Biri Hírmondó
Biri Község Önkormányzatának független lapja

Barátaim! Tisztelt Birisiek!
Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere van. A
múlt évhez hasonlóan most is megállapíthatjuk: ez az esztendő
is gyorsan elszaladt. De azt is érezzük, hogy Karácsony közeledtével szívünket melegség tölti el. Ismét megállunk egy-egy
pillanatra ebben a rohanó világban, és elgondolkodunk azon,
mi is történt velünk a 2011. évben. A legszebb pillanatokat
idézzük fel minden szépségében, jóságában és elraktározzuk
szívünk legmélyére. Ezekből a pillanatokból meríthetünk aztán erőt a következő, feladatokban bővelkedő esztendőre.
Az ünnep hangulatában persze elgondolkodunk azon is,
mivel örvendeztettük meg ebben az évben szeretteinket, barátainkat, a birisieket és mindazokat, akik fontosak számunkra.
Biri polgármestereként jóleső érzéssel tekintek vissza erre az
évre, hiszen sok-sok „ajándékkal” leptük meg már évközben
is kicsiny falunk lakóit. Számtalan pályázatot benyújtottunk
és számtalan beruházást (parkoló építése, Faluház és Teleház
felújítása, sportöltöző és sportpálya rendbetétele, komposztálók kiosztása stb.) megvalósítottunk; s erőnkhöz mérten
továbbgyarapítottuk önkormányzatunk vagyonát. Együtt
búcsúztattuk ballagóinkat és köszöntöttük új diákjainkat.
S persze együtt mulattunk a „Májusi Rügyfakasztáson” és a
„VII. Tócsnifesztiválon”, sőt abban is biztos vagyok, hogy a
„Mindenki Karácsonyán” is megajándékozzuk majd egymást
egy-két önzetlen boldog mosollyal!
Az év folyamán örülhettünk labdarúgóink és birkózóink
sikereinek; büszkék lehettünk állandó véradóinkra; sőt jóleső
érzéssel vettük tudomásul a Polgárőr Egyesület megalakulását
is. Arra is büszkék lehetünk, hogy megtisztelt bennünket látogatásával Dr. Hoffmann Rózsa oktatásért felelős államtitkár.
De az is „nagy port kavart”, amikor településünk határában
száguldoztak keresztül az I. Retro Rádió Nagykálló Kupa versenyzői.
S persze a legnagyobb dolog, amit elérhettünk, hogy a hétköznapok őrjítő rohanásában néha-néha boldognak láthattuk
településünk lakóit: a legkisebbektől a legkorosabbakig!
Talán mondanom sem kell, ebben az esztendőben sem
feledkeztünk meg a falu karácsonyi díszkivilágításáról, sőt a
Faluház „felöltöztetésével” tovább bővítettük a szeretet ünnepének fényét.

A fenti gondolatok jóleső érzésével kívánok
minden birisi lakosnak Békés Áldott Karácsonyt
és reményteli Boldog Új Esztendőt!
Almási Katalin – polgármester

XI. évfolyam 4. szám 2011. december

Kosztolányi Dezső:
Karácsony
„Ezüst esőben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sűrű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsűrű.
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.”
(részlet)

A fenti jókívánság szellemében, a megújult Biri Hírmondó állandó „publikálói”
nevében köszönöm Olvasóink ezévi töretlen
bizalmát, írásait és kreatív ötleteit!
Gyirán Zoltán
Biri Hírmondó
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A sportöltöző felújítása

Évvégi vásárlások

Az önkormányzat szeptember 22-én a sportöltöző belső és külső felújítási munkálatait határozta el. A
munkálatok kivitelezésére a Rácz és Társa Kft-vel kötött
megállapodást.
Az önkormányzat a beruházás költségét bruttó 9,3
millió forintban határozta meg, melyet 8,3 millió forint
összegű pályázati forrásból, valamint tárgyévi költségvetéséből biztosított.
Ezen túlmenően az önkormányzat a sportöltöző belső és külső felújításának további munkálataira, a magánszemélyek által is használható mosdók és W.C.-k
kialakítására bruttó 4,7 millió forintot fordított tárgyévi
költségvetéséből. Sőt 860.000 forint értékben a sportpálya térvilágítása is kiépült november folyamán.

Az önkormányzat a szeptember 29-i rendkívüli
ülésén a Biri, Mező Imre utca 18. szám alatti ingatlan megvásárlásáról döntött. A 1,5 millió forintért megvásárolt, romos állapotban lévő lakóházat a
képviselő-testület pályázatokból megvalósuló építési beruházások helyszínének szánja.

Újjáépült Devecser
2010. október 11-én önkormányzatunk félmillió forintot utalt át Devecser város önkormányzati
számlájára, a vörös iszappal súlyosan szennyezett
település lakóinak megsegítésére.
A fentiekre tekintettel Toldi Tamás, Devecser
Város polgármestere meghívta Almási Katalint,
községünk polgármesterét a vörösiszap-katasztrófa
egyéves évfordulója alkalmából 2011. október 4-én
megrendezésre került emlékezésre, nyílt napra.
A meghívó a következő gondolatokkal zárult:
„Egy év telt el a vörösiszap-katasztrófa óta. Átélni sok, az
újrakezdéshez elég. Devecser városa az összefogás jelképévé
vált. A döntésünk, hogy itt élünk tovább, kevés lett volna, kellett hozzá az Ön támogatása, bátorítása, szeretete.
Így kaptuk meg a reményt. A lelki sebek begyógyulásához még sok időre van szükség, de a város arculatában
bekövetkezett változás a világ számára is csoda. Csoda,
melyet közösen értünk el. Ez úton szeretnénk fejet hajtani
és tisztelegni mindenki előtt, aki velünk volt és segített.”

A megvásárolt ingatlan jelenlegi állapotában
A képviselő-testület két hét múlva egy kedvező
ajánlatot követően – november 14-i ülésén – a megvásárolt ingatlan szomszédságában (Mező Imre utca
16. szám) egy másik ingatlant is megvásárolt négymillió forintért.
Sőt a novemberi rendkívüli ülésen képviselőink
arról is döntöttek, hogy a rossz állapotban lévő
Mazda kisteherautót (melyet 200.000 Ft-ért értékesítésre meghirdetnek) egy jóval fiatalabb, Volkswagen Transporterre cserélik.
Önkormányzatunk, s ezáltal településünk tehát
folyamatosan gyarapodik, ami azt bizonyítja, hogy
a falu vezetői jól sáfárkodnak a rájuk bízott vagyonnal!

Faluház és szolgálati lakás

Lakossági fórumok

Az önkormányzat a szeptember 29-i rendkívüli
ülésén az „Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Az önkormányzat döntése alapján „a képviselő-testület 2007-2013.” keretében meghirdetett egyes pályázaa lakosság közvetlen tájékoztatása érdekében évente egy tok benyújtásáról döntött.
alkalommal falugyűlést tart.” Az idei falugyűlést novemEnnek megfelelően pályázatot nyújtottunk be „A heber 7-én tartotta a testület a megújult Faluházban. Almási lyi értékek és hungarikumok feltárását bemutató és életKatalin polgármester tájékoztatta – csekély számban meg- ben tartását szolgáló fejlesztések és attrakciók támogatájelent – érdeklődő lakosainkat az Önkormányzat idei sa” (Tájház kialakítása) megnevezésű projektre, melynek
eredményéről, pénzügyi helyzetéről, a pályázatokon nyer- teljes becsült költsége ötmillió forint.
tes projektek megvalósításáról, és a jövő terveiről.
Pályázatot nyújtottunk be továbbá a „Tudásoddal
Az önkormányzati törvény alapján „a képviselő-testüsegítsd
a vidéket! Ingatlanok átalakítása és felújítása,
let évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben szolgálati lakások kialakítása céljából fiatal diplomások
érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és ja- számára” megnevezésű projektre, melynek teljes becsült
vaslatot tehetnek.” Az idei közmeghallgatást a képvise- költsége hétmillió forint.
lőtestület a november 24-i ülés utolsó napirendi pontjaMindkét beruházást a szeptemberben vásárolt Mező Imre
ként tartotta meg.
utcai ingatlanon kívánja megvalósítani az önkormányzat.
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Élelmiszeradományok

Gyarapodó önkormányzat

Ebben az évben több alkalommal – márciusban, június-ban, szeptemberben, novemberben és decemberben – osztottunk élelmiszereket településünk lakóinak.
Szeptember 9-én Danon joghurtot, 360
gr-os zöldborsó konzervet, 190 gr-os paradicsomos burgonya bébiételt, 32 gr-os MAGGI
Májgombócleves Alapot, és 215 gr-os kukoricás
chilisbabot tartalmaztak a csomagok.

A Biri Hírmondó ezévi júliusi számának 2. oldalán „Egyházi kártalanítás” című írásunkban tájékoztattunk olvasóinkat az egyházi ingatlanok kártalanításának lezárásáról.
A kártalanítás tényleges lezárására végül szeptember
közepén került sor, hiszen megérkezett az önkormányzati pénzforgalmi számlára a görög katolikus egyházi ingatlan kárpótlásának összege: tizenhétmillió forint.
Október 19-én végre -több mint egy év múltán- megérkezett a számlánkra a 2010. június 14-i vihart követően megigényelt vis maior támogatás összege is, amely
több mint négymillió forintot jelent.
A fentieknek köszönhetően önkormányzatunk pénzállománya tovább gyarapodott.

A szeptember eleji élelmiszerosztáson:
Belme Melinda, Herczkuné Magyar Andrea,
Kévés József unokájával Kévés Bálinttal
és Belme Orsolya
Szeptember 27-28-án 300 g-os lebbencs tésztát, 1 kg-os Bácskai Búza Sütőlisztet, valamint
1000 g-os Háztartási kekszet rejtettek a táskák.

Újraindult a könyvtár
és a Teleház
Október végén ismét megnyílt a Községi Könyvtár, ahol
Belme Györgyné várja 900-1700 óra között az okosodni, szórakozni vágyó gyermekeket és felnőtteket.

Erdélyi vendégek
2011. október 14-16. között, a XXV. Kállai Kettős Néptánc-fesztivál ideje alatt Kolozsvár környéki települések alpolgármestereit és iskolaigazgatóit
láttuk vendégül Biriben, és szállásoltuk el az iskolai
kollégiumban. A tízfős delegáció megismerkedett
a helyi önkormányzati rendszerrel, valamint a biri
nevelési-oktatási intézmény-hálózattal.

A új számítógépek
November 3-án Hegedűs Mihály rendszergazda beüzemelte a Teleház – hatszázezer forint értékben beszerzett – hat
darab új számítógépét, így két év után ismét várja az érdeklődőket a szolgáltató ház, s természetesen az ott tevékenykedő
Béni Alexandra. Az érdeklődők használhatják a számítógépeket, az internetet és egyéb programokat, valamint fénymásolhatnak is.

Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 1400-2000 óra között,
szombaton 1500-2000 óra között
Almási Katalin köszönti az erdélyi vendégeket

A szolgáltatás igénybe vételének díja: számítógép- és internet használat 200 Ft/óra; fénymásolás: A/4-es lap 30-50 Ft/
lap, A/3-as lap 80-100 Ft/lap.

Biri Hírmondó
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Selejtezés

A Községi Könyvtár állományának visszaköltöztetésével egy időben megtörtént a könyvek állapotának (szakadt, penészes, sérült kiadványok) átvizsgálása is.
A selejtezés következtében 1106 darab könyv került
ki az állományból, melyek közül – október 28-án délelőtt – ingyenesen válogathattak az érdeklődő birisi lakosok.

Az első érdeklődők

Bursa Hungarica
Almási Katalin polgármester 2011. szeptember
23-án elküldte nyilatkozatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozásról, valamint az elektronikus adatbázis
használatáról. A csatlakozás alapján Önkormányzatunk 2011-ben pályázatot hirdetett tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, mely a 2011/2012. tanév második
félévének, valamint a 2012/2013. tanév első félévének
időszakára szól.
A pályázati ütemterv szerint 2011. október 17.
napjáig Gyirán Zoltán jegyző kiírta az „A” és „B” típusú pályázatot. A részletes pályázati kiírás a Polgármesteri Hivatalban Kerecseny Ferencné ügyintézőnél,
valamint Biri Község honlapján volt megtekinthető
(www.biri.hu).
A meghirdetést követően tíz darab „A” típusú és
egy darab „B” típusú pályázati csomagot vittek el az
érdeklődők.
A pályázatot biri állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű főiskolai/egyetemi, nappali tagozatos hallgatók („A” típusú pályázat), valamint
felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizett fiatalok („B” típusú pályázat) nyújthatták
be 2011. november 14-ig.
A képviselőtestület november 24-i ülésén a következő pályázókat részesítette – tíz hónapon keresztül – havi 5.000 forint összegű támogatásban: Ferencz Alexandra, Tóth Csilla, Szilágyi
Katalin, Bajza Barbara, Dombai Dóra Ilona,
Adorján Anita, Barna Alexa, Brátán György és
Mudri Kitti Katalin.

Lakossági fórumok
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Elismerés
Július 6-án pályázatot nyújtott be önkormányzatunk az Idősbarát Önkormányzati Díjra.
A díjjal járó egymillió forintot nem nyertük el,
ellenben elismerték önkormányzatunk idősekért
végzett folyamatos munkáját.

Szeptember 28-án Almási Katalin polgármester
a Parlamentben vette át Soltész Miklóstól, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális, Család- és Ifjúságügyért felelős államtitkárától azt az oklevelet,
amit Biri Község Önkormányzata kapott a 2011.
évi Idősbarát Önkormányzati díjra benyújtott
pályázatáért.
Az Idősbarát Önkormányzat Díjat a szociális miniszter és a belügyminiszter alapította 2004-ben. Az
alapítók a díj adományozásával az eredmények elismerése mellett arra szeretnék a figyelmet felhívni,
hogy a településeken az önkormányzatok tehetnek
legtöbbet a komplex időspolitika érdekében.
A díjat pályázat útján azok a helyi önkormányzatok nyerhetik el, amelyek aktív tevékenységükkel
elősegítik az időskorúak helyi szervezeteinek működését, illetve hozzájárulnak szabadidős programjaik
megszervezéséhez, továbbá példamutató együttműködést alakítanak ki a kistérségük helyi önkormányzataival, valamint a civil szervezetekkel és a
lakosság önkéntes segítőivel az időskorúak életvitelének javítása érdekében, továbbá a helyi közéletbe,
illetve annak alakításába széleskörűen bevonják az
időskorú polgárokat, illetve szervezeteiket.

Többen!
Áprilisban, „Kevesebben!” című írásunkban arról
számoltunk be, hogy az éves statisztikai jelentés szerint
2011. január 1-jén Biri állandó lakóinak száma 1399 fő.
Mára a csökkenő tendencia megállt, sőt emelkedő irányt
vett településünk lakóinak száma. Ez természetesen nem
annak köszönhető, hogy többen születtek volna, mint
amennyien elhaláloztak. A növekedés egyértelműen abból
adódik, hogy egyre többen költöznek kicsiny falunkba.
Jelenleg 1480 állandó lakosa van Birinek!

Időseink köszöntése
A Biri Hírmondó ezévi 3. számának 10. oldalán
„Szép-korú lakosaink” címmel írást közöltünk településünk legmagasabb kort megélt lakosairól.
Almási Katalin polgármester – az idősbarát önkormányzat céljainak szellemében – ezért a 90 év fölötti lakosaink köszöntését határozta el. Október 12-én
Katona István alpolgármester és Gyirán Zoltán jegyző
köszöntötte szépkort elért lakosainkat egy-egy édességkosárral és egy-egy cserép orchideával. Legidősebbjeink
örömmel fogadták a személyes köszöntést.

Katona István alpolgármester
és a 98 éves Szegfü Pálné

A 91 éves Béni Mihályné

A 91 éves Csorba Miklósné

Második esély!

A 94 éves Svank Jánosné

A projekt célja, hogy segítse a középiskolai végzettséggel nem rendelkező, az iskolarendszerből lemorzsolódott vagy azt korábban elhagyó tanköteles, illetve
nem tanköteles korú fiatalokat a középfokú végzettség,
illetve az érettségi megszerzésében. A projekt célkitűzése, hogy olyan új – tanulást támogató, az egyéni tanulási igényekre reagáló – tanulásszervezési eljárások
alkalmazását segítse elő, amelyek korábban nem, vagy
csak elszórtan voltak jelen a közoktatás középfokú intézményeiben, illetve egy komplex segítő szolgáltatásrendszer működtetésével elősegítse, hogy az érintett
célcsoport sikeresen elvégezze tanulmányait.
A projekt azonosítószáma:
TÁMOP-3.2.1/B-09/4-2010-0002
Projekt megnevezése:
Új tanulási formák és rendszerek – Második Esély
Gimnáziumi programok
Kedvezményezett:
Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános
Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Projekt megvalósítás ideje:
2010. szeptember 01-2012. augusztus 31.

A 92 éves Barkszi Miklósné

Elnyert támogatás összege: 49.202.630 Ft

Biri Hírmondó
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Megkérdeztük: „Miért jó Biriben lakni?”
Kondorné Brátán Ilonka néni is nagyon szívesen mesélt
Születésem óta itt élek. A gyerekkori pajtásaim is helybéliek; szoros barátság köt hozzájuk a mai napig. A rokonságom arról, hogy Ő miért szeret Biriben lakni. „Óvodás korom óta
egy része is a faluban él, de ettől függetlenül az itt élő emberek itt élek Biriben, a szüleimmel és a hat testvéremmel költöztünk
ide. Mindig is gazdálkodtunk, a földünk és a házunk is itt van. A
és az előbb említett barátok ide kötik a szívemet.
férjem és a szülei is Biriben laktak. A testvéreimmel mai napig itt
S hogy miért volt eddig is jó itt lakni? Elsősorban azért,
élünk szeretetben, békességben. A gyermekeim is ide telepedtek le.
mert a település csendes, nyugodt, igen jó levegőjű és jó hanNagyon szeretek itt lakni, mert nincs semmi probléma, nyugalom
gulatú. Nagyon szépen fejlődik községünk, amire büszke vavan, az emberek is nagyon kedvesek. A település is szépen fejlődik.
gyok!
Már a 80. életévemet is betöltöttem és örülök, hogy itt élek.”
Fontosnak és rendkívül jónak tartom, hogy az oktatási inFábián Éva a kedvesével nemrég költözött településünkre.
tézményünkbe már bölcsődés kortól egészen középiskoláig
Ő a következőket válaszolta a feltett kérdésre: „Azért válaszjárathatják a szülők a gyermekeiket. Számos rendezvény ketottuk Birit lakhelyünknek, mert csendes, és a régi közvetlen csarül megrendezésre, ahol a falu és a környék lakosai egyaránt
ládias falut idézi, ahol szívesen élünk. A szomszédok odafigyelrészt vehetnek.
nek egymásra és segítenek, amiben csak tudnak.”
Szeretem ezt a dinamikus fejlődést és büszke vagyok arra,
Bánkövi Ottília és Széles Szabolcs szerint: „Itt tiszta a lehogy Biriben lakom. Nem szeretnék innen elköltözni, nem
vegő, csend és nyugalom van. Közel van a munkahelyünk és nem
tudnám elképzelni az életemet más településen. Itt szeretnék
utolsósorban kedvező áron tudtunk albérletet találni. Szeretjük az
majd családot alapítani és a gyermekeimet iskoláztatni.
itt élőket, mert nyíltszívűek, segítőkészek. Jól érezzük itt magunkat!”
Érdeklődtem több embertől is, hogy miért szeretnek BiSok szép hely van a világon, és sok szép hely van Mariben lakni és mi a véleményük községünkről. Örömmel
gyarországon is. Jó utazni, szétnézni, de mindig a legjobb
töltött el, hogy mosolyt és boldogságot láttam az arcokon,
hazajönni! Ahol szüleink élnek, ahol felnőttünk ott vannak a
amikor a faluról beszéltek. Az idősebbek nagyon sokat tudgyökereink. Itt „otthon vagyok” biztonságban, nyugalomban.
tak mesélni, hogy a falu milyen változásokon ment végbe az
évtizedek során.
Barkaszi Ilona

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
TÁMOGATÁSÁVAL ÚJ TELEPHELY LÉTESÜL BALKÁNY VÁROSÁBAN
Az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében kiírt GOP-2.1.1-11/M
„Mikrovállalkozások fejlesztése” című pályázatra a Biri székhelyű Balogh-Víz Kft sikeres pályázatot nyújtott be. „A Balogh-Víz Kft versenyképességének javítása telephely vásárlása” címen. A
9 millió Ft összköltségű projektre, 4 millió forintos támogatást nyertek el.
A Balogh-Víz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t 2009-ben alapította Balogh Ferenc és Béni Gyöngyi.
A cég fő profilja közműépítés, épületgépészeti szerelés, vízi létesítmény építése. Ezen szolgáltatásokat
főként magánszemélyek, társasházak veszik igénybe. A Balogh Kft. egyik fontos megbízása a Panelprogram keretében a kivitelezési feladatok ellátása. Biriben a fejlesztési és kitörési lehetőségek korlátozottak,
ezért Balkány településen hoztuk létre a telephelyet, bízva a szélesebb megrendelői körben.
Az új telephely kialakításával új piacok megszerzése, valamint további árbevétel növekedése és
foglalkoztathatóság javítása is megvalósíthatóvá vált. A projekt megvalósulásával javul a vállalkozás
tőkeerőssége és versenyképessége.
A megvásárolt telephely:
4233 Balkány, Szakolyi u. 26. szám alatti ingatlan.
A projekt száma:
GOP-2.1.1-11/M-2011-0227
A projekt költsége:
9.000.000 Ft
Támogatás:
4.000.000 Ft
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Terep-rally

Luca napi hiedelmek

Szeptember 23–25. között megyénkben rendezték meg az I. Retro Rádió Nagykálló Kupát,
ami egyben az országos terep-rallye bajnokság
hatodik, mindent eldöntő szakasza is volt.

Szent Luca a legenda szerint keresztény hitéért halt
vértanúhalált. Neve a latin lux, azaz fény szóból származik. Luca napját (december 13.) az egész magyar nyelvterületen gonoszjáró napnak tartották, ezért különösen a
boszorkányok rontása ellen kellett védekezni. A boszorkányok felismerésére készült az ún. lucaszék. Luca naptól
karácsonyig kellett elkészíteni, innen az ismert közmondás: „Lassan készül, mint a lucaszéke.” A meghatározott
számú és fajtájú fából készült széket a karácsonyi éjféli
misére, a templomba vagy a keresztútra vitték. Az éjféli
misén a lucaszékre ráállva lehetett csak meglátni, hogy
kik a boszorkányok. Utána nyomban el kellett égetni.
Ratkó Lujza „Mesék, mondák Biriből” című, 1987ben készült könyve is tartalmaz két történetet – Donka
Julianna és Donka András előadása alapján – a lucaszékről:
„A boszorkányok megölik a lucaszék készítőjét
Luca napján kezdték csinálni a széket. És vilia estéig
minden nap kellett valamit rajta csinálni. És akkor mikor az elsőt elharangozták a templomba éjfélbe, akkor
elvinni a templomba, ott leülni rá a templompitarban,
és akkor mikor leültek, figyelni, hogy ki megy befele a
templomba, és meglássa, hogy kinek van nagy szarva és
kinek nincs. És nagyon igyekezzen hazafelé a lucaszékkel!
Itt van az a kis malomház, az én apámnak a nagybátyját ott ölték meg! Abba a házba. Mer az széket csinált,
oszt ott ült a templompitarban, oszt mondta mindenkit,
hogy Marcsának milyen nagy szarva van, Julcsának milyen nagy szarva van, meg ennek, meg annak. Oszt akkor
azok ugyi mind bementek a templomba. Majd mikor a
templombul jöttek kifele, otthun égett a tűz, de mégse
tudott a lucaszék elégni! Nem égett el a lucaszék, mire
jöttek a templombul kifele, akkorra el kellett vóna égni.
És akkor jól agyba-fűbe verték, oszt meg is halt. A boszorkányok vótak!
Lucaszék
Mikor eljön a Luca nap, december tizenharmadika,
akkor hozzáfog csinálni egy kisszéket. Hát nem nagy
kell oda, csak hogy legyen valami az ember alatt. Hozzáfog csinálni Luca napján, és aztat karácsonyig mindig
csinálni kell, valamit mindég kell bele faragni, hogy vilia
este faragja az utólsót. És akkor elmegyek a templomba
az ajtóho közel, és meglátom, hogy ki a boszorkány a
templomba! Mán ez itt is történt!
Az onokotestvére vót apámnak, itt laktak mimingyá
ebbe az utcába, a Kutyaszorítóba. Jó belemenős legényember vót; csinál ű egy lucaszéket! Mikor mentek elfele
a templomba, aszonta az anyjának, hogy:
- Anyám, a tüzet jó rakja meg, hogy égjen a tűz!
- Lesz tűz, fiam, lesz! - mondja neki az anyja.
Aztán felment a temploba, leült a templomajtóba
belülrül a kisszékjire. Mikor ott vót az idő, hogy mos
mán jönnek kifele akkor felkapta a kisszéket, és aló hazafele, trappba! Nem olyan messzi van a templomho
pedig! Alig érkezett benyomni a spórba a kisszéket! Ott
vótak utána:
- Jól jártál, te, b....a meg ez még az az anyádat, hogy
beérkeztél menni!
Hát. Megmondta mindet, hogy melyik milyen vót!
Ment befele a temploma, osztán akkor fejit mozgatta
kétódalra, hogy a szarvát tegye elébb be, aki olyan boszorkányos vót.”

Azért is közlésre méltó hír a lezajlott megyei terep-rally, mert a verseny helyszíne, útvonala községünket is érintette. A Nagykálló, Biri, Balkány,
Szakoly és Kállósemjén településeket érintő versenyútvonal 437 kilométer volt, 25 csapat, autók,
motorok és quadok mérték össze erejüket, tudásukat.

A szervezők: Czeglédi Péter és Mészáros Sándor
A verseny egyedi jellegét mutatta, hogy – a külföldi versenyzők mellett – a rendező Qualisport
Kft. az OPEN kategória kiírásával amatőröknek is
megadta a lehetőséget arra, hogy felmérjék tudásukat a profikhoz képest.

Biri Hírmondó
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Gyerekoldal
Színező

Kedves Gyerekek! Itt az
alkalom, próbáljunk meg
közösen verset írni! Találjátok ki, milyen szavak hiányoznak a versikék végéről!
Megérett már az alma,
potyog a sok szilva.
A nagymamám dzsemet főz,
itt van a szép, színes...
Hűvösödnek a reggelek,
fázik az őz, megremeg.
A sok madár útra kél,
közeledik már a...
A puttonya jó nehéz,
minden házba belenéz.
Ez a bácsi mily csodás!
Ő lenne a...?
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December
A Lucának híres napja
A napot rövidre szabja.
Téli mennydörgés,
Meglesz jó termés.
Zöld karácsony rossz,
Fehér húsvétot hoz.
János-nap ha borús,
A termés igen dús.
Pálnak fordulása

Január
Fél tél elmúlása
Piroska napján a fagy
Negyven napig el nem hagy.
Ha fénylik a Vince,
Megtelik a pince.
A ködös január
Nedves tavasszal jár.

Reflektorfényben
Noha kistelepülésen élünk, nem feledkezhetünk meg
arról, hogy olyan emberek élnek közöttünk, akikről
nem is sejtjük milyen érdekes, színes és változatos életet
éltek, s milyen sok esemény, siker köthető az életükhöz.
Ilyen ember a Béke utcai Kémeri Ferenc.
Kémeri Ferenc 1944. március 12-én született
Kiskállóban. Kis falunk „Feri Bácsi”-ja elérzékenyülten
emlékszik vissza több mint 50 év történéseire, hiszen a
kiskállói gyermek nagy elismerést vívott ki produkciójával az akkori nagykállói birkózópalánták között.

Megyei III. osztály – Nyíregyházi Csoport

2011-2012. évi bajnokság
őszi végeredménye
November 13-án befejeződtek a Megyei III.
osztály Nyíregyházi csoportjának őszi mérkőzései. A Biri S.E. nyolc győztes mérkőzéssel,
két elért döntetlennel és három vereséggel, 26
pontot gyűjtve – a Nyíregyházi Old-Boys FC
és a Bököny SE mögött – az előkelő harmadik
helyen tanyázik. Az őszi mérkőzéseken 52 gólt
rúgtak „aranylábú” legényeink, s csupán 31 alkalommal rezdült meg a birisi háló!

A Biri Birkózó Egyesület
Kémeri Ferenc díjai „körében”
1955-ben kezdődött el birkózói pályafutása. Fénykorában NB 1-es csapatbajnokságon ért el sikereket 82-100
kg közötti súlycsoportban. Később Kazincbarcikán, Miskolcon és Pécsen erősítette a helyi csapatokat. A versenyzést 32 esztendősen hagyta abba, de szeretett sportágától
akkor sem tudott elszakadni. A szőnyegen kívülre került,
és edzőként tehetséges fiatalokkal kezdett el foglalkozni.
Jó 30 éve tért vissza szülőföldjére: először Nyíregyházán
kezdte el a birkózás felélesztését, utána jött Biri, aztán
Balkány, majd ismét Biri. Közben segített a záhonyi és
ibrányi birkózóélet megalakításában, de szíve csücskét
Biri és a környékbeli srácok jelentik. Számos kitüntetést
kapott sikeredzőként. Több NB 1-es csapatbajnokságon
juttatta győzelemre a csapatot. Mint birkózó és edző nagyon sok nemzetközi versenyen vett részt.
Feri Bácsi Több birisi gyermekkel ért el diákolimpián
helyezést. 2000-ben 2000 induló közül Erdei Richárd
bronzérmes lett, Szilágyi Kornélia szintén harmadik helyezést ért el. Vaskó István a következő diákolimpián
ezüstérmes lett, bajnoki aranyig, számos medálig jutott.
A patinás Ferencváros is felfigyelt a vasgyúró Vaskó fiúra, így a fővárosban folytatta birkózói pályafutását.
Feri bácsi komoly műtéteken van túl, ám hite és akarata töretlen, tovább dolgozik, mert ez az élete. „Szeretném felélénkíteni Biri birkózóéletét, ezért várom az
alsó tagozatos srácok, akár környékbeliek jelentkezését
is, hiszen nem szűnhet meg a birkózás. Igaz a fogásokat
már nem tudom bemutatni, de el tudom magyarázni.”
– zárta le az emlékezést Kémeri Ferenc.

Október 15-én a IV. Csapó Géza Emlékversenyen
mérettették meg magukat fiataljaink. 11 csapat, 84 indulója közül Biri – Földes és Kaba mögött – a 3. legeredményesebb csapat lett. Egyéni eredményeink: 1. Kemény
János ifi 50 kg, 2. Tóth János ifi 50 kg, 2. Balázs Erik
diák I. 38 kg, 3. Tóth Levente gyermek 29 kg, Csontos
Krisztián diák I. 42 kg, Laskai Mihály diák I. 46 kg, Bartha Dániel diák I. 69 kg, Huszti Richárd ifi 58 kg, Tóth
Zoltán junior 55 kg, 5. Madar Máté diák I. 42 kg.

November 5-én, Szerencsen a szabadfogású Meggymag Bonbon Kupán 13 fővel vettek részt a birisi birkózók. Négy megye kilenc egyesületének 121 sportolója küzdött az érmekért, amiket Repka Attila Barcelona
olimpiai bajnoka adott át a dobogósoknak, köztük tíz
birkózónknak.
Aranyérmesek: Tóth Levente gyermek I. 26 kg,
Gilányi Patrik diák I. 46 kg. Ezüstérmes: Barabás Mihály
gyermek II. 18 kg. Bronzérmesek: Laskai Richárd gyermek II. 18 kg, Besnyi Gergő gyermek II. 44 kg, Pankotai
Márk diák II. 29 kg, Madar Máté diák II. 42 kg, Barabás
Miklós diák I. 38 kg, Balogh Dávid diák I. 46 kg, Csontos Krisztián diák I. 46 kg. Ötödik helyezettek: Magdus
György gyer-mek I. 32 kg, Kovács Sándor gyermek I.
+50 kg, Laskai Mihály diák I. 46 kg. A csapatversenyben
az 5. helyezést érte el a Biri Birkózó Egyesület.

Biri Hírmondó
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Koszorúzás

Nagy István parókus

Október 21-én a Millenniumi Parkban a Nemzeti Ünnep 55. évfordulója alkalmából a Dankó Pista
Egyesített Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium óvodásai,
diákjai és pedagógusai mellett a Polgármesteri Hivatal dolgozói is elhelyezték az emlékezés virágait,
koszorúit és mécseseit az 1956-os forradalom során
meggyilkolt Gyirán Ferenc emléktáblájánál.

2011. október 18-tól – Terdik Mihály esperes 2009. szeptember 20-i búcsúját követően – ismét van a görög katolikus templomnak és parókiának „gazdája”.
Az 1955. július 15én Lácacsékén született Nagy István lett
az új görög katolikus
parókus Biriben. Nagy
Istvánt 1981. augusztus 8-án szentelték
pappá. Négy fia és két
unokája van.
Budapesten, Nyírturán,
Nagy István parókus Nyíregyháza-Borbányán és Szigetszentmiklóson (2004-2010) teljesített eddig szolgálatot. Emellett megalapította 1993-ban a
nyíregyházi Szent Katalin Szeretetotthont.

A nemzeti ünnep helyi résztvevői
Az 1956-os forradalom biri áldozata Gyirán Ferenc, aki 1956. november 8-án halt hősi halált Budapesten. A 21 éves ifjú, mint sorkatona – nyolc
Szabolcs megyei társával együtt – a Magyar Képzőművészeti Egyetem pincéjében bujkált, de valaki
elárulta őket és a felbőszült ellenforradalmárok három társával együtt a helyszínen agyonlőtték.
Községünk 56’-os áldozata a helyi temetőben
nyugszik. Hősi halálára emlékezve településünk
lakói a görög katolikus templom falán elhelyezett
emléktáblával, a millenniumi ünnepségek során pedig a Millenniumi Parkban felállított emléktáblával
rótták le kegyeletüket.

Gyirán Ferenc emléktáblája
a Millenniumi Parkban
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Nagy István Biriben a papi teendők ellátása
mellett természetesen a hitoktatást is ellátja.

Könyvajánló
2011. november 13-án a Biri Görögkatolikus
Egyházközség megbízásából, Kocsis Fülöp megyéspüspök látogatása és a templombúcsú alkalmából jelent meg Terdik Szilveszer „Adatok a
biri görögkatolikus egyházközség történetéhez” című könyve, melynek kiadása az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelye támogatásával valósult meg.
A 64. oldalas, közel 50 fotót tartalmazó ismeretterjesztő könyvecske a következő témákat
„tárgyalja”: Középkori előzmények. Az egyházközség alapítása és első temploma. Az új templom építése. A templom leírása. A háborúk közötti, illetve utáni időszak. Harangok. A parókia
épülete. Néhány szó a hitéletről. A hívek száma.
Az egyházközség parókusai. Orosz Péter Pál vértanú.
Mindenkinek ajánlom a könyvecske olvasását, hiszen az érdekes, új információkat tartalmazó, Biriről szóló újabb mű a falu történetének egyik fehér foltját varázsolta színessé!

Fájó szívvel
búcsúzunk!
Vasas Zsuzsanna Gyöngyi & Molnár László
június 18-án
László Mária & Kassai Attila
augusztus 6-án
Kiss Gabriella & Pöstényi László
október 29-én

Újszülötteink
az idén
Liskán Barnabás
(édesanyja: Csizmár Zsuzsanna)
január 02.
Vasas Gabriella
(édesanyja: Vasas Zsuzsanna)
január 24.
Fábián Bence
(édesanyja: Móricz Annamária)
március 15.
Tóth Ákos
(édesanyja: Tóth Elizabet)
július 20.
Papp Hella
(édesanyja: Ferencz Noémi)
augusztus 27.
Kassai Attila
(édesanyja: László Mária)
szeptember 11.
Szilágyi Bence
(édesanyja: Popovics Sarolta)
szeptember 27.
Molnár Blanka
(édesanyja: Vasas Zsuzsanna Gyöngyi) október 22.
Tóth Gábor
(édesanyja: Koklács Tünde)
november 22.
A Védőnői Szolgálat jelenleg három kismamát tart nyilván.

Díszvilágítás
Kiadványunk címlapján Almási Katalin polgármester arról
tájékoztatta Kedves Olvasóinkat, hogy „ebben az esztendőben
sem feledkeztünk meg a falu karácsonyi díszkivilágításáról”.
Azonban azt is tisztünk elárulni, hogy az idei 400.000 forintos fejlesztés az önkormányzati forrás mellett a következő
vállalkozók támogatásával valósulhatott meg: Barkaszi Barna,
Barna József, Csorba Ferenc, Dombai György, Gura Andrásné, Horváth Mihály, Kovács László, Közös Kincs Kft, Molnár
László, Szabolcs Takarékszövetkezet, Szilágyi Ferencné, Szőllősi László, Szőllősi Tamás, Dr. Vonza Tibor.
KÖSZÖNJÜK!

Pető Mihály (81)
január 05.
Boros Sándor (70)
január 15.
Nagy Mihály Pál (43)
január 17.
Varga Jánosné (Sallai Ilona, 92)
február 12.
Vonyigás Miklós (65)
március 05.
Nagy Sándor (86)
március 11.
Ortó Jánosné (Katona Mária, 79)
április 16.
Pető Mihályné (Tóth Mária, 77)
április 18.
Kiss Sándorné (Kiss Erzsébet, 87)
április 19.
Nagy Lászlóné (Petrás Magdolna, 84)
április 21.
Harajda Miklós (51)
május 02.
Majoros Jánosné (Pável Julianna, 82)
május 14.
Vasas Ferenc (61)
május 27.
Szilágyi János (89)
június 10.
Katona György Szilárd (31)
június 13.
Tóth László (58)
július 04.
Vaszil Károlyné (Kígyósi Erzsébet, 59)
július 09.
Petrás Mihály (87)
július 22.
Szilágyi Mihály (85)
szeptember 09.
Kovács Ferencné (Lovácsi Julianna, 75)
szeptember 16.
Kovács András Lajos (53)
október 04.
László Mihály (79)
november 07.
Kovács Mihály (68)
november 19.
Harajda Miklósné (Kocsis Ilona, 82)
november 27.
Varga Ferenc (83)
november 27.
Majoros János (83)
november 30.

Állampolgársági eskü
Szeptember 9-én Tóth Anikó Biri, Szabadság
utca 87. szám alatti lakos letette az állampolgársági
esküt Almási Katalin polgármester előtt, majd átvette új okmányait.
Tóth Anikó ettől az időponttól magyar állampolgár.
Gratulálunk!

Véradás
A februári és júniusi (30 fő) véradást követően
október 25-én – immáron az idén harmadik alkalommal – 22 fő adott vért Biriben, a Dankó Pista
Egyesített Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium tornaszobájában.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

KARÁCSONYI
KERESZTREJTVÉNY
Karacsonyi
keresztrejtveny
'
'

1. Annak az édességnek a neve a karácsonyfán, amit csak gyi kellékük: egy játék jászol.) 9. Az a piros kabátos, nagy sza10.
almával-dióval
feldíszítettelején
faág megajándékozza
állt a parasztszobákban a
kállúRégen
jóságos
öregapó, aki december
akarácsony
gyerekeket.
10.
Régen
almával-dióval
feldíszített
állt a a karátiszteletére. Ma azonban már ez áll a faág
lakásokban
parasztszobákban
a
karácsony
tiszteletére.
Ma
azonban
már fogása. A
csony ünnepén. 11. A karácsonyi vacsora legelterjedtebb
ez áll a lakásokban a karácsony ünnepén. 11. A karácsonyi
népi
hiedelem szerint, aki ezt eszi karácsonykor, annak sosem lesz
vacsora legelterjedtebb fogása. A népi hiedelem szerint, aki
üres
a pénztárcája
a következő
évben.
13-án kezdik
ezt eszi
karácsonykor,
annak sosem
lesz 12.
üresDecember
a pénztárcája
készíteni
ezt évben.
a bútordarabot,
és 24-én
fejezik
be.készíteni
Elkészülve, tulaja következő
12. December
13-án
kezdik
ezt a bútordarabot,
és a24-én
fejezikéjszakai
be. Elkészülve,
donosa
magával viszi
karácsony
misére, tulajdoott ráállva, máginosaképességeknek
magával viszi alesz
karácsony
éjszakai
misére,
ráállva,
kus
birtokosa,
mert meg
fogjaottlátni
a falu boszormágikus képességeknek lesz birtokosa, mert meg fogja látkányait.
13. Mágikus erőt tulajdonít a néphit ennek a gyümölcsnek.
ni a falu boszorkányait. 13. Mágikus erőt tulajdonít a népÚgy
tartják
helyesen), hogy
ezt fogyasztja,
az szép
hit ennek a(és
gyümölcsnek.
Úgy aki
tartják
(és helyesen),
hogyés egészséges
lesz.
Karácsonykor
a
családfő
annyi
felé
vágja
ezt
a gyümölcsöt,
aki ezt fogyasztja, az szép és egészséges lesz. Karácsonykor
a családfővannak
annyi afelé
vágja eztMindenki
a gyümölcsöt,
ahányan
vanahányan
családban.
kap belőle,
hogy
összetartson
nak
a
családban.
Mindenki
kap
belőle,
hogy
összetartson
a család. 14. Vidáman búcsúztatjuk el az év utolsó napját, amely egy
a család. 14. Vidáman búcsúztatjuk el az év utolsó napját,
férfinév
is egyben. 15. Így hívjuk azt a népszokást, amikor a fiatalok
amely egy férfinév is egyben. 15. Így hívjuk azt a népszokást,
énekelve
falut, megállnak
egy-egy
háznál, egy-egy
és engedélykérés
amikor a járják
fiataloka énekelve
járják a falut,
megállnak
után
karácsonyi
dalokat énekelnek.
Ezért gyakran
háziaktól valami
háznál,
és engedélykérés
után karácsonyi
dalokata énekelnek. Ezért isgyakran
háziaktól
valami ajándékot
is kapnak.
ajándékot
kapnak.a 16.
Tojásfehérjéből
és cukorból
készülő édesség
Tojásfehérjéből17.
és cukorból
készülő
édesség
a16.karácsonyfán.
December
28-ához,
aza karácsonyfán.
Aprószentek Napjához
17. December
28-ához,
az Aprószentek
kötődő
Megjelenik negyedévente
kötődő
népszokás.
Az a hiedelem
fűződik Napjához
hozzá, hogy
aki átesik ezen
népszokás. Az a hiedelem fűződik hozzá, hogy aki átesik ezen
aa szertartáson,
szertartáson, azt
aztazazártó
ártószellemek
szellemeknem
nembánthatják,
bánthatják,továbtovábbá testét
Felelős kiadó:
nem
lephetik
el
kiütések.
18.
A
borhoz
kapcsolódó
népszokás.
Debá testét nem lephetik el kiütések. 18. A borhoz kapcsolódó
Almási Katalin polgármester
cember
27-én,
János napján
a borral.
Az ilyen
nedűt azután
népszokás.
December
27-én, végzik
János napján
végzik
a borral.
Az ilyen nedűthasználják.
azután gyógyszerként
használják.amit
19.Szilveszter
Az a
gyógyszerként
19. Az a népszokás,
éjjenépszokás,
amit
Szilveszter
éjjelén
a
lányok
végeznek.
Hideg
 4235 Biri, Kossuth Lajos út 4. szám
lén
a
lányok
végeznek.
Hideg
vízbe
öntik
a
felforrósított
fémet,
és a
BiriTelefon/fax.:
Község Önkormányzatának
lapja
vízbe öntik a felforrósított fémet, és a kapott figurából jósol+ 36 (42) 265-237
kapott
figurából
jósolnak
jövendőbelijük
foglalkozására.
nak jövendőbelijük foglalkozására.

1.
Annak az édességnek
a neve
karácsonyfán,karácsonyi
amit csakaszMagyarországon
készítenek.
2. Aahagyományos
talról
nem
hiányozhat
ez
a
szinte
minden
kertben
Magyarországon készítenek. 2. A hagyományosmegtalálható
karácsocsonthéjas
Belsejéből
a családtagok
nyi
asztalrólgyümölcs.
nem hiányozhat
ezkövetkeztetnek
a szinte minden
kertben
egészségére. 3. Így hívják a Mikulást kísérő ördögszerű figurát,
megtalálható
csonthéjas
gyümölcs.
Belsejéből
következtetaki ijesztgeti és bünteti az évközben rosszcsont gyermekeket.
nek
családtagok
egészségére.
hívják ailyen
Mikulást
4. A a„Holiday”
jelentése
magyarul.3.5.Így
A Mikulást
néven is
kísérő
ördögszerű
figurát,
aki ijesztgeti
és meg
bünteti
az év-gyed
ismerjük.
(Az 1950-es
években
honosodott
az orosz
moroz tükörfordításaként.)
6. Így4.hívjuk
egy szóval
azt a novközben
rosszcsont gyermekeket.
A „Holiday”
jelentése
ember végétől
négy hetet,
készülődés
magyarul.
5. induló
A Mikulást
ilyenamely
névena karácsonyi
is ismerjük.
(Az
időszaka. 7. Az a német eredetű, jellegzetesen karácsonyi süte1950-es
években honosodott meg az orosz gyed moroz
ményünk, amelyet cukros dióval, vagy mákkal töltenek meg.
tükörfordításaként.)
6. amelyben
Így hívjuka egy
szóval
azt a novem8. Az a népszokásunk,
fiatalok
énekelve
házról házber
végétől
induló
négy
hetet,
amely
a
karácsonyi
készülőra járnak és megelevenítenek egy-egy dramatikus játékot.
(Tárdés időszaka. 7. Az a német eredetű, jellegzetesen karácsonyi süteményünk, amelyet cukros dióval, vagy mákkal töltenek meg. 8. Az a népszokásunk, amelyben a fiatalok
énekelve
házraÖnkormányzatának
járnak és megeleveníteneklapja
egy-egy- Biri házról
község
dramatikus játékot. (Tárgyi kellékük: egy játék jászol.) 9.
Az a piros kabátos, nagy szakállú jóságos öregapó, aki
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Kedves Rejtvényfejtők !
A helyes
megfejtők ajándéksorsoláson
Kedves
Rejtvényfejtők!

vehetnek részt,
amennyiben 2011. december 15-ig a helyes megfejtést
és címmel (telefonszámmal) ellátva a Teleházban
Anévvel
helyes
ajándéksorsoláson
erre
a célra megfejtők
kihelyezett dobozba
dobják. A nyertesvehetnek
kisorso- részt,
amennyiben
2011.
decemberkerül
15-ig
lására a „Mindenki
Karácsonyán”
sor. a helyes megfejtést

névvel és címmel
(telefonszámmal)
Jó szórakozást
kívánunk! ellátva a Teleházban erre a célra kihelyezett dobozba dobják. A nyertes
kisorsolására a „Mindenki Karácsonyán” kerül sor.

