíta-
nunk.

Szerte Európában magasabb részvétellel zajlottak a 
választások, mint legutóbb; Magyarországon, sőt köz-
ségünkben is rekord részvétel született.

A 2004. évi EP választáson 283 fő (24,93%), a 
2009. évi voksoláson 328 fő (29,34%), a 2014. évi 
megmérettetésen pedig 202 fő (17,55%) vett részt Bi-
riben. A 2019. május 26-i Európai Parlamenti válasz-
táson az 1117 névjegyzékben szereplő választópolgár 
közül 379 fő (33,93%) voksolt az Európai Unió életét 
közvetlenül befolyásolandó. Az eddigi legmagasabb 
részvétellel zajlott tehát Biriben a választás.

A leadott szavazatok közül hét volt érvénytelen; 
jegyzőkönyvbe foglalandó esemény nem történt.

A szavazóköri jegyzőkönyv bejegyzései szerint a biri 
Európai Parlamenti képviselőválasztást 215 szavazat-
tal (57,79%) a Fidesz-KDNP nyerte meg a Demokra-
tikus Koalíció (68 szavazat, 18,27%) és a Jobbik (37 
szavazat, 9,94%) előtt. Az MSZP-PM 21 (5,64%), 
a Momentum Mozgalom 10 (2,68%), a Mi Hazánk 
Mozgalom 8 (2,15%), a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 
6 (1,61%), a Munkáspárt 4 (1,07%), az LMP pedig 
3 (0,8%) voksot kapott a szavazáson résztvevő biri vá-
lasztópolgároktól.

A kormánypártok győzelmével ért véget az Európai 
Parlamenti választás hazánkban is: a Fidesz–KDNP 
52,3%-ot, a Demokratikus Koalíció 16,2%-ot, a Mo-
mentum Mozgalom 9,9%-ot, az MSZP-PM 6,7%-
ot, a Jobbik pedig 6,4%-ot ért el. A Mi Hazánk Moz-
galom, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és az LMP nem 
érte el az 5%-os bejutási küszöböt. Ebből következő-
en a Fidesz-KDNP 13, a Demokratikus Koalíció 4, a 
Momentum 2, az MSZP-PM és a Jobbik pedig 1-1 
képviselőt küldhet az Európai Parlamentbe.

Belme György HVB-elnök

Búcsú a HVB-tőlA 2019. évi EP választás
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2018. december 8-án a Biri Adventista 
Gyülekezet alapításának 70 éves évfordulóján 
az egyház tagjai és a meghívott vendégek már 
hallhatták a Szabolcsi Adventista Vegyeskar 
előadását.

A 20-25 fős Vegyeskar 2010. január 16-án 
alakult azzal a céllal, hogy egyházi irodalmi 
művekkel és egyházzenei kórusművekkel szóra-
koztassák az érdeklődőket.

Az elmúlt években számos településen adtak 
már sikeres koncertet. Felléptek többek között 
Debrecenben, Nyíregyházán, Nyírbátorban, 
Orosházán, Nyírpazonyban és Nyírmeggyesen. 

Május 11-én a Vegyeskar – Bálint György 
adventista lelkész úr közreműködése és koordi-
nálása mellett – „Húsvét után, pünkösd előtt” 
címmel tartott zenei és irodalmi estet a biri Fa-
luházban. A másfél órás műsor elsőrangú szel-
lemi élvezetet és izgalmas, elmélyült, karakteres 
zenei élményt nyújtott a hallgatóságnak.

Nagy Dóra

Pünkösd egyházi ünnep, amelyen a kereszténység a 
Szentlélek kiáradását ünnepli meg. A Szentlélek az Atya 
és a Fiú kölcsönös szeretetének végpontja, áradása. A 
Szentlélek ezen a napon áradt ki Jézus tanítványaira, az 
apostolokra, és ezzel a napot új tartalommal töltötte meg 
a keresztények számára.

Keresztelő János is jövendölt a Szentlélekről: „Jézus 
majd Szentlélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresz-
telni.” (Máté 3,11) Jézus Keresztelő Jánosnál keresztel-
kedett meg, és rögtön utána galamb formájában a Szent-
lélek leszállt Jézusra. Ezért a katolikus ikonográfiában a 
Szentlélek jele a galamb. 

Pünkösdöt húsvét után az 50. napon tartjuk, húsvét 
után a 7. vasárnapon és az azt követő hétfőn. Így pün-
kösd legkorábbi lehetséges dátuma május 10-11., a leg-
későbbi pedig június 13-14. Idén június 9-10-re esett.

Görög nevének jelentése is ötven, a magyar pünkösd 
szó is ebből származik. Hasonlóan a húsvéthoz, egész hé-
ten át tart, de csak két nap nyilvános ünnep. 

A magyar kultúrában több szokás kötődik az ünnep-
hez. Az egyik ilyen a májusfa állítás. A május elsején ál-
lított fákat sokfelé pünkösdkor bontották le. A májusfa 
a természet megújhodásának a szimbóluma, és legtöbb 
esetben az udvarlási szándék bizonyítéka, szerelmi aján-
dék is.     

A középkor óta sok helyen Pünkösdi királyt is válasz-
tottak, aki később a többieket vezethette, sőt a pünkösdi 
király minden lakodalomba, mulatságra, ünnepségre hi-
vatalos volt, emellett a kocsmában ingyen ihatott, a fo-
gyasztását pedig a közösség fizette ki később. Ez a tisztség 
egy hétig, de akár egy évig is tartott. 

Pünkösddel kapcsolatosan mindenképpen meg kell 
említenünk a csíksomlyói búcsút. Az egyik legfontosabb 
magyar Mária-kegyhely a székelyföldi Csíksomlyón ta-
lálható. A katolikus hívek pünkösdszombatra érkeznek 
meg a csíksomlyói kegytemplomhoz, majd mise után 
felvonulnak a két Somlyó-hegy közé. A népszokás ma is 
élő hagyomány, a csíksomlyói búcsú a magyarság egyete-
mes találkozóhelyévé nőtte ki magát.

Zakar Erzsébet

Pünkösd ünnepeZenei és irodalmi est
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A magyar sport jövője elképzelhetetlen a felnö-
vekvő generációk sikeres és minél szélesebb körű 
sportnevelése nélkül. Erre tekintettel a birisi óvoda a 
2018/2019-es nevelési évben részt vett a Magyar Lab-
darugó Szövetség által szervezett Bozsik-programban.

Az MLSZ óvodai programjának az a célja, hogy már 
a legkisebb korosztályt is a mozgás szeretetére nevelje. 
Ehhez szorosan kapcsolódik az Ovi-Foci Program.

A kisgyermekek mozgása még játék ebben az élet-
korban, ezt szem előtt tartva arra törekednek a prog-
ramban résztvevő felnőttek, hogy a gyermekek átéljék 
a testmozgás spontán örömét, a csapatjáték során pe-
dig fejlődjön a közösségi érzésük.

Nyírbátorban rendezték meg a Bozsik-program 
2019. évi szabadtéri rendezvényeit az óvodások részé-
re. Ügyesen és kitartóan pattogtatták a labdát a gyer-
mekek négy fordulón keresztül, melynek végén arany-
éremmel és oklevéllel díjazták a részvételüket. 

Biri óvodásai tíz fővel léptek pályára: Kiss Kira 
Maja, Juhász Jázmin, Berki Gergő, Farkas Kristóf 
Noel, Horváth Erik, Hamza Máté Miklós, Kovács-
Móricz Petra, Markó Gabriella, Szilágyi Sándor és 
Földvári Conor Tibor. A kispadon Kovács-Móricz 
Gábor cserejátékos várta, hogy szükség esetén pályára 
léphessen.

Fiatal futballistáink megfáradtan, de annál nagyobb 
örömmel vették át megérdemelt jutalmukat. 

Köszönjük a felkészítést Páll Vivien tanár néninek, 
és persze minden érintett szülőnek a tornán való aktív 
részvételt! Találkozunk ősszel! 

Kovács-Móricz Mária

A Bíborka és FreeDance Művészeti iskolák az 
idén kilencedik alkalommal rendezték meg a Kréta-
kör művészeti versenyt Tiszalökön. A regisztrációt, 
a színpadbejárást és a hangszerpróbát, majd a meg-
nyitót követően több helyszínen (általános iskola, 
művelődési ház, házasságkötő terem) bizonyíthatták 
tudásukat a tánc (néptánc, társas- és modern tánc 
kategóriákban), zongora és a képzőművészeti tansza-
kos növendékek.

A május 17-i IX. Krétakör Művészeti versenyen a 
biri Tulipán néptánccsoport „Hallod-e kicsike?”, Így 
tedd rá játékok és felcsiki játékok koreográfiával álltak 
színpadra. 

A fellépők között láthattuk Orosz Dorinát, Harsá-
nyi Bernadettet, Molnár Blankát, Tóth Katalin Han-
nát, Szini Hannát, Papp Hellát, Barna Bencét, Tóth 
Gábort, Balogh Melisszát, Molnár Istvánt, Földvári 
Conor Tibort, Farkas Kristóf Noelt, Kiss Klaudiát, 
Balla Dorkát, Kovács-Móricz Petrát, valamint Markó 
Gabriellát. Felkészítő pedagógusuk Szálkuné Mikulás 
Katalin és Balasa Mónika volt.

A biri Tulipán néptánccsoport felkészülten és ügye-
sen vette fel a versenyt a művészeti megmérettetés 
34 csoportjával. A szülők a nézőtéren izgultak értük. 
Kitartó munkájuk Ezüst minősítést eredményezett a 
gyermekeknek és felkészítőiknek. 

Büszkék vagyunk apró néptáncosainkra, hogy már 
az első alkalommal ilyen szépen szerepeltek! 

Tóthné Noszály Anikó óvodapedagógus

„Hallod-e kicsike?”
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Gaudeamus igitur
A „Míg fiatal vagy légy vidám!” kezdetű latin nyelvű 

diákdal 240 évvel ezelőtt jelent meg egy német dalos-
könyvben, s azóta diákok milliói búcsúztak ezekkel a 
sorokkal alma materüktől, iskolájuktól.  

A 15 éves Dankó Pista Óvoda, Általános Iskola, Kö-
zépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában 
véget ért a 2018/2019-es tanév és nevelési év. Hagyo-
mányainkhoz híven május 3-án elbúcsúztunk középis-
kolásainktól, május 31-én végzős óvodásainktól, június 
14-én pedig az általános iskola nyolcadikosaitól.

Az óvodai Katica csoport: Balla Dorka, Hamza 
Miklós Máté, Kovács-Móricz Petra, Markó Gabriella 
és Varga Zsolt József. (Óvónők: Frózsi Beáta és Tóthné 
Noszály Anikó)

Az óvodai Törpikék csoport: Berki Gergő, Farkas 
Kristóf Noel, Juhász Jázmin, Kiss Kira Maja és Lacz-
kó Márió. (Óvónők: Földvári-Kiss Henrietta és Tóth 
Nikoletta)

8. osztály: Bakró Tamás Tihamér, Balogh Eszme-
ralda, Balogh János András, Balogh Viktória, Barabás 
Mihály, Czirják Ilona, Gemzsi Erika, Horváth Zoltán 
Dominik, Illés Gábor, Jendrek Fanni, Kala Orsolya, 
Kanalas Klaudia Anasztázia, Kiss Pál, Kozma Mihály, 
Laskai Richárd, Magdus Zsuzsanna, Márton Ale-
xandra, Pál Panna, Pongó Imre Martin, Pór Boglárka, 
Tokár Ottó, Tóth Gyula és Tóth Márkó. (Osztályfő-
nök: Papp László)

12. A – Gimnáziumi osztály: Agócs Máté Miklós, 
Balogh Viktória, Bódi József, Bódi Richárd, Bódi Ro-
land János, Czáder Alina Janka, Együd Péter, Gulyás 
Martin, Horváth Ivett, Horváth Márk, Jóni Adrienn, 
Jóniné Danó Letícia, Kis Vivien, Kocsán Evelin, Laczkó 
Dénes, Lakatos Ábrahám, Lakatos Ervin Péter, Maku-
la Krisztina, Mányák Melinda Andrea, Nagy Bianka, 
Nagy Dániel, Nagy Miranda, Nagy Tímea, Pongó Rita 
Rebeka, Pór Eszter, Pór Vivien, Rab Patrik, Rézműves 
Liliána, Sebők Attila, Somogyi Vivien, Tátorján Katalin 
Tünde, Uri Krisztián, Vadász Dzsesszika, Vaskó Eszter 
Zsófia és Zámbó András. (Osztályfőnök: Tóth Péter)

3/11 Eladó, kőműves és hidegburkoló osztály: 
Balogh Eugénia, Beri Vivien, Farkas Erik Rajmund, 
Farkas Krisztofer, Getyinás Zsuzsa, Horváth Kriszto-
fer, Huszti Károly, Illés Tamás László, Kovács Balázs, 
Lakatos Cintia, Leier Rebeka Éva, Madar Martin, Ma-
dar Máté, Milák András József, Milák Tünde Jolán, 
Murzsa Krisztián, Pataki Fruzsina Ildikó és Povelcsák 
Nikolett. (Osztályfőnök: Pórné Szilágyi Hajnalka)

3/11 Szakács-vendéglátó eladó osztály: Beri Ma-
tild, Diczkó Alexandra Mária, Horváth Erzsébet, Jó-
nás Eszter Enikő, Lakatos Erika Letícia, Móricz Ildi-
kó, Óber Mercédesz, Pozsonyi Cintia, Rózsa Klaudia, 
Szilágyi Erika, Szilágyi Márkus, Varga Kálmán, Varga 
Márkó, Varga Vanessza Ilona és Váradi Roland. (Osz-
tályfőnök: Lácza Kitti)
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Minden ballagás ünnepnap az iskolánk életé-
ben, de a mai egyben történelmi pillanat is. Útja, 
élete ugyanis nemcsak embereknek, hanem in-
tézményeknek is van. Iskolánk ebben az évben 
ünnepli tizenötödik születésnapját. Akik útjára 
engedték és a sorsát egyengették, azok mind em-
berek. Célokat kitűző, terveket megfogalmazó és 
álmodó polgárok, akik egy falusi iskolában lát-
ták a felemelkedés esélyét, a jövő zálogát. Nos, az 
álom valóra vált. Az iskolaalapítóknak, a falakat 
élettel, tartalommal és szellemiséggel megtöltő 
tanulóknak és tanároknak köszönhető, hogy ma 
is van mire építenünk.

A nálunk végzettek száma ma már több ezret 
meghaladó, ami első hallásra hihetetlennek tű-
nik. De ha azt vesszük, hogy ebben a tanévben 
35 nappali és 125 esti tagozatos diák érettségi-
zett, valamint 33 tanuló szerzett szakmát, akkor 
a másfél évtized alatt közel háromezer végzettről 
beszélhetünk. Lassan nincs olyan települése me-
gyénknek, ahol ne találnánk régi tanítványt, aki 
ne tudná, mit is jelent számára iskolánk. 

Most biztosan azt is érzitek, hogy az út, melyre 
évekkel ezelőtt léptetek talán túlságosan is gyor-
san fogyott el. A búcsúval azonban újabb utak 
állnak előttetek. Azt azonban ne felejtsétek el, 
hogy a sikerért, a tudásért mindig meg kell dol-
gozni. Igyekezzetek megérteni mindent, de egy-
egy területen mélyedjetek el az átlagosnál jobban. 
Ettől lesztek egyediek és érdekesek. 

Végezetül kellemes vakációt kívánok min-
den volt és jelenlegi diákunknak Kassák Lajost 
(1887-1968) idézve: „Aki elment, az elment, de 
aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem me-
het el tőlünk egészen.”

Almási Katalin igazgató/polgármester

Búcsúzó Diákjaink! Költészet napi verseny
A magyar költészet napját 1964 óta április 11-én, 

József Attila születésnapján ünnepeljük. Ebből az 
alkalomból minden évben irodalmi előadóestekkel, 
könyvbemutatókkal és versenyekkel tisztelegünk a 
magyar líra előtt. 

A Balkányi Barackvirág Óvodában 2019. április 
15-én rendezték meg a hagyományos, a Költészet 
Napja alkalmából rendezett versmondó napot, mely-
re meghívták Biri mellett Geszteréd, Szakoly, Bököny 
és Nyírmihálydi óvodásait is. 

Fejes Andrásné és Madura Lászlóné nyugdíjas óvo-
dapedagógusok zsűrizték a produkciókat. Amíg a 
zsűri tanácskozott, addig a gyerekek és az őket elkí-
sérő óvodapedagógusok megtekinthették Kerezsi Mi-
hályné vezetésével, az óvodában működő „AlkotLak” 
vizuális tehetségműhely munkáiból nyílt kiállítást. 

Köszönjük a felkészítést Földvári-Kiss Henrietta és 
Tóthné Noszály Anikó óvónőknek. Az ő segítségük-
kel óvodásaink – Balla Dorka, Hamza Máté Miklós, 
Kiss Kira Maja, Kovács-Móricz Petra – szorgalmasan 
készültek, ennek köszönhetően, bátran és ügyesen áll-
tak ki a többiek elé és szavalták el a megtanult játékos, 
dallamos verseket. 

Biri legifjabb versmondói büszkén és oklevéllel a 
kezükben tértek haza. Gratulálunk nekik sikeres sze-
replésükért! 

Frózsi Beáta óvodavezető
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Szokták azt mondani egy nagyon különleges helyre, 
hogy az Isten jó kedvében teremtette. Ezt mondhatjuk 
a Hargita hegységre, amely a Keleti-Kárpátok vulkáni 
hegyvonulatához tartozik; legmagasabb pontja pedig 
a Madarasi-Hargita, ami 1801 méter. Ide kirándult a 
Nagykálló-Biri Kolping csoport május 24-26. között. 

Hosszú út volt, alföldi embernek szokatlan tere-
pen. Csodálkoztunk azon, hogy ott már nem lehet a 
földeket megművelni, ezért a hegyek lejtőin legelésző 
nyájakat és csordákat terelgettek a pásztorok. Később, 
ahogy egyre magasabbra értünk már ezek is elma-
radtak. Csak az évszázados fenyők sejtelmes susogása 
hallatszott. Mintha az Ábel a rengetegben című film 
„díszletébe” csöppentünk volna.

A Csíkszeredához tartozó 190 lakosú Hargitafürdőn 
volt a szállásunk, innen indultunk Csíkszeredára és 
Csíksomlyóra. Itt szinte mindenki beszél magyarul, 
sőt bármerre néztünk magyar feliratokat láttunk. 

Csíksomlyó egykor önálló község volt, 1959 óta 
Csíkszereda településrésze. A katolikus vallású széke-
lyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szelle-
mi életének több évszázados központja. Minden pün-
kösdkor itt zajlik a híres csíksomlyói búcsú.

A mai kegytemplomot 1802-1824 között építették 
barokk stílusban, belső berendezésének kialakítása 
72 évig tartott. A kegytemplom legértékesebb tárgya 
a főoltár mögött őrzött 2,72 méteres Mária-szobor, 
ami a 16. század elején hársfából készült. A szobor a 
Napba öltözött asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt a 
Hold, feje körül tizenkét csillagból álló koszorú látha-
tó. Királynőként a fején korona, jobb kezében jogar, 
bal karján a szintén koronás kis Jézus.

A templomot a Mária-szobor tette híressé; neki kö-
szönhető a hitélet itteni felvirágzása. A századok fo-
lyamán a kegyszoborral számtalan csoda történt, sok 
ima meghallgatásra talált. Több alkalommal is olyan 
fényben ragyogott a szobor, hogy világossága betöltöt-
te a templomot. 

Az 1661-es török-tatár betöréskor, amikor a temp-
lomot felgyújtották a támadók, a Kegyszobor sértet-

len maradt. A hagyomány szerint az egyik tatár vezér 
el akarta szállítani a szobrot, de az olyan súlyossá vált, 
hogy nyolc pár ökörrel sem tudták elhúzatni a szeke-
ret. A tatár vezér miután kardjával rávágott a szoborra, 
karja bénán lehanyatlott. 

Másnap „Erdély hét csodájának” egyike, a Gyilkos-
tó és a – Békás-patak által évmilliók alatt vájt – Bé-
kás-szoros volt az úti cél. A Gyilkos-tó egy természetes 
torlasztó a Hagymás-hegységben, a Keleti-Kárpátok-
ban. 1837-ben keletkezett egy közeli hegyről lecsúszó 
törmelék következtében. A közeli Békás-szoros pedig 
egy tektonikus eredetű szurdokvölgy, szintén a Hagy-
máshegységben. A szorost 1971-ben védetté nyilvá-
nították.   

A szoroson végighaladva káprázatos élményben 
volt részünk, mígnem elértük a „Pokol kapuja” és a 
„Pokol tornáca” nevű helyeket. A lélegzetelállítóan 
fölénk magasodó 200-300 méteres függőleges szikla-
falak egyedülálló természeti ritkaságának számítanak.  

Egymás után tűntek elénk a vidék természetes és 
épített csodái: a festett székely kapuk és a monarchia 
korabeli épületek, valamint a kis falvak évszázados há-
zikói. Nehéz szavakat találni arra, mi kavargott ben-
nünk: gyönyörködés, csodálat és szomorúság.

Élvezettel hallgattuk az ott élő magyarok ízes be-
szédét, az udvarias megszólításokat és azt a határtalan 
figyelmességet, ami a mi vidékünkön már kezd fele-
désbe veszni. A székelyek őrzik magyarságukat, tisztán 
beszélik ősi nyelvünket, óvják környezetüket. Nem 
láttunk eldobált szemetet, megrongált környezetet. Jó 
lenne mindezt megtanulni tőlük. 

A sok látnivaló és annak ránk gyakorolt hatása sok 
oldalra való írást tenne ki, ezért csak annyit tanácso-
lunk: mindenki, akinek lehetősége nyílik rá, nézze 
meg és élje át, mert ezt csak így lehet megérteni.

Miterkóné Kónya Margit pedagógus

„Kárpát szent bérce…”
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2018 áprilisában a képviselő-testület pályázatot 
nyújtott be a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú 
Egyesület, mint helyi LEADER akciócsoport egyik 
pályázati kiírására: a „Helyi hagyományápolás, kul-
turális és közösségi, egyéb szabadidő hasznos eltöl-
tését szolgáló kezdeményezések és fejlesztések támo-
gatására.” 

A 9,27 millió forintos támogatásból 2019. április 
8-9-én 265 darab fát ültettek el – Stock István kép-
viselő és Vasas László alpolgármester irányítása mel-
lett – településünk közfoglalkoztatottjai a Fő úton.

A kiültetett fák közül 8 darab hosszú életű keleti 
platán (Platanus Orientalis), míg 257 darab oszlo-
pos szil (Ulmus Lobel) volt. A szil gyors növekedésű, 
ellenálló holland hibridfajta, mely 1973 óta van je-
len a kertészetekben. Magas törzsű, oszlopos növe-
kedésű fa, mely 5-18 méter magasra nő. 

A szil széles utak, terek és parkok kedvelt díszfája. 
S talán Biri Fő útján is olyan szép lesz néhány év 
múlva, mint az a fenti képen látható.

Stock István képviselő

Június 2-án a 26. fordulóval véget értek a Megyei 
III. osztály Szabolcs csoport küzdelmei. A Biri SE csa-
pata a 24 mérkőzéséből 8-szor aratott győzelmet, 3 
döntetlent ért el és 13 alkalommal szenvedett veresé-
get. Játékosaink 38 gólt lőttek és 44-et kaptak. A Biri 
SE a 13 csapat közül – 27 pontot szerezve – a 10. he-
lyen végzett, megelőzve Nyírtét, Tiszadob és Székely 
csapatát. Játékosaink a szezonban 37 sárga és 2 piros 
lapot „harcoltak” ki maguknak.

Legsikeresebb góllövőink a szezonban: Kiss Ferenc 
(4), Lénárt Tibor (4), Baumgartner Ákos (3), Földi 
József (3), Fülöp Dominik (3), Plajos Zoltán (3) és 
Vizi Gábor (3).

A nyári feltöltődést követően továbbra is várjuk 
mérkőzéseinkre a futball szerelmeseit és a szurkolni 
vágyókat!

Kovács Attila technikai vezető

Zöldebbé vált a Fő út! BIRI SE a 10. helyen

Június 1-jén harmadszor is megrendezésre ke-
rült a Görögkatolikus Egyházközség szervezésében 
a Pinokkió Családi Nap. Nagy István parókus úr 
nyitóbeszédét követően a motorosok felvonulása 
indította a napot. 

A programok között szerepelt a főzőverseny, 
ahol ízletesebbnél ízletesebb halászlevek készültek, 
ezzel párhuzamosan zajlott a horgászás is. A zsűri 
döntése alapján mindenki egyformán nyertes volt. 

A kicsiket népi kézműves játékok várták: az ug-
ráló vár, az arcfestés és a csillámtetoválás nagy sikert 
aratott idén is.

Ebédre gulyásleves készült, burgonyás birkapör-
költtel. Idén is nagy segítség volt Vajda Miklósné 
Erika, Belme Györgyné Marika és Marozsán Irén, 
akik a nagy melegben is helytállva mosolyukkal, 
kedvességükkel fogadták a kiérkező vendégeket és 
osztották az ebédet.      

Reméljük mindenki ugyanolyan jól érezte ma-
gát, mint az elmúlt években. 

Kovács-Móricz Mária

Pinokkió Családi Nap
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Jó étvágyat kívánok hozzá!

Biri néne 
receptje 



Székelykáposzta
A székelykáposzta  nevével ellentétben nem szé-

kely eredetű. Az étel receptje Székely József vármegyei 
főlevéltáros (1825-1895) nevéhez fűződik, aki Petőfi 
Sándor kortársa és barátja volt. 1846-ban mindketten 
a Gránátos utcai Komló-kertben ebédeltek, de mire 
megérkeztek, már kifogyóban voltak az ételek. A kocs-
máros Székely kívánságára a maradék savanyúkáposzta- 
főzeléket és sertéspörköltöt összekeverve szolgálta fel. 
Petőfi legközelebb ugyanezt rendelte, és „Székelykáposz-
ta” néven hivatkozott az ételre.

Hozzávalók: 2 kg sertéscomb vagy lapocka, 2 kg sa-
vanyú káposzta, 0,5 kg füstölt tarja, 4 fej vöröshagyma, 
3 gerezd fokhagyma, 15 dkg füstölt szalonna, 4-5 db ba-
bérlevél, 1 evőkanál őrölt kömény, 2 evőkanál paprika, 
1 teáskanál őrölt bors, só szükség szerint.

Elkészítés: A szalonnát apróra vágjuk, zsírját kiol-
vasztjuk, a tepertőt félretesszük a tálaláshoz. Az apróra 
vágott hagymát megpirítjuk, a húst kb. 2x2 cm-es dara-
bokra vágjuk, a hagymához adjuk és pörköljük. A hús 
kieresztett levét zsírjára pirítjuk, hozzáadjuk a borsot, a 
pirospaprikát, a köményt, megfuttatjuk a forró hússal, 
hogy a paprika színe kioldódjon, de ügyeljünk, hogy 
véletlenül se égjen meg a paprika, mert megkeseredik; 
majd egy kevés vízzel felöntjük, és az edény aljáról fel-
oldjuk vele a letapadt ízletes anyagokat. Hozzáadjuk a 
1x1 centisre felkockázott tarját, ráreszeljük a fokhagy-
mát, hozzáadjuk a szükség szerint kimosott, kissé felap-
rított savanyú káposztát, jól összekeverjük, beledugdos-
suk a babérleveleket, majd felöntjük annyi vízzel, ami 
ellepi. Befedjük az edényt, és 120°C sütőben 3-4 órán 
keresztül főzzük.

A legtöbben friss fehér kenyérrel tálalják, könnyű 
fűszeres vörösbor (például kadarka) társaságában, vala-
mint tejföllel és (néhányan) csípőspaprika-krémmel.

Az 1867-es osztrák-magyar kiegyezés körüli ellent-
mondásos események híre a Zemplén megyei bir-
tokra, Ágfára is eljut. Itt nevelkedik Lotti és Móric 
lányának, Tinkának a védőszárnyai alatt a két déd-
unoka, Ella és Blanka. A lányok sorsát megkeserítik a 
családi tragédiák, így kénytelenek elhagyni őseik bir-
tokát. Ám a talpraesett nagynéninek köszönhetően az 
éppen rohamosan fejlődő fővárosban, Budapesten új 
otthonra találnak.

A Koszorúfonat első olvasmányélményem Fábián 
Jankától; korábban is „szemeztem” már a könyveivel, 
valamiért most ez került a kezembe. Már az első ol-
dalon megszerettem a könyv hangulatát. A fiatal író-
nő annyira érthetően, szerethetően, élvezetesen tud-
ja bemutatni az egyes történelmi korszakokat, hogy 
olvasás közben én is a helyszínen éreztem magam. 
Érdekes történet volt Sissivel, Rudolf trónörökössel, 
a fejlődő-épülő Budapesttel a háttérben. Szeretem, 
amikor az idő nem toporog egy helyben és a sze-
replők a szemem láttára nőnek fel. Nagyon szimpa-
tikus volt a női szereplők küzdelme az elismerésért, 
az egyenjogúságért. A két lány mindenben ellentéte 
volt egymásnak, másképp is keresték és találták meg 
a boldogulásukat.  Természetesen a történet tele van 
romantikus szálakkal és meglepő fordulatokkal.

Aki szereti az ilyen történeteket, azoknak szívből 
ajánlom már csak azért is, mert ezen kívül Fábián 
Janka több könyve is megtalálható községi könyvtá-
runkban. 

Dr. Gyiránné Tóth Marianna tanácsos

KÖNYVAJÁNLÓ 
Fábián Janka:  
Koszorúfonat
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Lipcsák Emese és Kirnyák Péter február 4-én
Koncz Mónika és Kiss Szabolcs február 15-én

Cseh Réka és Kántor Attila május 12-én
dr. Tóth Noémi és dr. Vén Péter László május 18-án

Farkas Ildikó és Konyári Péter május 24-én
Tóth Marianna és Dr. Gyirán Zoltán június 1-jén

Székely Cintia és Ács Róbert június 7-én
Német Nóra és Baracsy Zsolt június 8-án
Medve Anita és Juhász Imre június 15-én

Sipán György (65) 2019. január 11.
Major Ferenc (66) január 17.
Kiss János (90) január 24.
Katona Ferencné (Magyar Anna, 86) január 25.
Varga Lászlóné (Horváth Julianna, 60) február 03.
Krankovics Lászlóné (Gyimesi Mária, 79) február 10.
Szőke Ferencné (Majoros Irén, 65) április 07.
Domoszlai Józsefné (Nyomó Erzsébet, 87) június 13.

In Memoriam

Összeházasodtunk!

Erdélyhegyi Simon (an: Dévai Renáta) január 17.
Kassai Vencel (an: Boros Sarolta) január 17.
Zólyomi Zoé (an: Kassai Csilla) február 17.
Mányák Hunor (an: Zsigó Gyöngyike) február 17.
Kévés Lívia (an: Endrédi Katalin) április 19.
Varga Marcell (an: Kolozs Marianna) május 07.
Kirnyák Péter Patrik (an: Lipcsák Emese) május 21.

Megszülettem!

A Magyar Vöröskereszt legismertebb tevékenysé-
ge a véradások szervezése, amit az Országos Vérel-
látó Szolgálattal együttműködésben végez. Napon-
ta mintegy 1800 véradót kell toborozniuk ahhoz, 
hogy biztonságos vérkészlet álljon rendelkezésre 
műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához, vérkészít-
ményekre és transzfúzióra szoruló betegek kezelé-
séhez.

Véradás alkalmával steril vérvételi zsákba, egyszer 
használatos tű segítségével 4,5 deciliter vért vesznek 
le. A vételhez használt zsák és a hozzá csatlakozó 
vérvételi tű is egyszer használható, így a véradó nem 
fertőződhet.

Természetesen sokakban felmerült már a kérdés: 
Miért adjak vért? Úgy gondolom, nem kell hozzá 
különleges ok. Bárki megtalálhatja az egyéni indít-
tatását. Akad, aki egy barátja kérésére megy el. Van, 
aki azért, mert szeretne valami nagyszerűt tenni. 
Mások csak egyszerűen segíteni szeretnének. Van 
aki, egy szabadnapot szeretne cserébe. Vannak, akik 
kötelességüknek érzik; és vannak, akik tudják, hogy 
egy nap a barátjuknak, a családtagjuknak, esetleg 
önmaguknak lehet szüksége életet adó vérre. És 
persze vannak olyanok is, akik nem keresnek sem-
miféle különleges indokot a véradásra, egyszerűen 
csak elmennek. Végül is teljesen mindegy, hiszen az 
önzetlen segítőszándék a lényeg.

A május 17-én a Faluházban megrendezett idei 
második véradáson tizenhat önkéntes jelent meg. A 
jelentkezők közül azonban csak a következő szemé-
lyek adhattak vért: Béni János, Dankóné Vaski Vik-
tória, Dr. Gyirán Zoltán, Kondor György, Madar 
Attila, Nagy Dóra (első véradó, a képen), Kémeri 
Karolina Melinda, Szilágyi Ferencné, Tóth Csabá-
né, Tóth Péter és Vajda Szabina. Az előzetes vizsgá-
lat alapján nem adhatott vért: Boros Henriett, Leier 
Rebeka Éva, Marozsán Irén, Tóthné Tóth Judit és 
Vajda Miklósné.

Köszönjük a megjelent véradóknak, hogy sza-
badidejüket áldozták és önzetlen segítséget nyújtot-
tak ismeretlen beteg embertársaik számára!

Kiss Jánosné szervező

Miért adjunk vért?
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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 Dr. Gyirán Zoltán jegyzőnek.  
A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban 
foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi felelősséget nem 
vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. 
Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

Építési telek eladó Biri, Szabadság utca 17. szám alatt. 
Irányár: 1,2 millió forint.

Érdeklődni: Uri Zoltán, 20/377-3114

A Biri, Béke utca 1. szám alatti  
építési telek eladó. Érdeklődni Támba Pálnál  

a 30/480-1232-es telefonszámon.

A Biri, Kossuth út 14. szám alatti ingatlan eladó. 
Érdeklődni Adorján Andrásnénál a  

Biri, Zrínyi Ilona utca 15. szám alatt,  
illetve a 20/436-8414-es telefonszámon.

Konyhakerti szociális  
földprogram

Május 2-án értesítette az Emberi Erőforrás Támoga-
táskezelő a Biri Zöldségtermelő Szociális Szövetkezetet, 
hogy a „Konyhakerti és kisállattartási szociális földprog-
ram” című pályázati kiírásra benyújtott „Hátrányos 
helyzetűek támogatása Biriben” című pályázata 885.000 
Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A programban 23 család/háztartás vesz részt. A kul-
túrnövényeket természetesen igyekeztünk úgy összeállí-
tani, hogy azok nemcsak friss fogyasztásra, hanem téli 
tárolással, vagy befőzéssel megoldva későbbi fogyasztás-
ra is alkalmasak legyenek. 

A pályázatban vetőburgonya, zöldborsó, dughagyma 
és uborka vetőmag, valamint paradicsom, paprika, ká-
poszta, karalábé és karfiol palánta beszerzését terveztük. 
Természetesen a műveléshez szükséges eszközöket (ásó, 
kapa, gereblye) is biztosítjuk majd. Pályázatunk jelenleg 
még szerződéskötés alatt áll.

Vasas László elnök

A csecsemők egészséges testi, lelki és szociális fejlődésé-
hez elengedhetetlen az érintés, a simogatás, a testközelség 
biztosítása az édesanya részéről. A babamasszázs során az 
indiai-, a svédmasszázs, a reflexológia és a jóga elemeit kom-
binálva épül fel a teljes mozdulatsor. 

A masszázs jótékony hatása többek között az, hogy növeli 
a baba ellenálló képességét a betegségekkel szemben, átsegít 
a fogzási nehézségeken, nyugtató és lazító hatású, elősegíti 
a mozgásfejlődést, segíti az éntudat kialakulását, valamint 
erősíti az anya-gyerek kötődést. Emellett az anya jobban tud 
figyelni a gyerek igényeire. Nyugodt, meghitt percek ezek 
mind a baba, mind pedig az édesanya számára. Az anyu-
káknak is szükségük van ilyenfajta kikapcsolódásra, s nem 
utolsó sorban az ő lelki nyugalmukra is jó hatással van. 

Június 12-én Biriben a csecsemőkorú gyermeket ne-
velő családok részére nyílt lehetőség a babamasszázs is-
mereteinek elsajátítására. Viziné Bakk Beáta védőnő és 
babamasszázs oktató az elméleti ismereteken túl megis-
mertette a kismamákkal a babamasszázs technikáját: láb, 
illetőleg hasfájásmasszázst sajátíthattak el a szülők.

Az anyukák nyitottak voltak az újra, a picik pedig 
nagyon élvezték: gőgicséltek, mosolyogtak, boldogok, 
kiegyensúlyozottak voltak masszázs közben. Nagyon kel-
lemes, meghitt, nyugodt légkörben telt a közel egyórás 
foglalkozás.

Bagi Bernadett védőnő

Babamasszázs


