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Augusztus közepén
Az elmúlt évtized tapasztalatai alapján és a meg-

növekedett érdeklődésnek eleget téve ebben az 
esztendőben már két napon át (augusztus 14-15.) 
élvezhetjük a sorban tizenegyedik Tócsni Fesztivál 
fergeteges hangulatát; úgy zeneileg, mint gasztro-
nómiai értelemben. Itt aztán nem lehet hiányérzete 
a vendégseregnek, hiszen a szervezők az idei nyár 
legvonzóbb buliján mindenkire gondolnak. 

Aki eszik, igyon is …
Tócsnit bizonyára már mindenki evett, de talán más 

néven ismeri, úgymint lapcsánka. A reszelt krumpli és 
liszt felhasználásával készülő népi ételt mindenki sze-
reti. A jó hírű és igen népszerű Tócsni Fesztiválon ma 
már italgyártók is szívesen kóstoltatják termékeiket, 
saját italaikat. Augusztus második hétvégéje a teljes ki-
kapcsolódás, a megnyugtató eszem-iszom jegyében te-
lik majd a megfelelő zenei aláfestéssel. És haza sem kell 
menni: ingyenes sátorozási lehetőség az idén először!

Tócsnit mindenkinek!
A zenei kínálatban igazi sztárdömping várha-

tó. A MINOKIT Színpadra lép az R-Go, Vastag 
Csaba, a Beatrice, a Wellhello, valamint a Neoton 
Família Sztárjai zenekar.

A RISKA Színpadon olyan nagynevű előadók 
közül válogathat a közönség, mint Majka és Cur-
tis, Kasza Tibi, Balázs Klári és Korda György, a 
Belga, a TNT és a Republic együttes.

A RISKA Party Sátorban átmozgat Rubint 
Réka, felpörget Bárány Attila, Dj Dominique, 
Sterbinszky, Julia Carpenter, Edo Denova, Twins, 
DjM, B.mark, LeslieOne és még sok-sok kedvenc!

A Bodri kutya udvarban a Ham Ko Ham, az Al-
vin és a Mókusok, a Gypo Circus és a Karmapirin 
szórakoztatja a zene szerelmeseit; mindemellett Du-
maszínház, Bábszínház, Moldvai táncház, Tábor-
tűz, Gladiátorok és Bokszolók, Angyalok és Ördö-
gök, honfoglalók teszik színesebbé a rendezvényt. 
Az egész napos programok is több színpadon zaj-
lanak majd, így garantált a folyamatos szórakozás.

Az állandó helyi lakóhellyel rendelkező és tény-
legesen Biriben élő lakosok számára három darab 
étel- és két darab italjegyet bocsátunk ki, melyek 
a Községházán vehetők át 2015. július 15. és au-
gusztus 6. között.

Szálku István – szervező

Színpadokon át
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Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Isko-
la, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI

SAJTÓKÖZLEMÉNY
INNOVATÍV ISKOLA FEJLESZTÉS A DANKÓ PISTA 

EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE, ÁLTALÁNOS ISKOLA, 
SZAKKÉPZŐ ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN 

A Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános 
Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskola a TÁMOP-3.1.4.C-14 „Inno-
vatív iskolák fejlesztése” című pályázatán 20.000.000 Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A projekt megvalósítása:  
2015. május 1.–2015. október 31.

Pályázati programunk kapcsolódik az Új Széchenyi Terv 
célrendszeréhez, tehát elősegíti a sikeres munkaerő-piaci 
alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kiala-
kítását, a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos 
fejlesztését.

A Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott köznevelési 
fejlesztési irányvonalak célja, hogy a harmonikus személyi-
ség kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, er-
kölcsi, társas és testi képességeket, azaz az iskola ne csak 
oktasson, hanem az életre neveljen. Ezt a nevelési szem-
pontot tartjuk fő irányvonalnak jelen programunkban is. Úgy 
lehet a XXI. századi nevelés során innovatív fejlesztéseket 
végrehajtani, ha az illeszkedik a kor elvárásaihoz, és a fő 
problémákat, prioritásokat tűzi ki zászlajára. Ezek a környe-
zetvédelem, az egészséges életmód, a közösségfejlesztés, 
az egyéni kompetenciák fejlesztése, a társadalmi felzárkóz-
tatás, a gazdasági piacon igényelt szakmák megszerzése 
stb. Ezek nevelési programunkba történő beépítését tekint-
jük újnak, innovatívnak.

A pályázat megvalósításával elérendő, várható ered-
ményeink keretében a készségfejlesztést tűztük ki célul az 
alábbi témákra építve:

- környezeti nevelés, környezettudatosság
- nyelvtudás elsajátítása, azaz idegen nyelv tanulásának  

 módszertana
- informatikai tudásbővítés
- komplex közlekedési ismeretek.
További várható eredmények:
- közösségfejlesztés közösségi rendezvényeken keresztül
- egyéni fejlesztés szaktárgyi foglalkozások keretében
- egyéni segítés továbbtanulást segítő programokkal,  

 pályaorientációs programokkal.
Hosszú távú cél:
A személyes példamutatásnak, a fiatal korosztály tár-

sadalmi magatartásának kialakításában kulcsfontosságú 
szerepe van. Ennek okán olyan fejlett oktatási rendszer ki-
építésére törekszünk, mellyel biztosítani tudjuk jelenlegi és 
leendő diákjaink számára, egyrészt a megfelelő általános 
és szakmai készség, képesség és jártasság megszerzését 
és erre épülve, a megfelelő kompetenciák megszerzését. 
Továbbá, pedagógusaink szakmai fejlődésének elősegíté-
sét továbbképzések megvalósításával. 

Élelmiszerlavina
A Magyar Élelmiszerbank Egyesület „Élelmiszer-

lavina” címmel pályázatot hirdetett ez év elején. A 
pályázat célja, hogy helyi összefogással a rászorulók 
élelmiszer-támogatáshoz jussanak. A program során 
támogatott rászorulók lehetnek gyermekek, nagycsa-
ládosok, idősek, vagy más hátrányos helyzetű cso-
portok is, akik anyagilag nehéz helyzetben élnek. 

A múlt évhez hasonlóan az idén is beválasztották 
önkormányzatunkat a támogatottak közé, ennek 
következtében vetőmagot tartalmazó csomagot ve-
hettünk át Budapesten március 24-én. Az adomány 
vöröshagyma, fehér paprika, kelkáposzta és zöldbor-
só magot, valamint 10 és 25 kg-os zsákos burgonyát 
tartalmazott.

Keményné Barna Angéla – tanácsos

Az elmúlt négy évben (2011-2014) több 
mint hat-millió forintot sikerült nyernünk 
a gyermekek nyári étkeztetésének biztosítá-
sára. Az idén szintén sikeresen pályáztunk.

Május 7-én 
a települési ön-
kormányzatok 
részére szociá-
lis nyári gyer-
mekétkeztetés 
céljából 2015. 
évben nyúj-
tott támogatás 
igénylésének 
s z abá l y a i ró l 
szóló rendelet alapján 73 fő kiskorú, rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
gyermek számára igényeltük meg a támogatást 
1.702.000 Ft összegben. Ennek következtében 
2015. június 16. és augusztus 28. között, öt-
venhárom napon keresztül az iskola ebédlő-
jében biztosítjuk a gyermekek meleg ebéddel 
való ellátását.  

Vasas Lászlóné – vezető-főtanácsos

Nyári gyermekétkeztetés
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Május első napján – a Közös Kincs Kft. és az Ön-
kormányzat szervezésében – megrendezésre került 
a hagyománnyá váló Májusi Rügyfakasztás. A régi 
hagyományokat felelevenítve a falu apraja-nagyja a 
sportpályán vetélkedőkkel, kispályás focival és verse-
nyekkel szórakoztatta magát és az érdeklődőket.

A programok tíz órától kezdődtek. A kispályás 
labdarugó mérkőzésekkel párhuzamosan Május ki-
rály- és királynő-, valamint királylány- és királyfi vá-
lasztást is tartottunk – erőpróbákkal. A Május Király 
versenyt Barabás Zsolt, Hegedűs Mihály és Nagy 
Dávid nyerte, míg a Május Királynő vetélkedő leg-
jobbja Tóth Csabáné és Somodi Katalin lett. A fia-
talabb korosztály is összemérte erejét. A legügyesebb 
királyfi Kovács Balázs, Lakatos Levente és Barcsik 
Barnabás, míg a legrátermettebb királylány Szálku 
Csenge, Pór Eszter és Papp Noémi lett. 

Amikor az ember olyan gyors, hogy még saját 
magát is megelőzi…

A majális természetesen nem múlhatott el a 
labda kergetése nélkül. Ennek megfelelően a kis-
pályás focit a Szőllősi csapat nyerte, a balkányiakat 
és az Aranylábúakat megelőzve. A 11-es rúgó ver-
senyen harminckét induló mérte össze az erejét. 
A legjobb Pál Patrik, Réday László, valamint Kiss 
István és Sarkadi Mihály lett.

Akik nem vettek részt a sportfeladatokban, 
azok a főzés terén versenghettek. A slambucfőző 
versenyt ismét – az óriási tapasztalattal rendelke-
ző – Estikések nyerték a Szemtelenek és az Office 
csapatát megelőzve. (A harmadik helyezést elérő 
„újonc” hivatali csapatnál Zakar Erzsébet, Ke-
ményné Barna Angéla és Katona István gondos-
kodott az ízek harmóniájáról.) 

Az estéhez közeledve – néhány esőcsepp kí-
séretében – értékelés és jutalmazás következett. 
Sötétedéskor kezdetét vette a családias hangulatú 
szalonnasütés.

Úgy gondolom, és úgy tapasztaltam, hogy 
minden résztvevő kellemesen érezte magát. … Jö-
vőre megismételjük!

Hegedűs Mihály

Májusi rügyfakasztás
„Május első vasárnapja… édesanyák ünnepe.” 

Szép szokás, hogy minden évben iskolai keretek 
között is köszöntjük az édesanyákat. Az ünnepséget 
mindig nagy készülődés előzi meg, hiszen nem csak 
szép műsorral, de magunk készítette ajándékkal is 
kedveskedünk az ünnepelteknek.

Május 4-én a Faluházba hívtuk az édesanyákat. 
A nézőtér teljesen megtelt anyukákkal, nagymamák-
kal, hozzátartozókkal. Az óvodások kezdték az ün-
nepi köszöntőt, ami nagyon szívhez szóló, megható 
volt. Nem csak az elhangzott versek és énekek miatt, 
hanem a sok gyerek látványa is ellágyította a szíveket.  

Ezután az alsó tagozatosok következtek osztályon-
ként. A készülődés fáradsága és erőfeszítése meghoz-
ta a várt eredményt, mert igen megható és megkapó 
volt minden műsor. Az anyák, nagymamák szemé-
ben könnyek gyűltek nem csak akkor, amikor a saját 
gyereküket hallották, de a más gyerekében is gyö-
nyörködtek. Olyan érzelmek szabadultak fel az ün-
nepség alatt, ami mindig is az anyák része, de most 
szabadon engedték, nem takargatták. Csak úgy, 
mint a gyerekek.

Azt gondoljuk természetes a szeretet szülő és gyer-
mek között. Így is van, de azért időnként ezt meg 
kell mondani, jó azt hallani, hogy SZERETLEK! Ez 
egy ilyen alkalom volt, feltöltődött szeretettel min-
denki, aki ezen az ünnepségen részt vett.

Miterkóné Kónya Margit – tanítónő

Édesanyák ünnepe

Honvédelmi kiállítás
A Magyar Honvédség Vitéz Szurmai Sándor Buda-

pest Helyőrségének katonái részvételével esélyegyen-
lőségi kiállítás nyílt március 17-én a Faluházban. A 
Katonasuli-program keretében filmet nézhettek meg 
a résztvevők (Jövőjük a haza védelme címmel), majd a 
film szereplőivel folytathattak beszélgetést.

A felnövekvő nemzedékek hazafias, honvédelmi 
nevelésének elősegítésére a Honvédelmi Minisztérium 
tíz évvel ezelőtt indította el a Katonasuli-programot, 
melyhez Biri két éve csatlakozott. A program segít-
ségével eddig közel tízezer fiatal ismerkedett meg a 
honvédelemi igazgatással és a Magyar Honvédséggel. 
A katonai pályára készülőknek a hivatás megismeré-
sén túl jelentős előnyöket is biztosít a tárgyból szerzett 
érettségi vizsga.
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A Sport utcán (jelenlegi hivatalos nevén: a II. János Pál 
utcán) az út mellett egy néhány négyzetméteres területet 
betonoznak éppen. Sokan megkérdezték már, hogy mit 
épít ott az önkormányzat? A kérdéses területen hulladék-
gyűjtőszigetet épít a munkálatokkal megbízott cég (Geon 
System Kft.), ahol két-három darab konténert fognak elhe-
lyezni a jövőben. Így a szemétgyűjtőkből kimaradt szilárd-
hulladékot oda is elhelyezhetik majd településünk lakói.

Mi épül a Sport utcán?

A Biri Hírmondó 2015/1. számában „Idei beruhá-
zási terveink” címmel arról tájékoztattam a lakosságot, 
hogy erre az évre milyen beruházásokat tervezünk.

Örömmel adok hírt arról, hogy húsvétra elkészült 
a temető kerítése, sőt befejeződött a Mező utcai járda 
térburkolóval történő felújítása is.

Közben megtörtént a Polgármesteri Hivatal részle-
ges belső felújítása, melynek eredményeként – a már 
„erősen retro stílusú” – hivatal megújult, hiszen – a 
festés és a padlózat teljes felújítása mellett – új búto-
rokat, számítógépeket és fénymásolót szereztünk be. 

Ennek köszönhetően május közepétől már színvo-
nalas, „minden igényt kielégítő” körülmények között 
fogadjuk az ügyfeleket, s intézzük a település és az itt 
lakók ügyes-bajos dolgait.

A második félévben hozzákezdünk a sportpálya fel-
újításához is, hiszen év végéig meg kell valósítanunk a 
közel tizenegymillió forintos fejlesztést.

Almási Katalin – polgármester

Épülünk-szépülünk

2015. 04. 30.
Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, 

Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„TANULÁSSAL A JÖVŐÉRT” – TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0022

A Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, 
Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művé-
szeti Iskola „Tanulással a jövőért” című pályázatának megvalósu-
lása befejeződött. Összesen 40 millió Ft elköltésére került sor az 
Európai Szociális Alap támogatásával.

A Dankó Pista Egységes Óvoda - Bölcsőde, Általános Iskola, 
Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Is-
kola a 2013/2014-es és a 2014/2015-ös tanévben 40.000.000 Ft-ot 
fordított diákjai továbbtanulásának segítésére a „Tanulással a jövőért” 
című pályázatának megvalósítása során. A projektben összesen 58 
hátrányos helyzetű tanuló vett részt.

A nyitórendezvényre 2013 októberében került sor. A projekt 
előkészítése egy helyzetelemzés készítésével és egy szakmai program 
kidolgozásával kezdődött, így a konkrét szakmai megvalósítás októ-
berben elindult. 10 pedagógus mentorálta a kiválasztott tanulókat 
folyamatosan: bemeneti mérések készültek, egyéni fejlesztési terv és 
haladási napló vezetése történt, szaktárgyi felkészítők megtartására ke-
rült sor, illetve egész tanévben segítették mentoráltjaik hatékonyabb 
és eredményesebb tanulását a szülőkkel való állandó kapcsolattartás 
mellett.

A pályázat lehetőséget nyújtott közösségépítő rendezvények szer-
vezésére is. A mentorált diákok pályaválasztási nyílt napon, mozi lá-
togatáson, felvételi tájékoztató napon, koncerten és iskolanapokon 
vettek részt.

A hatékonyságot és komfortérzetet javító beruházásra is kor ke-
rült, mely keretein belül trapézasztalok, írólapos székek, szekrények és 
informatikai eszközök beszerzése történt meg.

A projektben részt vevő diákok részére átadásra kerültek írószerek, 
iskolatáska, illetve az intézmény logójával ellátott póló és sapka.

A pályázat megvalósítása lehetőséget adott kettő kiadvány kiadásá-
ra is. Az első kiadványunk – Tanulással a jövőért – Szerintünk… - cél-
ja intézményünk bemutatása, valamint a pályázat megvalósítása volt 
az intézmény dolgozói, mentorai szemszögéből, melyben  – természe-
tesen a teljesség igénye nélkül – a 2013/2014-es tanév eredményeit, 
eseményeit állítottuk fókuszba. Második kiadványunk – Tanulással 
a jövőért – Szerintük… - célja szintén a pályázat megvalósításának 
bemutatása a projektben részt vevő és az intézménybe járó diákok 
szemszögéből, melyben – természetesen a teljesség igénye nélkül – a 
2014/2015-ös tanév eredményeit, eseményeit állították fókuszba.

A program hivatalos zárására 2015. április 23-án került sor, ame-
lyen a szakmai összefoglaló kapott központi szerepet.
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„Milyen nyugdíjas élet?”

Boldizsár János (58 éves): Vannak szép és vannak árnyas oldalai a 
nyugdíjas életnek. Ilyen szép például az, hogy fél áron kapom az ebé-
det, sok szabadidőm van (sőt délutánonként már unatkozok is), gyakran 
hallgatok rádiót, számtalan barátom van, akikkel „elütöm” az időt. Rossz 
oldala, hogy a betegségeimből kifolyólag sok gyógyszert kell szednem. 
Emellett az is rossz, hogy kevesebb a jövedelmem; ezért is lottózom min-
den héten, hátha egyszer rám kacsint a szerencse! Azért kapok viszonylag 
kevés nyugdíjat, mert a napszámban töltött éveket nem számolták be 
a munkában töltött időbe. Ma már nem bírok sokat dolgozni, csupán 
otthon teszek-veszek, rendben tartom a portát. Jó volna egy jóravaló 

asszony, akivel megoszthatnám minden örömömet és bánatomat; sajnos egyedül élek kicsiny otthonomban.

„A nyugdíjas élete” című vers szerint a „Hosszú szolgálatnak nyugalom a vége, Amikor elértem felnéztem az égre, 
Hála az Istennek, most már megpihenek, Nem parancsol senki, magam ura leszek.” Ahogy telnek az évek egyre csá-
bítóbbnak tűnnek a nyugdíjas évek nyugodt ritmusú pillanatai. A reggeli újság fotelben olvasgatása az időjárás 
jelentés alatt. A vég nélküli filmnézések, a baráti összejövetelek. … Jól hangzik, ám nem biztos, hogy valóban 
ennyire élvezi minden nyugdíjas a „boldog békeéveket”. A felmérések furcsa mód azt mutatják, hogy az emberek 
döntő többsége az aktív munkával töltött évei alatt boldogabb, mint nyugdíjazása után. Mi vár ránk hatvan év 
fölött? Milyen a nyugdíjas élet? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Katona Ferenc (89) és Katona Ferencné (82): Én 1986 óta vagyok 
nyugdíjas – kezdi a beszélgetést Feri bácsi. A nyugdíjas élet keserves, 
könnyen fáradunk. Az embernek mindene fáj, gyógyszert szedünk fo-
lyamatosan. A nyugdíjasság csak akkor jó, ha a család meglátogat ben-
nünket; viszonylag gyakran jönnek – veszi át a szót Annuska néni. Két 
lányunk van (Erzsébet és Anna), öt unokánk (István, Szilvia, Beáta, 
Erzsébet és Anna), no meg tíz dédunokánk. A két vőnkkel is nagyon 
elégedettek vagyunk, sokat segítenek rajtunk. A napok egyébként egy-
hangúak, mindennap főzök, takarítok és ellátom a háztartást. Persze van 
segítségünk is: így például az önkormányzat is sokat segít azzal, hogy 
lenyírva a füvet rendben tartja az útelejét. A rokonom is, aki községünk alpolgármestere (Vasas László) szinte min-
dennap ránk néz és megkérdezi, miben segíthet. Az is megemlítendő, hogy nagyon jók a közvetlen szomszédok is 
(Bajza Gáborék, Sarkadi Jánosék és Kígyósi Józsefné), sokat segítenek nekünk, s persze figyelnek ránk.

Kémeri Ferenc (71) és Kémeri Ferencné (67): Az ember életében 
a nyugdíjas kor a 4. szakasz. – kezdi a beszélgetést Terike néni. Az első 
szakasz a gyermekkor, ami a szülőkről és a testvérekről szól. A második 
a fiatalság kora, ami az ember életében örökre megmarad; ez igazán a 
„sajátja”. A harmadik időszakban az ember társat választ, családot ala-
pít; ekkor már nem csak róla szól az élet. Az utolsó szakasz a nyugdíjas 
kor, ami a felnőtt gyerekekről és az unokákról szól. Nyugdíjasként sokat 
tudunk segíteni a gyerekeinknek azzal, hogy vigyázunk az unokáinkra. 
A mi öt unokánk már nem igényel felügyeletet, viszont mindig lesem a 
gondolataikat, hogy mivel tudnék kedveskedni nekik. Az unalom szót 

nem ismerem, mert a kerti munka, s most még a befőzés is minden időnket leköti. Egyszerű, dolgos emberek va-
gyunk, sohasem a vagyont hajszoltuk, mégis a leggazdagabbak vagyunk, hiszen amikor tizenhárman körbe üljük 
az asztalt nem győzök gyönyörködni a családomban: a „Legnagyobb Kincseimben”! Közeledve a hetvenhez, min-
den napot ajándéknak tekintek a Jóistentől, amit nem tudok neki meghálálni. … A nyugdíjas élet jó is, rossz is – 
veszi át a szót Feri bácsi. Rossz azért, mert korábban kelek, mint amikor dolgoztam, mert nem tudok aludni (meg 
hát napközben szunyókálok is kicsit). A műtétem is sok gondot okoz. Persze sok szép perce is van. Most például 
Gergő unokám futballmérkőzéseit nézem. A Nagykállói SE U11-ben játszik, és az idei bajnokság gólkirálya lett. 
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A Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános 
Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és 
Alapfokú Művészeti Iskolában véget ért a 2014/2015-
ös tanév és nevelési év. S amint az a világ rendje, április 
30-án elbúcsúztunk középiskolásainktól, május 29-én 
végzős óvodásainktól, június 12-én pedig nyolcadiko-
sainktól. A ballagás szimbolikus jelentéssel is bír: a vég-
zősök nemcsak az óvodájuktól vagy iskolájuktól, hanem 
eddigi életüktől is búcsút vesznek, hiszen egy korszak 
lezárásaként szeptembertől új élet vár rájuk. A ballagás a 
középiskolások számára egyben a gyermekkor végét és a 
felnőtté válás kezdetét is jelképezi.

Az óvodás Katica és Törpikék csoport: Barabás 
Máté, Barna Gergő, Béni János, Béni Leila, Fábián Ni-
kolett, Gargya Krisztofer, Jordán Milán, Kállai Zsombor, 
Kiss Flóra, Liskán József, Orha Máté, Sarkadi Bence, 
Szabó Milán, Vajda Alexandra Anita. (Óvónők: Makár 
Sándorné, Babik Jánosné, Záhonyiné Rinyu Gabriella, 
Molnárné Kévés Csilla. Dajkák: Béni Józsefné, Csorba 
Mihályné, Vajda Pálné.)

8. osztály (Osztályfőnök: Frózsi Beáta): Csóka 
Szabina, Fejes Cintia Anikó, Fintor Tímea, Herczku 
Anett, Kiss Marianna Dóra, Kocsán Evelin, Kóka 
Dzsenifer, Lakatos Ervin Péter, Makai Tibor Kevin, 
Nagy Vivien, Pankotay Barnabás Márk, Pór Eszter, 
Sebők Leonárd, Sebők Márk, Somogyi Vivien, Tóth 
Attila, Zámbó András.

Ballag már a...
12. A osztály (Osztályfőnök: Tóth Péter): Balogh 

Attila, Balogh Dávid, Balogh Mónika, Benke Gábor, 
Bereczki Csaba György, Blazsán Patrik, Botos István, 
Czabán Vivien, Csontos Dóra Mária, Gagna Alexandra, 
Gargya Kitti, Jécsák Vivien, Koza Erika, Lakatos Anikó 
Róza, Lakatos Krisztina, Makai Ramóna, Mészáros At-
tila, Nagy Arnold, Nagy Ildikó, Papp Roland, Somogyi 
Kitti, Szabó Szabolcs, Szamkó Szimonetta, Vadász Re-
náta, Vadászi Szabrina, Varga Kitti Erzsébet, Varga Zsu-
zsanna, Vaskó Bianka.

12. B osztály (Osztályfőnök: Csordás Ágnes): Balázs 
Levente, Balogh Dániel, Barabás Zsolt, Barta Zoltán 
Attila, Burai Jeanna, Erdei Dominik, Farkas Lajos, Fe-
kete Gyula, Gál Erika, Gilányi Zsolt, Gunyecz Dávid, 
Jóni Károly, Kígyósi Nikoletta, Kiss Dávid János, Kiss 
Zoltán, Kondor Anett, Kondor Attila, Lakatos Vivien, 
Miski Jolán, Nagy Krisztina, Nagy Sándor, Papp Beáta, 
Perge Dávid, Rétháti Salamon, Rézműves Kinga, Réz-
műves Márk, Rézműves Sándor, Sebők Gábor, Szilágyi 
Eliza Ágnes, Sztempjén Krisztián József, Terdik Tímea, 
Zámbó Alexandra.

 3/11. Fodrász osztály (Osztályfőnök: Kissné Katona 
Andrea Mária): Balogh Bettina Tünde, Balogh Tünde 
Maja, Danó Vivien, Gyarmati Viktória, Kiss Vivien, 
Kocsán Norbert, László Aliz, László Ivett, Lázár Mária, 
Rácz Kitti, Szilágyi Adrienn, Szilágyi Ivett, Varga Margit.
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3/11. Szakács (Osztályfőnök: Szalai Krisztina 
Mária): Arató István, Balogh Anett, Balogh Szilvesz-
ter, Balogh Zoltán, Bobik Péter Sándor, Bodó Csa-
ba, Márton Roland, Nagy Ivett, Ponta Attila, Pótor 
Evelin Tamara, Szilágyi Henrietta, Szilágyi Szabolcs, 
Varga Evelin.

3/11. Élelmiszer és vegyi áru eladó (Osztályfő-
nök: Mitruska János): Danó Anna, Farkas Nikoletta, 
Farkas Richárd, Fehér Annamária, Ganel Olívia, Kiss 
Lívia, Nagy Erzsébet, Rézműves Máté, Sebők Olívia, 
Szilágyi Andor, Szilágyi Diána, Vadász Dalma, Varga 
Amanda, Varga Jennifer.

3/11. Kőműves (Osztályfőnök: Pórné Szilágyi 
Hajnalka): Balogh Zoltán, Beri Dávid, Beri Ferenc, 
Beri Oszkár Tamás, Bojti Tamás Ferenc, Jónás Ger-
gő, Rézműves Attila, Rézműves Cristopher, Sebők 
János, Sebők Rajmund, Szilágyi Ferenc, Szőcsi Gyu-
la, Varga Sándor, Varga Zsolt.

Egy mozgalmas tanév 
végéhez értünk. Minden 
diákunk számot adott tu-
dásáról, s most már követ-
kezhet a jól megérdemelt 
pihenés. Kellemes vakációt 
kívánok minden tanulónk-
nak! A ballagóknak sok si-
kert kívánok az ÉLET-hez, 
a többieket pedig várom a 
szeptemberi csengetésnél!

Almási Katalin 
igazgató 

A települési könyvtári ellátás biztosítása a telepü-
lési önkormányzat kötelező feladata. A vonatkozó 
törvény értelmében a könyvtárellátási feladatot az 
önkormányzat nyilvános könyvtár fenntartásával 
vagy a megyei könyvtár szolgáltatásainak igénybe-
vételével teljesíti. A fentiekre tekintettel Almási Ka-
talin polgármester 2014 végén szerződést írt alá a 
megyei könyvtárral, melynek értelmében 2015-től 
számos programot biztosít Biriben a központi in-
tézmény. 

Ennek első programja az Ünnepi Könyvhét volt; 
az az egyedülálló magyar kulturális rendezvénysoro-
zat, amely évről évre töretlen sikerrel és népszerű-
séggel bír. A könyvfesztivál megtartását a Literatura 
irodalmi folyóirat főszerkesztője, Supka Géza java-
solta a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők 
Egyesülése (MKKE) 1927-ben az akkor június 5-re 
eső pünkösd vasárnapján, Miskolcon tartott évi 
közgyűlésén. Az ő kezdeményezésére tartották meg 
az MKKE szervezésében az első ünnepi könyvhetet 
1929. május 12-20. között.

2015. június 4-7. között került sor a 86. Ünnepi 
Könyvhét megrendezésére. Ennek apropóján 2015. 
június 5-én író-olvasó találkozót szerveztünk kis fa-
lunkban, a Sás Károly: Csillaghúr és barátai című 
zenés meseprogramot. A könyv szerzői énekeltek, 
hangszereken játszottak, érzékeltették, hogy a vers 
és a ritmus menynyire „rokonok” egymással. A gye-
rekek ritmushangszerrel, énekléssel aktív résztvevői 
voltak az eseményeknek a színpadon. Az egyórás 
író-olvasó találkozó nagyon vidám hangulatban zaj-
lott. A program óvodásoknak, alsó tagozatos iskolá-
soknak készült. A rendezvény kiemelt célja a könyv, 
a könyvtár, az olvasás, valamint az énekelt versek-
dalok megkedveltetése volt.

Tóth Marianna – könyvtáros

Író-olvasó találkozó
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40 éves osztálytalálkozó Biri anno...
Mi 1975-ben ballagó nyolcadikosok 2015. április 

25-én tartottuk 40 éves találkozónkat. A 31 ballagóból 
19-en vettünk részt a találkozón: Barta Julianna, Bere-
gi István, Donka Katalin, Fülöp Éva, Holecskó Mária, 
Kádár Berta, Kádár Mihály, Keszler István, Kévés Mi-
hály, Kigyósi János, Kiss József, Kiss Zsuzsanna, Lipcsák 
János, Madar Anna, Mányák Ferenc, Moldván Ferenc, 
Morvai Sándor, Papp Tibor és Szilágyi Miklós. Csupán 
12-en maradtak távol az egykori osztályból: Babik Sán-
dor, Béni Ilona, Bodnár Erzsébet, Czimre Mária, Csor-
ba Zoltán, Kelemen Lajos, Kévés Erzsébet (†), Kigyósi 
József, Kiss Irén, Papp György, Pethő Mária és Sarkadi 
Éva.

A találkozót megtisztelték jelenlétükkel egykori ta-
náraink is: a Ferenczi házaspár, a Bohács házaspár, és 
Kovács Józsefné Rinyu Magdolna. A szervezők Márton 
Józsefnét kérték fel, hogy vezesse le a rendhagyó osztály-
főnöki órát. A délutáni gyülekezőt követően kilátogat-
tunk a temetőbe, ahol előbb Kévés Erzsébet sírján he-
lyeztük el a megemlékezés virágait, végül pedig mécses 
gyújtással köszöntünk el egykori osztálytársunktól. A 
sírkertből távozóban a temető főkeresztjénél egy újabb 
sírcsokrot és mécsest helyeztünk el osztályfőnökünkre, 
Kiss Gáspárra emlékezve.

A temetőből egykori osztálytermünkbe vonultunk, 
ahol Éva néni tartott színvonalas osztályfőnöki órát. Óra 
után átmentünk az iskola aulájába, ahol igen igényes és 
szemet gyönyörködtető látvány tárult elénk: Almási Ka-
talin igazgató/polgármester asszonynak és Szálku István 
iskolafenntartónak köszönhetően ugyanis igen pazar 
körülmények között tudtunk vacsorázni. (Mondanom 
sem kell, a finomságokat Szilágyi Ferenc készítette.)

A vacsorát követően kötetlen „összbeszélgetés” kere-
tében idéztük fel általános iskolás éveink emlékeit, majd 
hajnali két óra körül asztalt bontottunk, annak remé-
nyében, hogy hamarosan újra találkozunk.

Szervezőtársaim (Szilágyi Mihályné, Tóth Andrásné 
és Kigyósi János) nevében is büszkén jelentem ki, egy 
olyan osztálytalálkozót sikerült megszerveznünk, ahol 
mindannyian jól éreztük magunkat, s távozóban már 
arról beszélgettünk, hogy mikorra tervezzük a követke-
ző összejövetelt …

Szilágyi Ferencné Kádár Berta – szervező

Ez a kép 1954 körül készült a mi kertünkben Biri-
ben. A szemben levő házban a Beke család lakott, … 
talán még ma is ott laknak. Néha azt gondolom, hogy 
a birisi időmből sokkal több emlékem van, mint amit 
el lehetne képzelni: a templom, a tanácsháza, a mozi. 
Szerettem iskolába járni, olyannyira, hogy miután a 
testvérem három évvel idősebb volt nálam, és én már 
alig vártam, hogy iskolába járhassak, mindig szaladtam 
utána az iskolába, úgy, hogy végül is megengedte a ta-
nár, hogy ötévesen beülhettem az utolsó padsorba, és 
hallgathattam, hogy mi van az iskolában. Nagyon sze-
rettem! Az évzárón, mindig felmondhattam egy verset. 

Varga Margit, Pünkösd László és Pünkösd Ilona

Emlékszem, hogy egyszer kigyulladt egy ház a 
Cigánysoron, és sajnos benne égett két kisgyerek; 
ez nagyon szomorú volt. Aztán a húsvéti szentelés a 
templom körül, mindenki vitt valamit egy kosárba, 
és a pap azt megszentelte. Na, meg a búcsú: a faluból 
mentek az emberek Pócsra szekérrel. A lovak fel vol-
tak díszítve, és mindig nagyon vidáman jöttek vissza. 
Mi kinn álltunk a Tó mellett a kövesúton, és integet-
tünk nekik. Nyáron mindig jöttek a „cigányok” vá-
lyogot vetni: az egész tér tele volt vályoggal. Nagyon 
szerettem őket, mert mindenféle érdekes dolgokat 
meséltek. A munka a határban, azt is szerettem. Ha 
itt valakinek Bécsben elmondom, hogy én kiesmerem 
magamat a határmunkában, csak néznek rám, és nem 
akarják elhinni. Pedig nagyon jól tudom, hogyan kell 
a dohányt palántázni, kocsolni, letörni, felfűzni, szá-
rítani, utána kisimítani. Itt mindig ment egyik család 
a másikhoz segíteni, aztán szekérrel bevitték a gyárba, 
és attól függően, hogy ki milyet adott be, kapták a 
pénzt. Ilyenkor az emberek nagyon vidáman, énekel-
ve jöttek vissza a faluba. Elküldöm az irodalom füze-
temet, amit én akkor találtam meg, mikor az apukám 
Pünkösd János öt évvel ezelőtt meghalt. Szinte nem 
hittem a szememnek, de ő megtartotta ezt a füzetet, 
amit én tízévesen az ötödik osztályban írtam. Arról 
kellett írni, hogy ki, hogyan emlékszik a szülőföldjé-
re. Hát, én ezt írtam. Ölellek minden Birisit! (foly-
tatjuk …)

Ilona (Pünkösd) Heichenwälder



9B i r i  H í r m o n d ó

A Nők Lapja Café-ban jelent meg áprilisban Jámbor 
Eszter írása, mely „A Maxim Varieté fellépői egykor és 
most” címet viselte. A Maxim Varieté 1972-1994 között 
működött. A vasfüggönyön belül az egyetlen varieté volt, 
amely revüműsorokkal szórakoztatott, gazdagságot, ele-
ganciát, luxust, életörömöt sugárzott. Nemzetközi hírű 
artisták, neves művészek, énekesek, táncosok, koreográ-
fusok nevei fémjelezték az akkori sikereket, akik ennek a 
rövid, de különleges korszaknak voltak nem mindennapi 
szereplői. A cikkre egy egykori birisi, Pünkösd Ilona hívta 
fel a figyelmünket, mégpedig úgy, hogy írt Biri facebook 
oldalára. A „bejelentkezésre” reagáltunk, s arra kértük, 
hogy írjon magáról néhány sort! Íme:

Halló „Biri”! Köszönöm a választ, nagy megtiszteltetés 
számomra, hogy Önök méltónak találják a rólam szóló 
hírt, és a többiekkel is megosztják. … Egyszer volt, hol 
nem volt. … 1950-ben születtem Biriben. A szüleim Var-
ga Margit és Pünkösd János; a bátyám, László 1947-ben 
született. A Varga család az egy tősgyökeres birisi család, 
és még most is vannak ott rokonaim. A nagymamám Var-
ga Jánosné, ott van eltemetve Biriben; hét gyermeke volt, 
akik közül három felnőttként is ott élt Biriben. Mi a Sza-
badság utcában laktunk, és bal kéz felől az utolsó ház volt 
a mienk, csodálatos volt. Ha a kertünkön keresztülmen-
tünk, átugrottunk a patakon, aztán következett egy rét, és 
egy tó. Nagyon szerettük, ott volt a gyerekek találkozója, 
mert mennünk kellett a libákat legeltetni. A tó után a kö-
vesúton az utolsó ház volt a nagynénémé, Varga Piroskáé 
(Támba Józsefné). A harmadik testvére szintén a köves-
úton lakott Balkány felé (Varga Ferenc), akinek két fia 
van (volt), ők az unokatestvéreim. Sajnos Feri három éve 
„elhagyott” bennünket. Lacinak szintén két gyereke van: 
az egyik Varga Edina, akit nagyon szeretek, de sajnos sze-
mélyesen nem ismerjük egymást. Engem ott kereszteltek 
a görög katolikus templomban, és az első négy osztályt 
Biribe jártam iskolába. 1960-ban a szüleim úgy döntöt-
tek, hogy Budapestre költözünk. Én akkor nagyon bol-
dogtalan voltam, hiszen imádtam Biriben élni, és kedvelt 
család voltunk a faluban. Pesten az első időszakban na-
gyon nehéz volt: például az első héten a napköziben nem 
ettem egy falatot sem. Nem azért, mert nem ízlett, hanem 
azért, mert ott mindenki késsel és villával evett, és én azt 
nem ismertem. … Elvégeztem az iskolát, és mellette el-
kezdtem magamtól táncolni tanulni; először népi táncot, 
utána balettot, és azonkívül mentem mindenhova, ahol 
csak valamit tanulni lehetett. Így a tudásommal szereztem 
magamnak bátorságot is, hiszen én sokáig Pesten csak egy 
egyszerű vidéki gyerek voltam. Tudásom eredményeként 
felvettek a Kamara Varieté Színházba, és onnan elindult 
az utam, olyannyira, hogy nagyon szerencsésnek érzem 
magam, hogy ilyen életem lehetett; nem csak híres ma-
gyar színészekkel, művészekkel, hanem nemzetközi mű-
vészekkel is számtalanszor felléptem. Aztán amikor a Nők 
lapja 1974-ben felkért, hogy a decemberi szám első olda-
lára az én fényképemet szeretnék tenni, az akkor egy na-
gyon nagydolog volt, és ráadásul az egész oldalra csak én! 

Pünkösd Ilona a címlapon
1976-ban összeházasodtam osztrák férjemmel. A mai 

napig is Bécsben élek, üzletasszony lettem egy IT számí-
tógép iskolával (www.heichenwälder.at), ahol jelenleg is 
tevékenykedek. Közben Bécsben is nevet szereztem ma-
gamnak, még az itteni polgármesterrel is tegeződöm. 
Sokat vagyok a Bécsi Magyar Nagykövetségen is, és tar-
tom továbbra is a magyar kapcsolatot. A múlt héten volt 
Budapesten egy nagy gálaesténk, ahol azok a művészek 
találkoztak az egész világból, akik valamikor a Maxim 
Varieté színpadán felléptek. Százhatvan művész jelent-
kezett a nagy találkozóra, és én is részt vehettem rajta. 
Csodálatos volt, és ezért történt, hogy most a Nők Lapja 
erről írt. Ölelek minden Birisit! 

Ilona (Pünkösd) Heichenwälder

Balról a második Pünkösd Ilona (2015)

„Kicsi a világ...!”
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Megérkeztek könyvtárunkba a Nemzeti Könyvtár 
sorozat újabb kötetei. A sorozat magyar írók rova-
tában Madách Imre Az ember tragédiája, Németh 
László Égető Eszter, Móra Ferenc három műve, a 
Magyar hősök rovatban Cziffra György Ágyúk és 
virágok, a Magyar ünnepek rovatban pedig Március 
15. címmel jelent meg könyv.

A Madách-művet tartalmazó kötet különlegessé-
ge, hogy a baloldalon az eredeti kézirat olvasható, 
így összevethető a már nyomtatásban megjelent szö-
veggel. Az ember tragédiájához Baán László, a Szép-
művészeti Múzeum főigazgatója írt ajánlót.

Németh László művei közül az Égető Eszter című 
regényre esett a választás, amelyet Steinbach József 
református püspök ajánl az olvasóknak.

Móra Ferenc Kincskereső kisködmön, A magyar 
paraszt és az Ének a búzamezőkről című műveit 
Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház főigazgatója, 
míg Cziffra György Ágyúk és virágok című önélet-
rajzi alkotását Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami 
Operaház főigazgatója ajánlja az érdeklődőknek.

A Március 15. című kötetről Szigethy Gábor szer-
kesztő elmondta: „Az antológia alapgondolata, hogy 
olyan anyagok is kerüljenek bele, amelyek gyakor-
latilag hozzáférhetetlenek.” Hozzátette: hét fejezetre 
osztotta a kiadványt, az első részben a kortársak – 
mások mellett Jókai Mór – visszaemlékezése, a má-
sodik egységben a „száműzöttek” – Széchenyi István 
vagy Vajda János – gondolatai olvashatók. A vissza-
emlékezők részben található az egyik legizgalmasabb 
írás, amely Szilágyi Sándor történész tollából szár-
mazik – fogalmazott Szigethy Gábor.

Tóth Marianna – könyvtáros

KÖNYVAJÁNLÓ Biri néne receptje

Fordított 
meggyes süti

Hozzávalók (4 adag): 15 dkg meggy (magozott), 6 
evőkanál finomliszt, 1,5 dl tej, 1 db tojás, 6 evőkanál 
barna cukor, 1 csomag sütőpor, fél-fél evőkanál szó-
dabikarbóna és fahéj, 1 evőkanál pálinka, 5 dkg dió, 
1 evőkanál olívaolaj, só, 1 evőkanál vaj. Elkészítés: A 
lisztet, sütőport, barnacukrot, szódabikarbónát, fahé-
jat, sót, darált diót keverjük össze alaposan. A tojást ke-
verjük össze, majd keverjük hozzá a tejet, az olívaolajat, 
és a meggypálinkát. Egy kör alakú sütőformát kenjünk 
meg vajjal, majd az aljára pakoljuk be jó sűrűn a ki-
magozott meggyet. Keverjük össze alaposan a tojásos 
keveréket a lisztes keverékkel. Öntsük a meggy tetejére 
az összekevert tésztát. Süssük 180 fokon 25 percig. A 
sütőből kivéve, tegyünk a forma tetejére egy tányért, és 
fordítsuk rá a tányérra a formát, így hagyjuk kihűlni!

Biri néne

2015. április 30.
Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, 

Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„CSAK RAJTAD MÚLIK!” – TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0011

A Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 
„Csak rajtad múlik!” című pályázatának megvalósulása befejeződött. Összesen 50.000.000 Ft felhasználására került sor az Európai 
Szociális Alap támogatásával.

A Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola a 
2013/2014-es és a 2014/2015-ös tanévben 50.000.000 Ft-ot fordított diákjai továbbtanulásának segítésére a „Csak rajtad múlik!” című pályázatá-
nak megvalósítása során. A projektben összesen 58 hátrányos helyzetű tanuló vett részt. A projekt célja a következő volt: a tanköteles koron túli, 
középfokú oktatásból kimaradt, lemorzsolódott vagy azt elhagyó fiatalok, köztük roma fiatalok középfokú tanulmányokba való visszavezetése, 
illetve az érettségi és a piacképes szakképzettség meg szerzésének elősegítése. A nyitórendezvényre 2013 júliusában került sor. A projekt elő-
készítése egy helyzetelemzés készítésével és egy szakmai program kidolgozásával kezdődött, így a konkrét szakmai megvalósítás októberben 
elindult. 12 pedagógus mentorálta a kiválasztott tanulókat folyamatosan: bemeneti mérések készültek, egyéni fejlesztési terv és haladási nap-
ló vezetése történt, szaktárgyi felkészítők megtartására került sor, illetve egész tanévben segítették mentoráltjaik hatékonyabb és eredménye-
sebb tanulását a szülőkkel való állandó kapcsolattartás mellett. A pályázat lehetőséget nyújtott közösségépítő rendezvények szervezésére is. A 
mentorált diákok pályaválasztási nyílt napon, mozi látogatáson, felvételi tájékoztató napon és iskolanapokon vettek részt. A pályázat megvaló-
sítása lehetőséget adott kettő kiadvány kiadására is. Az első kiadványunk célja intézményünk bemutatása, valamint a pályázat megvalósítása 
volt az intézmény dolgozói, mentorai szemszögéből, melyben – természetesen a teljesség igénye nélkül – a 2013/2014-es tanév eredményeit, 
eseményeit állítottuk fókuszba. Második kiadványunk célja szintén a pályázat megvalósításának bemutatása a projektben részt vevő és az 
intézménybe járó diákok szemszögéből, melyben – természetesen a teljesség igénye nélkül – a 2014/2015-ös tanév eredményeit, eseményeit 
állították fókuszba. A program hivatalos zárására 2015. április 23-án került sor, amelyen a szakmai összefoglaló kapott központi szerepet.
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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.

Agócs Emese
(édesanyja: Vajda Anita) március 28.

Baló István Áron
(édesanyja: Szilágyi Kornélia) május 12.

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.
Támba Györgyné (Terdik Julianna, 77)         március 04.
Ferencz Andrásné (Vass Julianna, 85)             április 08.
Madár Miklósné (Mocsári Irén, 80)                 április 17.

Fájó szívvel 
búcsúzunk!

Endrédi Katalin & Kévés László 
január 17-én

Tóth János István (55) június 02.

Terdik Diána & Kiss Balázs 
március 7-én

Június 7-én – a Geszterédi FC 3:1-es legyőzésével 
– véget ért számunkra az Arany Fácán Megyei III. osz-
tály Nyírség csoportjának 2014/2015. évi bajnoksága. 
A BIRI SE ötvennégy ponttal – a Nyírlugosi SE és a 
Kállósemjén SE mögött – a harmadik helyen végzett. 
A huszonhat mérkőzésen tizenhét győzelmet arattunk, 
három döntetlent harcoltunk ki, és hatszor szenvedtünk 
vereséget. A mérkőzéseken hetvennégy gólt rúgtunk, s 
csupán harminchetet kaptunk.

Köszönjük minden támogatónknak [Biri Község 
Önkormányzata, Szabolcs Takarékszövetkezet, Nyír-
Chem Kft., Cell-Span Kft., Főtéri Csemege (Szőllősi 
Tamás), Csorba Ferenc, Kerecseny Roland, Uri Jó-
zsef, Horváth Mihály] az év során nyújtott önzetlen 
segítséget!

Játékosaink: Antal János, Arató Attila, Farkas Ró-
bert, Hirku Pál, Imre László, Jendrek Zsolt, Kádár 
Attila, Kiss Ferenc, Kiss Szabolcs, Mák Dávid, Őri 
János, Pál Mihály, Pál Patrik, Pénzes Attila, Szilágyi 
Attila, Szilágyi Richárd, Szőllősi Tamás, Varga István, 
Varga Zsolt és Vass János. A csapat segítői: Szilágyi 
László, Fülöp Ervin, Csontos László és Farkas Róbert.

A csapat tagjai nevében is búcsúzok minden kedves 
szurkolónktól a nyári pihenés idejére!    

Mudri Péter – elnök

A BIRI SE dobogós

Domokos Mária & Varga István 
május 9-én

Bereczki Anita Julianna & Vasas László János 
május 16-án

Az újszülött Baló István Áron és Süni
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Biri Hírmondó 
- Biri Község Önkormányzatának lapja -

HIRDETÉSI   SZELVÉNY
Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Biri Hír-

mondó következő számában ingyenesen tegyék közzé!
A hirdetés szövege:............................................
 ........................................................................
 ........................................................................
 ........................................................................
 ........................................................................
 ........................................................................

Név: .................................................................

Cím: ................................................................
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét augusztus 15-ig szí-

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

Igazgatási szünet
Biri Község Önkormányzata 11/2014. 

(XII.15.) önkormányzati rendeletével a Geszteré-
di Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendelt-
ségénél a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkö-
rében

2015. augusztus 7. napjától (péntek)
2015. augusztus 19. napjáig (szerda)

igazgatási szünetet rendelt el a köztisztviselők szá-
mára.

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

ÜZEMANYAGTÖLTŐ ÁLLOMÁS 
Shop & Café

- Adalékolt üzemanyagok alapáron.
- Autópálya matricák.
- E-útdíj.
- Telefonegyenleg feltöltés.
- E.ON kártya feltöltés.

Nyitva: minden nap 500-2100 óra
4235 Biri, Fő út 32.

Nyitva a hét minden napján 
„NAPKELTÉTŐL NAPNYUGTÁIG!”

Pénteken és szombaton éjszakai horgászat is!
Bővebb információ: +36-30/23-22-123

Gumiszerviz és Autómosó
Szolgáltatásaink:
- Gumiabroncs javítás, -szerelés, -kiegyensúlyozás minden jár-

műtípusra.
- Gumi és felni kiskereskedelem: személy, teher, mezőgazdasági 

és motorkerékpár abroncsok.
- Alufelni javítás, hegesztés, görgőzés, festés.
- Teljes körű autókozmetika: kárpittisztítás, műanyag és gumi-

ápolás, külső waxápolás, fényszóró polírozás.
- Szobaszőnyeg tisztítás.
- A vásárlók részére kényelmes váróterem áll rendelkezésre in-

gyenes wi-fi szolgáltatással.
Nyitva tartás: hétfő-péntek 700-1700 óra, szombat 800-1300 óra

A szolgáltatások igénybevételéhez időpont egyeztetés lehetséges 
az alábbi elérhetőségeken:

Kiss András 4235 Biri, Fő út 69. szám
+36-30/822-7377 

e-mail: 78andras@gmail.com


