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Az önkormányzati törvény rendelkezései alapján 
a képviselő-testület – az év első testületi ülésének 
első napirendi pontjaként – közmeghallgatást tar-
tott a Községháza nagytermében. A közmeghallga-
tást megtisztelte jelenlétével országgyűlési képvise-
lőnk, Dr. Simon Miklós is.

A közmeghallgatás előre meghirdetett napirend-
jei között szerepelt az önkormányzat 2015. évi 
pénzügyi helyzetéről, a fejlesztési elképzelésekről, a 
települési szilárdhulladék elkülönített gyűjtésének 
szabályozásáról, valamint a Telenor Bázisállomás te-
lepítéséről szóló tájékoztató.

Miután a csekélyszámú érdeklődő tudomásul 
vette Almási Katalin polgármester tájékoztatóját, a 
Telenor Bázisállomás helyének kijelöléséről tanács-
koztak a résztvevők a Telenor szakembereinek jelen-
létében. Több felvetést követően a Telenor Bázisál-
lomás helyét végül a Helyi Termelői Piac nyugati 
végében határozták meg a jelenlévő képviselők és 
érdeklődők.

A megvalósulás alapját képező szerződés alapján 
a Telenor Magyarország zRt. a 40 méter magas an-
tennatornyot és a hozzá tartozó híradástechnikai 
berendezéseket 2015. június 15-ig üzemeli be. Év 
közepétől tehát lényeges jobb vételi lehetőséggel 
tudunk majd telefonálni, a jövőben pedig követ-
kezhet a 4G lefedettséget biztosító berendezések 
felszerelése is.

Közmeghallgatás
A képviselő-testület február 11-i ülésén meg-

alkotta az önkormányzat költségvetéséről szóló 
rendeletét 151,3 millió forint bevételi- és ki-
adási főösszeggel; melyen belül meghatározta a 
Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Biri 
Kirendeltségének kiadási összegét is.

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-
keretét 3 főben, míg a közfoglalkoztatottak létszá-
mát 65 főben határozta meg.

Az idei költségvetés legnagyobb kiadási tételét 
ismételten a szociális juttatások jelentik (68 mil-
lió forint). A településgazdálkodási feladatokra 9,5 
millió forintot, míg a társulásokból eredő feladata-
ink finanszírozására 3,5 millió forintot terveztünk.

Természetesen ebben az évben sem feledkez-
tünk meg a társadalmi és egyéb szervezetek támo-
gatásáról: 1,7 millió forint támogatásban része-
sítjük a polgárvédelmet, a helyi sportegyesületet 
(labdarúgás), a nagycsaládosok helyi szervezetét, 
valamint a nyugdíjas klubot.

A fejlesztési és felhalmozási kiadásokra 43,4 
millió forintot építettünk be a büdzsébe. A fej-
lesztések között a Nagykálló-Biri kerékpárút meg-
építését, a községháza belső felújítását, a hivatal 
eszközbeszerzését, a Mező és Szabadság utcai jár-
daépítést, valamint a sport infrastruktúra fejlesz-
tését terveztük. 

Természetesen folytatjuk időskorú lakosaink 
étkeztetésének támogatását is (5,6 millió forint): 
75 nyugdíjas korú, valamint szociálisan rászorult 
birisi fél áron kaphatja az ebédet ebben az eszten-
dőben is.

Mindezeken túl tartalékot is képeztünk, mely 
az évközi többletigények, valamint az elmaradt 
bevételek pótlására szolgál.

Ez az esztendő természetesen nem a költségve-
tés elfogadásával kezdődött, hiszen kiemelt figyel-
met kell fordítanunk a szociális támogatási rend-
szer helyi átalakítására is. Talán ez a téma fogja 
a legtöbb kérdést felvetni ebben az esztendőben. 

     Bízom benne, hogy a 2015. évben is sike-
rül terveinket megvalósítani, s Biri tovább szépül, 
fejlődik és gyarapodik minden lakosának megelé-
gedésére!

Almási Katalin – polgármester

A költségvetés



B i r i  H í r m o n d ó2

A 2014. évi CI. törvény rendelkezései alapján a 
pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendsze-
re 2015-ben jelentős mértékben átalakult. A koráb-
ban jegyzői hatáskörbe tartozó aktív korúak ellátásá-
nak megállapítása a járási hivatal hatáskörébe került. 
Emellett továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe 
tartozik az alanyi ápolási díj, az időskorúak járadéka, 
az alanyi és normatív jogcímen megállapított köz-
gyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra 
való jogosultság. 

A fentiek következtében a szociális törvény 2015. 
március 1-jétől nem tartalmazza a következő támoga-
tási formákat: lakásfenntartási támogatás, adósságke-
zelési szolgáltatás, méltányossági ápolási díj, és méltá-
nyossági közgyógyellátás.

A rendszeres szociális segélyre jogosult személyek el-
látásra való jogosultsága a következők szerint alakult át: 

a) amennyiben az előírt együttműködést nyilatko-
zatban vállalták, Fht.-ra lettek jogosultak a nyug-
díjkorhatárt öt éven belül betöltők, és a szociális 
törvény 2015. február 28-án hatályos 37. § (1) 
bekezdés d) pontja szerinti személyek.

b) a törvény erejénél fogva az újonnan bevezetett 
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támo-
gatásra lettek jogosultak a szociális törvény 2015. 
február 28-i szabályai szerint egészségkárosodot-
tak és a 14 év alatti gyermekük felügyeletét más-
képp biztosítani nem tudók. 

Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 
2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás 
lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az ál-
taluk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályo-
zott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. 

Az önkormányzat kötelezettsége abban állt, hogy 
a települési támogatásról rendeletet alkosson. Annak 
eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célok-
ra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegű 
támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormány-
zat mérlegelési jogkörébe tartozott. A törvény által 
szabott egyetlen kötelezettség az volt, hogy a képvi-
selő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tar-
tósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére 
rendkívüli települési támogatást nyújtson.

Minderre tekintettel a képviselő-testület február 11-i 
ülésén megalkotta a szociális ellátások helyi szabályozá-
sáról szóló 1/2015. (II.15.) önkormányzati rendeletét. 
A március 1-jén hatályba lépett helyi rendelet szabályoz-
za a szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokat 
(rendszeresen nyújtott és rendkívüli települési támo-
gatás); a természetben nyújtott ellátásokat (rendkívüli 
települési támogatás, köztemetés, tűzifatámogatás); 
valamint a szociális szolgáltatásokat (tanyagondnoki 
szolgáltatás, étkeztetés, házi segítségnyújtás).

Települési támogatás Idei beruházási terveink
Egy évvel ezelőtt hirdették ki azt a rendeletet, amely 

az adósságkonszolidációban részt nem vett települé-
si önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szólt. A 
rendelet alapján önkormányzatunk húszmillió forint 
vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet 
építési beruházásra, eszközbeszerzésre, valamint tele-
pülésrendezési terv készítésére fordíthatunk az év vé-
géig.

A helyi településrendezési tervet múlt év őszén ak-
tualizáltuk, az idén pedig a támogatás további felhasz-
nálásáról kell gondoskodnunk. Ennek megfelelően 
– a Belügyminisztérium által jóváhagyottak szerint 
– hétmillió forintot fordítunk a Községháza belső fel-
újítására, három és félmillió forintot költünk az Ön-
kormányzati Hivatal eszközbeszerzésére, és hétmillió 
forintot használunk fel meglévő járdáink felújítására.

Emellett közel tizenegymillió forintot fordítunk 
sport infrastruktúra-fejlesztésre is. 2013 áprilisában 
ugyanis óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruk-
túra-fejlesztésre benyújtandó pályázatról döntöttünk. 
Bő másfélév múltán, 2014. december 9-én Dr. Pintér 
Sándor belügyminiszter arról értesített, hogy támoga-
tásban részesítette önkormányzatunkat a sportpálya és 
kiszolgáló létesítményei rekonstrukciójára. A sportbe-
ruházás – többek között – magában foglal gyepesítést, 
önjáró fűnyíró beszerzését, vakondháló és öntöző be-
rendezés kialakítását, ülőhelyek (műanyag széksorok) 
telepítését és pályavilágítás kiépítését.

A fentiekből is jól látható, hogy – a Nagykálló-Bi-
ri Kerékpárút megépítéséhez biztosított tizenötmillió 
forintos önerő mellett – több mint huszonnyolcmillió 
forintot fordítunk ez évi fejlesztéseinkre. Ezek mellett 
természetesen továbbra is keressük a pályázati lehető-
ségeket a ravatalozó és a temető kerítésének, valamint 
a belterületi aszfalt utak felújítására, s a település inf-
rastruktúrájának további bővítésére és fejlesztésére. 

Almási Katalin – polgármester

A Községháza 2014-es külső felújítását követően az 
idén a belső renoválás is megtörténik
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Február közepe volt a felsőoktatási felvételi jelent-
kezési határidő, addig a napig lehetett benyújtani a 
jelentkezéseket a szeptemberben induló képzésekre. 
A döntések megkönnyítése érdekében a Dankó Pista 
Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános Iskola, Szak-
képző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola január végén Felvételi Napot tartott 
a Faluházban. 

Az Új Széchenyi Terv TÁMOP-
3.3.9.D-12-2012-0011 azonosító számú pályázat ke-
retében a „Csak rajtad múlik!” című pályázat felvéte-
li programjai között Molnár Erzsébet, az Evangélikus 
Roma Szakkollégium intézményvezetője, a Nyíregyházi 
Főiskoláról Dr. Dráviczki Sándor PhD főiskolai tanár, 
végül pedig Hamza Zsolt a Megyei Kormányhivatal 
Nagykállói Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendelt-
ségének vezetője tartott színvonalas előadást.

A rendezvénynek köszönhetően a tanulók helyben 
szerezhettek olyan jól használható, sőt szórakoztató és 
informatív ismereteket, amelyek a továbbtanulási lehe-
tőségek ismertetésén túl a régiós munkaerőpiac elvárá-
saihoz is igazodtak.

Gyirán Zoltán                  Almási Lászlóné   
  szakmai vezető                  projektmenedzser

„Csak rajtad múlik!”

Az első „falunapként” induló fesztivált 2005-ben 
rendeztük meg, amelyre csupán 500 fő látogatott el. 
A fesztivál töretlen népszerűségét bizonyítja, hogy 
tavaly már 22.000 érdeklődő fordult meg jubileumi 
rendezvényünkön. 2015 nyarán ismét nagyszabású 
fesztivált szervezünk, melynek széleskörű nappali 
programjai és zenei palettája minden korosztálynak 
kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt.

A Tócsni Fesztivál – a korábbi terveknek megfe-
lelően – idén kétnapos lesz. A 2015. augusztus 14-i 
(péntek) fellépők között találkozhatunk majd az 
R-Go-val, Majkával és Curtisszel, a TNT-vel, Bel-
gával, a hajnali órákban pedig a Gypo Circusszal 
és LeslieOne-nal. A Riska Partysátorban bábszín-
ház, Duma színház és Lounge terasz nyújt további 
élményeket. Az augusztus 15-i program fellépői 
természetesen tovább emelik a rendezvény színvo-
nalát, hiszen a fesztivál második napján a Neoton 
Sztárjai, a Beatrice, a Wellhello, a Republic, az 
Alma Együttes, Korda György és Balázs Klári, Ka-
sza Tibi, a Twins, Edo Denova és Julia Carpenter 
gondoskodik majd a felhőtlen szórakozásról és 
kikapcsolódásról. A Riska Partysátorban szintén 
bábszínház, Rubint Réka és Lounge terasz várja az 
érdeklődőket.

A „birisiek” számára természetesen az idén is kü-
lön sátrat biztosítunk az ebéd, illetve vacsora elfo-
gyasztására. Az állandó biri lakóhellyel rendelkező 
lakosok számára három darab étel- (ebéd, vacsora, 
tócsni) és két darab italjegyet bocsátunk ki, melyek 
a Községházán vehetőek át 2015. július 15. és au-
gusztus 6. között.

A tavalyi fesztivál idején mindannyian szembe-
sültünk azzal a ténnyel, hogy a lakónépesség sok-
szorosát meghaladó érdeklődő parkolását nem tud-
tuk hatékonyan koordinálni. Azért, hogy az idén 
elkerüljük a közlekedés megbénulását, illetőleg 
megoldjuk a parkolást, kérek minden birisit, hogy 
kihasználatlan ingatlanait ajánlja fel parkolásra! 
Emellett természetesen szállásadók jelentkezését 
várjuk az idén is a 20/362-3277-es telefonszámon!

Bővebb információ: www.tocsnifesztival.hu,
www.facebook.com/tocsnifesztival

Szálku István – főszervező

A XI. Tócsni Fesztivál
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Hosszan tartó súlyos betegség után február 25-
én utolsó útjára kísértük Rinyu Ferencet, az én Feri 
barátomat, egykori önkormányzati képviselőnket. 
A község lakói közül sokan mint jó és megbízha-
tó kőművesmestert és sírkőkészítőt ismerték, a mi 
kapcsolatunk azonban ennél több volt.

2000-ben – Dr. Hegedűs Csaba jelenlétében – 
közösen alapítottuk meg a Biri Birkózó Egyesüle-
tet, melynek elnöke Feri barátom lett. Az Egyesület 
első éveiben – az önkormányzati támogatás meg-
ítéléséig – szinte csak az ő támogatása működtette a 
csapatot; sőt sok-sok versenyt teljes egészében ő fi-
nanszírozott. Nem csupán elnöke volt az egyesület-
nek, de velem párban edzője is a helyi fiataloknak. 
Több nemzetközi és országos versenyen kísértük 
együtt a fiúkat és lányokat.

Feri barátom azért volt kiváló szakember, mert 
nem csak a sport iránti rajongás, hanem a gyer-
mekek szeretete is motiválta mindennapjai során. 
Nemcsak egy nagyszerű sportembert, hanem egy 
igazi jó barátot veszítettem el Feri személyében.

Kémeri Ferenc 

Búcsú Feri barátomtól
Az Önkormányzat és a Dankó Pista Iskola férfi dol-

gozói március 9-én a Faluházban köszöntötték telepü-
lésünk Hölgyeit. Besnyi Gergő 4. osztályos tanulónk 
Reviczky Gyula: Lányok, lányok, magyar lányok! című 
versével kezdte a nőnapi műsort, majd jómagam Márai 
Sándor: A nőkről általában című prózájával örvendez-
tettem meg a megjelenteket. Tóth Péter kollégám tovább 
emelve a hölgyek dicsőítését, összefoglalta, hogy miért 
is lehetünk hálásak mi férfiak a hölgyeknek. Idén is a 
Dankó Pistás zenészfiúk romantikus zenével csaltak 
könnyet a megjelentek szemébe. Végül a zenés dallamok 
kíséretében – a birisi kollégáim segítségével – virággal, 
süteménnyel és üdítővel kedveskedtünk. Szerintem ér-
demes évente egy „nagy köszöntést” tartani, azonban 
az év többi napján sem feledkezzünk meg „oldalbordá-
inkról”.

Hegedűs Mihály

Nőnapi ünnepség

Ebben az esztendőben is folytatjuk a közfoglalkoz-
tatást, ennek megfelelően a 2015. évi Kistérségi Start 
Mintaprogram keretében három területre nyújtottuk 
be kérelmünket. A mezőgazdasági program március 
1-je és december 31-e között zajlik, melynek keretében 
tíz főt foglalkoztatunk. A helyi közutak karbantartása 
programban szintén tíz főt alkalmazunk. Ennek kere-
tében a Szabadság és a Mező utcán felújítjuk a járdát, 
illetve a szikkasztó árkok oldalfalait fűbetonnal rögzít-
jük. A helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás ke-
retében tizenöt főt foglalkoztatunk. A programon belül 
dolgozók gyártják majd a járdához a szegélykövet és a 
fűbeton elemeket, illetőleg négy fő kézi szövésű lábtör-
lőket és szőnyegeket készít. 

A Start Mintaprogramon felül 2015-ben hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatás keretében további hu-
szonöt fő foglalkoztatását tervezzük.

A fentieknek megfelelően az idei közfoglalkoztatás-
ra ötvenmillió forintot szánunk, mely teljes egészében 
központi finanszírozásból történik.

Keményné Barna Angéla – tanácsos

Közfoglalkoztatás 2015.
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Várom-e az iskolakezdést?

Kállai Zsombor 
(6 éves): Azért vágyok 
iskolába, mert ott lehet 
sok jó dolgot tanulni. 
Tanulhatok írni, olvas-
ni, számolni, és lehet 
nagyon sokat rajzolni. A 
tanító néni megtanít ott 
engem mindenre, amire 
egy iskolást meglehet, 
és iskolába menet előtt 
sok szép füzetet, ceruzát, 
könyvet és iskolatáskát kapok. Mi elsősök már nem az ovi-
ban leszünk, hanem mi is felmegyünk a lépcsőn, ahol az 
iskolások vannak, és majd nézzük az ovisokat, hogy men-
nek ebédelni és sétálni. Örülök majd a sok piros pontnak 
és csillagnak, amit a tanító nénitől kapok majd azért, mert 
ügyes leszek, és jól fogok számolni és szépen fogok írni és 
szépen fogok olvasni. Az iskolában minden óra után van 
szünet. A szünetekben sokat játszhatok, és sokat focizha-
tok majd a barátaimmal. … Már nagyon várom, hogy kez-
dődjön az iskola!

Jordán Milán 
(7 éves): Nemrégen 
költöztünk Biribe, s én 
szeretek óvodába járni, 
de eljött az idő, hogy 
iskolás legyek. Legalább 
tanulhatok az iskolában 
írni. Szeretnék írni a 
táblára krétával, és az is-
kolapadon írni ceruzával 
és tollal. Ott játszhatok, 
bábozhatok és találkoz-
hatok a tesómmal. Már nagyon várom, hogy megis-
merkedjek a betűkkel és végre egyedül is elolvashassam 
a kedves meséskönyvemet. Anyukámmal és a tesómmal 
sokat szoktunk az iskoláról beszélgetni és tudom, hogy 
fontos az írás, az olvasás, a számolás, hogy tűzoltó lehes-
sek, ha felnövök. Új táskát és tolltartót is kapok, amiben 
tarthatom a színes ceruzáimat, füzeteket és könyveket. 

Az iskolában már padban fogok ülni, és nem kell 
minden délután aludnom. Mindent megtanulhatok a 
tanító nénitől, ami naggyá és okossá tesz. Nem mondja 
majd rám senki, hogy kis óvodás, hiszen aki iskolába jár, 
az már nagy gyerek!

Kiss Flóra (7 éves): 
Azért vágyok iskolába, 
mert ott is vannak ba-
rátaim. Azért várom az 
iskolát, mert már sze-
retnék írni és olvasni. 
Szeretném megismerni 
a betűket és a számokat, 
hogy magam tudjam 
elolvasni kedvenc mesé-
imet. Mivel nemsokára 
érkezik a kistestvérem és 
nagyon várom. Én is szeretnék neki olvasni és rajzolni. 
Minél több verset is szeretnék megtanulni, hogy neki 
is elmondhassam és vele is megtaníthassam. És amikor 
megtanulok majd írni, akkor magamtól írhatom például 
anyák napjára a rajzom mellé az anyák napi köszöntőt az 
anyukámnak. … És ha kapok majd zsebpénzt (mert az 
iskolásoknak már jár), akkor egy kockás füzetbe fogom 
írni, hogy tudjam mire elég és mire nem. Nem fogom 
mindet csokira költeni, mert elromlik a fogam. … 

Tudom, hogy az iskolában jó tanítónénim lesz, olyan 
jó, mint az óvónénik. 

Sarkadi Bence 
(7 éves): A nagycsopor-
tosok mindig beszélge-
tünk az iskoláról egy-
mással és óvónénivel. 
Már sokat voltunk óvo-
dások, most már követ-
kezhet az iskola. Várom 
már az iskolát! Biztos jó 
lesz! Azért várom, hogy 
iskolás legyek, hogy ta-
nulhassak és okos legyek. 
A könyveket már én magam szeretném elolvasni, anyá-
nak és apának születésnapra és névnapra. És a sok-sok 
rajz mellé szeretnék írni is valami szépet, aminek örülné-
nek mind a ketten. Akik iskolások, azok sokkal okosab-
bak, mint az óvodások, és délután nem kell nekik aludni 
… Számolni is megtanulunk majd, így a boltban én is 
kifogom tudni fizetni azt, amit a kosárba teszek: cuk-
rot, csokit és kólát. … Az iskolás barátaimtól hallottam, 
hogy az iskolában is sok érdekes játékot tanulnak, még 
akkor is, ha már nem óvodások, hanem nagy iskolások.

A helyi iskola kiemelt figyelmet fordít arra, hogy zökkenőmentessé tegye az óvodások iskolakezdését. A 
pedagógusok rengeteg érdekes programmal várják a nagycsoportos óvodásokat, hogy megismerkedhessenek 
az iskolai élettel. Kézműves foglalkozáson, iskola-előkészítő foglalkozásokon, sportrendezvényeken és rajz-
versenyeken is kipróbálhatják a leendő elsősök, hogy milyen a szeptemberben kezdődő iskolai élet. De va-
jon hogyan várják ők az iskolakezdést, az iskolássá válást? Erről kérdeztünk néhány nagycsoportos óvodást.
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A Civil Kontroll Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: 
CKKE) már évekkel ezelőtt felhívta a figyelmet arra a tart-
hatatlan helyzetre, amit a devizában nyilvántartott kölcsön-
szerződések (lízing-konstrukciók) okoznak. A kormány 
megpróbálta ugyan orvosolni a problémát, de sok esetben 
„a fürdővízzel együtt a gyerek is az udvaron találta magát.” A 
társadalmi igazságosság azonban egyre inkább igényt formál 
olyan szervezetekre, ügyvédekre, akik látják egy-egy ügyben a 
kisemmizett, sokszor lelkileg teljesen megviselt, tönkrement 
polgárt, akinek oldalán szembe szállni a mindenható pénzin-
tézetekkel bizony nem kis kihívás. Minderről, s általában a 
nehéz helyzetbe került adósok lehetőségeiről kérdeztük Dr. 
Jakab Rita ügyvédet, végrehajtási szakjogászt. 

CKKE: Mit tegyen, akinek fizetési nehézségei támadtak?
Dr. Jakab: Mindenféle banki hitelszerződést át kell né-

zetni hozzáértő ügyvéddel. Ez vonatkozik minden deviza hi-
teles (svájci frankos, eurós, japán jenes) lakossági fogyasztási 
kölcsönszerződésre, ez legyen akár gépjármű hitelszerződés, 
ingatlan jelzálogszerződéssel kölcsönszerződés, személyi köl-
csön szerződés, lízingszerződés. De lehet akár forint hiteles 
szerződés is bármelyik banknál, vagy takaréknál. Tehát akik-
nek ilyen szerződése van, semmiképpen se várjanak tovább, 
ugyanis a szerződések nagy részében alapvető „hibák” vannak, 
amik a szerződések teljes semmisségét jelentik, elszámolástól 
függetlenül. Ez pedig azzal jár, hogy a hitel felvevője által alá-
írt szerződés valójában létre sem jött érvényesen, tehát nem 
terhelheti őt sem a szerződésben meghatározott kamat, keze-
lési költség, sem bármilyen jogcímen a banknak, pénzintézet-
nek kifizetett pénzösszeg.

CKKE: Mit jelent ez a gyakorlatban?
Dr. Jakab: Azt, hogy csak azt az összeget tartozik vissza-

fizetni, amit  kapott, forintot – devizát semmiképpen sem 
– csak a Ptk. szerinti jegybanki törvényes kamattal – nem 
pedig banki kamattal! Például a jegybanki kamat 2-7% körül 
mozog, a kereskedelmi banki kamat pedig 10%-tól határ a 
csillagos ég – nézze meg mindenki a saját szerződését! Teljes 
semmisség esetén, ha a peres utat választjuk, senkit sem terhel 
a deviza árfolyamváltozása, de ha nem pereskedünk, a jelenle-
gi állapot szerint le kellene nyelnünk ezt a békát.

CKKE: Most mindenki az „elszámolásra” vár.
Dr. Jakab: Az elszámolásnak annyiban van jelentősége, 

hogy addig a bíróságok nem fogják folytatni a pereket, amíg 
a pénzintézetek el nem számolnak, a jogorvoslati eljárások le 
nem zajlanak, ez az elszámolás pontosítja, hogy ténylegesen 
mekkora a követelése a banknak velünk szemben. 2015. dec-
ember 31-ig vannak felfüggesztve a pereink jelenleg az elszá-
molások miatt. De hátradőlni nem szabad, mindenki legyen 
tisztában a lehetőségeivel. 

CKKE:A bankok legtöbbször közjegyzői okiratba foglal-
tatták a szerződést. Ez alapján akár azonnal elrendelhető a 
végrehajtás. Ez támadható?

Dr. Jakab: A közjegyzői okirat alapján elég a banknak 
közjegyző által felmondani a szerződést, majd ha a megadott 
határidőre nem fizet az adós, akkor azt záradékkal látják el és 
azonnal mehet a végrehajtási eljárás az adósok teljes vagyoná-
ra. Szeretném elmondani, hogyan jut el az ember addig, hogy 

Lakossági hitel – 
nincs hová hátrálni

letiltsák a fizetését, elvigyék az autóját, elárverezzék a házát. A 
behajtók, a bankok ezzel fenyegetőznek, nyomás alatt tartják 
az ügyfeleket, ezzel zsarolnak mindenkit. Ez egy hosszú folya-
mat, ezt meg lehet állítani. Akinek nincs közjegyzői okiratba 
foglalt szerződése, attól a bank kizárólag fizetési meghagyás 
útján tudja követelni a pénzét – ez a közjegyző előtt zajló 
eljárás. A közjegyző küld egy tértivevényes levelet az adósnak, 
hogy 15 napon belül fizesse meg a tartozást, ha nem fizet, 
akkor azonnal végre lehet hajtani – tehát bírósági végrehaj-
tóhoz kerül az ügye és kezdődik a letiltás, foglalás, árverezés. 
De ez alatt a 15 nap alatt ellentmondást is be lehet nyújtani 
a közjegyzőhöz, és akkor azonnal perbe kerülünk a bankkal. 
Nem szabad elhinni azt, amit a bank mond, ír, ugyanis egyol-
dalúan tájékoztatják ügyfeleiket, nyílván nem érdekük, hogy 
tudjon mindenki a jogáról. 

CKKE: S mi van azokkal, akiknél már „kopog a 
végrehajtó”?

Dr. Jakab:Ha valaki végrehajtás alá került, onnan is van 
kiút; végrehajtás megszüntetése iránti pert lehet indítani, 
ugyanis a szerződés érvénytelenségére határidő nélkül lehet 
hivatkozni, ez nem évül el!

CKKE: Gépjárműhiteles ügyfelek sokszor azt az informá-
ciót kapják bankjuktól, hogy ha nem fizetik a törlesztő rész-
letet, küldik a behajtót, s annak át kell adni az autót. Kérlek, 
tájékoztasd az olvasókat ennek a tévhitnek a tarthatatlansá-
gáról!

Dr. Jakab: A bankok behajtókkal fenyegetik ügyfeleiket, 
de egy behajtó nem hivatalos személy, nem téveszthető össze 
egy bírósági végrehajtóval. A behajtónak annyi lehetősége, 
joga van, hogy kérje az adóst, hogy egy összegben, vagy rész-
letekben fizesse meg a tartozást. De nem viheti el az autóját 
senkinek sem, nem tilthatja le a fizetését stb., azt csak az előbb 
említett hosszadalmas közjegyzői, bírósági eljárás után, és ki-
zárólag a bírósági végrehajtó – és az is csak akkor, ha nem fizet 
a jogerős ítélet után az adós. Részletfizetési lehetőség is van a 
bíróság előtt, ha még van tartozás. Meg kell nézni, hogy ki 
szerepel a gépjármű forgalmi engedélyében tulajdonosként. A 
tulajdonostól a gépjárművét nem viheti el behajtó, bank, sen-
ki sem. Hivatkozik a bank ilyenkor a hitel felvételekor aláírt 
opciós szerződésre, amiről tudni kell, hogy az öt év elteltével 
lejár, utána már a bank jogszerűen nem tarthatja magánál a 
gépjármű törzskönyvét, és az opciós jogot is töröltetni kel-
lene a nyilvántartásból – amit természetesen nem tesznek 
meg önként. Másik, jogszabály adta lehetősége a banknak, 
amivel fenyegeti az adósokat, hogy kivonatja a gépjárművet 
ideiglenesen a forgalomból – ezzel élnek is rendszeresen. Az 
okmányirodák ősz óta a kivonás előtt megkérdezik az ügyfél-
től, hogy van-e per folyamatban a törzskönyv kiadására, ha 
igen, akkor elutasítja a bank kérését. Tehát a megoldás csak 
a per! Vannak bankok, akik odáig mennek, hogy rendőrségi 
feljelenést tesznek fedezet elvonás miatt – mivel nem adták 
át neki az autót –, ilyenkor elég bemutatni a gépjárművet a 
rendőrségen, hogy megvan, forgalmival együtt, és a rendőrség 
elutasítja a bank feljelentését!

CKKE: Köszönjük a tájékoztatást!
Dr. Jakab: Nagyon szívesen, s ahogyan eddig is, ezután 

is szívesen állok a Civil Kontroll Egyesület ügyfelei rendel-
kezésére.

Összegezve: ne feledjék, itt Biriben is azonnali, hathatós 
segítséghez juthatnak, csak keresniük kell egyesületünk mun-
katársait. Éljenek a lehetőséggel!

Civil Kontroll Egyesület
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A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) szerve-
zésében 2014. november 25. és 2015. március 12. között 
óvodai dajkaképzés folyt a helyi iskola biztosította képzési 
helyen és óvodai gyakorlóhelyen.

A záróvizsgán huszan teljesítették sikeresen a követel-
ményeket: Antal Sándorné, Belméné Kiss Mária, Csontos 
Lászlóné, Csontos Tímea, Kévés Annamária, Kévés János-
né, Kévésné Hajdu Szilvia, Kiss Andrásné, Laskai Mihály-
né, Lipcsák Istvánné, Lukács Gergely Pálné, Madár Anita, 
Nagy Dóra, Nagy Róbertné, Orosz Éva Márta, Pappné 
Ferencz Noémi, Tóth Elizabeth, Uri Attiláné, Vajdáné Fe-
jes Mónika és Zsigó Szilvia.

Arról, hogy milyennek látták a képzést a diákok, Antal 
Sándorné beszélt: „Szerintem a dajka feladata széleskörű, 
mivel a vezetés kivételével szinte minden területen kiveszi 
a részét. Ismernie kell az intézmény gondjait, örömeit, de 
a gyerekek személyes problémáit is. Fontos szerepet tölt be 
a gyereknevelésben, a napirend gördülékeny menetében, 
emellett pedig a takarítás a fő feladata, mely a gyerekek 
egészségmegőrzését szolgálja. Az óvodai dajka munkaköre 
tulajdonképpen azon is múlik, milyen korszakot vizsgá-
lunk, hiszen évtizedekkel ezelőtt a dajka munkája is ne-
hezebb volt, mint most. Gondolok arra, amiről Farkas 
óvónéni mesélt az egyik előadáson.”

A fenti gondolatokat Kévésné Hajdu Szilvia egészítette 
ki: „Ha valaki ilyen pályán képzeli el a jövőjét az első és a 
legfontosabb, hogy gyermekszerető legyen és szívesen és 
örömmel végezze a munkáját. Ezen túl munkájával minő-
ségi szolgáltatást nyújtson, sőt nagyon fontos az eredmé-
nyesség elérése is.”

Magáról a képzésről Vajdáné Fejes Mónika mondott vé-
leményt: „Az óvodai dajkaképzést nagyon jónak tartom. 
Persze jobb lenne, ha több figyelmet irányítana ránk a „kép-
zőnk”. Lehetőséget biztosít a tanulni vágyóknak és persze 
fizetnek a képzésen résztvevőknek. A hiányzás egyenlő a 
nullával! Nagyon jó lenne, ha legalább munkát biztosítaná-
nak a képzés után, mivel a legtöbb és legjobb tapasztalatot 
mindenki a munka során sajátíthatja el. A képzés időtarta-
ma három és fél hónap, ami igen rövid idő, mivel máshol 
ezt legalább félévig, vagy még hosszabb ideig oktatják.”

Óvodai dajkaképzés

KOMPLEX INTÉZMÉNYI MOZGÁSPROGRAMOK 
A DANKÓ PISTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, 

ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, 
GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN

A Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általá-
nos Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium 
és Alapfokú Művészeti Iskola a TÁMOP-6.1.2.A-14/2 
azonosítószámú pályázati konstrukciónak segítségével 
komplex intézményi mozgásprogramokat valósíthat 
meg az általános iskolai tanulók körében.

A Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános 
Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola 2014 októberében 7.247.280 
Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatásban ré-
szesült.

A pályázat hosszú távú célja egy olyan életritmus kiala-
kítása a rendszeres tevékenységekkel, melyekkel a testi-lelki 
fejlődés a legoptimálisabban valósítható meg, figyelembe 
véve az életkori, s egyéni fejlettséget. Céljaink között szere-
pe, hogy a gyerekek magas színvonalú egészségmagatartás-
sal rendelkezzenek és képessé váljanak egyéni döntést hozni 
az egészségükkel kapcsolatban.

A testmozgás és szabadidős mozgás iránti motiváció 
felélesztése, a testmozgás általi sikerélmények megélése, az 
egészségtudatos életvezetéshez szükséges egyéni és társas 
kompetenciák fejlesztése is szerepel a közvetlen céljaink 
között. 

A projekt megvalósítása során egészségfejlesztési prog-
ramokat (6 db), a mindennapos testmozgással összefüggő 
tevékenységeket (4 db) rendezünk.

Almási Katalin – igazgató 

Sajtóközlemény

A szociális ellátórendszer átalakulása következté-
ben a legtöbb támogatási forma a Járási Hivatalhoz 
került át. Az ügyek meggyorsítása és a kérelmek 
helyben történő leadása érdekében minden szerdai 
napon 800-1200 óra között a Községházán telepü-
lési ügysegéd várja a lakosokat. Heti egy alkalom-
mal tehát lehetőség lesz a kérelmek helyben törté-
nő leadására és egyéb kérések megfogalmazására. 
Az ügymenet meggyorsítása érdekében az ügysegéd 
nyomtatványokat is hagyott Vasas Lászlóné szociális 
ügyintézőnél.

Települési ügysegéd
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Közeledik a költészet napja (április 11.), azaz József 
Attila (1905-1937) [és Márai Sándor (1900-1989)] szü-
letésnapja, ami számunkra azért igazán kedves az idén, 
mivel kiderült, hogy köztünk is élnek olyan ihletett és 
magasztos lelkületű emberek, akik szívesen öntik gondo-
lataikat egy-egy versbe. 

Az alábbiakban közölt költeményt a Pap-erdő mel-
letti feszület ihlette. Sajnos nem árulhatjuk el, hogy ki 
vetette papírra, mivel azt kérte, tartsuk titokban a kilétét. 
(A birisi poéta következő versét talán már névvel együtt 
közölhetjük!) 

    Te vagy a minden …

Hogyha annyi erőm lenne,
és a testem képes lenne,
éppen úgy, mint esztendeje;
vagy, mint mások huszonötbe,
hálám nálad kifejezném.

S a szívemmel esdekelvén
csókolnám a vérző sebed.
Megköszönném azt tenéked:
vigyáztál és segítettél
síró arcom törölgetvén.

Hamarosan jobban leszek,
első utam hozzád vezet,
lelkem feléd kitárulom,
mi „kincsem” van, néked adom
Édes Jézus, őrangyalom.

Biri anno: a feszületek
A falu utcáin szinte minden nap végigmegyünk, s mégis 

csak ritkán állunk meg az elmúlt 250 esztendő tárgyi em-
lékei, köztük a kőkeresztek előtt. A Biriben fellelhető hat 
feszület közül csupán egy található a falu külterületén, s az 
sem a település határát jelöli, hiszen attól jóval beljebb áll. 
Az alábbiakban kiderül, miért.

A lexikon szerint a feszület fémből, fából vagy kőből ké-
szült kereszt, a megfeszített Jézus Krisztus domború, graví-
rozott vagy festett alakjával. A keresztény vallás első száza-
daiban egyszerűen csak a kereszt vagy a Jézust jelképező hal/
bárány utalt Jézus alakjára. A VI. századtól terjedt el Jézus 
ábrázolása a kereszten, de ekkor még élő, győzedelmeskedő 
alakként. A középkorban (V-XV. század) az élő és szenvedő 
Krisztust ábrázolták a kereszten, s míg a keleti egyházban 
megmaradt ez a szokás, nyugaton a XI. századtól a halott 
Krisztust ábrázolják a kereszten. Szenvedésének realista 
ábrázolása a XIII. századtól kezdődött. Magyarországon a 
barokk korban terjedtek el a faluhatárt jelző, útszéli feszü-
letek; ekkor épültek a mellékalakokat is ábrázoló kálvária-
dombok.

Hazánk más településeihez hasonlóan Biriben is áll né-
hány feszület. A temetőben („Isten dicsőségére szeretteink 
emlékére 1982.”), a görög katolikus templom előtt („Isten 
Dicsőségére emelték Katona Mihály és neje Orosz Erzsébet 
1908. évben”), a római katolikus templom előtt („Szüntelen 
könyörög, Két karját kitárja, Új életet ad nekünk, Jézusunk 
halála. Állíttatta Dombai György 2003.”), a Millenniumi 
Parkban („Isten dicsőségére állították Papp Ignácz és neje Ka-
tona Erzsébet Biri 1937.”), valamint a Fő út 57. szám alatti 
ingatlanon („Kovács Lajos Nyíregyháza Rákóczi u.”) áll egy-
egy kőkereszt. Az egyetlen külterületen álló kereszt a Pap-
erdő mellett található. A Kováts Lajos nyíregyházi mester 

által 90 évvel ezelőtt készített feszület felirata a következő: 
„Isten dicsőségére emeltette Szikora József és neje Sopronyi Ju-
lianna 1925.”

A Pap-erdő melletti feszületnek különleges története 
van. Néhai Kígyósi Sándor (1927-1997) mesélte anno, 
hogy az I. világháború (1914-1918) utáni valamelyik évben 
a máriapócsi búcsúba zarándokoltak a birisiek, akik között 
a Szikora házaspár is ott volt, sőt magukkal vitték későn 
született beteg gyermeküket is. Útközben – a gyaloglás, fo-
lyamatos éneklés és imádkozás közben – a szülők fogadal-
mat tettek a Szűzanyának, ha végleg meggyógyul egyetlen 
fiuk, keresztet állíttatnak azon a helyen, ahol megfogalma-
zódott bennük a szent gondolat és felajánlás. A kisfiú vala-
miféle égi csoda folytán meggyógyult a pócsi zarándoklatot 
a követően, a szülők pedig betartották ígéretüket, és 1925-
ben felállíttatták a Perked-puszta felé vezető út mellett a 
keresztet.

Azóta sem feledték el a birisiek a „csodatevő helyet”, hi-
szen másoknak is segített a gyógyulásban, akik rendszeresen 
látogatva, azóta is rendben tartják a feszületet és környeze-
tét. Talán másoknak is megmutatkozik a hőn áhított csoda!

Gyirán Zoltán – jegyző 

A Dombai György által állíttatott feszület felső része 
a római katolikus templom kertjében

A költészet napja
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A tavalyi tanévben – együttműködő partnereink 
közreműködésével – egy új program is megjelent az 
iskola életében. A nagy sikerre való tekintettel idén 
is megrendeztük felvételi tájékoztató napunkat. A 
2015. január 29-én tartott tájékoztatót diákjaink és a 
kollegák is ismét nagyra értékelték. A környék felső-
oktatási intézményeiből és a Magyar Honvédségtől is 
érkezett előadó. 

A rendezvényt Almási Katalin igazgató, mint a to-
vábbtanulásért felelős mentor nyitotta meg néhány 
szívmelengető mondattal, majd megkezdődtek az 
előadások.

Az előadássorozat ismét a Debreceni Egyetem BTK 
Neveléstudományok Intézete Pedagógia Tanszék két 
oktatójának tájékoztatójával kezdődött el. Szívme-
lengető volt hallgatni Veressné Dr. Gönczi Ibolya 
tanszékvezető docens és Dr. Fenyő Imre egyetemi ad-
junktus előadását. A néhol vicces, ám igen komoly és 
érdekes tájékoztató megadta az alaphangulatot.

Ezt követte Dr. Szerepi Sándor főiskolai docens és 
Virágné Elek Piroska a tanulmányi osztály előadójá-
nak előadása, akik a Debreceni Egyetem Gyermekne-
velési és Felnőttképzési Kar képviseletében látogattak 
el rendezvényünkre. A diákok nagy figyelemmel hall-
gatták az előadást, mivel sokan szeretnék tanulmá-
nyaikat ebben az intézményben folytatni.

A program zárása előtt a Magyar Honvédség kép-
viseletében Sille Árpád őrnagy, az MH Hadkiegészítő 
és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 6. Katonai 
Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda, irodavezetőjének 
„katonás” előadása következett. Végül Almási Katalin 
igazgatónő buzdító beszéde zárta programunkat. 

Úgy gondoljuk, a fentiekből is jól látható, hogy 
igen értékes és hangulatos délelőttöt zárhattunk, 
amelyet feltétlenül érdemes a későbbiekben felvenni 
iskolánk állandó programjai közé.

 Szálku István                    Almási Lászlóné   
  szakmai vezető                  projektmenedzser

FELVÉTELI NAP 
TÁMOP-3.3.10-B-12-2013-0022

A Familias Nagycsaládosok Egyesülete idén ün-
nepli 15 éves fennállását, azaz 15 évvel ezelőtt je-
gyezték be hivatalosan a szervezetet. Az elmúlt 
másfél évtizedben sok programot szerveztünk tag-
jainknak és családjaiknak, sőt 2010-ben 40 család 
részére kedvezményesen sikerült hűtőszekrényt és 
mosógépet pályáznunk. Hagyománnyá tettük, hogy 
minden évben kirándulást szervezünk hazánk egy-
egy szép tájára. Ennek finanszírozásában az Önkor-
mányzat, a Takarékszövetkezet és községünk vállal-
kozói voltak leginkább a segítségünkre.

Egy 2010-es rendezvényen

A jubileumi évben is folytatni fogjuk hagyo-
mányainkat, hiszen az első taggyűlés megtartásá-
val együtt nőnapi megemlékezést is tartunk, majd 
családi napot és hajdúszoboszlói kirándulást terve-
zünk. A jeles évfordulót októberi jubileumi bállal, 
az év végét pedig karácsonyi ünnepséggel kívánjuk 
teljessé tenni.

Kévés Jánosné – elnök

15 éves a Familias

Az Arany Fácán Megyei III. osztály Nyírség Csoport 
2014/2015. évi bajnokság tavaszi biri mérkőzései:

15. forduló (III.22.) Biri SE – Nyírlugosi SE
16. forduló (III.29.) Bogát 2000 TC – Biri SE
17. forduló (IV.05.) Biri SE – Piricse SE
18. forduló (IV.12.) Nyírmihálydi KSE – Biri SE
19. forduló (IV.19.) Biri SE – Penészleki SE
20. forduló (IV.26.) Máriapócsi LSK – Biri SE
21. forduló (V.03.) Biri SE – Nyírbéltek KSE
22. forduló (V.10.) Kisléta SC – Biri SE
23. forduló (V.17.) Kállósemjén SE – Biri SE
24. forduló (V.24.) Biri SE – Nyírgelsei SC
25. forduló (V.31.) Biri SE – Nyírbátori FC
26. forduló (VI.07.) Biri SE – Geszteréd FC

Mudri Péter – elnök 

A tavaszi mérkőzések
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Az I. világháborús centenáriumi emlékprogram ke-
retében, a tárgyszerű történelmi emlékezet erősítésé-
nek céljából, Magyarország kormánya az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia írásban és képekben című 21 kötetes 
könyvsorozat hasonmás kiadását adományozta ma-
gyarországi középiskolai, községi és városi könyvtárak, 
valamint a külhoni magyar gyűjteményeknek, így a mi 
kis könyvtárunk is rendelkezik már a kötetekkel.

Hasznos, szép és tanulságos ajándék a könyvsorozat, 
hiszen a Monarchiát elsöprő világégés ismerete nélkül 
nem érthető meg a XX. század története – sem a ma-
gyar, sem a világtörténelem –, nem érthető meg, mi-
ként jutott el Európa a XX. század két totalitárius dik-
tatúrájához, a bolsevizmushoz és a fasizmushoz, nem 
érthető meg, miféle folyamatok vezettek el a II. világ-
háborúhoz és annak máig tartó következményeihez.

Az egész Monarchiát bemutató munka létrehozá-
sának gondolata a néprajzot kedvelő és a birodalmat 
jól ismerő Rudolf trónörökös főherceg fejében szüle-
tett meg. Az osztrák rész főszerkesztőjének Joseph von 
Weilen lovagot, a magyar résznek Jókai Mórt kérte fel 
Rudolf. A magyar történetírás és néprajztudomány 
legjelesebb képviselői vettek részt a szövegrészek meg-
írásában, például Marczali Henrik, Márki Sándor, 
Mikszáth Kálmán. A kor legjobb magyar festőművé-
szeit, grafikusait küldték szerte az országba, hogy meg-
örökítsék a különböző tájakat, városokat. A Magyar-
országot bemutató kötetek számára dolgozott többek 
között Benczúr Gyula, Munkácsy Mihály, Zichy Mi-
hály, Feszty Árpád.

Az egész munka 396 füzetben jelent meg, 572 köz-
leménnyel, 4520 rajzzal és 19 színes képmelléklettel. 
Napjainkra e könyvsorozat felbecsülhetetlen forrás lett.

Tóth Marianna – könyvtáros 

KÖNYVAJÁNLÓ
Az Osztrák-Magyar Monarchia 

írásban és képben

Biri néne receptje

Tavaszi 
tekercs

Tavasszal a természettel párhuzamosan a szerveze-
tünk is megújul, így nem is csoda, hogy könnyebb 
és egészségesebb ételekre vágyunk. A téli zsíros és ka-
lóriadús ételek után újabb és újabb friss zöldségek és 
gyümölcsök segítik a szervezetünk megtisztulását és a 
szükséges tápanyagok pótlását. Az egészséges étrend 
alapköve a sok zöldség és gyümölcs fogyasztása. Ta-
vasszal ezt sokkal könnyebb betartani, hiszen a zöldsé-
gek színes választékában mindenki talál valamit, amit 
szeret. A következő receptet azoknak ajánlom, akik 
egészségtudatos életet élnek, diétáznak vagy fogyókú-
ráznak.

Hozzávalók négy személyre:1 nagy fej vöröshagy-
ma, 40 dkg darált pulykahús vagy csirkemell, 20 dkg 
káposzta, 15 dkg sárgarépa, 4 evőkanál szójaszósz, só 
ízlés szerint, őrölt bors ízlés szerint, 4 evőkanál napra-
forgó olaj, 2 csomag réteslap (20 dkg-os).

Elkészítés: A hagymát apró kockára vágjuk, és az 
olajon megdinszteljük. A répát és a káposztát gyufa-
szál méretűre vágjuk. A húst a hagymához adjuk, és 
megsütjük benne. Sózzuk, borsozzuk. Ha kész, hozzá-
adjuk a répát és a káposztát, és pár perc alatt félpuhára 
sütjük. Szójaszósszal ízesítjük (kb. 4-5 evőkanálnyi). 
A réteslapokat széthajtogatjuk, 2-3 réteg legyen egy-
máson. Arra vigyázzunk, hogy ne száradjon ki. Érde-
mes nedves konyharuhával letakarni. 15x15-ös négy-
szögekre felvágjuk, közepükre teszünk a töltelékből, 
és két szélét behajtva felgöngyölítjük. Sütőpapírral 
kibélelt tepsire tesszük, olajjal alaposan megkenjük, 
és forró sütőben aranybarnára sütjük.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Biri néne
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Ulics Jázmin
(édesanyja: Bartha Andrea) január 04.

Stock Levente
(édesanyja: Erdélyi Anita) január 10.

Deli Dorina
(édesanyja: Kovács Erika) január 11.

A védőnői Szolgálat jelenleg öt kismamát gondoz.

Újszülötteink 
az idén

Gáthy János Ferenc (72) január 24.
Kévés Attila (51) január 26.
Keszler István (84) február 08.
Szórád László Ödön (74) február 10.
Rinyu Ferenc (73) február 20.

Fájó szívvel 
búcsúzunk!

Endrédi Katalin & Kévés László 
január 17-én

Támba Györgyné (Terdik Julianna, 77) március 04.

Terdik Diána & Kiss Balázs 
március 7-én

A január végén 51 éves korában elhunyt barátom és 
sporttársam Kévés Attila – vagy ahogyan mindannyian 
hívtuk: Gujdár – 14 évesen, 1978-ban kezdett focizni 
Biriben, abban az évben, amikor megalakult az ifi-csa-
pat. Az első szezont mezőnyjátékosként kezdte, majd a 
hálóőrködést választotta. 1981-ben már a felnőtt csapat-
ban védett „Mami” után. A Megyei II. osztályban és a 
Megyei I. osztályban is ő őrizte a birisi hálót.

17 évnyi játék után, 1995-ben akasztotta szögre a fut-
ballcipőt, a csapattól azonban nem szakadt el: rendszeres 
látogatója volt a mérkőzéseknek, és tanácsokkal látta el a 
fiatalabb korosztályt.

Emlékét mindenképpen szeretnénk megőrizni, 
Gujdit pedig példaként szeretnénk állítani a helyi fiatal-
ság elé, ezért egy nyaranta megrendezendő emléktorna 
létrehozásában gondolkodunk; hiszen ő olyan szívvel-lé-
lekkel küzdő sportember volt, aki káros szenvedélyektől 
mentesen csak a családjának és a sportnak élt.

Az 1991-es bajnokcsapat

Álló sor balról: Nagy András (edző), Gelsi Sándor, 
Csomány, Kiss László, Vacsilja, Erdélyhegyi István 
(szakosztályvezető), Oleg, Nagy Ferenc, Tóth Zoltán 
és Kévés Attila. Alsó sor balról: Tóth István, Uri János, 
Szilágyi László, Kiss Tibor, Dán Ferenc, Árki Attila és 
Szilágyi Miklós

Mudri Péter – elnök

Búcsú Gujditól

Kedves Kismamák, Anyukák!

A Védőnői Szolgálatnál (Biri, Kossuth út 4. szám) a 
tanácsadási időpontok az alábbiak szerint alakulnak a 
korábbi gyakorlatnak megfelelően: 
•	Kedd 700-1000 óra között védőnői tanácsadás.
•	Minden hónap első keddjén 945-1200 óra között vé-

dőnői és gyermekorvosi tanácsadás.
•	Minden hatodik héten szülésznő-nőgyógyász 

körjárat.

Elérhetőségem a következő:
+36/30-835-8893

Természetesen előzetes egyeztetés alapján más idő-
pontokban is történik védőnői tanácsadás. (Amennyi-
ben keresnek a fenti elérhetőségen, mindenkit visszahí-
vok!)

Elnézést kérek azoktól a kismamáktól, valamint kis-
gyermekes szülőktől, akik nem tudtak elérni és a Védő-
női Szolgálat ajtaján sem tudták leolvasni a telefonszá-
momat!

Pappné Poór Henrietta – védőnő 

Védőnői tanácsadás
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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 május 15-ig szíves-

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

H I R D E T É S E K

Biriben, Fő út 75. szám alatt összkomfortos ház eladó. 
Eladó továbbá 4 db heverő, szekrények, mosogató, asztal, 
szék, TV-szekrény, 2 db televízió, 1 db 32-es húsdaráló.

Érdeklődni: Tóth Sándorné, Biri, Fő út 100. 
Telefon: 42/262-258

Önzetlen segítők
2015-ben is elkezdődtek az éves véradások. Az idei első 

véradást február 10-én a Községháza nagytermében szer-
vezték meg a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezetének 
szakemberei. Az önkéntességen alapuló rendezvényen ti-
zenhét – köztük két első – véradó ajánlotta fel 4,5-4,5 dl 
vérét a rászorultaknak. 

A következő személyek adtak vért februárban: Arató At-
tila, Barabás Zsolt, Boros Henrietta, Dankóné Vaski Vik-
tória, Iglai Emese, Kemény János, Kigyósi Márk, Kocsánné 
Lovácsi Beáta, Kondor György, Marozsán Irén, Nagy Atti-
la, Simon Sándor, Terdik István, Tóth Csabáné, Tóth Péter, 
Tóth Róbert és Vajda Miklósné.

Ezúton is köszönjük önzetlenségüket és segítségüket, 
amivel hozzájárultak a rászoruló betegek gyógyulásához!

Kiss Jánosné

Sérelmek a pszichiátrián
Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES jogse-

gélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiát-
riai kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben 
van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az 
alábbi elérhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

„Minden információt bizalmasan kezelünk!”

A Biri, Szabadság utca 15. szám alatti telek eladó! 
Érdeklődni: 06-30/349-6203 Uri Gyula

5 db 120 kg-os hízó eladó Biriben!
Érdeklődni: 06-20/9678-242

Tüdőszűrő
A tüdőröntgen felvétele nem csupán a tbc, hanem a 

mellkasban lévő más kóros elváltozásokat is kimutatja, ezért 
az évenkénti mellkas röntgenfelvétel szükséges és ajánlott. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi 
Oktatókórház Megyei Mozgó Tüdőszűrő Állomása 

2015. március 25-én (szerda) 

800-1200 óra között
tart röntgen szűrővizsgálatot a Faluházban (Biri, Fő út 

68. szám). A tüdőszűrésen való megjelenés betöltött 40 
éves kortól ajánlott és ingyenes! 40 éves kor alatt térítés elle-
nében (1.700 forint) történik a tüdőszűrés (postai csekken, 
a szűrési napon). 

A vizsgálatra minden érintettnek magával kell hoznia a 
legutóbbi szűrőlapját, a betegbiztosítási kártyáját (TAJ kár-
tyáját), a lakcímkártyáját és a személyi igazolványát.


