Polgármesteri köszöntő
Az esztendő legmeghittebb ünnepéhez közeledve
gondolataink egyre-másra elkalandoznak, hazaszállnak a reményeinkben mindig megjelenő meghitt,
fenyőillatú karácsony estéhez. Több mint kétezer esztendeje ünnepeljük Jézus születését, mégsem akadt
még soha két egyforma szenteste. Nem is csoda, hiszen a körülöttünk folyamatosan változó világ mindig
új tartalommal, új felismerésekkel gazdagít bennünket, így alakítva át mindig mássá, mindig varázslatosabbá a karácsonyt.
Úgy érzem, a mögöttünk hagyott esztendő is nagy
változásokat, életre szóló tanulságos felismeréseket hozott számunkra. Polgármesterként éppúgy, mint szülőként, vagy iskolaigazgatóként napról-napra szembesültem lehetőségeink egyre szűkölő sorával. Ezt éljük
most meg mindannyian.
Meggyőződésem, hogy községünk mégis sikeresen
búcsúzhat 2014-től. Most az ünnepvárás napjaiban
megtiszteltetés számomra, hogy községünk polgármestereként egy olyan közösség részeként dolgozhatok, akik egymást is segítve, összefogva építik és formálják kis falunk jelenét és jövőjét.
Az adventi várakozás időszakában az összetartozás,
a szeretet érzése járja át szívünket, régi ismerősök, rég
nem látott rokonok találnak újra egymásra. Ebben
a mai elszemélytelenedő világban minden eddiginél
nagyobb szükségünk van a szeretetre, megbocsátásra,
egymás megbecsülésére. Ha egymást tápláljuk szeretettel és kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és
örömet adhatunk egymás életének.
Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és a vele
járó békesség tegye széppé és feledhetetlenné az ünnepeket!

Az ünnepen az emberek félreteszik az ellentéteket
és megbékélnek egymással. Az ünnep szépségét nem
az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy
olyan ajándékkal, amiből mindenki kaphat, amit
mindenki adhat, s ez nem más, mint a szeretet.
Kívánom, hogy karácsony ünnepén töltse el mindenki szívét a béke és segítsen mindnyájunkat testi,
szellemi és lelki megújuláshoz, hogy az újesztendőt
nyugodt szívvel és újult erővel kezdhessük!
Minden birisi lakosnak, családnak áldott, békés
szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben
gazdag új esztendőt kívánok!
Almási Katalin – polgármester

Ha az ünnep elérkezik
Márai Sándor (1900-1989) a következőképpen fogalmazta meg az ünnep áhítatát: „Ha az
ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent,
ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet
nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a
régieket, milyen áhítatosan, milyen körülményesen,
mennyi vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.”

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben bővelkedő boldog új esztendőt kívánunk
minden birisi lakosnak, valamint minden olvasónknak! A Biri Hírmondó ez évi publicistái és
fotósai: Adorján Anita, Almási Katalin, Almási
Lászlóné, Bohács Györgyné, Ferencziné Kerezsi
Eleonóra, Keményné Barna Angéla, Kévés Jánosné,
Markóné Szálku Ildikó, Tóth Marianna, Vajda
Miklósné, Zakar Erzsébet, Belme György, Gyirán
Zoltán, Hegedűs Mihály, Katona István, Mudri
Péter, valamint Szálku István.
Biri Hírmondó
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Az önkormányzati választás
eredménye
Biri Község választópolgárai 1990 óta immár 7.
alkalommal vehettek részt általános önkormányzati
képviselő- és polgármester választáson, s adhatták
le voksukat lelkiismeretük szerint azokra, akiket
méltónak tartottak a képviselői és polgármesteri
feladatok ellátására. Az önkormányzati választás a
választójogosultak nagyszámú részvételével zajlott.
Az 1155 választásra jogosult polgár közül 611 fő,
azaz a választópolgárok közel 53%-a adta le voksát a
megyei közgyűlés listáira, valamint az önkormányzati képviselő- és polgármester-jelöltekre.
A képviselőválasztás eredménye
Ssz.
Név
Szavazat
1.
Vajda Pál
103
2.
Fábián Éva
89
3.
Molnár László
186
4.
Almási Katalin
270
5.
Varga-Tóth Norbert
78
6.
Szőllősi Tamás
298
7.
Hegedűs Mihály
114
8.
Szálku István
217
9.
Molnárné Katona Ilona
166
10.
Katona István
154
11.
Herczku Tamás Pál
261
12.
Tóth Béla
125
13.
Vasas László
294
14.
Stock István
218
15.
Palicz György Tamás
260
Amint az a fenti táblázatból jól látható a képviselőválasztás eredményeként Szőllősi Tamás, Vasas László,
Almási Katalin, Herczku Tamás Pál, Palicz György Tamás és Stock István szerezte a legtöbb szavazatot és lett
települési képviselő. Almási Katalint azonban polgármesterré is megválasztották a biri választópolgárok, így
a képviselői listáról a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt, Szálku István került a képviselő-testületbe.
A polgármester választás eredménye
Ssz.
Név
Szavazat
1.
2.

Szilágyi Mihály
Almási Katalin
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Az önkormányzati választás napján lépett hatályba az önkormányzati törvény számos szakasza, mely-nek következtében a hetedik önkormányzati válasz-tás sem volt könnyebb, mint az
előző fél tucat. Már csak azért sem, mert az új
jogszabályok új eljárás-rendet alakítottak ki.
Az alakuló ülés kezdő momentumaként Gyirán
Zoltán jegyző tájékoztatta az ülésteremben lévőket,
hogy „… a hatályos rendelkezések alapján a választás eredményét megállapító Helyi Választási Bizottság
(HVB) a választás eredményének jogerőssé válását követő három napon belül köteles átadni a megbízólevelet a megválasztott képviselőknek és a polgármesternek. Ugyanakkor az önkormányzati törvény akként
rendelkezik, hogy a képviselő-testület az alakuló ülését
a választást követő tizenöt napon belül tartja meg,
amit a polgármester hív össze és vezet. Almási Katalin
polgármester úgy döntött, hogy a két eseményt együtt
bonyolítja le, ennek következtében október 15-ére hívta össze az alakuló ülést, melynek keretében történik
meg a megbízólevelek átadása.”
A 2014. október 15-i alakuló ülésen tíz napirendet tárgyalt, illetőleg hallgatott meg az új – immáron öt évre választott – képviselő-testület. Az első
napirend keretében Belme György, a HVB elnöke
tájékoztatta a meghívottakat és az érdeklődőket a
helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2014. évi általános választásának biri eredményéről. Ezt követően a HVB elnöke előbb a települési
képviselőktől, majd pedig a polgármestertől vette ki
az esküt: „Én, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom,
hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemből eredő feladataimat Biri község fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem,
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. (Az
eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!”

205
391

2014. október 12-én azonban nemcsak a helyi
testületről dönthettünk; voksolhattunk ugyanis a
megyei közgyűlés képviselőire is. A listán szereplő
szervezetek a következő eredményt érték el községünkben: Összefogás 57, DK 25, Jobbik 155,
MSZP 64, FIDESZ-KDNP 271, Nyugodt Hétköznap 6 szavazat.
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Az alakuló ülés

Almási Katalin polgármester és a választás
eredményét ismertető Belme György HVB-elnök

A következő lépésben a HVB elnöke átadta a testület tagjainak az esküokmányt és a megbízólevelet.
Belme György – a helyi választási bizottság tagjai
nevében is – gratulált a polgármester és a települési
képviselők megválasztásához, s azt kívánta, hogy az
elkövetkező öt évben tegyenek meg mindent azért,
hogy községünk tovább fejlődhessen és az itt élő, mindennapjaikat itt töltő emberek elégedettek legyenek
tevékenységükkel.
Belme Györgyöt követően Vitai László római katolikus apát kért szót Polgármester Asszonytól, s többek
között a következőket mondta: „Az esküben elhangzott az „Isten engem úgy segéljen!” Minden hivatalt úgy
kell felfogni, mint Isten rendelését, a közjó minél tökéletesebb megvalósítását, a haza jövőjének biztosítását,
a nép értékeinek ki-művelésére, Isten rendelésére. Az a
szép ebben a gondolatban, hogy azt mondja a szöveg „Isten küldöttje minden képviselő, minden tisztviselő.” …
A tisztség azoknak adatik, akik vállalják, ha szükséges.
Fontos, hogy a tudásukat pontosan meg tudják mutatni;
egész biztos, hogy mindenkiben sok érték van. Ha ezt úgy
használják föl, hogy kiegészítik egymást, akkor ez az öt
esztendő nagyon áldásos lesz. … Kérem az Istentől a Polgármester Asszonynak, a megválasztott képviselőknek, az
egész községnek, hogy Isten áldása kísérje munkájukat!”

Az ülés következő napirendje a polgármesteri és alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés, valamint a
képviselői tiszteletdíj megállapítása volt. A két tisztségviselő írásban lemondott a juttatásokról, ennek
megfelelően a települési képviselők sem állapítottak
meg tiszteletdíjat maguknak.
A vonatkozó törvény alapján 2015. április 15-ig a
képviselő-testületnek el kell fogadnia a 2014-2019.
évi önkormányzati ciklus idejére szóló gazdasági programot. A program elkészítésével és beterjesztésével a
testület Vasas László alpolgármestert bízta meg, aki az
Ügyrendi Bizottság segítségével teljesíti majd a megbízatást. Az elmúlt ciklus programja az önkormányzati
honlapra is felkerült, hogy mindenki elmondhassa véleményét, megtehesse javaslatait.

Vasas László alpolgármester, valamint Szálku István
és Herczku Tamás Pál önkormányzati képviselők

Vitai László római katolikus apát, Hegedűs Mihály és Nagy István görög katolikus parókus
A képviselő-testület – az új szabályozásnak megfelelően – már az alakuló ülésen megalkotta a szervezeti
és működési szabályzatát, melyben többek között rögzítette, hogy csak egy alpolgármestert választ, s csupán
egy bizottságot hoz létre a ciklus idejére.
Az elfogadott SzMSz alapján választotta meg a testület az Ügyrendi Bizottságot, melynek elnöke Szőllősi Tamás, két tagja pedig Stock István és Szálku István
lett.
Ezután került sor az alpolgármester megválasztására. Az önkormányzati törvény szerint a képviselőtestület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére alpolgármestert választ. Almási
Katalin polgármester Vasas Lászlót javasolta alpolgármesternek, akit a képviselő-testület meg is választott.

Az alakuló ülés záró napirendi pontjaként a jegyző
tartott tájékoztatást a képviselői jogokról és kötelezettségekről. Felhívta a figyelmet, hogy a választás napján
több rendelkezés lépett hatályba. Így például megemlítette, hogy az eskütételt követő három hónapon belül
minden képviselő köteles részt venni a kormányhivatal
által szervezett képzésen; a képviselő megválasztásától
számított harminc napon belül köteles kérelmezni felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba; végül
pedig azt, hogy a képviselő megválasztásától, majd ezt
követően minden év január 1-jétől számított harminc
napon belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni.
Az ülést Almási Katalin polgármester zárta be, gratulálva képviselőtársainak a megválasztásukhoz, megköszönve a választási bizottság tagjainak pontos, lelki-ismeretes és a jogszabályokon alapuló munkáját, s
reményét fejezte ki, hogy a következő öt esztendőben
is úgy fog dolgozni a képviselő-testület, hogy munkája eredményeként Biri továbbhalad a fejlődés útján.
A falu első embere azt is kérte a képviselőktől, hogy
a múltat zárják le, tegyék félre a személyeskedéseket,
s csak a következő ciklus feladataiban serénykedjenek.
Keményné Barna Angéla – köztisztviselő
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Háztartástani ismeretek

Aki birisiként született...

Óriási élmény volt tanítani ezeket a nagyszerű
embereket. Kölcsönösen sokat kaptunk egymástól, nagyon lelkes csapat volt. A lányok, asszonyok, nagymamák szinte családtagokká váltak.
Új barátságok szövődtek, kisebb csoportokban
közelebbi emberi kapcsolatba kerültek. A jó barátokkal megoszthatták az örömeiket, bánataikat.
Nagyon sokat tanultunk egymástól, emberségből
épp úgy, mint sok hasznos dologról. Felfrissítettük
az iskolai ismereteinket, de persze sok újdonsággal
is kibővítettük.
A praktikus ismeretekre nagy hangsúlyt fektettünk. A gazdálkodás, a háztartásvezetés, a házi
praktikák, a házi munka, a növénytermesztés az
állattenyésztés is napirendre került. Kiemelten
foglalkoztunk hagyományainkkal, ünnepeinkkel,
a népszokásokkal, népi ételekkel. Nagyon sok
olcsó és hagyományos étellel ismerkedtünk meg,
sokat sütöttünk, főztünk. Olcsó leveseket, parasztételeket, nagyanyáink ételeit főztük nagy lelkesedéssel. Bizony jól sikerült valamennyi, mert soha
nem maradt egy morzsa sem.
Óriási élmény volt az „osztálykirándulás” is:
Boldog-kőváralján, Felsődobszán és Tokajban jártunk. Külön köszönet a Dankó Pista Iskolának az
utazás biztosításáért és a vendéglátásért! Köszönet
illeti valamennyi szervezőt, aki ennek a képzésnek
a létrejöttében segített. Különösen nagy szeretettel
köszönjük a csoport és a magam nevében, Almási
Katalin polgármester asszonynak, hogy létrejött ez
a képzés. Remélem hasonló élményeket kapott valamennyi képzésben részt vett hallgató is, nemcsak
én gazdagodtam sok új baráttal.
Természetesen nincs vége! Úgy határoztunk
többen a csoportból, hogy nem szakadunk el egymástól. Létrehozzuk a faluban a háziasszonyok
klubját. Nyitottak vagyunk, bárki csatlakozhat
hozzánk. Célunk, a nagyanyáink hagyományainak
továbbadása, egymás segítése, új praktikák megtanulásában, valamint a jó barátság megtartása. Kezdetben havonkénti egy találkozót gondoltunk ki.
Várjuk a jelentkezőket, érdeklődőket!
Ferencziné Kerezsi Eleonóra – oktató

Birisiek mindenhol vannak, akkor is, ha nem
éppen Biriben laknak. Így szoktam én találkozni
Nyíregyházán (és túrázásaim alkalmával) egykori
munkatársammal Vasas Györggyel, aki november
19-én töltötte be 51. életévét. Gyuri 1986 óta lakik
„bevándorlóként” a megyeszékhelyen.
Az apropó, ami miatt ismételten beszélgetésbe
elegyedtünk az, hogy az elmúlt évben bármerre
is járt, lefotóztatta magát a birisi zászlóval, azzal a
címeres zászlóval, amit 2013 őszén kért és kapott
Almási Katalin polgármester asszonytól.
Az ötletet az adta, hogy Gyuri úgy gondolja,
és úgy érzi: „Aki birisiként született, az birisiként
is hal meg!” Emellett pedig mindig is büszke volt
arra, hogy Biriben született. A túrázásai (futás, hegyi túra, országúti és mountain bike) idején tehát
mindig magánál tartja kicsiny zászlónkat, s ha egy
örök emléket szeretne megörökíteni, elkészítteti valamelyik barátjával a fényképet. Ebből is kiderült,
hogy Gyuri egy – a Swinica meghódítása során ös�szekovácsolódott – baráti társaság tagjaként hódol
szenvedélyének: Bálint Istvánnal, Balázs Tündével,
Boda Attilával és a birisi gyökerekkel rendelkező
Vitkai Elemérrel rója a honi és külföldi magaslatokat. Természetesen néha-néha elkíséri felesége,
a nyírteleki származású Fazekas Éva is, így például
legutóbb Dumbier csúcsait hódították meg együtt.
Gyuri 2013 szeptembere óta hódol szenvedélyének. A bő egy esztendő alatt a következő helyekre
jutott el: a szlovákiai Nagyszalóki-csúcs (2.452 m),
a lengyel Swinica (2.301 m), a szlovákiai Dumbier,
azaz Gyömbér (2.046 m), a szlovákiai Kapor-csúcs
(2.363 m) és a lengyel Sas-út (2.291 m). Idén október 26-án a szlovákiai Vörös-torony-hágót (2.341
m) is szerették volna megmászni, az időjárás azonban meghiúsította a tervet, így a hágó még „visszavárja” a baráti társaságot.
Gyuri 2014. augusztus 18-án mászta meg a Sasutat, amit emléktúrának szánt. Huszonnyolc évvel
azelőtt ugyanis azon a napon hunyt el az édesapja.
Gyirán Zoltán – jegyző
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Ön hol, hogyan és kikkel búcsúztatja 2014-et?
Ismét tovatűnt egy esztendő, s közeledve a szilveszterhez mindannyiunkban felmerül a kérdés: hol, kivel/kikkel
és hogyan búcsúztassuk el a 2014. évet. Többségünk minden bizonnyal pezsgővel a kezében, jószerencsét kívánva,
fogadkozások közepette, ölelkezve, tűzijáték csillogásától és petárdák durrogásától jókedvre derülten búcsúzik, és
egyben köszönti a 2015. évet. De biztosan vannak kivételek. Erről kérdeztünk meg néhány birisit.
Kiss Jánosné Sarkadi Erika (46): A
szilveszter estémet – a
tavalyi évhez és az előző évekhez hasonlóan
– otthon a családom
körében fogom eltölteni. Azt még nem tudom
pontosan, hogy az estét
a kisfiam velünk vagy
baráti társasággal és a
barátnőjével tölti-e. Ha
igen, akkor a párommal
ketten leszünk szilveszter estéjén. A napot főzéssel, sütéssel, beszélgetéssel, a rokonaim és a családtagjaim felhívásával, köszöntő sms-ek küldözgetésével, és az estére
való készülődéssel töltöm. A hagyományos szilveszteri
ünnepi vacsorát követően tévézünk, majd éjfélkor egy
pohár pezsgővel köszöntjük az újévet. Remélem, hogy a
következő év ugyanolyan jó és sikeres lesz, mint az idei
volt, és 2015-ben is legalább annyi öröm ér, mint 2014ben! Ehhez kívánok minden birisinek sok szerencsét!
Hegedűs
Mihály
(33): Az előző szilveszterhez hasonlóan családi
és (majd) baráti körben
szeretném búcsúztatni az
óévet. Szeretném kevésbé
mozgalmasan eltölteni a
napot, mint a tavaly, akkor ugyanis közel kétszáz
kilométert autókáztunk.
A modern technikát kihasználva küldök egy
rakat „szerencsemalacka
térjen be hozzád” típusú (Viber) üzenetet az ismerőseinknek, barátainknak és kollégáinknak, hogy ily’ módon is
együtt köszönjünk el a 2014-es évtől, és megújulva, kipihenve kezdjük meg az újesztendőt. S természetesen azon
töröm majd a fejem, hogy milyen olyan újévi fogadalmat
(esetleg fogadalmakat) tegyek, amit másnapra úgyis elfelejtek. No de a szilveszter még messze van, lehet, hogy
minden másképpen alakul. Ezúton – egy virtuális koccintással és öleléssel – szeretnék minden kedves birisinek
jó egészséget és eredményekben bővelkedő boldog újesztendőt kívánni!

Kiss Edit (41): Az
előző évek szilvesztereit
barátaim és barátnőim
társaságában töltöttem.
A tavalyi búcsúztatót
egy szűkebb társasággal
töltöttem egy szórakozóhelyen. Együtt érkeztünk késő este, ahol már
svéd asztalos vacsora
várt minden vendéget.
Élő zenével szórakoztattak minden kedves
résztvevőt, akik bulival akarták eltölteni az év utolsó
napját. Éjfélkor pezsgővel búcsúztattuk az évet és tűzijáték tette színesebbé ezt a pillantott. A társaság éjfél után
sem hagyta abba a bulizást: tovább táncoltunk, szórakoztunk hajnalig. Az idei év szilveszterét már elkezdtük
szervezni a barátaimmal. Több lehetőség is felmerült, én
személy szerint jobban preferálom a házibulikat. Legfontosabb szempont az, hogy olyan emberekkel búcsúztassam el az évet, akikkel szívesen töltöttem az időt az év
többi napján is.
Csontos László (24):
Nem tudom. Nekem
sokkal fontosabb a karácsony, vagy egy születésnap, vagy csak egy jó
este a barátaimmal. Szilveszter a bulizásról szól.
Ezt meg lehet tenni évközben is, de a szilveszter
egy fontos dátum, egy
új év, egy új életszakasz
kezdete. A szilveszter jó
alkalom, hogy együtt legyünk a barátainkkal, kikapcsolódjunk, és jó kedvvel búcsúztassuk az évet. Az év utolsó
napján szórakozni megyek a haverokkal. Azt még egyelőre nem tudom, hogy melyik szórakozóhelyen leszünk
pontosan, de nem is a hely, inkább a jó társaság a fontos.
Nem kell nagyon rágörcsölni, mert akkor olyan muszáj
jellege lesz a bulinak; én inkább a spontán szilveszterezést szeretem, akár utcabálon is szívesen vagyok, ott is jó
hangulat szokott lenni zenével, tűzijátékkal, de itt is az
a lényeg, hogy azokkal legyek, akikkel egész évben jókat
szoktunk bulizni, akkor nem lehet gond a hangulattal.
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Mihály napi „Ősz-köszöntő”
A Magyar Televízió kezdeményezésére nagyszabású kormányzati összefogás indult „Itthon vagy
– Magyarország, szeretlek!” címmel már második
alkalommal. A kezdeményezés célja hazánk értékeinek, hagyományainak bemutatása volt. Az összefogás egyik elemeként szeptember utolsó hétvégéjén
nagyszabású programsorozat került megrendezésre
országszerte, melyet a közmédia csatornái is közvetítettek.
Természetesen Önkormányzatunk is csatlakozott a kezdeményezéshez, s „Ősz-köszöntő” címmel
idősek napi rendezvényen köszöntöttük tisztes kort
Az Adorján házaspár: Ibolya néni és Bandi bácsi
megélt lakosainkat.
A program záróakkordjaként – este fél kilenckor
A férfisarok: Varga János, Kiss János és Szórád – a Faluház mögötti téren (közel hatvan érdeklődő
László
jelenlétében) meggyújtottuk a Mihály napi tüzet.
A szeptember 27-i programon Almási Katalin
polgármester köszöntötte a nyugdíjasokat, majd a
Dankó Pista Egységes Óvoda-bölcsőde, Általános
Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai, végül pedig
az Estike Népdalkör tagjai örvendeztették meg műsorukkal településünk szépkorú lakosait.

A fellobbanó lángok melegénél

A tűz mellett folytatódott a jó hangulat, hiszen az
Estike Népdalkör tagjai által énekelt dalokat lassan
A Czakó házaspár: Piroska néni és Miklós bácsi
Természetesen az idén sem maradt el a megven- minden résztvevő dúdolgatni kezdte …
dégelés: vacsorával, süteménnyel, üdítővel, finom
borral és egy-egy szál virággal kedveskedtünk a
megjelenteknek.

Az Estike Népdalkör műsora
Hegedűs Mihály
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Szépkorú lakosaink
Almási Katalin polgármester a következő gondolatokkal kezdte „Ősz-köszöntő” című ünnepi beszédét:
„Ezen a napon szeretettel gondolunk mindazokra, akik
egy hosszú élet munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Az idősek napja az idős emberekről, az
ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését,
hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai. Mindig öröm
köszönteni olyan embereket, akik egy hosszú élet munkájáról, eredményéről számolnak be és jó érzéssel fogadják
az önkormányzat tiszteletét és elismerését. Fontos, hogy
felismerjük azt, hogy amit az életben elértünk, azt egyrészt magunknak, másrészt szüleinknek, nagyszüleinknek
is köszönhetjük. Ki ne emlékezne jó szívvel dédnagyszülei
történeteire, nagyanyja finom főztjére?! Ők szüleinkkel
együtt mindig mellettünk álltak és állnak, ha támogatásra, jó szóra van szükségünk.”

60 éve a birkózó sportban
A Biri Hírmondó három évvel ezelőtti decemberi
számában hosszabb írást közöltünk Kémeri Ferencről
„Reflektorfényben” címmel.

Az írás többek között a következőket tartalmazta:
„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.”

Településünk legidősebb lakosai nem tudtak megjelenni az ünnepségen ezért őket – Svank Jánosnét,
Barkaszi Miklósnét, Bartha Sándornét, Bulyovszki Máriát és Tóth Istvánt – október 2-án Vasas László alpolgármester köszöntötte otthonukban tortával és virággal.

Most ismét jó hírrel szolgálhatunk Feri bácsiról. A
képen kezében tartott plaketten ugyanis a következő
bevésés olvasható:

„60 éve a birkózó sportban”
Dr. Hegedűs Csaba elnök
Magyar Birkózó Szövetség
2014.
Az elismeréshez szívből gratulálunk községünk még
mindig aktív sportemberének!

Biri Hírmondó
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Biri anno...

Bursa Hungarica

Október 27-én Szilágyi Andor (1955-), író, forgatókönyvíró, filmrendező, a Nemzeti Színház tagja keresett meg. Tájékoztatása szerint a
fővárosi teátrum 2015. október 23-i díszelőadásának előkészítése során
egy birisi személy nevére (Petruska Erzsébet) bukkant, aki 1940. március
24-én született Biriben. Vegyészeti technikumba járt, 1956 októberében
pedig budapesti gyári gyakorlaton vett részt. Kérte, amennyiben bármilyen információval rendelkezünk Petruska Erzsébetről – az ünnepi díszelőadás pontossága és hitelessége érdekében –, osszam meg vele. A helyi
„nyomozás” során Szabó Lászlóné Márton Erzsébettől kaptam a 60 éves
fotót az 1954-ben ballagó nyolcadik osztályosokról.

Almási Katalin polgármester
szeptemberben elküldte nyilatkozatát a Bursa Hungarica pályázat-hoz való csatlakozásról. A
csatlakozás alapján Önkormányzatunk 2014-ben is pályázatot
hirdetett tanulmányi ösztöndíj
elnyerésére, mely a jelenlegi tanév második félévének, valamint a
2015/2016. tanév első félévének
időszakára szól.
A pályázatot biri állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos
szociális helyzetű főiskolai vagy
egyetemi, nappali tagozatos hallgatók nyújthatták be 2014. november 7-ig.
A képviselő-testület novemberi
ülésén a következő diákok pályázatát támogatta: Bihari Barnabás,
Czimbalinecz György, Ferencz
Alexandra, Herczku Alexandra,
Kiss János, Mészáros Hajnalka Kármen, Miterkó Margit,
Radványi Diána, Reha Arnold,
Rinyu Doloresz, Szilágyi Cintia
és Tóth Nikoletta.

Felső sor (balról jobbra): Kádár János, Brátán János, Soproni Károly, Csorba Andor, Miterkó Mihály, Gyirászi Emil. Középső sor (balról
jobbra): Papp Irén, Barna Erzsébet, Petruska Erzsébet, Czirják Veronika,
Ferencz Mária, Rácz Anna. Alsó sor (balról jobbra): Rinyu Mária,
Márton Erzsébet, Papp Anna (a táblával), Csendes Erzsébet osztályfőnök,
Csonka Erzsébet és Madar Julianna.
Almási Katalin – polgármester

Véget ért az őszi szezon
November 9-én – az Arany Fácán Nyírség csoport 13. fordulójával – befejeződött a 2014/2015-ös őszi szezon. A BIRI SE a lejátszott
tucatnyi mérkőzésből hatot megnyert, öt alkalommal vereséget szenvedett, egyszer pedig döntetlent ért el. A Nyírbátori FC-vel elmaradt
mérkőzést nekünk ítélték 3-0-s gólkülönbséggel, s természetesen a
három ponttal együtt.
Teljesítményünk eredményeként – 22 pontot szerezve – az őszi tabella negyedik helyét foglaljuk el – Nyírlugos, Kállósemjén és Nyírmihálydi csapatai mögött. A tizenkét mérkőzésen huszonhét sárga lapot és egy piros lapot gyűjtöttünk be. Ez is mutatja, hogy keményen
játszottak a fiúk!
A birisi góllövőlista a következőképpen alakult: 1. Kiss Ferenc (7
gól) 2. Imre László (5 gól) 3. Arató Attila és Farkas Róbert (3-3 gól) 4.
Kiss Szabolcs, Szilágyi Richárd, Kádár Attila, Szőllősi Tamás és Fülöp
Dominik (2-2 gól).
Mudri Péter – egyesületi elnök
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Adorján Anita – köztisztviselő

Patus Ervin: Ünnep
Hull a hó a néma tájra,
elborít a fények árja.
Ünnepelni hív az élet,
megszülettem, újra élek!
Téli dallam enyhe hangja
templomunknak érc-harangja.
Jár az óra, sorra telnek
álmodozva lomha percek.
Hull a hó az égi csendbe,
hull a hó az életemre.
Tiszta lángú nagy csodálat
átragyogja éjszakámat.
Téli mámor elvarázsol,
gondjaim ma messze, távol;
ködbe vész a rémek árnya hull a hó a néma tájra.

Luca napi hiedelmek
December 13. napja a naptárreform előtt az év
legrövidebb napjának számított. Ekkor ünnepelték
őseink a téli napfordulót. Ennek az ősi hagyományait a Luca-napi hagyományokban lelhetjük fel. A
népi hiedelem szerint Luca napján a leghosszabbak
az éjszakák, így a gonoszoknak, bűbájosoknak bőven van idejük arra, hogy megrontsák az embereket.
Hazánkban is számon tartottak egy Luca nevű
rontó erejű boszorkány-félét, aki megrontja az embereket. Ezt a napot nagyon sokan annyira nem
szerették, hogy aki december 13-án született, még a
születésnapját sem tartotta meg. Régen nem adtak
Luca nevet a gyermeknek, attól féltek, hogy az ilyen
nevűt elviszi a boszorkány.
A hagyomány eredete
Luca (Lúcia) ókeresztény szűz vértanú (†304 körül), akinek a legendája azzal kezdődik, hogy beteg
anyjával elzarándokolt Ágota cataniai sírjához. Itt
anyja meggyógyult, ő pedig álmot látott, melyben
Ágota megmutatta neki az igaz utat. Álmából felébredve közölte anyjával, hogy nem megy férjhez
pogány vőlegényéhez, mivel van már jegyese: Jézus
Krisztus. Kikérte örökrészét is, és azt szétosztotta a
szegények között. Elhagyott vőlegénye feljelentette
a hatóságoknál. Miután nem volt hajlandó megtagadni előttük a hitét, sem föladni szüzességét, a
helytartó bordélyba akarta vitetni, de hiába. Lúcia
teste csoda folytán úgy elnehezült, hogy 50 ökörrel
sem tudták odavontatni. Ekkor a szokott módon
megkínozták, végezetül pedig tőrrel torkon döfték,
de addig nem halt meg ezek után sem, míg az utolsó kenetet föl nem vette.
Lúciát a mártírok pálmáján kívül a nyakából kiálló
tőrrel, a lábánál ökörrel ábrázolják. Különleges attribútuma az égő olajmécses és egy szempár: egy tál, benne két szem, vagy két szemet virágzó leveles ágacska.
Ennek magyarázata az, hogy a Lúcia név a latin lux
„fény, szem, szeme világa, szeme fénye” szóból ered.
Luca-szék
Ehhez a naphoz kötődik a legismertebb hagyomány, a Luca-szék készítése. Ezen a napon kezdik el
faragni, úgy, hogy minden nap csak egyetlen műveletet szabad rajta elvégezni, de karácsony szentestére
készen kell lennie. Kilenc féle fa kell hozzá – kökény,
boróka, jávor, körte, som, jegenyefenyő, akác, cser és
rózsa –, szögek helyett pedig bükkfa ékeket kell alkalmazni. A „lassan készül, mint a Luca széke” pedig arra
utal, hogy 12 nap alatt, apránként kell kifaragni. Karácsonykor az elkészült széket a háziak magukkal vitték

az éjféli misére. Az a hiedelem járta ugyanis, hogy aki
rááll, az meglátja, hogy ki a közösség boszorkánya.
A reformátusok a boszorkányok kedvenc találkozóhelyére, a keresztútra vitték a Luca-széket, ott álltak rá, hogy megtudják, ki az ártó erő a településen.
Jövő évi időjárás
Jellegzetes időjóslás a Luca-kalendárium. A régiek ettől a naptól kezdve 12 napon át figyelték meg,
hogyan változik az idő. Azt hitték, hogy amilyen
lesz az elkövetkezendő napok időjárása, olyan lesz a
következő év 12 hónapjában is.
Varázslás
Azért, hogy
ne tojjanak szét
a tyúkok, abroncsba szórták
az eleséget; a
kakassal erőset
(fokhagymát,
borsot) etettek,
hogy jobban keressék a tyúkokat. A gazdaas�szonynak pedig
sokat kellett ezen
a napon ülnie,
hogy a kotlós jó
ülős legyen.
Luca nap estéjén a lányok piros almát tettek egy
pohár vízbe, másnap megették, hogy szép legyen
az arcuk. Sőt, aki ezen a napon belenézett a kútba,
megláthatta jövendőbelijét.
Luca-nap és karácsony között a leányok az előre
megírt férfineveket tartalmazó cédulák közül mindennap egyet a tűzbe vetettek. Az utolsó cédulán
található név utalt arra, hogy mi lesz leendő férjük
neve (fehérjóslás).
Lucabúza csíráztatása
Az egyik legősibb természetvarázsló szokás a
lucabúza. A nők egy lapos tányérban búzaszemeket
kezdenek csíráztatni, amelyekről azt tartják, hogy
karácsonyra kizöldülnek. Sokszor azonban csak
vízkeresztre zöldülnek ki, a régi karácsony napjára.
A lucabúzából is jósolnak, ha a szára hosszúra nő,
jó termés várható. A kicsírázott búzát megetették a
beteg jószággal. Van, ahol a karácsonyfa alá tették,
vagy az ünnepi asztalra helyezték, mások vízkeresztkor földjeiken, vetéseiken szórták szét.
Tóth Marianna – könyvtáros
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KÖNYVAJÁNLÓ
Könyvtárunk Gura Adrienn ajándékainak köszönhetően hatvan könyvvel lett gazdagabb. Íme
néhány a felajánlásokból:
Vera Peiffer: Pozitív gondolkodás
Mérő László: Mindenki másképp egyforma
Erich Fromm: A szeretet művészete
Dr. Telkes József: Állásvadászat
Monique Arnold: Száraz virágok és csokrok
Kareen Zebroff: Jóga mindenkinek
Richard Carlson: Ne csinálj a bolhából elefántot …
Richard Carlson PhD bölcsészdoktor, több sikeres könyv szerzője. A Ne csinálj a bolhából elefántot című könyve 135 országban jelent meg,
és több mint 16 millió példányban fogyott el.
Megtanít egyszerű stratégiákra, hogyan éljünk
még kényelmesebben, kiegyensúlyozottabban.
Bosszankodásaink felhagyásával, a dolgok eltúlzásának elhagyásával, szokásaink apró változtatásával könnyebbé tehetnénk embertársainkkal való
kapcsolatunkat, megkönnyíthetnénk az életünk
vészhelyzetként való megélését. Ha elfogadjuk a
szerző tanácsait, életünket nyugodtabbá és stresszmentessé tehetjük. Megtanulunk boldogan élni, a
mindennapoknak örülni.
Ezen könyvek mindegyike kölcsönözhető olvasóink számára. Köszönjük szépen az ajándékozónak!

Biri néne receptje

Gyömbéres
sütőtökleves
A sütőtök szezonja szeptembertől januárig tart.
Ebből a vitaminokban gazdag zöldségből nemcsak
desszerteket, de leveseket, köreteket is készíthetünk.
Ha darabban vásároljuk a sütőtököt, vigyázzunk
arra, hogy lédús legyen, felülete pedig hibátlan. Ha
egészben vesszük a piacon, akkor csak ép héjú sütőtököt válasszunk.
Hozzávalók négy adaghoz: 50 dkg sütőtök, 1 közepes sárgarépa, 1 kis fej vöröshagyma, 3 evőkanál
napraforgó olaj, 1 db leveskocka, 1 csipet cukor, 1
csipet őrölt bors, 1 cm gyömbér (reszelt, vagy 1 kiskanál őrölt), 2 evőkanál tökmag, só ízlés szerint, 2
evőkanál citromlé, 1 dl főzőtejszín és 7 dl víz.

Tóth Marianna – könyvtáros

Elkészítés: A sütőtököt meghámozzuk, magját
kikaparjuk, és a húsát kis kockákra vágjuk. A sárgarépát és a hagymát megtisztítjuk, majd felaprítjuk,
és a tökkel együtt az olajon megfuttatjuk. Ráöntjük
a 7 dl vizet, és belemorzsoljuk a leveskockát. Megcukrozzuk, borsozzuk, a gyömbérrel fűszerezzük,
és felforraljuk. Utána lefedve kis lángon 25 percig
főzzük. Közben a tökmagot a sütőben megpirítjuk,
majd meghámozzuk. A levest turmixoljuk, átszűrjük, majd újra a tűzre tesszük, egy kevés vízzel krémleves sűrűségűre hígítjuk (ízlés szerint), és 6-8 percig
főzzük. Utána sózzuk, citromlével ízesítjük, borssal
fűszerezzük, végül a tűzről lehúzva belekeverjük a tejszínt. Tálaláskor a tetejét pirított tökmaggal megszórjuk. Nagyon finom és rengeteg vitamint tartalmaz,
igazi „lélekmelengető” ez a leves.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Biri néne
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Fájó szívvel
búcsúzunk!
Szőke Beáta & Varga Gábor
június 21-én
Dr. Barna Alexa & Tatár Gergő
szeptember 20-án

Újszülötteink
az idén
Kassai Milán Albert
(édesanyja: Fehér Erika)
Vass Ádám
(édesanyja: Tóth Kitti)
Prokopics Botond Árpád
(édesanyja: Kassai Zsuzsa)
Berki Patrik
(édesanyja: Madár Mariann)
Oláh Zsófia
(édesanyja: Szoták Katalin)
Gura Gábor
(édesanyja: Pleszkó Éva Márta)
Mészáros Dorina
(édesanyja: Madár Tímea Zsuzsanna)

január 24.
május 09.
június 04.
augusztus 14.
augusztus 21.
november 03.
november 13.

Vasas László alpolgármester november 3-án
köszöntötte Katona Ferencet és feleségét
Anna nénit 60. házassági évfordulójuk alkalmából

Ladányi Jenőné (Rinyu Ilona, 82)
január 08.
Balogh Istvánné (Szarka Ilona, 83)
január 15.
Szegfű Pálné (Pulinka Anna, 100)
március 04.
Csorba Miklós (86)
március 04.
Varga Sándor (57)
március 04.
Kiss Ferenc (68)
március 08.
Zajdáczki Györgyné (Oláh Piroska, 68) március 19.
Tóth Lászlóné (Páll Mária, 77)
március 29.
Laskai György (82)
április 01.
Moldván Mihályné (Bakati Lenke, 88)
május 04.
Brátán Jánosné (Varga Ilona, 73)
május 06.
Terdik József (68)
május 09.
Szilágyi Miklósné (Kristóf Mária, 51)
június 06.
Bakati Lászlóné (Szabó Lenke, 85)
július 12.
Bakati Mihály (86)
július 23.
Elek János (60)
július 25.
Kiss Bálint (68)
augusztus 07.
Laskai Györgyné (Bíró Ilona, 80)
augusztus 07.
Morvainé Béni Anna (57)
augusztus 20.
Barna Istvánné (Molnár Mária, 77)
október 23.
Bulyovszky Mária (91)
október 24.

Birit szolgálva …
2014. október 30-án vettünk végső búcsút Bulyovszky
Máriától, akit Biri Község Önkormányzata saját halottjának
nyilvánított. Gyermekei mellett nyolc unokája és dédunokái
búcsúztak Marika nénitől.
Bulyovszky Mária 1923. január 6-án született a csehszlovákiai Alsóvereckén az osztrák Liebscher Julianna színésznő és dr.
Bulyovszky Pál lengyel orvos gyermekeként. Egy testvére volt.
Munkácson végezte a Tanítóképzőt, majd hozzáment
az ott szolgálatot teljesítő Trencséni Józsefhez, akitől két fia
(József és Pál) született. A háború utolsó évében költöztek
Kállósemjénbe. Magyarországon először tolmácsként dolgozott (hiszen hét idegen nyelven beszélt folyékonyan), majd
1948-tól a közigazgatásban helyezkedett el. Előbb jegyzőként,
majd az átformálódó rendszernek megfelelően adminisztrátorként, pénzügyi előadóként és VB-titkárként dolgozott Nyíregyházán, Nagykállóban, Szakolyban és Kállósemjénben. Férje halálát követően ismét férjhez ment. Stock Gyulától két fia
született: Gyula és István. Biribe 1968-ban került, ahol előbb
a Községi Tanács pénzügyi előadójaként (1969-1972), majd
VB-titkáraként dolgozott 1977. február 28-ig, nyugdíjazásáig. Érdemes és eredményes munkássága elismeréséül a Magyar
Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1975. október 10-én a Munka
Érdemrend ezüst fokozatát adományozta számára.
Vajda Miklósné – házi szociális gondozó

Biri Hírmondó
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HIRDETÉSEK
Biri központjában kívülről teljesen felújított
(Szabadság utca 21. szám) alatti családi ház
750 □öl telekkel bútorozva (franciaágy, szekrénysorok,
gáztűzhely, hűtő, mikro) eladó.
Érdeklődni: 06-30/515-6263

Kedvezményes
fenyővásár Biriben!

Használt tárcsás mosógép és centrifuga eladó!
Érdeklődni: 06-20/217-0760
Biriben, Szabadság utca 94. szám alatt
összkomfortos családi ház eladó.
Érdeklődni: 06-20/253-0905, 06-20/930-9679
A Biri, Szabadság utca 15. szám alatti telek eladó!
Érdeklődni: 06-30/349-6203 Uri Gyula
Eladó 2 darab gáztűzhely, 4 darab heverő, szekrények,
mosogató, asztal, szék, TV-szekrény, 2 darab televízió.
Érdeklődni: Tóth Sándorné (Biri, Fő út 100.)
06-42/262-258

Lucfenyő 1,5-2,5 méter között kis- és
nagytételben termelői áron eladó:
1.000 Ft/darab.

Érdeklődni: Bohács György
4235 Biri, Fő út 88. szám, 06-30/470-1857

JÖVŐ ÉVI ÜLÉSTERV

Tűzifatámogatás

A képviselő-testület – az önkormányzati törvény, valamint a szervezeti és működési szabályzat rendelkezései alapján – novemberi ülésén elfogadta a 2015. évre vonatkozó
üléstervét, amely alapján jövőre a következő hat időpontban
(csütörtöki napok délutánjain) tartja rendes üléseit a testület:
február 5., április 9., június 25., szeptember 17., október 29.
és december 17. A meghívókat természetesen feltöltjük majd
a www.biri.hu oldalra is.
Keményné Barna Angéla – köztisztviselő

A belügyminiszter október 29-i döntése alapján önkormányzatunk 155 m3 keménylombos tűzifa beszerzésére
2.952.750 forint támogatást nyert, amit 2015. február 15-éig
használhatunk fel átlagosan egy méter hosszú, 10-35 cm átmérőjű keménylombos fajtájú tűzifa beszerzésére, és a rászorultakhoz történő eljuttatására. A tavalyi évhez hasonlóan a
Nyírerdő zRt.-től szereztük be a fát (tölgy és sarjmeggy), majd
november közepén osztottuk ki a rászorulóknak. A jogosultság
feltételeit a képviselő-testület rendeletben szabályozta.
Almási Katalin – polgármester
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HIRDETÉSI SZELVÉNY

- Biri Község Önkormányzatának lapja HU ISSN 2062-8137
Megjelenik negyedévente
Felelős kiadó:
Almási Katalin polgármester
 4235 Biri, Kossuth Lajos út 4. szám
Telefon/fax.: + 36 (42) 265-237
www.biri.hu; biriph@gmail.com
Főszerkesztő: Gyirán Zoltán jegyző
Fotók: Keményné Barna Angéla
Készült: Magyar Kultúra Kiadó Kft.,
9061 Vámosszabadi, Béke utca 4.
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Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Biri Hírmondó következő számában ingyenesen tegyék közzé!
A hirdetés szövege:............................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
Név:..................................................................
Cím:.................................................................
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét február 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.

