Kedves Birisiek!
Hamarosan megcsendül a karácsonyi csengő, amelynek hangja az év végi pihenést, megnyugvást, a családot
és az otthon melegét juttatja eszünkbe. Többet gondolunk
szeretteinkre, barátainkra, és egyre többet figyelünk arra,
hogy mit adhatunk azoknak, akik fontosak számunkra.
Ahol béke, elfogadás és szeretet van, ott meghitt,
bensőséges kapcsolatokra épülő család és közösség létezik. Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen szívünkben, hanem a hétköznapokon is megmaradjon bennünk. Éljünk úgy, hogy
szeretettel viseltessünk egymás iránt, hogy életünkben
ne legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek!
Az esztendő utolsó hónapjában – képviselőtársaimmal együtt – köszönetet mondok mindazoknak, akik
egész évben segítették településünk fejlődését és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm a közfoglalkoztatottaknak, a hivatal munkatársainak, az oktatási-nevelési intézmény és az egészségügy dolgozóinak, hogy az
egyre nehezedő körülmények között helytálltak, és jó
színvonalon látták el feladataikat. S persze köszönöm
minden lokálpatriótának, hogy tevékenykedik otthonáért, a mi kis falunkért!
Wass Albert (1908-1998) Karácsonyi üzenetek című
művében a következőket vetette papírra: „Mi, egyébként, a magunk kis erejéből nem sokat tehetünk a világ
megváltoztatására, ez igaz. De meggyújthatunk egy kicsi gyertyalángocskát, a magunk emberségének lángját
a gyűlöletnek, elfogultságnak, irigységnek, közömbösségnek ebben a szénfekete éjszakájában. Kicsike tért
világít meg csupán egyetlen pislogó lángocska ebben a
szörnyűségesen nagy sötétségben. De itt egy fénypont,
és amott egy fénypont, s oda túl egy harmadik, meg
egy negyedik; mégiscsak jelt ad arról, hogy emberek va-

gyunk, hogy a sötétség mélyén emberek is élnek, s hogy
nincs veszve még minden. Hogy rajtunk embereken
múlik csupán: meggyújtjuk-e valamennyien a lelkünkben várakozó szeretet lángját, vagy nem. …” Tudom,
hogy a mi kis falunkban mindannyian képesek vagyunk ezt a kis lángocskát meggyújtani a szívünkben.
Kívánom tehát mindenkinek, hogy a szeretet és a
vele járó békesség tegye széppé
az ünnepét! Leljék meg örömüket szeretteikben, embertársaikban és az ünnep csendes
nyugalmában, hogy az újesztendőt új szívvel, új tervekkel
és újult erővel kezdhessük!
Almási Katalin – polgármester

Műszaki átadás kipipálva
November 30-án megtörtént a Biri és Nagykálló közötti kerékpárút műszaki átadása. A tényleges
forgalomba helyezésre azonban még néhány hónapot várnunk kell. Remélhetőleg tavasszal már hivatalosan is kerekezhetünk az aszfaltcsíkon.
Az út kivitelezését a „KE-VÍZ 21” Építőipari
Zrt. végezte, mely a munkálatokat lelkiismeretesen
és a legnagyobb körültekintéssel végezte. Az átadott
6,8 kilométeres kerékpárút rendkívül tetszetősre,
igényesre és jól kivitelezettre sikerült.
Bízom benne, hogy a két település lakosai gyakran fogják használni a kerékpárutat és számtalan
téren még az eddigieknél is szorosabbá válik a két
település, illetve a lakosaik közötti kapcsolat. Az
újonnan átadott út ugyanis számtalan kulturális,
gazdasági és turisztikai együttműködési lehetőséget rejt magában. Egyúttal megnyílt egy alternatív
közlekedési lehetőség azok számára, akik eddig személygépjármű hiányában az utazást ritkában tudták megoldani.
Itt mondok köszönetet azoknak is, akik ingyenesen adták át földterületeiket a beruházás megvalósításához: Barna István, Csorba Ferenc, Kerti Sándor,
Molnár László és Szilágyi Ferencné.
Almási Katalin – polgármester
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Tűzifa támogatás
A belügyminiszter október 15-i döntése alapján önkormányzatunk 158 erdei köbméter keménylombos tűzifa beszerzésére 2.809.240 forint támogatást nyert, amit 2016.
február 15-éig használhatunk fel átlagosan egy méter hosszú,
10-35 cm átmérőjű tűzifa beszerzésére, és a rászorultakhoz
történő eljuttatására. A tavalyi évhez hasonlóan a Nyírerdő
zRt.-től szereztük be a fát (akác), majd december közepén
osztottuk ki a rászorulóknak. A jogosultság feltételeit a képviselő-testület rendeletben szabályozta.

Almási Katalin – polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY

Téli igazgatási szünet

„Innovatív iskola fejlesztés a Dankó Pista Egységes
Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola,
Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában”
– TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0263

Biri Község Önkormányzata 11/2014.
(XII.15.) önkormányzati rendeletével a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kirendeltségénél a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján
téli igazgatási szünetet rendelt el a köztisztviselők számára

A Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános
Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és
Alapfokú Művészeti Iskola „Innovatív iskola fejlesztés
a Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolában” című pályázatának megvalósulása befejeződött. Összesen 20 millió Ft vissza nem
térítendő támogatásban részesült az Európai Szociális
Alap jóvoltából.

2015. december 23. napjától (szerda)
2015. december 31. napjáig
(csütörtök).

A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt
célja a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a
test-lélek-értelem arányos fejlesztésének, valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök
és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával.
A megújuló jogszabályi környezet kiemeli, hogy cél a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás.

A fenti időszakban az ügyintézés szünetel.
Gyirán Zoltán – jegyző

Megújul a sportpálya
Amint arról korábban hírt adtunk, belügyminisztériumi forrásból megújul a sportpálya. S hogy miben újul
meg, arról Almási Katalin polgármester beszélt a november 9-i falugyűlésen: „A földmunkák éppen holnap
kezdődnek. Az első ütemben új gyepszőnyeget kap a pálya,
vakondhálót raknak alá, valamint öntözőrendszer kerül
kialakításra egy nagy teljesítményű szivattyú beállításával.
Természetesen körbe lesz kerítve a terület, amit a megyei
labdarúgó szövetség kötelezően előír. A korszerűsítést ezzel
azonban nem hagyjuk félbe. A következő ütem a pálya megvilágításának korszerűsítéséről szól majd.”

2016. évi ülésterv
A képviselő-testület – az önkormányzati törvény,
valamint a szervezeti és működési szabályzat rendelkezései alapján – decemberi ülésén elfogadta a 2016. évre
vonatkozó üléstervét, amely alapján jövőre a következő
hat időpontban (csütörtöki napok délutánjain) tartja
rendes üléseit a testület: február 11., április 7., június
30., szeptember 15., október 27. és december 15. A
meghívókat természetesen feltöltjük majd a www.biri.
hu oldalra is.
2

2015.10.31.
Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános
Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI

Biri Hírmondó

A pályázat támogatja a megújuló, magasabb szakmai
színvonalon működő köznevelési rendszer működését,
az oktatás és képzés minőségének és hatékonyságának
javítását, kiemelten az idegennyelvtudást, digitális írástudást, életviteli és egészségfejlesztési készségeket, környezettudatosságot.
A pályázat megvalósításával a Dankó Pista Egységes
Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskolában
a fenti célok elérése érdekében az alábbi programok valósultak meg:
- erdei iskola,
- nyári táborok (természet közeli táborok, idegen
nyelvi tábor),
- egész intézményt megmozgató hagyományőrző
programok (gyereknap, családnap, gólyanap, verébavató),
- közlekedési ismeretek elsajátítása,
- informatika szakkör,
- sportfoglalkozások (ping-pong),
- tanácsadók (továbbtanulás segítése, szaktárgyi
foglalkozások) alkalmazása.
A pályázat megvalósítása érdekében minőségi informatikai, sport és oktatási eszközök beszerzésére is lehetőség
nyílt.
A köznevelési törvényben megfogalmazott új nevelési feladatokhoz kapcsolódó ismeretek elsajátítását segítő tanító- és tanártovábbképzéseken vettek részt az intézmény
pedagógusai.

Kúria a Fő úton

Községünk első díszpolgárai

Sokan és sokszor kérdezték már tőlem: Mi épül a Fő
úton? S ha már felépült, mire szolgál majd? A Biri Hírmondó szeptemberi számának utolsó oldalán már választ
kaphattak az Olvasók arra, mi is épül valójában, most pedig konkretizálom a korábbi „közleményt”.
A Közös Kincs Kft. – egy két évvel ezelőtt benyújtott sikeres turisztikai pályázat eredményeként – ifjúsági szálláshely kialakításába kezdett bő egy évvel ezelőtt a Fő úton.
A még mindig szépülő épületet és parkot alkalmassá tettük arra, hogy egész évben lehetőséget biztosítson diákok,
szervezett csoportok és egyéni látogatók kulturált elszállásolására, illetve egyéb rendezvények megtartására.

Az október 1-jei testületi ülésen Almási Katalin polgármester rendelet-tervezetet terjesztett
elő a díszpolgárságról és a díszpolgári cím viseléséről.

A képviselő-testület a Le Til Kúriában
A Fő út 90-92. szám alatt lévő „Le Til Kúria” elnevezésű szálláshely hat szobából áll, tizennyolc ágy található
benne, s engedélye alapján közösségi szálláshely.
A Kúria az engedélyezése óta eltelt idő alatt számos
rendezvénynek adott otthont: volt már itt esküvő, születésnapi buli, képviselő-testületi ülés és jegyzők megyei
találkozója. S természetesen folyamatos az érdeklődés, hiszen kevés hasonló jellegű és funkciójú épület található a
Nyírség déli részén.

Remélem, egyszer Önt is vendégeink között köszönthetem!

Szálku István – ügyvezető

Az október idusától hatályos rendelet értelmében Biri Község Önkormányzata „Biri Község
Díszpolgára” kitüntetést alapított azon természetes személyek munkásságának elismeréséül, akik a
község fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek,
munkásságukkal, alkotásaikkal elismerést szereztek
a településnek.

A díszpolgári cím adományozására írásban, részletes indokolással ellátott – az életutat és a közéleti,
szakmai munkásságot bemutató – javaslatot tehetett bármely helyi személy, közösség, illetőleg szervezet.

A 2015. december 2-i ülésen – Almási Katalin
polgármester javaslata alapján – a képviselő-testület
az ismertetett életútra, valamint a közéleti és szakmai munkásságra tekintettel „Biri Község Díszpolgára” címet adományozott Dr. Budai Gyulának és
Kémeri Ferenc Bálintnak.
Az évente adományozható díszpolgári címhez
pénzjutalom, díszoklevél és plakett jár, melyet
Almási Katalin polgármester december 18-án ad át.
A község díszpolgárai az adományozástól kezdve
viselhetik a kitüntető címet, valamint élvezhetik az
őket megillető, rendeletben meghatározott kiváltságokat.

Biri Hírmondó
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Nagy Könyvtári Show
„Könyvtárba mentem, gyere utánam!” – hívogatott az Országos Könyvtári Napok idei szlogenje. Tizedik alkalommal szólt október első hete
országosan a könyvtárakról. A jubileumot Biriben is igyekeztünk színvonalasan, eseménydúsan
megünnepelni: minden napra jutott program az
őszi színekbe öltöztetett bibliotékában.

Az első napon az óvodások kézműves foglalkozását rendeztük meg. Először faleveleket festettek a
gyerekek, amelyekkel feldíszítettük az őszi fánkat,
majd lerajzolták a kedvenc meséjüket. Délután a
birisi néptánccsoport előadását láthattuk. A kora
esti órákban Biri történetét mutatta be Miterkóné
Kónya Margit pedagógus, azt követően pedig az
Estike Népdalkör előadását hallgathatta meg az érdeklődő közönség.

Csütörtökön dr. Vonza Tibor háziorvos „A szenvedély- és népbetegségek” című előadásán vettek
részt a gimnazisták; késő délután pedig Bagi Bernadett védőnő tartott előadást a mozgásfejlődésről és
a dackorszakról.

Pénteken az 1-2. osztályosok a tűzoltó bemutatón látott élményeiket rajzolták le, a 3-4.-esek
pedig irodalmi vetélkedőn vettek részt, amelynek
témája a Tüskevár című kötelező olvasmány volt.

Szombat délelőtt a helyi értékteremtő kiállítást
csodálhatták meg az ide látogatók. Vasárnap pedig
rendkívüli nyitva tartást tartottunk.
Másnap délelőtt a gyerekek nagy örömére a Szakolyi Tűzoltóság tartott színvonalas bemutatót,
melynek keretein belül a gyerekek felpróbálhatták
a védőfelszereléseket, sőt még a tűzoltó autóba is
beülhettek. A nap zárásaként a 3-4. osztályosok
nézhették meg a Tüskevár című filmsorozat első
két részét.

Köszönjük a programsorozatunk előadóinak és
szereplőinek színvonalas hozzájárulásukat rendezvényeink sikeres megvalósításához!
Csuka Regina és Fülöp Gréta – szervezők
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Mit kaptál a Mikulástól?
A Mikulás szó cseh eredetű, maga az ajándékozás szokása azonban osztrák hatásra terjedt el hazánkban. A
Mikuláshoz köthető magyar néphagyomány az utóbbi évtizedekben megváltozott: addig, amíg a múltszázad
első felében a Mikulás alakja a mennyben élt, s a gyerekeket az égből figyelte, segítői pedig angyalok vagy krampuszok voltak, addig manapság egyre inkább elterjedt az a nézet, hogy a mi jóságos Mikulásunk a Lappföldön
él, szánját kilenc rénszarvas húzza, segítségre pedig nincs szüksége. … S mi a helyzet a mi falusi Mikulásunkkal?
– erről kérdeztünk kicsiket és nagyokat, no meg persze a legkompetensebb személyt: magát a Mikulást …
Kévés Bálint (5): Télen, amikor hideg van, mindig eljön hozzánk a Mikulás, és nagyon
magas és nagyon piros ruhában van. Zsákja, botja meg hófehér szakálla van. Nagy, puha
hasa van, biztos nagyon sok mikulás-csokit eszik. Sok mindent kértem a Mikulástól, mert
nem tudom, hogy jövőre is jó leszek-e. Most is próbáltam jó lenni az óvodában és otthon
is, de a fiúk nem mindig tudnak jók lenni. Azért kaptam mégis sok ajándékot a Mikulástól,
mert ő is fiú, így tudja, hogy a fiúk nem mindig tudnak jók lenni. Meg azért is, mert kipucoltam a csizmámat. Megkaptam a kedvenc csokijaimat és cukorkáimat. Kaptam mikulásos mesekönyvet, de kaptam egy kicsi virgácsot is, amit anya felrakott a szekrény tetejére.
Biztosan azért kaptam ilyen sok mindent, mert jártam a Mikulás nyíregyházi házában, ahol
énekeltem neki szép dalokat.
Tóth Lejla Tifani (10): Ha közeledik a december mindig figyelem a naptárt, hiszen nem
szeretném „lekésni” a legszebb téli ünnepeket: az adventet, a mikulást és a karácsonyt. Miklós
nap előtt kiválasztom a legszebb csizmámat, és azt teszem ki az ablakba. Természetesen nagyon-nagyon szépen kitisztítom, mert a Mikulás csak a tiszta csizmákba rak ajándékot. December 1-jétől a testvéremmel számoljuk, hányat kell még aludni. Ő még ezt nem tudja, ezért
én mondom meg neki. Együtt megbeszéljük, mit szeretnénk kapni. Ilyenkor sok minden az
eszünkbe jut, de aztán egy idő múlva egyezségre jutunk. Idén én egy babaházat szerettem volna, Jázminka egy kis pónit. A Mikulás az ő kérését teljesítette. Én is egy pónit kaptam, csak más
színben. Ennek is örültem, a babaházat talán majd máskor megkapom. Mindketten nagyon
boldogok voltunk, hogy járt nálunk a Mikulás. S már most türelmetlenül várom a karácsonyt!
Juhászné Hamza Andrea (34): A „Mikulás” valahogy lélekből jön, és addig látogat meg
bennünket, amíg akarjuk, hogy velünk legyen. Jó azt hinni, hogy létezik valaki, aki – ha
csak évente egyszer is, de – ezen a bolygón kiosztja az ajándékokat. Úgy gondolom, mára a
Mikulás lett a jóság, az igazságosság és az önzetlen szeretet egyik megtestesítője. Évente több
millió gyerek ír levelet, hogy elmondja neki kívánságait, vágyait, nélkülözéseit és gondjait. S
Ő erejéhez és lehetőségeihez mérten „teljesíti” a kívánságokat. … S hogy mit kaptam Tőle az
idén? Boldogságot, mert láthattam gyermekeim örömét, miközben bontogatták ajándékaikat. Szeretetet, mert a távoli rokonok is pár szép szóval megajándékoztak. S természetesen
pár apróságot a gyermekeimtől: csokoládét, szaloncukrot, amit a saját pénzükből vásároltak
és gondosan becsomagoltak. S egy-egy kis rajzot, amit ők készítettek. Mindezt úgy, hogy
semmit nem vettem észre, mert titokban csempészték az ablakba.

Mikulás (1745): Szent Miklósként a gyermekek és diákok védőszentje vagyok, emellett – egyfajta másodállásban – 1856 óta a magyar gyermekeket és felnőtteket ajándékozom meg minden év december 6-ának hajnalán. Ezen a napon meglátogatok minden
gyermeket és felnőttet, s ha az év folyamán jól viselkedtek és önzetlenül segítettek másokon, kisebb ajándékokat adok nekik. Természetesen csak a jók kapnak meglepetést és
édességet, a rosszaknak virgács és szidalom jut. Rosszul esik, amikor azt hallom, hogy
csak a gyerekekhez megyek, és csak őket ajándékozom meg. Ez badarság! Mindenkihez
addig megyek, amíg szeretné, hogy menjek. Aztán amikor már nem megyek, akkor
tényleg nem megyek. Ezeknek a felnőtteknek csak a keserűség marad amiatt, hogy félredobták az egykor oly’ édes és gyermekies várakozást. Mert hát azért ne feledjük: függetlenül attól, hány évesek vagyunk, mindig is gyermekek maradunk – a szüleink számára mindenképp! … S
hogy én mit kapok ezen a napon? A legnagyobb ajándékokat: hitet, szeretetet és végtelen örömöt.
Biri Hírmondó
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Szövünk szövögetünk
Bizonyára sokan vannak, akik nap, mint nap elhaladnak a Mező utca 26. számú ház előtt és nem
tudják, hogy szorgos kezek munkálkodnak az épületben. De hogy miként és milyen körülmények között indult a birisi kézi készítésű termékek gyártása,
azt beszéljék el maguk az érintettek.
„Legelsőként a Polgármester Asszonyban merült
fel az ötlet még 2014 őszén, hogy legyen Birinek is
– hasonlóan más kistérségi településekhez – kézműves műhelye. Az ő kezdeményezésére indítottuk el
a szükséges lépéseket, hogy ez az elképzelés valóra is
válhasson. A tervet tett követte, és 2014 novemberében az önkormányzat megvásárolta a családi házat
egy magánszemélytől. A helyi értékteremtő program
elindulása lehetővé tette a közmunkások bevonását a
gyártási folyamatokba. Mielőtt a szövőszék és varrógép a helyére került volna a falakon tisztasági festést
végeztek és a helyiségeket otthonosabbá, lakhatóbbá
valamint munkavégzésre alkalmasabbá tették.” – nyilatkozta Keményné Barna Angéla köztisztviselő.

A horgolást Kiss Józsefné és Boros Istvánné végzi,
a varrott termékekért pedig Vass Bernadett, Barkaszi
Dorika és Besnyi Jánosné a felelős. A csapat többi tagja a szőnyeggyártáson munkálkodik.
Mostanra minden elkészített termék jól megtervezett és szépen kimunkált minőségről árulkodik,
melyet minden esetben az érdeklődők igényeinek
megfelelően alakítanak ki. A kínálatok között szőtt,
hímzett, horgolt és varrott termékek széles palettáját
találhatjuk. Ezek a válltáskák, lábtörlők, mobil telefon tokok, ajtó és fali díszek, kötények, asztalterítők
vagy díszpárnák a biri lakosság igazi büszkeségévé válhatnak. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a leadott
„megrendelések” hónapról hónapra gyarapodnak így
nem is csoda, hogy áprilisban egy kisebb szövőszék
is szükségessé vált az ott dolgozó asszonyok számára.
A Polgármesteri Hivatalban járva a folyosón és az
ügyintézői szobákban is találkozhatunk a kézműves
műhelyből származó szőnyegekkel és lábtörlőkkel.
Ricskáné Kiss Annamária – NMI-munkatárs

A harmadik véradás
A 2015. évi harmadik véradásra november 19-én
került sor a Faluházban. Ez alkalommal már tizenegyen jelentek meg, de csak heten adhattak vért: Arató
Attila, Bereczki Szabolcs, Boros Henrietta, Kocsánné
Lovácsi Beáta, Ricska Zsolt, Ricskáné Kiss Annamária és Tóth Dávid. Sajnos a véradók száma a második
véradáson résztvevőknek csupán a harmadát tette ki.
Ezúton is köszönjük minden véradó önzetlenségét és segítségét, amivel hozzájárult a rászoruló betegek gyógyulásához!

A 2015. évi Helyi Értékteremtő Kiállításon bemutatott kézműves termékek
Hogyan kapcsolódtak be a közmunkások a gyártásba és kitől tanulták a szövőszék használatát?
„Mi négyen (Besnyi Jánosné, Réday Brigitta, Tóth
Csabáné és Vass Jánosné) már 2015 februárjától részt
veszünk a helyi értékteremtő programban, a kézi készítésű termékek gyártásában, de mostanra további
hét fővel gyarapodtunk: Baloghné Uri Csilla, Barkaszi
Dorika, Boros Istvánné, Horváth Zoltánné, Jordán
Tímea, Kiss Józsefné és Vass Bernadett. Az első hetekben még Stock Gyuláné segítségével tanultuk meg a
szövőszék használatát, melyet érdeklődve figyeltünk,
majd kéthét gyakorlás után önállóan folytattuk a
szőnyegkészítést. A későbbiekben saját ötleteinket is
belevittük a minták megalkotásába vagy újságokból
és a szomszédban élő idősebb és tapasztaltabb asszonyoktól lestük el a horgolási és hímzési technikákat.”
– Tudtuk meg Tóth Csabáné szövödei munkástól.
Hogyan osztják fel egymás között a feladatokat és
milyen termékeket gyártanak?
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Bízom benne, hogy a jövő esztendőben megfordul a tendencia, s egyre többen gondolják majd úgy,
hogy a felajánlott „néhány csepp” vérükkel ténylegesen segíthetnek azoknak az ismeretlen betegeknek és
sérülteknek, akiknek talán csak ezen múlik a gyógyulása, vagy az élete.
2016-ban talán egyre többen figyelnek fel a Magyar Vöröskereszt szlogenjére: „Mások életében te
vagy a főhős, adj vért!”
Kiss Jánosné – szervező

Önkormányzatiság
Az Országgyűlés 57/2000. (VI.16.) határozata
szeptember utolsó napját „A Helyi Önkormányzatok
Napjává” nyilvánította, annak emlékére, hogy – a tanácsrendszert (1950-1990) felváltva – 1990-ben ezen a
napon tartották az első helyhatósági választásokat hazánkban.

Biri Község Önkormányzata 2015. október 12-én ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Negyedszázaddal
ezelőtt ezen a napon, az 1990. szeptember 30-án tartott
első önkormányzati választásokon, a választópolgárok
helyi közössége által gyakorolt választójog eredményeképpen, megalakult az első képviselő-testület.
Biri esetében mindez még jelentősebb változást
eredményezett, hiszen a helyi közigazgatás, az 1979-es
Nagykállóval történt egyesítése óta, újra az önállóság
útjára léphetett.
Az 1990. október 12-én megalakult első képviselő-testületnek jelentős feladattal kellett szembesülnie,
szinte a semmiből kellett évtizedes hátrányt ledolgozva
megteremtenie a település működésének intézményi
alapjait, kiépíteni a község infrastruktúráját.
A település választott vezetőinek jelentős segítséget,
támogatást jelentett, hogy Biri lakói lakóhelyükért tenni akartak és tudtak, a helyben élők magukénak érezték
a települést és mindazt,
amit együtt értek el.
Az elmúlt évtizedekben Biri Község Önkormányzatának munkájában sokan vettek
részt. A mögöttünk hagyott negyedszázadban
elsőként Márton József
(1990-2009) töltötte
be, jelenleg pedig Almási Katalin (2009-) tölti be a polgármesteri tisztséget.
Képviselővé a következő személyeket választottuk:
Almási Katalin, Béni József, Bohács Mihály, Brátán
György, Gura András, Herczku Tamás Pál, Horváth
Mihály, Katona István, Kígyósi Imre (†), Kígyósi János,
Mudri Péter, Palicz György Tamás, Papp Miklósné (†),
Pappné Poór Henrietta, Rinyu Ferenc (†), Rinyu Miklós László, Stock István, Szálku István, Szilágyi Mihály,
Szőllősi László, Szőllősi Tamás, Tóth Istvánné, Varga
István, Vasas László és Vass János.
Természetesen a képviselő-testület munkáját számos
jegyző is segítette: Farkasné dr. Ungvári Ilona, Törő
Imre, Lakatos István, Benő János és Gyirán Zoltán.
Úgy gondolom, az elmúlt 25 év helyi önkormányzása a település és a településen élők javát szolgálta. Talán
ezért is bízom benne, hogy a jelenlegi dinamikus fejlődés a következő negyedszázadban is jellemezni fogja
kicsiny községünket!

A községi önkormányzat 1990 óta gondoskodik
a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat és hatáskörök és az önként vállalt helyi közügyek
megoldásának ellátásáról, igazolva az Országgyűlés
elnökének, dr. Kövér Lászlónak azon gondolatait, miszerint a magyar önkormányzati rendszer az elmúlt 25
év egyik legjobb, időtálló politikai teljesítménye.
Gyirán Zoltán – jegyző

Civil Kontroll
Október 13-án a Civil Kontroll – Biri Polgárőr
Egyesület élelmiszer-adománnyal kereste fel Biri
községben azokat, akiknek tényleges segítséget jelenthetett az a szerény mértékű csomag, melyet
egyesületünk ajánlott fel a helyben élőknek.

Egyesületünk decemberben hasonló „akcióra”
készül. Szívesen vesszük állásfoglalását arról, hogy
ön szerint kik a ténylegesen rászorulók a községben.
Ismét lehetőség lesz mosógépre pályázni, azonban a
két évvel ezelőtti káoszt elkerülendő, közjegyző előtt
fog megtörténni a kedvezményezett kiválasztása.
Egyesületünk bővíteni szándékozik a fogyasztóvédelmi tevékenységét is. Amennyiben kellő tüzet érez
magában, hogy az állampolgárokat folyamatosan átverő multik, bankok, vagy akár kisebb üzletek visszaéléseivel szemben felvegye a harcot – s legalább két
felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik –, akkor
szívesen látjuk egyesületünkben. Továbbra is befogadjuk, s szakjogászhoz továbbítjuk a fizetésképtelen
deviza- és forinthiteles ügyfelek dokumentációit, tevékenységünket viszont kibővítettük, így az adótartozások terén jelentkező fizetési problémák (vagy az
adóhivatallal folyamatban lévő jogviták) esetén is
hathatós jogi segítségnyújtást biztosít az egyesület.
Egyesületünk a napokban jutott egy több milliós értékű nyomdagéphez. Amennyiben bármilyen
jellegű nyomtatásra (akár könyvnyomtatás is szóba
jöhet) van szüksége, bátran keresse az egyesület elnökét a részletekkel kapcsolatban. Mi – kihasználva
az ebben rejlő lehetőséget –, hamarosan saját kiadvánnyal jelentkezünk, melyet Biriben, illetve megyénkben fogunk teríteni.
Tóth Béla – Elnök
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Szépkorúak köszöntése

A IX. Katonadal Fesztiválon

Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi, a világ nem vele kezdődött.
A mi világunk Önökkel, szüleink, nagyszüleink,
dédszüleink életével, munkásságával indult. Önök
építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja
meg. Mindennapi munkánkhoz az elődök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.

Szeptember 10-én rendezték meg a debreceni
Kossuth Laktanyában a IX. Katonadal Fesztivált.
Visszatérő résztvevők vagyunk, ezért természetesnek vették a rendezők, hogy meghívják az Estike
Népdalkört annak ellenére, hogy ez Hajdú-Bihar
megyei rendezvény.

Urszuly Sándor és Vasas László alpolgármester

Ezektől a gondolatoktól inspirálva köszöntötte
Vasas László alpolgármester október 1-jén, az Idősek Világnapján szépkorú lakosainkat: a 98 éves
Svank Jánosnét, a 92 éves Bartha Sándornét, a 91
éves Tóth Istvánt és a 90 esztendős Urszuly Sándort.

Ötödikként telel a Biri SE
November 8-án – az Arany Fácán Nyírség csoport 13. fordulójával – befejeződött a 2015/2016-os
őszi szezon. A BIRI SE a lejátszott tucatnyi mérkőzésből nyolcat megnyert, három alkalommal vereséget szenvedett, kétszer pedig döntetlent ért el.
Mérkőzéseinken 43 gólt lőttünk, s csupán 22 alkalommal rezdült meg a mi hálónk.
Teljesítményünk eredményeként – 26 pontot
szerezve – az őszi tabella ötödik helyét foglaljuk el
Nyírlugos, Bököny, Nyírmihálydi és Geszteréd csapatai mögött. A tizenhárom mérkőzésen huszonegy
sárga lapot és egy piros lapot gyűjtöttünk be. Ez is
mutatja, hogy idén is keményen játszottak a fiúk!
A birisi góllövőlista a következőképpen alakult:
1. Seres Konrád (13 gól) 2. Szoták János (9 gól) 3.
Nagy Tibor (7 gól) 4. Kristóf József Tibor (4 gól) 5.
Fülöp Dominik, Kádár Attila és Farkas Róbert (2-2
gól) 6. Kiss Ferenc, Vislóczki Gergő és Kiss Dávid
(1-1 gól).
Mudri Péter – egyesületi elnök
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Az előadás nagyon jól sikerült, a közönségnek
tetszettek a bemutatott dalok. Köszönjük Kiss
András helyi vállalkozónak, hogy az általa felajánlott különdíjjal még emlékezetesebbé tette ezt a
színvonalas eseményt!
Ebben az évben szeretnénk még részt venni a
Népek Tánca–Népek Zenéje országos nyugdíjas
kulturális elődöntőn. Reményeink szerint innen
továbbjutunk! Dolgozunk érte, hogy így legyen!
Miterkóné Kónya Margit

A várakozás ajándéka
A karácsonyi ünnepkör az „eljövetellel”, azaz Advent
első napjával veszi kezdetét és vízkeresztig tart. De mit
is jelent valójában számunkra, az egyes emberek számára
az adventi időszak és a karácsony?
Az Advent tulajdonképpen a várakozás megszentelése. Egyfajta szinonimája annak a csodálatos gondolatnak, hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után,
ami csakis a miénk. Talán utoljára gyermekkorunkban
éltünk és gondolkodtunk így. Akkor még gyermeki türelmetlenséggel vágyakoztunk arra, ami biztosan megérkezett: novemberben az első hóesésre, az első hócsatára,
a szétfagyott kézzel épített hóemberre, Mikulás és Jézuska ajándékaira, a gyertyagyújtásra, a csillagszóró sercegésére, s a (nagy)családi egységet jelképező karácsonyra.
Ma már tudom, várakozásunk semmivel sem kisebb
vagy erőtlenebb manapság, mint hajdanán. Hiszen mindig, minden életszakaszban jó hazatérni, visszatalálni
önmagunkhoz, és megtalálni azt, ami csakis a miénk.
S persze nincs örömtelibb birtoklás annál, mint szeretnünk azt, ami a miénk, s akit szeretünk, és aki szeret
minket. Tulajdonképpen csak a szeretetben születhet és
létezhet valódi „meglepetés”. Talán ezért van az, hogy
életünk egész folyamán egyfolytában várakozunk, és
időről időre megérkezünk magunkhoz és szeretteinkhez,
mert talán ez a legfőbb feladatunk, amit meg kell valósítanunk.

S aztán elkövetkezik a várakozás megkoronázása: a
szenteste. Türelmetlenül várjuk a fenyő alá halmozott
manifesztálódott ajándékokat; úgy gondoljuk, megérdemeljük, mert oly’ sokáig és türelemmel vártunk rájuk.
Ám minél idősebbek leszünk, annál világosabbá válik
számunkra, hogy a legfőbb, a legszebb, a legszentebb, s
a leginkább vágyott ajándék nem más, mint szeretteink
öröme, ölelése, csillogó szemű mosolya, szerelmes csókja, s az a leírhatatlan érzés, hogy ajándéknak tekintenek
minket, s mi őket. Talán a szeretet az egyedüli ajándék,
ami belőlünk árad.
Burkoljuk be hát a lelkünket és a szeretetünket egy
képzeletbeli csomagolópapírba, s nyújtsuk át mindazoknak, akiket önzetlenül, és a legjobban szeretünk!
ÁLDOTT, BÉKÉS ADVENTI KÉSZÜLŐDÉST ÉS
SZERETETTELI KARÁCSONYT KÍVÁNOK!
Gyirán Zoltán

S a hosszúra nyúló, apró örömöket adó várakozásban
egyszer csak karácsony reggelére ébredünk. Szinte el sem
hisszük, hogy ismét elillant egy esztendő. S ismét ráébredünk, hogy van a karácsonyban valami varázslatos, ami
újra meg újra visszaröpít önmagunkhoz, legboldogabb
emlékeinkhez, beteljesült és beteljesületlen vágyainkhoz,
egész gyermeki lényünkhöz, amellyel még mindig izgalommal várjuk a csodát a titokzatos ajtó mögött.
Papírzizegés, suttogás, csengettyű hang, égő gyertyák,
feldíszített ablakok, a fahéj és a szegfűszeg simogató illata, a mennybe sóhajtott kívánságok, amelyek most talán
teljesülnek – a karácsony, akár akarjuk, akár nem, felébreszti vágyunkat a csodák után, melyek nem vehetők
birtokba, nem kaparinthatók meg; nem mondhatjuk
őket a magunkéinak, és mégis jelen vannak, mint megannyi ajándék.

Almási Katalin polgármester szeptemberben elküldte nyilatkozatát a Bursa Hungarica pályázathoz
való csatlakozásról, amely alapján Önkormányzatunk 2015-ben is pályázatot hirdetett tanulmányi
ösztöndíj elnyerésére, mely a jelenlegi tanév második félévének, valamint a 2016/2017. tanév első félévének időszakára szól.
A pályázatot biri állandó lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű nappali tagozatos főiskolai vagy egyetemi hallgatók nyújthatták be 2015.
november 7-ig.
A képviselő-testület decemberi ülésén a következő diákok pályázatát támogatta: Bihari Barnabás,
Czimbalinecz György, Dolonai Lídia, Erdei Dominik, Ferencz Dávid Tamás, Gilányi Márk, Huszár
Laura, Kigyósi Csaba János, Kiss János, Kondor
Anett, Mészáros Hajnalka Kármen, Molnár Barbara, Molnár Emese, Páll Tünde, Reha Arnold, Rinyu
Doloresz és Tóth Nikoletta.
Keményné Barna Angéla – tanácsos
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KÖNYVAJÁNLÓ
Igaz, már nem kicsiny falunk könyvtárában dolgozom, a könyvek iránti szeretetem azonban töretlen,
ennél fogva a jobbnál jobb könyveket továbbra is szeretném az Olvasók figyelmébe ajánlani, melyeket bárki
megtalálhat Könyvtárunkban.
Sokáig töprengtem, mire hívjam fel a figyelmüket
„így decemberben”, aztán eszembe jutott egy nemrég
olvasott könyvecske prológusában a következő: „Karácsony napja csupa élvezet volt, kezdve azzal, hogy reggel
az ágyban bontottuk ki a harisnyákat, folytatva azzal,
hogy templomba mentünk és karácsonyi dalokat énekeltünk, majd jött az ebéd, az ajándékok, és végül az, hogy
meggyújtottuk a gyertyákat a karácsonyfán!”
A könyvborítóról látható, hogy az ajánlott könyvet
Agatha Mary Clarissa Miller (1890-1976), írói nevén
Agatha Christie, „a krimi koronázatlan királynője” írta,
aki munkássága elismeréseként 1971-ben megkapta a
Brit Birodalom Lovagja cím női megfelelőjét, a „Dame
Commander of the British Empire”-t.
A nyolcvan detektívregényt szerző világhírű ápolónő
most ajánlott novelláskötete 1960-ban jelent meg The
Adventure of the Christmas Pudding and a Selection of
Other Entrées címmel. A kötet hat rövid novellát – ahogyan maga az írónő nevezte: főfogásokat, előételeket és
desszerteket –, azaz fél tucat mini-krimit tartalmaz: A
karácsonyi puding esete, A spanyol láda rejtélye, Az elnyomott, A szedertorta, Az álom, valamint Greenshaw
bolondvára című írásokat.
A karácsonyi puding esete az írónő gyermekkori
élményeiből merít, a régi angol karácsonyi örömök
öregkorában is szívmelengető emlékéből. Az első öt
fogáshoz Poirot, a
hatodikhoz – des�szertképpen – Miss
Marple kíván jó étvágyat.
Agatha Christie könyve természetesen ott lapul
községi könyvtárunk idén beszerzett kötetei között.
Keresse meg, vigye
haza, s a jó meleg
szobában, egy forró
gyümölcstea társaságában élvezze a
könnyed stílusban
megírt krimi-novellákat! Mindehhez jó szórakozást
kívánok!
Tóth Marianna
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Biri néne receptje

Szilveszteri
korhelyleves
Itt az év utolsó hónapja. Közeledik a karácsony és
a szilveszter, elkezdődik az adventi sütés-főzés, készülődés. Miután pukkadásig ettük magunkat, és bűntudattól rossz a kedvünk, mindig megfogadjuk, hogy
ez volt az utolsó, amikor nem tudtunk parancsolni
magunknak. De aztán jön az újabb nap, az újabb
vendégség, az újabb ízek és illatok, az újabb nagy
evészet és a csalódottság, hogy megint nem tudtunk
ellenállni. Ezt elkerülendő, illetőleg a macskajajt
enyhítendő most egy év végi korhelylevest ajánlok
Olvasóim figyelmébe.
Hozzávalók: 30 dkg savanyú káposzta, 30 dkg parasztkolbász, 10 dkg erdélyi vagy kenyérszalonna, 1
fej vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, 8 db babérlevél, 2 dl tejföl, 1 evőkanál libazsír, 1 evőkanál liszt,
fél citrom leve, 2 kiskanál pirospaprika, só és bors.
Elkészítés: A szalonnát apróra vágjuk, a libazsíron
üvegesre pároljuk a felkockázott vöröshagymával
együtt. A tűzről félrehúzva megszórjuk a pirospaprikával, majd hozzáadjuk az átmosott, kinyomkodott
savanyú káposztát. Felöntjük két liter vízzel. Ízesítjük sóval, borssal, babérlevéllel, zúzott fokhagymával. Lassú tűzön főzzük. Ízlés szerint teszünk bele
egy kis citromlevet is. Hozzáadjuk a karikára vágott
kolbászt. Amikor a kolbász és a káposzta megpuhult,
elkeverjük a lisztet a tejföllel és behabarjuk vele a
levest. Amennyiben még ízletesebbé kívánjuk tenni,
főzhetünk bele füstölt oldalast vagy csülköt is!

Jó étvágyat kívánok hozzá!
Biri néne

In Memoriam
Gáthy János Ferenc (72)
január 24.
Kévés Attila (51)
január 26.
Keszler István (84)
február 08.
Szórád László Ödön (74)
február 10.
Rinyu Ferenc (73)
február 20.
Támba Györgyné (Terdik Julianna, 77) március 04.
Ferencz Andrásné (Vass Julianna, 85)
április 08.
Madár Miklósné (Mocsári Irén, 80)
április 17.
Tóth János István (55)
június 02.
Tóth Istvánné (Kigyósi Ilona, 85)
július 09.
Nagy Jánosné (Varga Margit, 89)
július 14.
Mandula Zoltánné (Kádár Mária, 78)
július 24.
Kondor Györgyné (Brátán Ilona, 84)
július 29.
Oláh Mihályné (Ulics Erzsébet, 43)
augusztus 14.
Kitka József (57)
szeptember 20.
Szőke István (43)
szeptember 27.
Zajdáczki József (82)
október 12.
Támba Pál (84)
október 28.
Zajdáczki Mihályné (Barnucz Ilona, 90) november 04.
Tóth István (91)
november 09.
Madár Miklós (89)
november 30.

Ötven éve együtt
Kevés embernek adatik meg az a boldogság, hogy egy
félévszázadon át együtt éljen a párjával. Biriben ez ismét
megtörtént.
Az 1965. október 9-én elhangzott „igent” 2015. október 9-én Biri Község Anyakönyvvezetője előtt erősítette
meg a táncsicstelepi Szabó Miklós (1945-) és Kigyósi Erzsébet (1947-), azaz Szabó Miklósné.
Az ünnepségen – többek között – a
következő szavakkal köszöntöttem a fogadalmat tevő
párt: „Nehéz,
de szép feladat
a hosszú évek
során megőrizni egymás szeretetét, elfojtani minden rossz gondolatot, szerénynek maradni egymás szemében, megőrizni a
bizalmat, s hűségesnek lenni! … Ahogy most Önökre
nézek, akaratlanul is költőnk Hajnal Anna szavai jutnak
eszembe: „A legszebb dolog megöregedni azzal, akit az
ember szeret.”
Vasas Lászlóné – vezető-főtanácsos

Összeházasodtunk!
Endrédi Katalin és Kévés László
január 17-én
Terdik Diána és Kiss Balázs
március 7-én
Domokos Mária és Varga István
május 9-én
Bereczki Anita Julianna és Vasas László János
május 16-án
Vajda Erika és Szakos András János
július 11-én
Madár Mariann és Berki Levente
július 18-án
Nyirkó Krisztina és Kádár János
július 25-én
Adorján Anita és Forgács Attila
augusztus 8-án
Kigyósi Enikő és Márku Szabolcs György
augusztus 29-én
Eszik Édua Gerda és Vágó János
szeptember 5-én
Joó Tímea és Vasas László
október 3-án

Megszülettem!
Ulics Jázmin
(édesanyja: Bartha Andrea)
Stock Levente
(édesanyja: Erdélyi Anita)
Deli Dorina
(édesanyja: Kovács Erika)
Agócs Emese
(édesanyja: Vajda Anita)
Baló István Áron
(édesanyja: Szilágyi Kornélia)
Fedor Dorka
(édesanyja: Jendrek Nóra)
Diczkó Csenge
(édesanyja: Madár Anita)
Kévés Viktória
(édesanyja: Endrédi Katalin)
Kassai Viktória Mirella
(édesanyja: Fehér Erika)
Tóth Izabella
(édesanyja: Tóth Elizabeth)
Kiss Nóra
(édesanyja: Terdik Diána)
Sarkadi István
(édesanyja: Kópis Gabriella)

január 04.
január 10.
január 11.
március 28.
május 12.
június 02.
június 07.
június 28.
július 31.
augusztus 9.
augusztus 26.
november 21.

Biri Hírmondó
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FENYŐAKCIÓ!

Építési (sarok)telek eladó a Biri, Kossuth út 20. szám alatt.
Érdeklődni: +36-20/293-4010

Lucfenyő 1,5-2,5 méter méretben
kistételben termelői áron eladó!

Biriben 4 ha területű, tízéves vörös tölgy eladó.
Érdeklődni: +36-70/702-2078

Bohács György, Biri Fő út 88. szám

Az ünnep: csend...
Kodolányi János (1899-1969) megfogalmazásában
„… Az ünnep: csend. Megállás. Elmerülés az időtlenségben. Hangtalan ujjongás, néma zokogás. Mosoly a
könnyek között. Könny a mosolyban. Ahogy a fölkelő, a lenyugvó Nap ragyog át a felhők résén. Az ünnep
az a pillanat, mikor álomnak érezzük a valóságot. És
valóságnak azt, ami láthatatlan, megfoghatatlan.”

Biri, Petőfi Sándor utca 21/A. szám alatt
közművesített építési telek eladó.
Érdeklődni: Katona Tiborné, +36-30/209-4120
Biri, Rákóczi utca 5. szám alatt összkomfortos családi lakóház (három szoba, fürdőszoba) eladó. Irányár: 5.200.000 Ft
Érdeklődni: Pável Istvánné
+36-42/342-853, +36-20/928-6212

Használt egy talicskás betonkeverő és egytengelyes kicsi
utánfutó eladó Biriben. Érdeklődni: +36-20/217-0760

A fenti gondolatokkal kívánnak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet a Biri Hírmondó
2015. évi publicistái: Almási Katalin, Almási Lászlóné, Bagi Bernadett, Biri néne, Csuka Regina, Ferencziné Kerezsi Eleonóra, Fülöp Gréta, Heichenwalder
(Pünkösd) Ilona, Keményné Barna Angéla, Kiss Jánosné, Miterkóné Kónya Margit, Pappné Poór Henrietta, Ricskáné Kiss Annamária, Szilágyi Ferencné,
Tóth Marianna, Vasas Lászlóné, Gyirán Zoltán, Hegedűs Mihály, Kémeri Ferenc Bálint, Mudri Péter,
Szálku István, Tóth Béla, valamint Vágó János.
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HIRDETÉSI SZELVÉNY

Szabadság utca 21. szám alatt kívülről teljesen felújított
családi ház 750 nöl telekkel beköltözhetően eladó.
Irányár: 3,5 millió forint. Érdeklődni: +36-30/197-8851
Használt kézi gyártású szobabútor eladó Biriben.
Érdeklődni: Biri, Rákóczi utca 4. szám; +36-70/2700-375
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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.

