Megújuló Községháza
A képviselő-testület 2012. november 6-án hozott határozatával a községháza felújításáról döntött. A „Polgármesteri Hivatal és park felújítása”
című pályázatot elkészítettük és határidőben benyújtottuk.
A döntést tartalmazó határozatot 2013. július
4-én kaptuk kézhez, mely szerint a kötelezettségvállalás teljes összege közel tizenkétmillió forint.
A beruházás jóvoltából a Községháza újra a település egyik legszebb épülete lesz.

Közmeghallgatás és falugyűlés
Az önkormányzati törvény alapján „a képviselőtestület évente legalább egyszer, előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a helyben
érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő
kérdéseket és javaslatot tehetnek. Az elhangzott javaslatra, kérdésre a közmeghallgatáson vagy legkésőbb tizenöt
napon belül választ kell adni.” Ez alapján szeretettel
meghívom Önöket a 2013. évi közmeghallgatásra,
melyet a Községháza tanácskozótermében tartunk
október 31-én (csütörtök) 1800 órai kezdettel.
Természetesen a falugyűlés sem maradhat el.
Mint minden évben, az idén is tart a képviselő-testület falugyűlést a lakosság közvetlen tájékoztatása
érdekében, melyet a Faluházban november 4-én
(hétfő) 1700 órai kezdettel rendezünk meg.
Almási Katalin – polgármester

Jövőre: jubileumi fesztivál
A 9. Birisi Tócsni Fesztiválról a következőket
írták vendégeink: „Csodálatos szervezés volt!
Nagyon jól éreztük magunkat! Mi köszönünk
mindent!!! Nagy ölelés Nektek!!!” (Kolozsvári Gáborné) „Fantasztikus volt! Alig várom a következőt!” (László Debóra)
Ezek és a hasonló elismerő szavak azok, amelyek
további inspirációkat adnak ahhoz, hogy a jövő évi,
10., azaz jubileumi fesztivált még látványosabbá tegyük. Kik lesznek a 2014. augusztus 23-i fesztivál
fellépői? Itt lesz a Beatrice, az Apostol, a Neoton
Família, a Bikini, a Magna Cum Laude és az Edda.
A nagy sikerre tekintettel a Party Sátorban Magyarország legjobb Dj-i kapnak ismét lehetőséget a hangulatteremtésre.
Ezek mellett tovább bővül vallási udvarunk, ahol
a katolikus, a református és a különböző kisegyházakkal ismerkedhetnek meg vendégeink. Ugyancsak bővül egészségtudatos és egészségüket tudatosan megőrző udvarunk szolgáltatása is: diabetes
tanácsadó, dietetikus tanácsadás, allergia tanácsadás, jóga, véradás, egészségügyi állapotfelmérés,
drogprevenciós tanácsadás várja majd a téma iránt
érdeklődőket.
Tervezetemben
szerepel a fesztivál kétnaposra
való bővítése is.
Elképzelésem szerint a fesztivált
megelőző napon
lehetőséget biztosítanánk amatőr
zenekarok
bemutatkozásának
is.
Ugyancsak
új eleme volna a
rendezvénynek,
hogy sátorozási helyet biztosítanánk a fesztivál területén.
Szálku István – szervező
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Csupán egy szavazókör

Ősz-köszöntő
A Magyar Televízió kezdeményezésére nagyszabású kormányzati összefogás indult „Itthon
vagy – Magyarország, szeretlek!” címmel. A
kezdeményezés célja Magyarország értékeinek,
hagyományainak bemutatása. Az összefogás
egyik elemeként szeptember utolsó hétvégéjén – a Turizmus Világnapja és Szent Mihály
napja alkalmából – nagyszabású programsorozat került megrendezésre országszerte, melyet a
közmédia csatornái szeptember 28-29. között
tematikus műsorfolyam keretében közvetítettek. Természetesen Önkormányzatunk is csatlakozott a kezdeményezéshez, s „Ősz-köszöntő”
címmel idősek napi rendezvényen köszöntöttük tisztes kort megélt lakosainkat.

A 2011. évi népszámlálás adatai
A Központi Statisztikai Hivatal 2011 októberében
hajtotta végre Magyarország 15. népszámlálását. A népszámlálás adatainak összesítése befejeződött. A KSH
megküldte Önkormányzatunknak a végleges adatokat.
Az összesítő bemutatja a népesség demográfiai, iskolázottsági, gazdasági aktivitási, anyanyelvi, nemzetiségi,
vallási és egészségi állapotra, a háztartások és a családok
összetételére, méretére, valamint a lakásállomány összetételére vonatkozó adatokat.
A 2011-es népszámlálás adatai (2011. október 1-jei
állapot) szerint településünk állandó népessége 1450 fő,
a lakónépesség 1395 fő. Az 1395 főből 671 a férfi és 724
a nők száma.
A 15 éves és idősebb korosztály családi állapot szerinti mutatója a következőképpen alakult: nőtlen, hajadon
388 fő, házasságban 587-en élnek, özvegy 152, elvált
83, élettársi kapcsolatban 79 fő él.
Középfokú végzettséget adó szakmai oklevéllel 290 fő
rendelkezik, érettségije 227 főnek van, egyetemi, főiskolai oklevéllel pedig 68 fő rendelkezik.
Településünkön a vallás, felekezet szerinti megoszlás a következőképpen alakult 2011-ben: katolikusnak
878 fő vallotta magát, ebből 561 fő görög katolikusnak.
Református vallású a nyilatkozatok alapján 149 fő, más
vallási közösséghez 6 fő tartozik, 28 fő egyik vallási felekezethez sem tartozik, míg 331 fő nem nyilatkozott
vallási hovatartozásáról.
Biriben 505 háztartás található, melyből 168 összkomfortos, 264 komfortos, 19 félkomfortos, komfort nélküli pedig 54. (További adatok www.ksh.hu/
nepszamlalas honlapon érhetőek el.)
Zakar Erzsébet – családgondozó
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2014 a választások éve lesz, hiszen áprilisban országgyűlési, májusban Európai Parlamenti, októberben pedig önkormányzati választásokat tartunk. A választások
első momentumaként – 2013. július 31-ig – ki kellett
alakítani a települési szavazóköröket.
A választási eljárásról szóló törvény alapján a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint
a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy
hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár jusson.
Biriben jelenleg ezernyolcvan a választásra jogosult
polgárok száma, ennek következtében 2014-ben csak
egy szavazókör lesz a településen. A 001. számú szavazókört a Faluházban (Biri, Fő út 68. szám) jelöltem ki.
Gyirán Zoltán – jegyző

Tanulással a jövőért!
A „Tanulással a jövőért!” programunk célja a
középiskolai lemorzsolódás csökkentése, a hátrányos helyzetű középiskolai tanulók középfokú
végzettségének megszerzése, ezáltal elősegíteni
ezen tanulók felsőoktatási képzésbe való bejutását. Célja továbbá a középfokú végzettséget
megszerző hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetű tanulók számának és arányának növelése, továbbá a felsőoktatásba vezető út megerősítése.
A projekt azonosító száma:

TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0022
Projekt megnevezése:

Tanulással a jövőért
Kedvezményezett:

Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde,
Általános Iskola, Szakképző Iskola,
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú
Művészeti Iskola
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósul meg.
Projekt megvalósítás ideje:

2013. október 1. – 2015. április 30.
Elnyert támogatás összege:

40.000.000 Ft

Több évtizedes papi szolgálat
Vitai László római katolikus apát-plébános
elbúcsúzott nagykállói, balkányi, biri híveitől
és segítőitől, hiszen a nyár közepén nyugdíjba
vonult. A római katolikus egyház rendelkezése
alapján ugyanis minden hetvenötödik életévét
betöltött papnak kötelezően nyugdíjba kell vonulnia, hogy átadhassa helyét a fiatalabb nemzedéknek.
Az apát-plébános július 16-án töltötte be a
hetvenöt évet, hiszen 1938. július közepén született Kenderesen. Az elemi iskolát szülőfalujában végezte, a középiskolai éveket pedig az esztergomi ferences atyák kollégiumában töltötte.
Felsőfokú tanulmányait az Egri Hittudományi
Főiskolán abszolválta. Vitai Lászlót 1962-ben,
ötvenegy évvel ezelőtt szentelték pappá. Nagykállóban és térségében harminc éve, 1983 óta
teljesített szolgálatot.

Fényképezőgépek
a nagykállói rendőrségnek
A képviselő-testület április 25-én – a település
közbiztonságának alakulásáról szóló rendőrségi
beszámoló elfogadásakor, Katona István alpolgármester javaslata alapján – úgy határozott, hogy az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének terhére
egyszeri ötvenezer forint összegű eszközvásárlási
támogatást biztosít a Nagykállói Rendőrőrs részére
digitális fényképezőgép beszerzésére. Az összegből
azonban nem egy, hanem két darab gép megvásárlására nyílt lehetőség.

A két darab Nikon fényképezőgépet szeptember
11-én adta át Gyirán Zoltán jegyző Fehér János őrsparancsnoknak.

Kizárás a közfoglalkoztatásból

Vitai László apát-plébános a
9. Birisi Tócsni Fesztiválon

Az apát-plébános nyugdíjas éveit Biriben
szeretné tölteni. Ennek elősegítése érdekében
önkormányzatunk rendelkezésére bocsátotta
a Mező utca 14. szám alatt lévő családi házat,
ahová – kisebb felújítást követően – szeptember elején költözött be.
László atya természetesen nem szakadt el
végleg hivatásától. Elmondása szerint – szükség
esetén – a későbbiekben is szívesen bekapcsolódik majd az egyházi életbe.

A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 2013. szeptember 1-jétől szabályozza a közfoglalkoztatásból való
kizárást. A törvény szerint az álláskeresőt három
hónap időtartamra ki kell zárni a közfoglalkoztatásból, ha
- tanköteles gyermekének mulasztása miatt vele
szemben szabálysértési eljárás van folyamatban
vagy
- e szabálysértés miatt három hónapon belül jogerősen elmarasztalták, vagy
- önkormányzati rendeletben előírt, a lakókörnyezet rendezettségének biztosítására vonatkozó kötelezettségét nem teljesíti.
Első fokon a kizárásról a munkaügyi kirendeltség dönt hatósági határozattal az illetékes általános
szabálysértési hatóság (járási hivatal) megkeresése,
valamint az önkormányzati rendeletben előírt kötelezettség nem teljesítéséről – a helyi önkormányzati közfoglalkoztatás kivételével – az álláskereső
lakóhelye szerinti illetékes jegyző igazolása alapján.
Adorján Anita – ügyintéző
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9. Birisi Tócsni Fesztivál
Az idei évben augusztus 24-én, szombaton került sor az immár hagyománnyá vált Birisi Tócsni
Fesztiválra, amit kilencedik alkalommal rendezett
meg a Közös Kincs Közhasznú Nonprofit Kft. Az
idén másképpen láttam a rendezvényt, hiszen egyik
koordinátoraként mind az előkészületekben, mind
a lebonyolításban, mind pedig az utómunkálatokban tevékenyen részt vettem.
Kelet-Magyarország legnagyobb ingyenes zenei
fesztiválját megtisztelte jelenlétével Tóth Katalin, a
Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes-államtitkára,
Dr. Vinnai Győző Kormánymegbízott, Dr. Karakó
László a Nagykállói Járási Hivatal vezetője, Rácz Imre,
a megyei Agrárkamara elnöke, Szénégető László, az
MVH megyei kirendeltségének vezetője, Rácz Ibolya
és Lamos János a Nyírség Leader HACS munkaszervezetének vezetői, a környező települések polgármesterei
(Belicza László, Juhász Zoltán, Kemény József, Pálosi
László, Dr. Spinyhért Zsolt), valamint jegyzői (Dr. Gulyás József, Karóczkai Istvánné, Pálffyné dr. Szabó Ibolya, Tömpéné Orosz Anita, Dr. Török László).
A fesztivál helyszíne idén is a Faluház mögötti tér
és a sportpálya kibővített területe volt, no meg persze – az idelátogató érdeklődőknek köszönhetően – a
település egész területe, hiszen mindenhol ismeretlen
arcokba és parkoló autókba botolhattunk.
Déltől – külön erre a célra felállított kiszolgálóhelyen – településünk lakóit frissítővel és babgulyással
várták a rendezők, a vacsora pedig csülökpörkölt volt
rizzsel. Az idén az Estike Népdalkör sütötte folyamatosan a fesztiválnak nevet adó tócsnit.
A 9. Tócsni Fesztivált Tóth Katalin helyettes-államtitkár nyitotta meg. A tízórai megnyitót követően a
színpad felé fordult a nézők figyelme. A két nagyszínpadon felváltva fokozták a hangulatot Magyarország
sztárjai: Radics Gigi, Oláh Gergő, Majka, Curtis &
BLR, Vastag Csaba, Király Viktor és Linda, Fluor, Ham Ko Ham és a Beatrice. A Beatrice koncert
után a hajnalig tartó Party Sátorban Tomy Montana,
LeslieOne és a rezidens B. Mark pörgette a lemezeket.

Almási Katalin igazgató/polgármester asszony, a
fesztivál egykori (2005) „megálmodója”
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Az egész napos vidámság és szórakozás mellett az
ideérkező vendégek az egészségükre is fordíthattak egy
kis figyelmet: 1100-1600 óra között az érdeklődők az
egészségsátorban ellenőriztethették vércukorszintjüket, vérnyomásukat, testzsír és testtömegüket. A szűrést támogatta munkájával és eszközökkel a balkányi
Rákóczi Téri Patika, Bagi Bernadett védőnő és a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
szervezete.
Egy ilyen nagy fesztiválon természetesen a kisebbek
szórakoztatásáról sem feledkezhettünk meg. Az egész
napos rendezvényen a gyerekeket kézműves foglalkozások, valamint óriási vidámpark várta.
Az egész napos koncertek közben helyi és környékbeli gazdák áruit tekinthették-, kóstolhatták
és vásárolhatták meg az idelátogatók. Éhségüket a
Gasztrokertben különböző ételek kínálatából csillapíthatták.
A fesztivál fénypontja a Beatrice élő koncertje volt,
melyen a legendás előadók fergeteges hangulatú zenéléssel kápráztatták el népes rajongótáborukat. A közönség soraiból egy szerencsés együtt is énekelhetett
a több mint ötven éve aktívan zenélő Nagy Feróval, a
„Nemzet Csótányával”, aki azért választotta magának
ezt a melléknevet, mert egykor úgy gondolta, hogy a
„Nemzet Csalogánya” már nem lehet.

Hegedűs Mihály és Nagy Feró valamikor hajnalban
A fesztiválra több mint tizenkétezren látogattak el.
Az eddigi legnagyobb rendezvény volt településünk
életében. Ezt a látogatószámot biztosan nehéz lesz
überelni a következő években.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Közös
Kincs Közhasznú Nonprofit Kft.-nek és Almási Katalin igazgató/polgármester asszonynak, hogy ismét
megrendezte a nyárzáró-ősznyitó rendezvényt!
Természetesen köszönet jár a háttérben munkálkodó szervezőknek és a megvalósításban résztvevőknek
is, hiszen munkájuk eredményeként feledhetetlenné
tették a kilátogató birisieknek, és az ország minden
részéből idelátogató érdeklődőknek ezt a kiválóan
megszervezett és lebonyolított, mára országos hírűvé
vált fesztivált.
Hegedűs Mihály – koordinátor

Képes beszámoló

Benke Sándor és neje Marika néni

A nézők egy csoportja napközben …

Tóth Katalin helyettes-államtitkár és Dr. Vinnai
Győző kormánymegbízott a V.I.P.-sátorban

… és este.
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A tócsni

Fluor

A tócsnisütők

Oláh Gergő

A Ham Ko Ham

A fesztiválról élőben közvetítő Retro Rádió
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A szervezők közül néhányan: Jaksi Tímea,
Csontos Tamás, Szálku István,
Almási Katalin és Markóné Szálku Ildikó

Radics Gigi

Vastag Csaba

A Király-testvérek: Linda és Viktor

Nagy Feró, a Beatrice frontembere

Majka, Curtis & BLR

A Party Sátorban
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Módosult a hátrányos
és a halmozottan hátrányos
helyzet megállapítása
2013. szeptember 1-jétől megváltoztak a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának szabályai. A gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
67/A. §-a határozza meg a megállapításhoz szükséges
feltételeket.
Eszerint, hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek,
aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a
családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a benyújtott kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik)
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családba fogadó gyám a szociális törvény
szerinti aktív korúak ellátására (FHT vagy rendszeres
szociális segély) jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván
a munkaügyi központ (alacsony foglalkoztatottság,
melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi)
- a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy
szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges
fejlődéshez szükséges feltételek (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény)
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
gyermek, aki esetében fenti három körülmény közül
(alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság;
elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő
fennáll.
Alapfokú iskolai végzettség: a köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyam
sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre a jegyző
megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását, de lehetőség van a halmozottan hátrányos helyzet
fennállásának megállapítására a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is.
Adorján Anita – gyámügyi ügyintéző
8

Biri Hírmondó

Színes Szakkör Világ
Július 17-22. között csodálatos hetet töltöttünk
a felsődobszai táborban. Amikor megérkeztünk sok
finomsággal halmoztak el minket, aminek nagyon
örültünk. Színes és élményekben gazdag programokat biztosítottak számunkra: Rácz Józsefné (Ilike
néni), Miterkóné Kónya Margit és Bohács Györgyné
(Etelka néni).

A hét minden napján kirándultunk. Ellátogattunk Boldogkőváraljára, ahol a várat tekinthettük
meg. Monokon Kossuth Lajos szülőházát láthattuk.
Golopon pedig a címerkiállítást csodálhattuk meg.
Sárospatakon a Rákóczi Múzeumban jártunk és számos történelmi eseményről tájékoztattak bennünket. Szerencsen a csokigyárat látogattuk meg, ahol finomabbnál finomabb édességeket kóstolgathattunk.
Mindemellett a táborban különböző programokkal
színesítették napjainkat, mint például kézműves
foglalkozások, csapatversenyek, „medencézés” és a
legvégén egy hatalmas záró bulival ért véget ez a fantasztikus hét!
Örülünk, hogy ott lehettünk és reméljük, hogy
jövőre is ellátogathatunk Felsődobszára!
Kiss Brigitta, Markó Anna és Kiss Marianna

„HIVATALBÓL SEGÍTÜNK”
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal „Hivatalból segítünk” programjának
keretében megbízta a Kelet-Karitász Alapítványt, hogy a 2013 márciusában hóviharkárt
szenvedett családok megsegítésére összegyűjtött
adományokat a legrászorultabbak megsegítésére
fordítsa.
A Biriben élők közül nyolc család részesült
négyezer forint értékű Erzsébet utalványban
2013. július 8-án: Fegyuk György, Gilányi Sándor, Kozma László Andrásné, Liskán József,
Tóth Csaba, Tóth János, Tóth Róbert és Uri Tibor családja.

„Mintagazdaság”

Szépkorú lakosaink

Az általam irányított közfoglalkoztatott csoport
a Mező utcai, a Szabadság utcai és a Fő úti önkormányzati tulajdonú telkeken gazdálkodik tavasz
óta. A szántóföldeken burgonyát, paprikát, paradicsomot, zöldbabot, hagymát, retket, sárgarépát,
petrezselymet, borsót, karalábét, spárgatököt, cukkinit és csemegekukoricát termeltünk.
A termékek egy részét – amelyhez a vetőmagot a
Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől és a Syngenta
Kft.-től kaptuk – szétosztottuk a lakosság között, a
megmaradó termékeket pedig értékesítettük, melyből – annak ellenére, hogy az idén még csak próbajelleggel kezdtünk gazdálkodni – jelentős bevétele
(eddig több mint 640.000 Ft) származott önkormányzatunknak.

Január elején Bulyovszky Máriát köszöntöttük
90. születésnapja alkalmából. Augusztus 26-án a
szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008.
(X.21.) Kormányrendelet 2. § (4) bekezdésére figyelemmel – a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
megküldött okirat, valamint ajándékkosár és virág
átadásával – Katona István alpolgármester és Vasas
László alpolgármester köszöntötte szintén 90. születésnapján Bartha Sándorné született Győri Ilonát.

Községünk három legidősebb kort megélt lakója:
Szegfű Pálné december 3-án tölti be 100. életévét,
Svank Jánosné november 28-án lesz 96 éves, Barkaszi
Miklósné pedig augusztus 23-án lépett át a 95. évébe.

Balról jobbra: Nagy Jánosné, Donka Józsefné,
Sándor Anna, Vajda Pál, Bálint Judit,
Tóth Imre, Kipilla Attiláné, Kiss Józsefné,
Kévés Zoltán és Katona István
A csoport minden tagja elkötelezetten, nagy-nagy
odaadással látott munkához az év elején. Szinte a
semmiből alakítottunk ki egy „mintagazdaságot”,
nemegyszer otthonról hozva a szükséges szerszámokat, eszközöket és vetőmagvakat. Természetesen
a szeszélyes időjárás és a fáradtság sem tántorított
vissza bennünket a sikertől; talán ennek tudható be,
hogy az uborkaszezonban mindenki zokszó nélkül
érkezett hajnali négy órakor uborkát szedni és válogatni. A fólia persze folyamatosan „működik”, néhány napja a hónapos retek és a saláta bújt ki alatta.
Büszkén jelentem ki, mindannyian úgy dolgozunk, mintha a sajátunkat csinálnánk. Örömmel
tölt el bennünket, hogy nem csupán munkát kaptunk az önkormányzattól, de hasznot is hozunk.
A mezőgazdasági munka mellett természetesen
rendben tartjuk a tájházat, a szolgálati lakást és tevékenyen részt vettünk a Vitai László apát úr részére
kialakított lakás felújításában is.
Katona István – közmunkavezető

Véradás
Szeptember 5-én a Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezetének szervezésében ismét véradást
rendeztünk a Faluházban. Már évek óta hagyomány az évenkénti három véradás. Így volt ez
2013-ban is. Csaknem minden alkalommal bővül a véradók köre; most négy új, „első véradó”
járult hozzá embertársaink gyógyulásához. Első
véradóink: Adorján Anita, Kassai Erika, Kassai
Dávid és Ifj. Kassai László. Összesen huszonhárom véradó jelent meg. Minden megjelent véradónak tisztelet és köszönet!

Fegyuk György többszörös véradó
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Mindenszentek és Halottak napja
Néhányan összekeverjük a Halottak napját és
a Mindenszenteket. Általában zavart kelt, melyik
milyen napra is esik pontosan, van-e egyáltalán
különbség a két ünnep között, pedig mind a kettő más jelentőséggel bír.
November 1. Mindenszentek napja
Az összes szent ünnepe. A 4. században mindenszentek ünnepét a pünkösd utáni első vasárnap ülték
meg, és az ortodox keresztény egyház ma is ekkor
tartja. A kezdetben az összes keresztény vértanúra,
később „minden tökéletes igazra” emlékező ünnep a
8. században tevődött át november 1-jére, egy kelta
ünnep időpontjára. Jámbor Lajos frank császár 835ben – IV. Gergely pápa engedélyével – már hivatalosan is elismerte az új ünnepet, így ettől kezdve
a mindenszentek az egész katolikus kereszténység
ünnepe lett. Mindenszentek Magyarországon 2000
óta, ötven év után ismét munkaszüneti nap.
Sokfelé úgy tartották, hogy mindenszentek és
halottak napja közti éjszakán a halottak miséznek a
templomban, és amíg a harang szól, hazalátogatnak
szétnézni. Ezért minden helyiségben lámpát gyújtottak, hogy az elhunytak eligazodjanak a házban.
Erre a hétre munkatilalom is vonatkozott. Nem volt
szabad mosni, meszelni, a földeken dolgozni, mert
mindez bajt hozhat a ház népére. E hiedelmek ma
már kiveszőben vannak, de mindkét nap városon és
falun ma is egyaránt a halottakra való emlékezés ünnepe. Ilyenkor benépesülnek a temetők, s a virággal
borított hantokat körülállják a távolra szakadt hozzátartozók is. Hazahívja őket a szülőföld, az ősök, a
családtagok sírja, s a sápadt kis gyertyafények körül
ima és énekfoszlányok szállnak.
November 2. Halottak napja
A november 2-i halottak napja jóval későbbi eredetű: Szent Odiló clunyi apát 998-ban vezette be
emléknapul a Cluny apátság alá tartozó minden
bencésházban. Hamarosan a bencés renden kívül is
megülték, és a 14. század elejétől a katolikus egyház
egésze átvette.
A szokáshoz kapcsolódó némely népi hiedelem
szerint ilyenkor gyertyákat, mécseseket azért kell
gyújtani, hogy a világosban a „véletlenül kiszabadult
lelkecskék” újra visszataláljanak a maguk sírjába, ne
kísértsenek, ne nyugtalanítsák az élőket. Azért kell
megszépíteni ilyenkor a sírokat, hogy a halottak szívesen maradjanak lakhelyükben. Aki ezeken a napokon nem tud kimenni a temetőbe, az otthon gyújt
gyertyát.
Mindezek mellett helyi szokások is kialakultak:
Göcsejben például mindenki annyi verset harangozott, ahány halottja volt, másutt a koldusokat ajándékozták meg az alkalomra készült cipóval, rétessel.
Ahol szokás volt a halott etetése, ott – a család bőséges
lakomázása, néhol mulatozása után – éjszakára a csa10
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lád halottainak terítettek aszerint a hiedelem szerint,
hogy ezen az éjszakán a halottak kikelnek a sírjukból. Szeged környékén már mindenszentek ünnepén
fehér üres kalácsot („kóduskalács”) szoktak sütni, és
mézzel vonják be a tetejét. A koldusnak szánt kalács, alamizsna a halott megvendégelésének módosult, keresztény változata. Van, ahol sütnek-főznek,
mulatoznak, a halottakat megtévesztve (nehogy azt
higgye a halott, hogy baj van a hátrahagyottakkal, és
visszatérjen). Mindenkit etetni akartak, félve attól,
hogyha nem ezt teszik, a halott visszajár majd. És a
legtöbb esetben a félelem vezérelte őket. Talán ezért
is lett nekünk ennyire gyászos ez az ünnep.
Egyébiránt mindenszentek időjárása is „megmutatta” a várható telet: ha ekkor hó esik, jósolták a
babonás megfigyelők, nem olvad el márciusig. Ha
mindenszentek napja nedves, lágy telet várhatunk,
ha pedig száraz, úgy kemény tél következik – mondogatták a régi öregek. Egyes helyeken halottak napján – a holtak nyugalma érdekében – a gazdaemberek tartózkodtak a mezei munkától.
Számos vidéken a halottak napjának hetében tilos
volt a mosás, mert különben „vízben állnak a halottak”. Az öregek a mindenszentek napján levágott
cserfaágból jósolták az időjárást: ha az ág belül száraz volt, kemény hidegekre, ha nedves volt, lucskos,
enyhébb télre következtettek.
E két napon nem csak az egyház, de az egész társadalom is a halottjairól emlékezik meg. Az emlékezés fontos dolog, hiszen igaz az a közhely, hogy azok halnak
csak meg, akiket elfelejtenek, magam pedig mindennél
többre tartom azokat a helyzeteket, amikor egy mozdulat, egy gesztus, egy esemény kapcsán eszembe jut
valamelyik elveszett hozzátartozóm, és magamban egy
emlékező mosollyal idézem fel egyre távolodó alakját
és ezeken a napokon az emlékláng pislákoló fénye, az
elhunyt kedves alakja köré vonja gondolataimat.

A temetőben állva, a szélben nagy nehezen lángra lobbanó mécsesek között érzem, hogy talán nem
múlunk el nyomtalanul. Életünk során egyre inkább
együtt élünk a halottainkkal. A Halottak napja ennek a halálon átívelő szeretetnek az ünnepe. A Mindenszentek ünnepe ezt alapozza meg a feltámadásba
vetett hitben. Hisszük, hogy a megholtak is élnek,
csak másként: istenibben és teljesebben, mint mi,
halandók.
Tóth Marianna – könyvtáros

Újszülötteink
az idén
február 23.
május 21.
június 25.
július 13.
augusztus 16.

Ferencz János (62)
január 12.
Mányák Györgyné (Szilágyi Ilona, 92)
január 26.
Pál Imre (72)
január 28.
Gyermán Miklósné (Erdelyi Emma, 90)
január 30.
Brátán György (80)
február 08.
Béni György (61)
április 29.
Bodnár Gyula (71)
június 24.
Tóthné Pécsi Tünde Ilona (28)
július 02.
Tóth Tamara (16)
július 07.
Kiss György (90)
július 24.
Páll Miklósné (Terdik Ilona, 66)
szeptember 3.

Balla Dorka

Marozsán Dominik Miklós
(édesanyja: Vaskó Anita)
Tóth Zselyke Lili
(édesanyja: Körte Melinda)
Koncsos Márkó Martin
(édesanyja: Koncsos Ilona)
Tóth Levente Kenéz
(édesanyja: Papp Emese)
Balla Dorka
(édesanyja: Belme Viola)

Fájó szívvel
búcsúzunk!

Juhász Gyula: Consolatio
Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.
Ők itt maradnak bennünk csöndesen még,
Hiszen hazánk nekünk a végtelenség.

Bereczki Mária & Csorba Miklós Ákos
március 23-án
Petrás Mihályné & Morvai Sándor
június 24-én
Dr. Páll Ágnes & Dr. Sebők Gábor
augusztus 8-án
Kiss Hajnalka & Győző József István
augusztus 30-án

Emlékük, mint a lámpafény az estben,
Kitündököl és ragyog egyre szebben
És melegít, mint kandalló a télben,
Derűs szelíden és örök fehéren.
Szemünkben tükrözik tekintetük még
S a boldog órák drága, tiszta üdvét
Fölissza lelkünk, mint virág a napfényt
És élnek ők tovább, szűz gondolatként.
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HIRDETÉSEK
Biri, Fő út 92. szám alatti összkomfortos családi ház,
nyári konyha-spájzzal, 800 □öl telekkel + 800 □öl
építési telekkel eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft + 1,3 millió Ft.
Telefon: +36-30/515-62-63
Biri központjában, a Szabadság utca 21. szám alatti
családi ház 700 □öl telekkel eladó.
Telefon: +36-30/515-62-63
Nyíregyháza központjában teljesen felújított, fiatalos
beépített bútorokkal, háztartási gépekkel 4 szobás
(különnyíló) második emeleti lakás + 15 m2 terasszal,
új udvari garázzsal eladó.
Telefon: +36-30/515-62-63
Biriben 10x10-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 1,9 millió Ft
Érdeklődni lehet: +36-20/999-0891
Családi lakóház eladó Biri központjában!
Érdeklődni: Kissné Katona Andrea
Telefon: +36-70/459-49-15
Eladó Biriben, a Dózsa György utca 11. szám alatti
építési telek.
Érdeklődni: +36-42/262-071
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9061 Vámosszabadi, Béke utca 4.
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Fontos határidők
2013. augusztus 21-én megkezdődött az egységes kérelmek keretében igényelt területek keresztellenőrzése alapján
a hivatal által előállított adategyeztető végzések kipostázása.
Az MVH az adategyeztetésre felszólító végzéssel – az
első, augusztusi körben – csak a fizikai ellenőrzéssel, változásvezetési kérelemmel és EMVA erdő-igényléssel nem
érintett, de az igényelt területek alapján túligényelt fizikai
blokkok vonatkozásában szólítja fel az érintett ügyfeleket a
terület adatainak felülvizsgálatára. A további fizikai blokkok keresztellenőrzése és a szükséges adategyeztetés a második körben – várhatóan szeptember végén – valósul meg.
Egy ügyfél ezáltal túligénylés kapcsán akár két adategyeztető végzést is kaphat, illetve mindkét körben szükséges lehet
a W0139 adategyeztető elektronikus felület kitöltése és a
kérelem benyújtása.
A W0139 kérelmet a végzés kézhezvételétől, illetve a
kérelembe történő belépés napjától számított nyolc napon
belül kötelező kitölteni és benyújtani.
A következő fontos határidők egyike a nitrát adatszolgáltatás. A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás
rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 10. § (2)
bekezdésében meghatározott adatszolgáltatási kötelezettséget a 2009/2010. gazdálkodási évtől kezdődően elektronikusan is lehet teljesíteni, az adatlap adattartalmával megegyező elektronikus adatszolgáltatás keretében.
Az adatszolgáltatási kötelezettség nitrát érzékeny területen minden mezőgazdasági tevékenységet folytatónak az
adatszolgáltatást megalapozó folyamatos nyilvántartást kell
vezetni. Az adatszolgáltatást a rendelet melléklete szerinti adatlap kitöltésével a mezőgazdasági tevékenység helye
szerint illetékes talajvédelmi hatósághoz való beküldésével
(elektronikusan vagy papír alapon) kell majd végrehajtani.
További információk:
Hreskóné Vass Judit (30/374-4671)
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tanácsadó

HIRDETÉSI SZELVÉNY
Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Biri Hírmondó következő számában ingyenesen tegyék közzé!
A hirdetés szövege:............................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Név:..................................................................
Cím:.................................................................
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét november 15-ig szíveskedjenek leadni Gyirán Zoltán jegyzőnek. A hirdetések
szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, jogi felelősséget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza.
Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

