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Számomra a karácsony az év egyik legszebb 
ünnepe. Gyermekként izgatottan számoltam 
vissza, és vártam a nagy napot, amikor megtelik 
fenyőillattal a lakás, és persze kifúrta az oldala-
mat a kíváncsiság, hogy vajon a Jézuska elhozza-e 
a remélt ajándékokat. Felnőttként már arra tö-
rekszem, hogy meghitté és nyugalmassá tegyem 
az adventi időszakot. A lakás ünnepi öltözetével 
együtt a lelkemet is felkészítem az ünnepre, és 
egyre jobban figyelek arra, hogy családomnak 
örömtelivé és szeretetteljessé tegyem a karácsonyt.

Az ünnep hangulatában egymásra figyelünk, és 
azon morfondírozunk, mit is nyújthatnánk szeret-
teinknek. Gondolkodjunk el azon, mi is hiányzik 
nekik! Szerintem sokat jelenthet egy-egy jó szó, 
beszélgetés, néhány együtt töltött kellemes óra. 
Próbáljunk azzal örömet szerezni, ami nem kerül 
pénzbe. A gyerekeknek törődés, több odafigyelés, 
meghittség, a családi otthon melege. Munkatár-
sainknak, barátainknak mosoly, kedvesség és az 
a tudat, hogy mindig számíthatnak ránk, hiszen 
valójában egy csapat vagyunk. Az idősebbeknek 
pedig, hogy mellettük vagyunk, szükségünk van 
mindennapjainkban az ő bölcs tanácsaikra. 

Azt kívánom, hogy a szeretet és a vele járó 
békesség tegye széppé az ünnepünket! Kívánom 
még, hogy az ünnep segítsen bennünket kikap-
csolódáshoz, feltöltődéshez, testi-lelki megúju-
láshoz, hogy tiszta szívvel, újult erővel kezdhes-
sük az újévet! Ezekkel a sorokkal kívánok áldott, 
békés karácsonyi ünnepeket és boldog új eszten-
dőt minden birisi lakosnak a magam és képvise-
lőtársaim nevében.

Almási Katalin – polgármester

Az MVH által, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégi-
ák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től 
nyújtott 12 millió forint összegű támogatásból va-
lósult meg 2012 decemberére a Mező utcai tájház és 
szolgálati lakás megépítése. 

Almási Katalin polgármester és Dr. Budai Gyula 
államtitkár

Miután megérkezett mindkét épületre a haszná-
latbavételi engedély, október 20-án 1500 órai kez-
dettel – szikrázó napsütésben – Dr. Budai Gyula, a 
Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtit-
kára hivatalosan is átadta a két épületet.

Az ünnepségen az Estike Népdalkör helyi gyűjté-
sű dalokkal, majd a kollégista diákok hagyományos 
autentikus zenével köszöntötték a megjelenteket.

„Épül, szépül a település, látszik, hogy van gaz-
dája. Példaértékű iskola működik Biriben, és a 
fesztiválnak is messzire eljut a híre. A mostani ha-
gyományteremtő beruházás is bizonyítja, hogy a 
múltjukat megbecsülik, és építik a jövőjüket, ami-
hez gratulálok a község lakóinak! A tájház beren-
dezése a helyiektől származik, felidézi a régmúlt 
időket. Népművészeti, kézműves remekeket lehet 
látni, amelyek egyfajta helyi „hungarikumok”. A 
mai nap megerősített abban: jó úton járnak Biri-
ben.” – mondta országgyűlési képviselőnk. 

Hegedűs Mihály
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Önkormányzatunk egész évben azon fáradozik, 
hogy a lehetőségeihez mérten a legtöbb munkalehe-
tőséget tudja biztosítani a munkát keresők számára. 
A három nagy programon (téli és egyéb értékteremtő 
közfoglalkoztatás; bel- és külterületi csapadékelvezető 
rendszer kialakítása, valamint mezőgazdasági földutak 
rendbetétele) kívül is folyamatos felvételre került sor 
a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében. A 
foglalkoztatottak hat és nyolcórás munkaidőben vé-
gezték, illetve végzik a rájuk bízott feladatokat.

November elsejétől elindult a téli átmene-
ti közfoglalkoztatás is, mely egészen 2014. április 
30-ig tart majd, s ez idáig 24 fő került bevonás-
ra. Ezen belül a munkavállalók egy része külön-
böző képzéseken vesz részt úgy, mint alapkompe-
tencia; kisgépkezelői; motorfűrész-kezelői képzés. 
Az oktatásban résztvevő dolgozók novemberben 
és áprilisban, a korábbiakhoz hasonlóan ellátják a 
közfoglalkoztatotti feladatokat, decembertől pedig 
egészen márciusig tart majd a képzésük. 

Az előttünk álló évben is szeretnénk folytatni azt, 
amit elkezdtünk, s amennyiben lehetséges tovább bő-
víteni mind a foglalkoztatottak, mind pedig a sikere-
sen teljesített feladatok körét. Ehhez azonban tovább-
ra is szükségünk van az Önök együttműködésére is.

Adorján Anita – ügyintéző
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A kormány a rezsicsökkentés mellett – a 2012. év-
hez hasonlóan – a fával fűtő családok anyagi terheit is 
igyekszik mérsékelni a szociális tűzifaprogram segítsé-
gével. A programban a tavalyi egymilliárd forint helyett 
idén kétmilliárd forintos pályázati keretösszeg állt ren-
delkezésre az ötezer fő alatti önkormányzatok számára. 

Tállai András önkormányzati államtitkár novem-
ber 4-i döntése alapján önkormányzatunk – a tavalyi 
71 m3-rel szemben – 160,4 m3 erdei tűzifa beszer-
zésére 2,6 millió forint központi támogatást kapott, 
ami az önkormányzati saját forrással együtt azt jelen-
ti, hogy idén több mint három millió forintot fordí-
tunk szociális célú tűzifa beszerzésére. 

A támogatást 2014. február 15-éig használhatjuk 
fel átlagosan egy méter hosszú, 10-35 cm átmérőjű 
kemény lombos fajtájú tűzifa beszerzésére, és a rá-
szorultakhoz történő eljuttatására. 

Kérelmet senkinek nem kell benyújtania, hiszen a 
testület a támogatható személyek körét a jegyző által 
nyilvántartott- és szolgáltatott adatok alapján ismeri 
meg. Támogatásban azok részesülhetnek, akik aktív 
korúak ellátására, illetőleg lakásfenntartási támoga-
tásra jogosultak.

Almási Katalin – polgármester
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A piac az ókor óta a mindennapi élet része, s egyben 
a közösségi élet színhelye. Helye többnyire a települések 
főutcája vagy főtere; ezért nevezik manapság is a városok 
jelentős részében „piactér”-nek. Valami hasonlóra gon-
doltunk mi is, amikor a tanyai termékek piacra jutásá-
nak elősegítése érdekében piac megépítését terveztük.

Bő egy évvel ezelőtt a képviselő-testület a Vidékfej-
lesztési Minisztérium Tanyafejlesztési Programja ke-
retében meghirdetett kiírás alapján, a tanyai termékek 
értékesítését biztosító önkormányzati fenntartású helyi 
piac létesítésére nyújtott be pályázatot. Elképzelésünket 
akkor nem támogatták, ezért ebben az évben ismét meg-
céloztuk a piac létesítését. Kitartásunkat siker koronázta, 
hiszen november elején támogató határozatot kaptunk a 
Minisztériumtól, amely alapján 26,5 millió forint támo-
gatásban részesültünk. Ennek köszönhetően az önkor-
mányzati tulajdonú, Fő út 77. szám alatti üres telken (az 
„Ezeregy” apróság Építkezők Boltja szomszédságában) 
építjük meg 2014 tavaszán az önkormányzati fenntar-
tású piacot.

A tervek alapján a – portásfülkével és vizesblokkal 
ellátott – piac déli részén parkolók, északi részén pedig 
fedett standok várják majd az eladókat és a vásárlókat. 

A jövő év közepétől tehát lehetőséget biztosítunk 
minden birisi és környékbeli kis- és nagytermelőnek, 
hogy termékeit helyben értékesítse.

Almási Katalin – polgármester

A jogszabályi előírásoknak megfelelően ebben az 
esztendőben is megtartottuk önkormányzati lakossági 
fórumainkat: a közmeghallgatást október 31-én és a 
falugyűlést november 4-én. A közmeghallgatáson – a 
települési képviselőkön kívül – csupán három olyan ér-
deklődő jelent meg, aki élni kívánt a törvény által biz-
tosított jogával. A november eleji falugyűlésen ellenben 
huszonöt lakos vett tevékenyen részt a településünket 
érintő aktuális problémák megvitatásában.
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Szegfű Pálné Ferenc Erzsébet 1913. december 

3-án született Geszteréden – Ferenc József, az utol-
só előtti magyar király uralkodásának idején, az 
első világháború előtti utolsó békeévben. Abban az 
esztendőben Tisza István, a Magyar Királyság 20. 
miniszterelnöke irányította az országot. Erzsike 
néni átélte a XX. század legjelentősebb eseménye-
it: mindkét világégést, az őszirózsás- és az 1956-os 
forradalmat is.

Erzsike néni féléves volt, amikor édesanyja meg-
halt; így őt – az ötödik gyereket – nagynénje nevelte 
fel Geszteréd egyik tanyáján. Tizenhárom éves korá-
ban fej- és hastífuszt kapott; az orvos le is mondott az 
életéről. De a sors másként döntött. Fiatal lányként 
érkezett a birisi tanyára, ahol a nagykállói Frischmann 
Ervin 180 holdas birtokán dolgozott gazdasági cseléd-
ként. Itt ismerkedett meg az apagyi születésű Szegfű 
Pállal, majd kötöttek házasságot 1935-ben. Házas-
ságuk azonban nem volt hosszú: Erzsike néni 1949. 
március 19-én, 36 évesen özvegy lett. 

A Rákosi-korszakban – a féktelen terror és a nép 
nyomorba taszítása idején – egyedül nevelte fel 
gyermekeit és gondoskodott idős édesapjáról, an-
nak haláláig. Három gyermeke született: Erzsébet 
(Kévés Mihályné, 1936-), József (Szegfű József, 
1937-) és Mária (Mudri Péterné, 1944-). Nagy 
Imre országlása idején kilépett a termelőszövetke-
zetből; emiatt csak későn (1970-ben) vették ismét 
vissza. Életének jelentős szakaszát Erzsébet lányánál 
élte le a Táncsics-telepen. 

Almási Katalin polgármester köszönti a családja 
körében ünneplő Erzsike nénit

A faluban senki nem emlékszik, hogy valaki is 
megélte volna a 100. születésnapját! Erzsike néni 
tehát az első matuzsálemi kort megélt birisi lakos! E 
jeles nap alkalmából – minden birisi lakos nevében 
is – szívből gratulálunk Erzsike néninek! 

Bár sokan úgy vélik, hogy a 13-as szerencsétlen 
szám, én mégis úgy gondolom, az idei sem volt 
rosszabb esztendő, mint a korábbiak! Ezt annak 
tükrében mondhatom, hogy a feladatfinanszíro-
zás következtében közel 53 millió forinttal keve-
sebb állami támogatásban részesült önkormány-
zatunk. A forráshiány azonban nem keserített el 
bennünket, sőt tettekre sarkallt, aminek az lett az 
eredménye, hogy ebben az évben több mint 47 
millió forintot sikerült nyernünk benyújtott pá-
lyázatainkon. 

A soványabb erszény természetesen nem gátolt 
meg bennünket abban sem, hogy évek óta meg-
ítélt támogatásainkat az idén is folytassuk. Így to-
vábbra is kedvezményes étkeztetéssel támogattuk 
hetvenöt időskorú lakosunkat, valamint nyug-
díjas köztisztviselőinket. Harmadik alkalommal 
hirdettük meg a felsőoktatásban tanulók számára 
a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatot, mellyel 
a szociálisan rászoruló továbbtanulókat kívánjuk 
támogatni. S ezek mellett az idén is támogattunk 
hat első lakáshoz jutó családot, és a helyi társadal-
mi szervezeteket.

A fentiek mellett természetesen végrehajtottuk 
a központi „akaratot” is. Ennek során március 
1-jével a Vörös Hadsereg utat Fő útra, a Mező 
Imre utcát pedig Mező utcára kereszteltük. A 
polgármesteri hivatal is változást ért meg: márci-
us 1-jétől az igazgatási feladatok ellátására Közös 
Önkormányzati Hivatalt alakítottunk Geszteréd 
Község Önkormányzatával. 

Dr. Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztéri-
um parlamenti államtitkára mellett ismét promi-
nens politikus látogatott községünkbe. Március 
26-án Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások mi-
nisztere vett részt iskolalátogatáson. A miniszter 
példaértékűnek és támogatásra méltónak nevezte 
azt az integrált oktatási rendszert, amit a helyi is-
kola az elmúlt kilenc évben megvalósított. 

Március-áprilisban a nyíregyházi Jósa András 
Múzeum régésze, Jakab Attila folytatott feltáró 
munkát a Templom-hegyen. Az ásatás eredmé-
nyeként kirajzolódtak a több mint ötszáz éves 
templom alapjai, s persze látható lett a két torony 
helye is. 

Szeptember végén – az „Itthon vagy – Magyar-
ország, szeretlek!” című országos kezdeményezés 
keretében – „Ősz-köszöntő” címmel idősek napi 
rendezvényen köszöntöttük tisztes kort megélt 
lakosainkat.

S az év még nem ért véget, hiszen kezdődnek a 
decemberi programok: mikulás nap, adventi idő-
szak, mindenki karácsonya, s a szeretet és béke 
napjai, amelyek átvezetnek bennünket egy újabb 
– várakozásokkal teli – esztendőbe.
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Október közepén Éberhardt Gábor (Észak-
Alföldi Környezetgazdálkodási Kft.) és Petró 
Árpád (Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.) 
ügyvezetők azzal fordultak a polgármesterhez, 
hogy tájékoztassa a lakosságot a gyűjtőedények-
kel kapcsolatos állásfoglalásukról, mely a követ-
kező:

„A Közszolgáltató a kommunális hulladékot 
kizárólag az ingatlantulajdonos által biztosított 
1 db szabvány 120 l-es gyűjtőedényből, vagy a Köz-
szolgáltatóval kötött egyedi szerződésben rögzített 
űrtartalmú és darabszámú szabvány gyűjtőedény-
ből, illetve a szabvány gyűjtőedény űrtartalmát 
meghaladó mennyiségű hulladék esetén a Társasá-
gunk emblémájával ellátott, Társaságunktól megvá-
sárolható szürke hulladékgyűjtő zsákból szállítja el.

Egyéb, a lakosság által gyűjtőedénynek használt 
hordóból, dobozból, zsákokból, valamint a Társasá-
gunk által a papír- és műanyag hulladék gyűjtésére 
kiosztott zsákokból nem szállítjuk el a kommunális 
hulladékot!

Nem szállítja el továbbá a hulladékot a Közszol-
gáltató abban az esetben, ha a hulladékgyűjtő edény 
szemmel láthatóan rossz állapotban van, ugyanis 
akkor fennáll annak a veszélye, hogy a gyűjtőedény 
az ürítés közben – de valójában a Közszolgáltató 
munkavállalóinak munkavégzésétől függetlenül – 
megrongálódik.

Fenti intézkedéseinkkel az ingatlantulajdonosok 
jogszabályban leírt kötelezettségeit szeretnénk ér-
vényre juttatni, ezáltal a közszolgáltatás minőségén 
szeretnénk javítani.

A gyűjtőedények megvásárolhatók műanyagipa-
ri termékeket árusító kereskedelmi egységekben, 
illetve a Nyíregyháza, Bokréta utca 22. számú Hul-
ladékkezelő Központ telephelyen.”

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.  
4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.  

Telefon: 42/594-500, e-mail: thg@thgkft.hu
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Az Egyesület ezt az esztendőt is tevékenyen 
hagyja maga mögött. Márciusban köszöntöttük 
a nőket, májusban pedig ruhaosztást szerveztünk. 
A Magyar Vöröskereszttől használt ruhákat kap-
tunk, melyek közül a tagjaink és a község lakói is 
szívesen válogattak. 

Ebben a hónapban „Családi napot” is tartot-
tunk, melyen főztünk, majd pedig lapcsánkát sü-
töttünk. Minden tagunk családja részt vett az ese-
ményen. A délutáni vetélkedő is jól sikerült, a fiúk 
focizással töltötték az időt.

Júliusban egynapos kirándulást szerveztünk Haj-
dúszoboszlóra.  Nagyon jól sikerült ez a nap is, min-
denki nagyon jól 
érezte magát. 
Az utazás támo-
gatója Almási 
Katalin Polgár-
mester Asszony 
és a Szabolcs Ta-
karékszövetkezet 
volt. Ezúton is 
szeretnénk meg-
köszönni segítsé-
güket!

A Béni gyerekek (János, Boglárka és Janka) a 
júliusi hajdúszoboszlói kiránduláson

Zárásként – az utolsó taggyűléssel egybekötött 
– karácsonyi ünnepséget tervezünk.

Kévés Jánosné – elnök
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Almási Katalin polgármester szeptemberben el-
küldte nyilatkozatát a Bursa Hungarica pályázat-
hoz való csatlakozásról. A csatlakozás, valamint a 
képviselő-testület támogató döntése alapján Ön-
kormányzatunk 2013-ban pályázatot hirdetett 
tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, mely a jelenlegi 
tanév második félévének, valamint a 2014/2015. 
tanév első félévének időszakára szól. A pályázatot 
biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szo-
ciális helyzetű főiskolai/egyetemi, nappali tagoza-
tos hallgatók, valamint felsőoktatási intézmény-
be még felvételt nem nyert érettségizett fiatalok 
nyújthatták be 2013. november 15-ig.

A képviselő-testület ez évi utolsó ülésén a követ-
kező diákok pályázatát bírálta el: Boros Henriett, 
Donka László, Ferencz Alexandra, Fodor Dániel, 
Herczku Alexandra, Mészáros Hajnalka Kármen, 
Radványi Diána, Reha Arnold, Rinyu Doloresz, 
Tóth Csilla és Tóth Nikoletta.

Adorján Anita – ügyintéző
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Papp Noémi (6) nagy-
csoportos óvodás: „Kará-
csonykor nem kell óvo-
dába menni. Apa és anya 
otthon van. Ünnep van. 
Esik a hó; szép fehér min-
den. Nagyon hideg van, 
szánkózunk, hógolyózunk 
és hóembert építünk. Jó 

illata van mindennek. Gyöngyökkel, gömbökkel, 
szalagokkal és szaloncukorral feldíszítjük a karácsony-
fát. Néha csillagot teszünk a tetejére. Meggyújtjuk az 
összes gyertyát. Karácsonykor csengő szól, mikor a 
Jézuska meghozza a sok-sok ajándékot. Jaj de dobog 
a szívünk! Ott van az egész család. Mikor együtt szok-
tunk lenni, együtt szoktuk énekelni a Jézuskát. Utána 
lefekvésig játszunk az ajándékokkal.”

 Záhonyi Lili (11) 5. 
osztályos iskolás: „Szá-
momra a karácsony a béke, 
a szeretet ünnepét jelen-
ti. Ilyenkor együtt van a 
család, sokat játszunk és 
beszélgetünk. A fenyőfa 
öltöztetése örömmel tölt el 
bennünket. Izgatottan vár-
juk az ajándékokat, amiket 
a fa alatt találunk Szenteste. Szüleimmel ezen a napon 
templomba megyünk. Szeretem a karácsonyt különö-
sen akkor, amikor havazik. Ilyenkor apával építünk egy 
hóembert az udvarra, majd elmegyünk szánkózni. Az 
ünnep alkalmával találkozom rokonaimmal, messzebb 
lakó családtagjaimmal. Együtt van a család és együtt 
vagyok mindazokkal, akiket nagyon-nagyon szeretek.”

Jendrek János (41) 
postai kézbesítő: „Az én 
karácsony várásom kvázi 
összetett dolog. Egyrészt 
ilyenkor köszönt rám az év 
végi nyugodtabb időszak, 
amikor az ünnep lehető-
séget biztosít egy kis pihe-
nésre saját családom és ro-
konaim körében. Másrészt 

jóérzéssel tölt el, hogy nem csupán a szeretteimnek 
okozhatok örömöt, decemberben ugyanis korábban 
viszem a nyugdíjat időskorú lakosainknak; s feleme-
lő és boldogító érzés, amikor meglátom szemükben a 
gyermeki csillogást! Végül pedig évvégén polgárőrként 
vigyázok arra, hogy senki ne ronthassa el az ünnep han-
gulatát. Röviden ezt jelenti számomra a karácsony.”

Bodnár István (49) 
közfoglalkoztatott: „Én is 
azt vallom, amit az embe-
rek többsége: a karácsony 
nem csupán Jézus születé-
sének története, a jó eljö-
vetelének várása, hanem a 
szeretet, a boldogság és a 
család együttlétének ün-
nepe. Igazából csak akkor 
vagyunk együtt az egész „nagycsaláddal”. A szokásos 
készülődést követően, Szenteste mindig templomba 
megyünk; az ünnepi vacsora után pedig beszélge-
tünk a magunk mögött hagyott év eseményeiről – jó 
és rossz dolgokról egyaránt. A karácsony két napját 
a testvéreimnél töltjük Nagykállóban és Ludastón. 
Ilyenkor nem csupán a testünk, a lelkünk is megpi-
hen kissé.”

László Mihályné Sop-
roni Szabó Ilona (75) 
főállású nyugdíjas: „Jelen-
tene valamit, ha az ember 
tudná, hogy mindenre és 
mindenkire jut. A kará-
csony megható ünnep, 
ami az embereket ma is 
összehozza. Csak a gyerek-
korunk (1940-50-es évek) 

egy másik világ volt. Akkor nagyon szép volt a kará-
csony, mert olyan hangulata volt, amiről manapság 
már elfeledkeztünk. Vártuk, mert olyan megható volt. 
Szinte minden karácsony hófehér volt. Kántáltunk, 
énekeltünk, a család mellett a barátainkkal is együtt 
voltunk; minden utcában találkoztunk kántálókkal, 
ami felejthetetlenné tette az ünnep hangulatát. Mára 
a család szétszóródott; nem találkozunk ilyenkor sem. 
Az igazi karácsony ma már csak egy szép régi emlék.”

A legmeghittebb ünnephez közeledve sokan már a karácsony hangulatában lebegnek: érzelmes dalokat 
hallgatnak, díszítik a lakást és az udvart, ajándékokat vásárolnak, takarítanak és vendégeket hívnak. Hosszú 
történetében a karácsony többször váltott már tartalmat és formát, s alakult pogány ünnepből keresztény ün-
neppé, majd mára éppen e keresztény vallási hevület szorul egyre inkább háttérbe és alakul át a meghitt családi 
együttlét lehetőségét biztosító, a hétköznapokat ellensúlyozó alkalommá. Nem szabad azonban elfelednünk, 
hogy „karácsony minden nap”! Egyedüli különbség, hogy ilyenkor fát állítunk és ajándékozunk. Ám a szeretet 
a mindennapokban kell, hogy része legyen az életünknek. … Az alábbiakban azt kérdeztük településünk egyes 
lakosaitól, számukra mit jelent a karácsony?
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Az Európai Unió Leonardo da Vinci mobili-
tási programjának köszönhetően – a nyíregyházi 
Empíria Európai Tanácsadó Nonprofit Kft. ko-
ordinálásában, a Nagykállói Kiemelten Közhasz-
nú Nonprofit Kft. szakmai segítségével –, egy 
munkatapasztalat szerző projekt keretében fiam, 
Csorba Mihály is Spanyolországba utazhatott 
október 19-én. 

A Motril városában töltött három hét alatt 
Misike a balkányi Káplár Péterrel, a szakolyi Per-
ge Mihállyal és Perge Katalinnal, a nagykállói 
Tóth Adriennel és Pécsi Ildikóval, valamint kísé-
rőivel, Cziotkáné Donka Erzsébettel és Bánszki 
Nórával élvezték az ibériai napsütést. Emellett 
természetesen dolgoztak is egy kertészetben, az 
andalúziai Aprosmonál.

A fiatalok az első napon megismerkedtek a 
szervezet tevékenységével, majd elkezdték ker-
tészeti gyakorlatukat. Ezt követően margarétá-
kat dugványoztak és bukszusokat ültettek át, de 
gyakorolták a szegfű ápolási munkáinak szinte 
minden fázisát, majd belekóstoltak a kertészeti 
árudák napi tennivalóiba is. 

A résztvevők nemcsak lelkesek voltak, de való-
ban kiváló és hasznos munkát végeztek a gyakorlat 
során. Ismét bebizonyosodott, hogy tartósan aka-
dályozott fiatalok képességeiknek megfelelő mun-
kakörnyezetben produktív munkára alkalmasak. 
Személyiségük pozitív irányba fejlődött, látva a 
napi teljesítményük eredményét. Hasznosaknak, 
ügyeseknek érezhették magukat, és ettől önálló-
bakká, bátrabbakká, nyitottabbakká váltak. 

A fogadószervezet biztosította az utazás-, a 
szállás- és étkezés költségét, valamint a biztosí-
tási díjat. Az oda-visszaútra szükséges költőpénz 
előteremtése azonban a szülők gondja volt. Er-
ről értesülve néhány empatikus birisi a projekt 
támogatása mellett döntött. Az elhatározást 
tett követte, melynek eredményeként 100 euro 
(30.000 Ft) gyűlt össze Misike számára. Köszö-
nöm az ő nevében is!

Csorba Mihályné 
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A Mo il ár áb öl  hár  hét la

A Civil Kontroll Egyesület Biriben első alkalom-
mal osztott élelmiszert az arra rászorulóknak. Mi-
vel az Élet Bölcsője Közhasznú Egyesületnek már 
évek óta ez a gyakorlata a községben, s együttmű-
ködési megállapodás is van a két egyesület között, 
így kézenfekvő volt, hogy egymást segítve szállít-
juk ki az élelmiszert. Hadd ragadjuk meg az alkal-
mat, hogy itt, a Hírmondó hasábjain keresztül te-
gyük kétséget kizáróan egyértelművé: kizárólag az 
Egyesület jogköre eldönteni, hogy kinek, mennyi, 
s mit tartalmazó csomagot kapjon egy-egy állam-
polgár. Természetesen mi is szeretnénk minden 
egyes itt élőnek élelmiszert osztani, de erre sajnos 
nincs lehetőségünk. Még egy ugyanilyen akciónk 
lesz Újév előtt, majd az Élet Bölcsőjének valami-
kor tavasz környékén, de a lehetőségeink végesek. 

A két egyesület megpróbált helyi termelőktől 
kettő zsák étkezési burgonyát kedvezményes áron 
beszerezni, hogy abból kb. 15 embernek fejenként 
4 kg-ot kiosszon,  de nem találtunk eladó bur-
gonyát a faluban, így tíz kg kenyeret vásároltunk 
még, s a CINTIA ABC munkatársai segítségével 
juttattuk el a szegényebb sorsúaknak. Nekik külön 
köszönet!

A két egyesület munkatársai hamarosan felke-
resik a 75 évnél idősebbeket, s bevonják Biri idős 
polgárait egy országos projektbe, amely idősek 
gondozását vállalta fel. A tevékenység önkéntes, 
vagy ún. téli közmunkaprogram keretében is vé-
gezhető, erre a Belügyminisztérium külön for-
rást biztosít(hat) a munkatársaknak. Balkányból, 
Nyíregyházáról, s Nagykállóból is ígértek segítsé-
get terveink megvalósításához. A kezdeményezés 
egyébként Budapestről indult, egy kormánypárti 
képviselőnő a projekt kiötlője. A kapcsolatot már 
felvettük a szervezettel, nem is olyan sokára konk-
rét cselekvési tervvel állunk a nyilvánosság elé. 

Tóth Béla – elnök 
Varga-Tóth Norbert – elnök
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Szilveszter
December 31-e az év utolsó napja és egyidejűleg 

I. Szilveszter pápa (314-335) emlékünnepe. Bár ő 
maga nem túl jelentős személyiség, uralkodásának 
idejére esett a kereszténység történetének első nagy 
fordulópontja. A római birodalom akkori uralko-
dója, Nagy Konstantin császár (306-337) ugyanis 
nemcsak hogy felhagyott a keresztények üldözésével, 
intézkedései az egyházat egyenesen az állam első in-
tézményévé emelték.

Nagyon fontos szerepet kapnak szilveszterkor az 
e naphoz kötődő zajkeltő szokások, melyek célja az 
ártó, rontó erők távol tartása a háztól. Eszközei igen 
változatosak: karikás ostor, duda, csengő, kolomp, 
manapság pedig a trombita, a petárda és a tűzijá-
ték. Ismert szokás volt vidéken a nyájfordítás is. A 
cél az volt, hogy az állatok felébredjenek és a másik 
oldalukra feküdjenek, így gondolták szaporaságukat 
biztosítani.

Természetesen szilveszterkor is jártak a legények 
házakhoz köszöntőt mondani, vagy éppen valamely 
tréfás jelenettel a háziakat jókedvre deríteni.

Újévi szokások
A január 1-jei évkezdés a Gergely-féle naptárre-

form után vált általánossá. Az újév első napjához 
számos hiedelem, babona kötődik, mert ennek a 
napnak a lefolyásából következtettek az egész évre. 
Így például semmit sem szabad ezen a napon kiadni 
a házból, mert akkor egész évben minden kimegy 
onnan. Igyekeztek tartózkodni a veszekedéstől, házi 
viszálykodástól.

Női munkatilalmi nap is volt: nem szabadott 
mosni, varrni, fonni, de az állatokat sem fogták be 
újévkor. Azt tartották, ha újév napja reggelén az első 
látogató férfi, az szerencsét hoz, ha nő, az szerencsét-
lenséget. Szokás volt kora reggel friss vízben mosa-
kodni, hogy egészségesek maradjanak. Aki reggel a 
kútról elsőnek mert vizet, úgy mondták, elvitte az 
aranyvizet, egész évben szerencsés lesz. Egyes vidé-
keken a mosdóvízbe egy piros almát is tettek, ami 
szintén az egészség jelképe.

Táplálkozási tilalmak is kapcsolódnak ehhez a 
naphoz. Baromfit nem lehetett enni, mert a tyúk el-
kaparja a szerencsét, ellenben ajánlatos a malachús 
fogyasztása, mert az kitúrja a szerencsét. A szemes 
terményeket is ajánlatos enni (babot, lencsét), mert 
akkor sok pénzük lesz a háziaknak. Sok vidéken ré-
test sütöttek szintén az analógia jegyében (hosszúra 
nyúlik az élet, mint a rétestészta.) 

Szép hagyomány újév napján, hogy fiúgyerekek 
és legények házról-házra járva verses jókívánságokat 
mondanak a háziaknak, akik cserébe megvendégelik 
őket. Ez a szokás még ma is sok helyen fennmaradt. 

Egyes falvakban az újévköszöntők a portákon ga-
bona magvakat szórnak szét, hogy bő termés legyen. 
Ezeket a magokat aztán a tyúkoknak adták a háziak, 
hogy sokat tojjanak. 

A hajnali időjárásból az egész évre jósoltak, ha 
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szép idő volt, mezőgazdasági szempontból jó lesz az 
esztendő, ha csillagos az ég, rövid lesz a tél.

Bizonyos szokások napjainkban is elevenen élnek, 
gondoljunk csak az esztendőről esztendőre visszatérő 
újévi fogadalmakra, de szintén ismert manapság is 
az a vélekedés, miszerint „amilyen az újév első nap-
ja, olyan lesz annak minden napja”. Valószínűleg ez 
a hiedelem az oka a szilveszteri mulatozásnak és az 
éjféli pezsgő-ivásnak is. Így kívánunk az önfeledt 
ünnepléssel boldogságban gazdag újévet biztosítani 
magunknak.

Az év vége és az újév kezdete újra és újra külö-
nös bűvölettel hat az emberekre. Ilyenkor, mindenki 

boldogabbnál boldogabb újévet kíván. Az emberek 
fogadkoznak, hogy ez az év más lesz, mint a többi, 
tele vannak reménnyel és lelkesedéssel, visszatekinte-
nek az eltelt időre és számot vetnek eddigi életükkel.

Szerintem szükségünk van fogadalmakra, jó kí-
vánságokra. Vagy azért, mert reményt és erőt adnak, 
vagy azért, mert ezáltal keretet kap az életünk. Hasz-
nosak abból a szempontból is, hogy egy rendszert 
alakít ki az ember a fejében, az elképzeléseiről, terve-
iről és a jövőről. Fontos azonban, hogy az újévi foga-
dalmak és az elhatározások ne merüljenek feledésbe 
az idő múlásával.

Tóth Marianna – könyvtáros
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A Teleház, a község teljes lakossága felé nyitott, 

korosztálytól függetlenül. Segítséget nyújtunk:
- különböző szolgáltatóknál (E.ON, Tigáz, 

T-Com stb.) történő ügyintézésekhez szük-
séges információk és formanyomtatványok 
internetről történő letöltésében,

- elektronikus ügyintézésekben,
- önéletrajzok elkészítésében,
- információk szerzésében bármely területen.

Továbbá lehetőség van – térítés ellenében – 
nyomtatásra, fénymásolásra, számítógép- és inter-
net-használatra és újabban, már szkennelésre is. 
Minden információért, segítségért hozzánk fordu-
lót szívesen segítünk, hogy együtt keressünk választ 
problémáira, a világhálón keresztül.

A Teleház hétköznapokon 900-1700 óra között 
várja az érdeklődőket!
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A „Szent Miklós Udvara” dolgozói

Az általános iskolások műsora

Az Estike Népdalkör ünnepi előadása

A meghívottak közül ketten: 
Balogh Ferenc és Kiss János

AzAz á áltltalalánán  i iskskololásásokok űsűs

AzAz E E ikik NéNépdpdalalkökö ünün pipi lőlőadadásás

A A ghghívívív k k köközüzüzül l keke

A Magyar Televízió kezdeményezésére nagyszabású 
kormányzati összefogás indult „Itthon vagy – Magyaror-
szág, szeretlek!” címmel. A kezdeményezés célja hazánk 
értékeinek, hagyományainak bemutatása volt. Az ösz-
szefogás egyik elemeként szeptember utolsó hétvégéjén 
nagyszabású programsorozat került megrendezésre or-
szágszerte, melyet a közmédia csatornái is közvetítettek. 
Természetesen Önkormányzatunk is csatlakozott a kez-
deményezéshez, s „Ősz-köszöntő” címmel idősek napi 
rendezvényen köszöntöttük tisztes kort megélt lakosa-
inkat. A szeptember 28-i megemlékezésen Almási Ka-
talin polgármester köszöntötte a nyugdíjasokat, majd 
a „Szent Miklós Udvara” Szociális Alapszolgáltató In-
tézmény dolgozói, a Dankó Pista Egységes Óvoda-böl-
csőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, 
Kollégium és Alapfokú Művészeti iskola diákjai, végül 
pedig az Estike Népdalkör tagjai örvendeztették meg 
műsorukkal településünk szépkorú lakosait. Természe-
tesen az idén sem maradt el a megvendégelés: töltött 
káposztával, rétessel, üdítővel, s egy-egy szál virággal 
kedveskedtünk a megjelenteknek.

A program záróakkordjaként – szeptember 29-én 
2130 órakor – a Faluház mögötti téren (közel negyven 
érdeklődő jelenlétében) meggyújtottuk a Mihály napi 
tüzet.

Ki is Szent Mihály, és miért emlékezünk meg róla? 
A Magyar Néprajzi Lexikon szerint az egyház e napon, 
szeptember 29-én Szent Mihály arkangyal megjelenésé-
re emlékezik. A legenda szerint az olaszországi Garganó 
hegyen jelent meg, ahol tiszteletére templomot is épí-
tettek. Kultusza először a keleti egyházban bontakozott 
ki, majd Európa-szerte, de főleg Dél-Európában terjedt 
el. Az Utolsó Ítélet angyalaként a lélek jó és gonosz 
cselekedeteit mérlegeli. A középkori Magyarországon 
Szent István korától nagy kultusza volt. Az ünnep a 
gazdasági év őszi fordulójára esett, ebből következően 
főként gazdasági élettel összefüggő hiedelmeket és szo-
kásokat, időjárási megfigyeléseket fűztek hozzá. Mihály 
nap az őszi napforduló is egyben. Ezen a napon a fény, 
a Nap erejének, tüzének csökkenése eléri az egyensúly 
állapotát, a nappal és éj egyforma hosszú. E naptól a 
sötétség válik erősebbé.

Hegedűs Mihály
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Almási Katalin polgármester a következő gon-
dolatokkal kezdte „Ősz-köszöntő” című ünnepi 
beszédét: 

„Az Egyesült Nemzetek Szervezete először 1991-
ben, huszonkét évvel ezelőtt rendezte meg az idősek 
világnapját, azóta minden év október 1-jén megem-
lékezünk a Föld mintegy hatszázmillió lakosáról. S 
természetesen hazánk lakosairól is, hiszen Magyar-
országon ma minden ötödik ember időskorúnak szá-
mít, vagyis már betöltötte a hatvanadik életévet – ez 
kétmillió embert jelent.

 Ez az egyetlen nap azonban kevés. Nekünk, fia-
taloknak és középkorúaknak azon kell dolgoznunk, 
azért kell tevékenykednünk, hogy az idős emberekre 
évente ne csak egy napig irányuljon a fiatalabbak fi-
gyelme, hanem 365 napon át. 

El kell érnünk, hogy az idősebbek az év minden 
napján érezzék a család, a társadalom, az önkor-
mányzat megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van 
rájuk, érezzék, hogy vannak dolgok, amit ők jobban 
tudnak, vannak dolgok, amit csak ők tudnak, hiszen 
az élet során felgyülemlett tapasztalatot nem pótol-
hatja semmi, az évek során megélt helyzetek nem 
sűríthetők egy könyv lapjaira, vagy egy elmondott 
történetbe.”

Településünk legidősebb lakosai nem tudtak meg-
jelenni az ünnepségen, ezért őket (Szegfű Pálnét, 
Svank Jánosnét és Barkaszi Miklósnét) – október 
2-án – Vasas László alpolgármester köszöntötte ott-
honukban ajándékkosárral és virággal.
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A 100 esztendős Erzsike néni és családja

Erzsike néni és a 100 megélt esztendőt tanúsító 
miniszterelnöki emléklap

A december 4-én 60. házassági évfordulóját 
ünneplő Kévés Mihály és neje Szegfű Erzsébet

A 100 ztendő Erzsik néni é aládja
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Visszakapni az ünnepet magát,

Újra élni a fénylő csodát.
Ámuló szemmel nézni a karácsonyfát,

Beszívni erdő-üzenete illatát.
Érezni a szeretettől meleg szobát,
Tudni odakint december havát.
Hallgatni a csengettyű hangját,
Édesanyám kedves hívó szavát.
Állni megilletődötten, némán,

Mint gyerekkorok Karácsonyán.
Hinni ajándékozó Jézuskát,

És sírni, kisírni évek bánatát.
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A Nemzeti Könyvtár sorozat 1-14. kötete ér-

kezett könyvtárunkba október 1-jén. A Nem-
zeti Könyvtár a magyar írott kultúra legjavát 
gyűjti egységes kiadványba. A válogatás első 
szempontja az olvasmányosság, a második a 
sokszínűség, a harmadik pedig nemzeti önbe-
csülésünk erősítése. 

A Nemzeti könyvtár olyan családi olvasmány-
tárat kínál, amelynek köteteit olvasni öröm, 
amelynek útirajzai nyomán képzeletben bejárhat-
juk Magyarországot, amelyből megfőzhetjük leg-
jobb ételeinket, e könyvek meséit felolvashatjuk 
gyermekeinknek, a rendkívüli személyiségeket 
figyelemmel kísérve kalandozhatunk a magyar 
múltban, átélhetjük történelmünk katartikus pil-
lanatait, és újra gyönyörködhetünk a vitathatat-
lan magyar irodalmi remekművek szépségében és 
erejében.

A Nemzeti Könyvtár felfelé nyitott sorozat, hét 
rovattal: írók, ízek, mesék, tájak, ünnepek, hősök, 
valamint ritkaságok.

A sorozat köteteit minden Kedves Olvasónk-
nak és betérő érdeklődőnek szívből ajánlom!

Tóth Marianna – könyvtáros 
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Hozzávalók 12 főre: 50 g vaj vagy Rama, 60 g 
cukor (én lágy, melaszos sötétbarna nádcukrot hasz-
nálok, nagyon finom), 125 g méz, 250 g finomliszt, 
egy tasak sütőpor, fél teáskanál szódabikarbóna, 
egy-egy teáskanál őrölt fahéj, reszelt friss gyömbér, 
szegfűszeg, szerecsendió, szegfűbors, egy citrom héja 
reszelve, egy narancs héja reszelve, egy tojás.

A díszítéshez: 120 g porcukor, egy tojásfehérje.

Elkészítés: Egy lábasban felolvasztjuk a vajat, mé-
zet, és a cukrot – egyszerre az összetevőket –, majd 
hideg vízfürdőbe állítva hagyjuk kihűlni. A lisztet, 
sütőport, szódabikarbónát és a fűszereket, valamint 
a reszelt héjakat összekeverjük egy másik tálban. A 
kihűlt mézes masszában elkeverünk egy egész tojást, 
majd ezután a lisztes keverékkel összedolgozzuk. Ezt 
követően 5-12 órára hidegre tesszük. Sütőpapírral 
kibélelünk sütőlemezeket, vagy tepsiket. A tésztát 
3 mm vastagságúra nyújtjuk lisztezett felületen, és  
különböző formákkal kiszúrjuk, s a sütőlemezek-
re helyezzük kissé tágasan, hogy ne nőjenek össze. 
200 °C-ra előmelegített sütőben 7-8 percig sütjük.

Hagyjuk kihűlni sütés után, és díszíthetjük cukor-
mázzal, amit porcukorból és egy tojásfehérjéből ve-
rünk habbá, majd habzsákból rányomjuk a díszítést 
a figurákra, és hagyjuk megszáradni. Jó étvágyat!

Kellemes ünnepeket kívánok!
Vajákos Biri
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Marozsán Dominik Miklós
(édesanyja: Vaskó Anita) február 23.

Tóth Zselyke Lili
(édesanyja: Körte Melinda) május 21.

Koncsos Márkó Martin
(édesanyja: Koncsos Ilona) június 25.

Tóth Levente Kenéz
(édesanyja: Papp Emese) július 13.

Balla Dorka
(édesanyja: Belme Viola) augusztus 16.

Szilágyi Áron Viktor
(édesanyja: Tóth Viktória) augusztus 22.

Bajza Gábor
(édesanyja: Szilágyi Ibolya Borbála) szeptember 20.

Szilágyi Bálint
(édesanyja: Mátyás Nikoletta) szeptember 30.

Szilágyi Sándor
(édesanyja: Debreceni  Tímea) október 19.
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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.
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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

Ferencz Zsuzsanna & Gulyás Tibor 
december 20-án
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Almási Katalin polgármester november 29-én – a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 7. 

§ (1) bekezdése alapján – kivette az állampolgársági esküt négy honosított személytől, majd pedig átadta az ok-
mányokat és az okiratokat állampolgárainknak: Pilipcsinec Viktornak (1967), Román Erzsébetnek (1967), 
Turzai Marinának (1970) és Turzai Vladimirnak (1988). Szívből gratulálunk magyar állampolgárainknak!

Magyar Györgyné (Kádár Ilona, 78) november 10.
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Szent Mihály Görög katolikus templom
December 24. 800 Királyi imaórák 
 1800 Szentesti szertartás
December 25. 1000 Jézus Krisztus születésének 
  ünnepe
December 26. 1000 Az Istenszülő emlékezete
December 27. 1000 Szent Liturgia
December 29. 1000 Szent Liturgia
December 31. 1800 Hálaadás Szent Liturgia
2014. január 1. 1000 Szent Liturgia

Szent Antal Római katolikus templom

December 24. 1900 Szentesti mise
December 25. 1100 Karácsonyi mise
December 26. 1100 Karácsonyi mise
2014. január 1. 1100 Újévi mise
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Biri, Fő út 92. szám alatti összkomfortos családi ház, 
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Telefon: +36-30/515-62-63
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A Biri Hírmondó publicistái és fotósai:
Almási Katalin, Adorján Anita, 

Keményné Barna Angéla, Tóth Marianna, 
Zakar Erzsébet, Gyirán Zoltán, Hegedűs Mihály, 

Katona István és IQ. Szálku István.
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Kedvezményes fenyőfavásár Biri Főterén magán-
személyeknek és viszonteladóknak a termelőtől!

Luc-, ezüst- és normand fenyő vágva vagy 
cserépben termelői áron.

Lehetőség van a lábonálló fenyőfa kiválasztására a 
termőterületen, a birisi horgásztó szomszédságában. 

Vágás az Ön igénye szerint!
Érdeklődni: Barna Ilunál a 

20/315-8177 telefonszámon!


