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A tervek szerint április 1-jén nyit a Műv-ész, mely 
a Mező utca 12. szám alatt található. De mi is ez a 
hely, kiket céloz meg szolgáltatásaival!?

„Egy hely, ahol a reggeli íze az otthonodat juttatja 
eszedbe, ahol a kávédat frissen pörkölik, ahol a süte-
mény illata nagyidat idézi, ahol színház az egész vi-
lág.” – olvasható a Műv-ész facebook-os oldalán. Ha 
azonban még mindig azon törnénk a kobakunkat, 
hogy mit is takar a név, a szórakozóhely tükörfala 
fölött olvashatjuk, hogy „A művészet sosem ART.”

Mindezek alapján tehát a Műv-ész egy olyan 
hétfőtől szombatig nyitva tartó reggeliző hely, ahol 
szendvicsek (amit a vendég maga állíthat össze ízlése 
szerint), pohárkrémek, házi sütemények, kávékü-
lönlegességek, frappék, kézműves üdítők, szörpök, 
limonádék és zöldség-gyümölcs turmixok található-
ak az ét- és itallapon. Ezek mellett az üzemeltetők 
menüztetést is terveznek a hétköznapokon.

Természetesen a helyet igénybe lehet majd venni 
születésnapok, családi rendezvények, baráti összejö-
vetelek, művészeti- és kulturális rendezvények meg-
tartásához, sőt tánctanulásra, jógázásra és babama-
ma torna megtartására is alkalmas.

Szálku István

Boldog Nőnapot! MŰV-ÉSZ
Richard Wagnertől (1813-1883) származik a kö-

vetkező gondolat: „Az élet zenéjét a nők adják, akik 
őszintén, minden feltétel nélkül fogadják magukba 
a dolgokat, hogy érzéseiken át szebbé alakítsák át 
azokat.” A nőkről sokan és sokféleképpen vélekedtek 
már így; költőket ihlettek, festők ecsetjeit keltették 
életre, a rideg kőből pedig angyalt varázsoltak – a 
nők különlegességét, szépségét és nélkülözhetetlen-
ségét magasztalva. 

A közeledő tavasz, az élet megújulása teszi még 
szebbé azt a márciusi napot, amelyen az emberiség 
szebbik felét, a férfiak életének megszépítőit, a nőket 
köszöntjük. Ez az ünnep fejezi ki mindazt, amit a 
férfiak a nőkkel szemben éreznek: szeretetet, tisztele-
tet, megbecsülést, gyengédséget és szerelmet.

A nőnap mára nemes és „kötelező gesztussá” sze-
lídült a férfiak részéről, mely egy-egy szál tavaszi 
virágban, egy szép köszöntőben, egy aprócska aján-
dékban, vagy egy olyan varázslatos napban manifesz-
tálódhat, amely csak a szeretett nő(k)ről szól.

Persze ismét elmondhatjuk, hogy az évnek csu-
pán néhány olyan napja van, amikor a férfiak vi-
rággal lepik meg a róluk gondoskodó nőket, ezzel is 
megköszönve önzetlen odaadásukat, a reggeli kávét, 
a frissen mosott ruhát, valamint a nehéz munkával 
töltött nap utáni meleg vacsorát. Pedig jól tudjuk, 
hogy egyedül tőlünk, férfiaktól függ, hányszor és ho-
gyan ünnepeljük a szívünkhöz közelállókat. Ha ez 
csak Valentin napra, a nőnapra, vagy az anyák napjá-
ra korlátozódik, az a mi hibánk!

Szeressük hát őket, életünk bearanyozóit minden 
nap, hogy ők is viszontszerethessenek bennünket!

Gyirán Zoltán
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A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 2017. 
január 1-jei hatállyal egy új, 42/D. §-sal egészült ki, 
mely lehetővé teszi az adózók számára, hogy 2017-től 
az állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallási kötele-
zettségüket a NAV-on keresztül, az általános nyom-
tatvány-kitöltő program alkalmazásával teljesítsék.

A NAV a hozzá beérkezett helyi iparűzési adóbe-
vallást az adóalany által a bevallási nyomtatványon 
megjelölt székhely/telephely szerinti önkormányza-
ti adóhatóság részére haladéktalanul, elektronikus 
úton küldi meg. Az adóbevallások önkormányzati 
adóhatóságok számára elektronikus úton történő 
átadása az ingyenesen igénybe vehető Hivatali Kapu 
használatával történik.

Keményné Barna Angéla – tanácsos

A Biri Hírmondó 2016. évi utolsó számában szá-
moltunk be arról, hogy az 1956-os emlékév 2017. 
június 16-ig tart. Erre tekintettel a Kormány jelen-
tős pályázati forrást különített el a megemlékező 
kezdeményezések támogatására, amit kihasználva, 
önkormányzatunk pályázatot nyújtott be ’56-os 
„büszkeségpont” létrehozására. 

Február 28-án az 56-os Emlékbizottság arról ér-
tesítette Almási Katalin polgármestert, hogy pályá-
zatunkat elfogadta és a megvalósításhoz 1.000.000 
Ft támogatást ítélt meg. A szerződés aláírását köve-
tően tehát megvalósíthatjuk a Községháza előtt álló 
emlékmű felújítását.

A felújításon túl természetesen tábla is kerül majd 
az emlékműre, melyen megemlékezünk azokról a 
helyi személyekről, akik aktívan vagy félig passzívan 
támogatták Biriben a forradalmat: id. D. Balogh Já-
nos, Bartha Gábor, ifj. Csorba Ferenc, Homoródi 
Pál, R. Kiss János, Ormos András, Orosz György, 
Sopromi Miklós, Szántó János, ifj. C. Varga Sándor, 
id. C. Varga Sándor és Zajdáczki József.

Elektronikus bevallás

56’-os „Büszkeségpont”

A lakossági kéményseprést több megyében átvette a 
katasztrófavédelem, a munkát azonban változatlanul ké-
ményseprő szakemberek végzik, mely gázüzemű és zárt 
égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden 
más fűtőberendezés esetében évente történik. 

A kéményseprés („sormunka”) ingyenes. A harmadik, 
közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért azon-
ban már ki kell fizetni a kiszállási díjat, de nem készpénz-
ben, hanem csekken, vagy átutalással. 

A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő 
elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőr-
zését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta 
hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek 
ellenőrzését. A sormunkába nem tartozó munkákért, vala-
mint a két sormunka között megrendelt kéményellenőr-
zésért fizetni kell. Ebből következően lehetőség van arra, 
hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingye-
nes sormunkán túl is. 

Amennyiben azonban a lakóingatlan gazdálkodó szervezet 
székhelye, telephelye, vagy fióktelepe, a megyei kéménysep-
rő-ipari tevékenységet a területi szolgáltatók végzik. A gazdál-
kodó szervezeteknek a 2015. évi CCXI. törvény 2. § (7) és 
(11) bekezdése alapján az országos nyilvántartásban szereplő, 
megyei ellátási területen működő kéményseprő-ipari szolgál-
tatóktól, ezek hiányában a kéményseprő-ipari szervtől kell 
megrendelnie a szolgáltatást az esedékesség évében.

A kéményseprő-ipari tevékenységet ellátók országos 
nyilvántartása a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság honlapján, illetve a Kéményseprő-ipari tevékeny-
ség honlapján érhető el.

Adorján István – vezető-főtanácsos

Ingyenes kéményseprés

A 2016. évi LXVII. törvény 48. §-a 2017. január 
1-jei hatállyal módosította a gyermekvédelmi törvény 
20/A. §-át, mely alapösszegű, illetőleg emelt összegű 
természetbeni támogatásról rendelkezik. 

A módosítás értelmében a gyámhatóság (jegyző) an-
nak a gyermeknek/fiatal felnőttnek, akinek rendszeres 
gyermekvédelmi jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén 
fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, ha 
a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november 
hónapjára tekintettel alapösszegű természetbeni támo-
gatást nyújt fogyasztásra készétel, ruházat, valamint 
tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány 
formájában.

Ugyanilyen, de már emelt összegű támogatás jár an-
nak a gyermeknek/fiatal felnőttnek is, akinek a gyer-
mekvédelmi törvény 67/A. §-a szerinti hátrányos vagy 
halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre való jogosultsága a gyámhatóság 
határozata alapján a fenti hónapokban fennáll. 

Az ezévi támogatás mértékét a költségvetési törvény 
határozza meg, mely szerint az alapösszegű támogatás 
összege gyermekenként 6.000 forint, míg az emelt ösz-
szegű támogatás összege 6.500 forint.

Zakar Erzsébet – családsegítő

Erzsébet-utalvány
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Nagy Katalin vagyok, 2016. november 1-je óta a 
Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal Biri Kiren-
deltségének köztisztviselője.

Úgy gondolom – annak ellenére, hogy csupán féléve 
dolgozom Biriben – látásból már sokan ismernek. Nem 
csupán Biriből, hanem korábbi munkahelyeimről is. 

1990-2013 között Nagykálló Város Polgármesteri 
Hivatalának dolgozója voltam különböző munkakö-
rökben. Kezdetben pénzügyi ügyintézői (1990-1994), 
majd szociális ügyintézői-, később humán ügyintézői-, 
végül pedig okmányügyi ügyintézői munkakörben dol-
goztam (1996-2013).

2014-2016 között a Nagykállói Járási Hivatal köz-
szolgálati tisztviselője voltam, s az integrált ügyfélszol-
gálaton szintén okmányirodai ügyintézői feladatokat 
végeztem.

Most, közvetlenül a nyugdíjazásom előtt Biriben 
„teljesítek szolgálatot”, elsősorban a közfoglalkoztatot-
tak ügyeit intézve, koordinálva.

Ügyfélbarátnak tartom magam, hiszen mindig igyek-
szek a jogszabályok betartása mellett segítséget nyújtani 
a hozzám forduló ügyfeleknek. Munkámat igyekszek 
el-várható szakértelemmel és gondossággal végezni.

A fogadtatásomról annyit szeretnék elmondani, hogy 
a kollégák, valamint Biri polgárai is kedvesen fogadtak, 
így hamar be tudtam illeszkedni. Így elmondhatom – 
Nagykállóban teljesített több mint 26 év közszolgálati 
munkám után –, úgy érzem, jó helyre kerültem.

Bemutatkozásom zárásaként még egy utolsó gon-
dolat: Aki köztisztviselői pályára adja a fejét, annak 
kellő alázatot kell, hogy jelentsen a Magyary Zoltán-
tól (1888-1945) kölcsönzött idézet, miszerint „a ma-
gyar köztisztviselő épp oly kitűnő emberanyag, mint a 
magyar katona. Jó vezetés mellett a legnagyobb telje-
sítményre képes.” Az alázat mellett pedig türelem kell 
az emberekhez, hiszen előfordul, hogy az ügyfelek az 
ügyintézőre hárítják a várakozás miatti haragjukat, ezt 
pedig tudni kell kezelni. 

Nagy Katalin – főmunkatárs

Új „közszolgánk” Díszpolgáraink
Biri Község Képviselő-testülete 2015-ben ren-

deletet alkotott a díszpolgárságról és a díszpolgári 
cím viseléséről, melynek értelmében „Biri Község 
Díszpolgára” cím adományozható azon természetes 
személyek munkásságának elismeréséül, akik Biri 
fejlődéséért kiemelkedően tevékenykedtek, és mun-
kásságukkal elismerést szereztek a településnek.

A képviselő-testület december 14-i ülésén – im-
máron második alkalommal – díszpolgári címet ado-
mányozott Farkas Istvánnénak és Dr. Simon Miklós-
nak. 

Farkas Istvánné – sajnálatos balesete miatt – nem 
tudott részt venni az átadó ünnepségen, őt otthoná-
ban köszöntötte Vasas László alpolgármester és Dr. 
Gyirán Zoltán jegyző.

A december 21-i Mindenki Karácsonya ünnepség 
záró aktusaként pedig Almási Katalin polgármester 
adta át a díszoklevelet és plakettet Dr. Simon Miklós 
országgyűlési képviselőnek.

A testület döntése értelmében tehát ismét egy he-
lyi-, valamint egy nem helyi lakos részesült a „Biri 
Község Díszpolgára” címben.

Keményné Barna Angéla – tanácsos
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A Kormány 2015-2016-ban település-központú kí-
sérleti alprogramot valósított meg Nyíregyházán és a 
Nyíregyházi Járásban. Az alprogram céljai közt szere-
pelt az informatikai eszközök használatának társadalmi 
kiszélesítése és a digitálisan rászoruló személyek munka-
erő-piaci versenyképességének növelése. Ennek érdeké-
ben több mint 2000 notebookot és tabletet osztottak ki 
pályázat útján az arra rászorulók között.

A Kormány 2016 végén döntött a program kiterjesz-
téséről, melynek következtében lehetőség nyílik a la-
kossági eszközosztás kiterjesztésére a megye további hat 
járásában; így a Nagykállói Járás pályázati feltételeknek 
megfelelő polgárai is részesülhetnek a közel 2800 esz-
közből, melyeket a nyertes pályázók ingyenes haszná-
latra kapnak.

A pályázaton azok vehetnek részt, akik a járás valame-
lyik településén bejelentett állandó lakcímmel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkeznek a pályázat meghirdetése 
óta. Pályázatot a következő csoportok nyújthatnak be:

- nagycsaládosok,
- gyermekét egyedül nevelő szülők,
- megváltozott munkaképességű személyek, fo-

gyatékkal élők,
- nyilvántartott álláskeresők, közfoglalkoztatási 

programban részt vevők,
- 45 év feletti munkavállalók, és 
- aktív idősek.

Az aktív idős célcsoportba tartozó pályázó csak 
tablet, míg a többi célcsoport csak notebook elnyeré-
sére jogosult. Főszabály szerint egy háztartás csak egy 
eszközt nyerhet.

A pályázat további feltétele a magyar állampolgár-
ság, a cselekvőképesség és a büntetlen előélet. Ezeken 
túlmenően a háztartás egy főre jutó havi jövedelme 
nem haladhatja meg a nettó 105.000 Ft-ot (egyedül 
élők esetében a 145.000 Ft-ot). A nyertes pályázóknak 
vállalniuk kell, hogy kötelező képzésen vesznek részt. 
Követelmény továbbá, hogy a nyertes pályázónak a kép-
zés megkezdésétől kezdve legalább egy éven keresztül 
internet-szolgáltatással kell rendelkeznie, amelyhez a 
márciustól elérhető Digitális Jólét Alapcsomag nyújt 
segítséget.

A pályázat benyújtható személyesen a nagykállói 
programirodában, online vagy postai úton 2017. feb-
ruár 13-április 14. között. 

A pályázati eljárás további részleteit a minden érin-
tett háztartásba kipostázásra kerülő pályázati kiírás és 
útmutató tartalmazza.

Almási Katalin – polgármester

Digitális jólét program A költségvetés
A képviselő-testület február 15-i ülésén 

megalkotta az önkormányzat költségvetéséről 
szóló rendeletét 220 millió forint bevételi- és 
kiadási főösszeggel; melyen belül meghatároz-
ta a Geszterédi Közös Önkormányzati Hivatal 
Biri Kirendeltségének kiadási összegét is.

A képviselő-
testület az önkor-
mányzat létszám-
keretét 3,5 főben, 
míg a közfoglal-
koztatottak létszá-
mát 95 főben ha-
tározta meg.

Az idei költség-
vetés legnagyobb 
kiadási tételét a 
közfoglalkoztatás 
jelenti (99,6 millió 
forint). A telepü-

lésgazdálkodási feladatokra 9,4 millió forintot, 
míg a társulásokból eredő feladataink finanszíro-
zására 3,8 millió forintot terveztünk.

Természetesen ebben az évben sem feled-
keztünk meg a társadalmi és egyéb szervezetek 
támogatásáról: 1,6 millió forint támogatásban 
részesítjük a helyi labdarúgó egyesületet, a nagy-
családosok helyi szervezetét, a nyugdíjas klubot, 
valamint a Biri Egymásért Szociális Szövetkeze-
tet.

A fejlesztési és felhalmozási kiadásokra 50,6 
millió forintot építettünk be a büdzsébe. A 
fejlesztések között többek között járdaépítést, 
sportpálya-fejlesztést, a köztemető infrastruktú-
rájának fejlesztését, a közvilágítás korszerűsíté-
sét, valamint közpark kialakítását terveztük. 

Természetesen folytatjuk időskorú lakosaink 
étkeztetésének támogatását is (5,6 millió forint): 
75 nyugdíjas korú, valamint szociálisan rászorult 
birisi fél áron kaphatja az ebédet ebben az esz-
tendőben is.

Mindezeken túl tartalékot is képeztünk, mely 
az évközi többletigények, valamint az elmaradt 
bevételek pótlására szolgál.

Bízom benne, hogy a 2017. évben is sikerül 
terveinket megvalósítani, s településünk tovább 
szépül, fejlődik és gyarapodik minden egyes la-
kosának megelégedésére!

Almási Katalin – polgármester 
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Mit ünneplünk Anyák Napján??

Móricz Mária (24): Az anyák napja az egyik legkedvesebb ünnepem. Mikor kezd 
virágba borulni az orgona, mindig anyukámra gondolok. Sokat köszönhetünk az édes-
anyáknak. Gondoskodtak rólunk, felneveltek minket, és jóban-rosszban mellettünk 
álltak. Öleléssel, szóval, egy aprócska szívből jövő ajándékkal, egy gyengéd érintéssel és 
gyermeki legszebb mosolyunkkal mondhatunk köszönetet nekik. Anyaként igyekszek 
én is mindent megtenni a gyermekeim boldogságáért. Édesanyám azt mondta, nem 
a drága ajándék a fontos, hanem a szeretet, ami szívből jön. Mert a szeretet önzetlen, 
feltétel nélküli és megfizethetetlen. Amikor kisiskolás voltam, jó volt látni édesanyám 
csillogó szemeit, amikor szép versekkel, és virággal köszöntöttük őt. Ebből az alka-
lomból köszönet és köszöntés most az édesanyáknak. Szóljon tiszta szívből, őszinte 
szeretettel, és igaz szavakból.

Molnár Blanka (5):  Olyan jó, hogy van anyukám, aki engem nagyon szeret. Az 
oviban mindig felköszöntjük az anyukákat és ilyenkor még jobban szeretjük őket, 
mint máskor. Verseket mondunk, énekelünk és ajándékot meg virágot adunk nekik. A 
két nagymamámat is felköszöntjük anyával, mert az egyik az anyukám, a másik pedig 
az apukám anyukája. Mi gyerekek megköszönjük az anyukáknak, hogy megszültek és 
felneveltek bennünket. A tesóimmal ajándékot készítünk és ezzel köszöntjük fel őket. 
Valamikor apa is szokott venni virágot, hogy azt adjuk oda anyának és a nagymamák-
nak. Amikor az oviban az anyák napja van, szép ruhába öltözünk és szépek vagyunk. 
Olyan jó, hogy az én anyukám minden nap szeret engem és megsimogat; ma reggel is 
megsimogatta az arcomat.  

Dobos Jenifer (21): Hogy mit is jelent számomra az anyák napja? Számomra ez az 
ünnep talán értékesebb, mint bármelyik más, hiszen egy egész életen át hálával (köszö-
nettel) tartozom édesanyámnak azért, hogy életet adott nekem és felnevelt!!! Sajnos a 
mai rohanó világban háttérbe szorulnak a szülők/édesanyák és ezért is jó, hogy van ez 
a nap nekik és nekünk. Gyerekkorom emlékei közé tartozik az óvodai, iskolai anyák 
napi ünnepségek megtartása, ahol versekkel, dalokkal, virággal köszöntöttük könnytől 
csillogó szemű édesanyánkat, nagymamánkat és dédmamánkat. Idén már én is meg-
tapasztalhatom ezt az érzést, hiszen három éves kisfiam az óvodában első alkalommal 
készül az anyák napjára, amit én már nagyon várok. Ez az ünnep azért kell, hogy 
megálljunk egy kicsit és tudatosítsuk magunkban, hogy szeretve vagyunk és tudunk 
mi is szeretni. 

Ujhelyi Sándor Richárd (10): Nálunk az anyák napja igazi családi ünnep. Jóval 
korábban készülődünk nemcsak az iskolában, de otthon is. Az iskolában anyák napja 
közeledtével szinte minden óra erről szól. Magyar nyelv és irodalom órán verseket, tör-
téneteket olvasunk, tanulunk, rajz-technika órán ajándékokat készítünk édesanyánk-
nak, énekzene órán szép dalokat, zenéket hallgatunk. Természetesen minden osztály 
közösen készül az anyák napi ünnepségre, ahol nagy közönség előtt köszönjük meg az 
édesanyáknak és a nagymamáknak az őszinte odaadást. Otthon apával és a nővérem-
mel köszöntjük anyukámat. Együtt tervezzük meg az ajándékokat és adjuk oda nagy 
izgalommal. Ilyenkor tényleg azt érzem, amit Zelk Zoltán írt: „Elolvad a világ, de a 
közepén Anya ül, és ott ülök az ölében én.”

Az Anyák Napja világszerte ünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk meg. A különböző országokban másmás 
napokon ünneplik, hazánkban május első vasárnapján. Kevesen tudják, hogy az ünnep tengerentúli eredetű. Anna M. 
Jarvis kezdeményezésére Woodrow Wilson amerikai elnök 1914. május 9-i proklamációjával nyilvánította Anyák Nap-
jává május második vasárnapját. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné, egy államtitkár felesége hozta az USA-ból, 
és az első Anyák Napi ünnepséget 1925. március 8-án a MÁV gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartotta a 
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt, a májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. Márciusi számunkban arról kér-
deztük Olvasóinkat, mit ünneplünk Anyák Napján?
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Február utolsó szombatján a görög katoli-
kusok is megrendezték „Első Farsangi Egyházi 
Bál”-jukat az iskola étkezőjében. A száztíz bá-
lozó Nagy István parókus úr köszöntője után 
egy pezsgős koccintással kezdett hozzá a bálo-
záshoz. A jó hangulatról az újfehértói zenészek 
és az érpataki asszonykórus gondoskodott. 

A finom vacsora után tombolasorsolás sza-
kította félbe egy időre az önfeledt szórakozást. 
Több mint száz tombola-felajánlás érkezett; a 
fődíj pedig igen különleges volt, hiszen két sze-
mély részére szóló kétéjszakás hajdúszoboszlói 
wellnes utazás volt fürdőbelépővel együtt.

A báli bevételt 2017. május 27-én (szomba-
ton) a birisi horgásztó területén megtartandó 
Pinokkió Családi Nap költségeire fordítják a 
szervezők. A családi napon főzőversenyen, hor-
gászversenyen, és különböző gyermekjátéko-
kon mérhetik össze tudásukat és ügyességüket 
a résztvevők. 

A görög katolikus egyház szeretne hagyo-
mányt teremteni, azaz minden évben szeretné 
megrendezni az egyházi bált és a családi napot.

Marozsán Irén – szervező

Bálozó nagycsaládosok

Polgári bál

A Familias Nagycsaládosok Egyesülete 2017. 
február 4-én jótékonysági bált szervezett a Dankó 
Pista Iskola étkezőjében, melyen a tagok és támoga-
tók családtagjaikkal együtt vettek részt. 

A jótékonysági bál bevételét az egyesület műkö-
désére, továbbá programok szervezésére kívánjuk 
felhasználni az év folyamán.

Azok a tagok és támogatók, akik valamilyen ok-
ból nem tudtak a bálon részt venni, támogatójeggyel 
és tombola-felajánlással támogatták az egyesületet.

A rendezvény jó hangulatban, hajnalig tartó mu-
latságban telt el, mindenki megelégedésére; a talp-
alávalót Kígyósi Janika és Tóth Gábor szolgáltatta.

A vezetőség nevében köszönetemet fejezem ki a 
részt vevők, valamint a támogatók felé, hogy hozzá-
járultak részvételükkel, illetve támogatásukkal a bál 
sikeres lebonyolításához!

Kévés Jánosné – elnök

Február 11-én rendezték meg immáron 7. alka-
lommal megyénk egyik legnagyobb jótékonysági 
bálját, a Polgári Jótékonysági bált a nyírbátori Beth-
len Gábor Középiskola Sportcsarnokában. 

A bálon tizenhét birisi képviselte településünket. 
A bál jótékonysági célja a Nyírbátori Református 
Parókia ifjúsági tere kialakításának támogatása volt. 

A táncparketten egész éjszaka ropták a táncot 
a vidám társaságok az LK-Bit zenekar jóvoltából. 
Rengeteg értékes tárgy talált gazdára a tombola sor-
soláson is, s persze mi is nyertünk!

Vasas László – alpolgármester 

Első egyházi bál
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A farsang a vízkereszttől húshagyókeddig, más 
megfogalmazás szerint a másnapi hamvazószerdáig, 
a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése. Ha-
gyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, 
népünnepélyek jellemzik. 

A farsang csúcspontja a karnevál, hagyomá-
nyos magyar nevén „a farsang farka”. Ez a far-
sangvasárnaptól húshagyókeddig tartó utolsó 
három nap, ami nagy mulatságok közepette, va-
lójában télbúcsúztató is.

Nekünk óvodapedagógusoknak kiemelt felada-
tunk, hogy már az óvodás korú gyerekekkel megis-
mertessük a népi hagyományokat, szokásokat, hiszen 
így rögzül bennük, mire felnőttek lesznek. S termé-
szetesen úgy adják majd tovább a saját gyerekeiknek, 
ahogyan azt tőlünk vagy a szüleiktől megtanulták és 
ellesték. S persze ez alól a farsang sem kivétel.

Óvodánkban, mint minden évben, 2017-ben is 
megrendeztük a Farsangot, mégpedig nyílt nap ke-
retében. 

Február 23-án minden gyermek jelmezbe öltözött.  
Ezt a napot a vidámság, a tánc, a maskarás felvonu-
lások és a különböző játékos versenyek jellemezték, 
melyekben a szülők is aktívan részt vettek. 

A farsangolás végeztével elégettük az előző napon 
készített  „kiszebábot”, s kiabálásunkkal fejeztük ki, 
hogy nagyon-nagyon várjuk már a tavaszt. Őszintén 
bízunk benne, hogy ezzel az ősi rituáléval elzavartuk 
ezt a hosszú és hideg telet!

Babik Jánosné – óvodapedagógus

Hamvadó „kiszebáb”
A farsang zajos mulatságait egy ősi hiedelem hívta 

életre. A középkorban azt hitték az emberek, hogy 
a tél utolsó napjaiban a Nap elgyengül, és a gonosz 
szellemek életre kelnek. Vigalommal, jelmezes kar-
neváli felvonulással, boszorkánybábu elégetésével 
akarták elűzni ezeket. 

Az ősi hiedelmeket felelevenítve az iskolában is 
megrendeztük az idei farsangot, melyet az 1-5. osz-
tályos általános iskolások községünk Faluházában 
tartottak meg. 

Minden osztály csoportos produkcióval mutat-
kozott be, amit az egyéni fellépések és megméret-
tetések követtek. A zsűri hosszan tartó tanakodása 
idején a gyerekek táncos vetélkedőkkel múlatták az 
időt. 

A csoportos produkciókat a zsűri külön értékel-
te és az első három helyezettet tortával jutalmazta. 
Első helyezett a 4. osztály, második helyezett az 5. 
osztály lett, míg a képzeletbeli dobogó legalsó foká-
ra a kicsik, az 1. osztályosok állhattak fel.

Az egyéni jelmezes felvonulók első három díját 
Kiss Flóra, Uri Norbert és Nagy Noémi vehette át a 
zsűri elnökétől.

Természetesen senki sem maradt ajándék nélkül. 
Aki a farsangi mulatságon jelmezt öltött magára 
tombola sorsolás keretein belül ajándékban része-
sült!

A tombola sorsolás után folytatódott a táncos 
mulatság; persze nem kivilágos kivirradtig.

Miterkóné Kónya Margit – pedagógus

Farsangoló kisiskolások
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A tél elmúltával sokaknak okoz gondot a telkü-
kön keletkezett kerti hulladék elégetése, elsősorban 
a szomszédok rosszalló tekintete és megjegyzései 
miatt.

A négy éve hatályban lévő 8/2013. (V.1.) ön-
kormányzati rendeletünk értelmében, Biriben a 
kerti hulladékok égetése csak április és november 
hónapokban engedélyezett, mely alól kivételt ké-
pez a községi köztemető területe, ahol a hulladékok 
(koszorúk, sírcsokrok) égetése egész évben enge-
délyezett. A köztemetőben az égetésről az Orfeusz 
Kegyelet Kft. gondoskodik a tűzvédelmi szabályok 
betartása mellett.

A helyi szabályozás értelmében kerti hulladéknak 
minősül minden hasznosításra alkalmatlan, kertben 
termő növényi maradvány (avar, falomb, kaszálék, 
nyesedék stb.). Ebből következően háztartási és 
egyéb szilárd hulladékot, illetve más jogszabályok 
szerint veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat a 
kerti hulladékkal együtt elégetni tilos. 

A kerti hulladékot nyílt téren, csak megfelelően 
kialakított tűzrakó helyen lehet égetni 1000 és 1500 

óra között. Az égetését pedig úgy kell végezni, hogy 
a környezetet erősen zavaró, ingerlő (füst, bűz, per-
nye, hőterhelés) hatása ne álljon fenn, az tűz- és rob-
banásveszélyt ne jelentsen.

Természetesen az volna a legjobb, ha a kerti hul-
ladék elégetését mindenki mellőzné, hiszen egy pá-
lyázat eredményeképpen minden birisi család kom-
posztálóval rendelkezik, így komposztálással kellene 
hasznosítani a keletkezett kerti hulladékot. Ameny-
nyiben azonban elkerülhetetlen az égetés, azt a helyi 
szabályok betartásával kell végezni.

Gyirán Zoltán – jegyző

Kerti hulladék elégetése

Fotók 1955-ből
Február végén több birisi is megosztott egy 

internetes oldalt, mely a „Szép Magyarország 
képekben” nevet viseli. Az oldalon több olyan 
fotó is található, melyet Takács Lajos etnográfus 
készített 1955-ben Biriben. Takács Lajos a Nép-
rajzi Múzeum munkatársaként az anyagi kultú-
rát (földművelés) kutatta. Cikkei és tanulmányai 
hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg, s ő 
szerkesztette 1957-1969. között a Néprajzi Köz-
leményeket is. Az alábbiakban néhány érdekes 
fotót közlünk.

Dohánypalánta szedés

Dohánypalánta ültetés

A dohánytermesztő brigád
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Tolvaly Ferenc: A Zsolnay-kód

Ha annyit mondok: „Zsolnay”, biztosan sokan rá-
vágják: „porcelán”. A Pécshez kötődő kerámiák arany-
koruk idején keresettek voltak Ausztriában, Angliában, 
Amerikában és Japánban is. A termékek tehát világ-
szerte ismertek, de mit tudunk a mögötte álló család-
ról? Kik voltak a Zsolnayak? Mi volt a titkuk? Hogyan 
lettek sikeresek? Mi lett a remekművek sorsa?

Tolvaly Ferenc pontosan ezekre a kérdésekre kereste 
a választ. A regény történelmi dokumentumokon ala-
pul, mely egyszerre család- és gyártörténet, továbbá egy 
belső utazás Zsolnay Vilmos lánya, Teréz belső lélekút-
jának megható története. 

A cselekmény több szálon is fut és bár elsőre soknak 
tűnhet, de mindegyik szál lényeges. Teréz mellett még 
két másik szereplő is megszólal. Egy diplomamunkáját 
végző német lány, aki kutatásai végett Budapestre ér-
kezett, hogy a másik szereplővel, a legnagyobb Zsolnay 
gyűjtővel Vayjal találkozzon, aki a lány rendelkezésére 
bocsátja a gyáralapító lányának naplóit. A regényben 
így párhuzamosan járunk az 1974-es jelenben és a Te-
réz naplójában felidézett múlt között. Megismerhetjük 
a gyár alapításának, majd működésének mozzanata-
it; Zsolnay Vilmost és családját, a gyerekeit, a család 
életmódját és talán a titkot is, hogyan lesz ismert egy 
márkanév. 

Mi lehet a titok nyitja? Talán egy kódból megfejthe-
tő? Talán a porcelán nem is olyan élettelen tárgy, mint 
hiszszük? Akit érdekelnek a válaszok, vagy csak egy 
megható és egyben érdekes történetet szeretne olvasni, 
annak szívből ajánlom ezt a könyvet!      

Tóth Marianna

KÖNYVAJÁNLÓ
 A húsvét a kereszténység legnagyobb ün-

nepe, amit idén április 16-17-én ünneplünk.  
A húsvét Jézus Krisztus feltámadásának és vele az 
emberiség megváltásának ünnepe. Időpontja az első 
niceai zsinat döntése értelmében a tavaszi napéj-
egyenlőséget követő holdtölte utáni első vasárnap 
(március 22. és április 25. között).

A keresztény ünnep az ószövetségi pászka ünne-
péből nőtt ki, ennek az előképnek a keresztény ta-
nítás szerinti beteljesedése Jézus Krisztus átmenetele 
a halálból a feltámadott életre. Jézust a zsidó húsvét 
előtt ítélte halálra Poncius Pilátus, nagypénteken ke-
resztre feszítették, és vasárnap hajnalban, föltámad-
ván a halálból, megmutatkozott tanítványainak.

Az ünnepet negyvennapos, hamvazószerdától 
nagyszombatig tartó böjti időszak készíti elő, köz-
ponti liturgiája a nagyszombat esti/éjszakai húsvét 
vigíliája. Ekkor ünneplik a világosság győzelmét a 
sötétség, az élet győzelmét a bűn és halál fölött, ami-
ben egybefonódik a kereszthalál és a feltámadás. 

A húsvét elnevezés a böjti időszak végére utal, 
mert ekkor lehet újra húst enni. A húsvétvasárna-
pi szertartásnak része a húsvéti ételek megáldása. A 
szentelés után siettek haza, mert a néphit szerint a 
lemaradó még abban az évben meghal, míg az el-
sőnek hazaérő első lesz az aratásban. A szentelt étel 
maradványainak varázserőt tulajdonítottak: a tojás 
héját a veteményre szórták, a kotlós fészkébe tették 
vagy meghintették a vetést, hogy jégverés kárt ne te-
gyen benne.

Húsvéthétfőhöz fűződő népszokás a locsolás és 
ennek jutalmául a festett tojás ajándékozása. A lo-
csolkodás alapja a víz tisztító, termékenységvarázsló 
erejébe vetett hit. A tojás a belőle kikelő madárral Jé-
zus újjászületését, a népi hiedelem szerint az életet, a 
piros szín Jézus kiontott vérét jelképezi. A locsolko-
dó vers és a kölnivel való locsolkodás később terjedt 
el, ahogy az ajándékot hozó húsvéti nyúl képzete 
is. A nyúl szintén a termékenység és az élet ciklikus 
megújulásának jelképe, de a gyermekeket megaján-
dékozó nyúl meséje csak a 16. századtól adatolható.

Húsvéthétfő egykoron a fiatalok mulatságának 
egyik legfontosabb alkalma, igazi tavaszünnep volt 
szabadban töltött szórakozással. 

Az ünnepek ünnepe
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Az Újházy-tyúkhúsleves eredete a 19. század végére 
datálható. Névadója Újházy Ede (1841-1915) deb-
receni születésű színművész és színiakadémiai tanár, 
aki 1889-es látogatása során elbeszélte a Wampetics 
Vendéglő (a mai Gundel elődje) főszakácsának, hogy 
ő az érett tyúkdarabokkal, aprólékokkal, jóféle fehér 
húsdarabkákkal, tésztával és megfelelő zöldséggel pá-
rolt leves kedvelője. Másnap a figyelmes főszakács ked-
veskedett neki a későbbi húsleves első változatával. A 
színész megkóstolta; majd további utasításokat adott 
a készítéshez. Így alakult, finomodott olyanná, ami a 
századfordulótól napjainkig a rangosabb vendéglátó-
helyek kínálatából még véletlenül sem hiányozhat.

Az Újházy-tyúkhúsleves születési helye és ideje jól 
behatárolható, mindemellett meglepő, hogy a leves 
történetét eleddig taglaló írások mind elsiklottak afe-
lett, hogy a bizonyítékul citált kortárs szerzők (Nagy 
Endre, Krúdy Gyula, Magyar Elek és Móricz Zsig-
mond) írásai mind a leves születése után 40 évvel, a 
magyar konyha éttermi választékának kialakulása ide-
jén, az 1930-as évek elején íródtak, s jelentek meg.

Ugyancsak szembetűnő az a rövid, alig kéteszten-
dőnyi (1930-1932) időtartam, amikor az akkor már 
másfél évtizede elhunyt Újházy Ede és évtizedek óta 
ismert levese az irodalmi érdeklődés középpontjába ke-
rült. Újházy Ede levese végül is ennek a minden látha-
tó előzmény nélküli irodalmi figyelemnek köszönhe-
tően vált a 20-21. század paraszti és polgári lakodalmi 
ételeinek, éttermi asztalainak nagyra becsült levesévé.

Nagy Endre (1877-1938) író, konferanszié, szín-
igazgató, „a magyar kabaré atyja” írta meg leghiteleseb-
ben az Újházy-tyúkhúsleves készítésének igazi titkát: 
„Nem sajnálta a fáradságot, költséget, elutazott Deb-
recenbe, hogy saját találmányú levesének anyagát be-
szerezze. Vén kakasok kellettek ehhez a leveshez, ame-
lyeknek megkeményedett izmaiba szerelmi viharok 
íze-sava gyülemlett össze. Három napig egyfolytában 
kellett főniük, amíg belemálltak a levesbe és eggyé főt-
tek a zöldséggel, főként a legendás jelentőségű zellerrel. 
… Egy ilyen tányér leves a beteget talpra állítja, s az 
egészségest viruló ifjúvá teszi.”

Ede remek levese Biri néne receptje

Újházy- 
tyúkhúsleves

Hozzávalók 8 személyre: egy 2 kg-os hízott tyúk (az 
eredeti recept szerint kakas), 80 dkg leveszöldség, 1-1 fej 
hagyma, zöldpaprika, paradicsom, 2 gerezd fokhagyma, 
10 dkg kelkáposzta, 15 szem bors, 2 csipet sáfrány(os 
szeklice), 10 dkg sampinyon gomba, 10 dkg spárga vagy 
karfiol/kelbimbó, 20 dkg zöldborsó, 5 dkg cérnametélt és 
néhány szál petrezselyem.

Elkészítés: A szárnyast gondosan letisztogatjuk. A le-
veszöldséget nagyobb hasábokra vágjuk. A szárnyasra 
annyi hideg vizet öntünk rá, amennyi jócskán ellepi, és 
fedő nélkül felforraljuk. Teatojásba zárjuk a fokhagymát, 
a borsot és a sáfrány(os szeklicé)t. A levest kissé megsóz-
zuk, hozzáadjuk a leveszöldséget, a teatojást, a hagymát, 
a kelkáposztát, a zöldpaprikát és a paradicsomot egész-
ben. Félig lefedve, éppen csak gyöngyöztetve az egészet 
puhára főzzük. Közben a gombát felszeleteljük. A spár-
gát 5 cm-es darabokra vágjuk és a zöldborsóval együtt 
lábasba tesszük. 1-2 merőkanál húslevest szűrünk rá, és 
fedő alatt puhára pároljuk, melegen tartjuk. A megfőtt 
szárnyast kisebb darabokra vágjuk, a nagyobb csontokat 
(és a bőrét) eltávolítjuk, aztán forró levest merünk rá, és 
melegen tartjuk. A levesben főtt vegyes zöldséget vágó-
deszkára emeljük, vékony hasábokra szeljük, és a külön 
párolt zöldségekhez adjuk. A kelkáposztát, a hagymát, a 
paradicsomot és a paprikát, valamint a teatojás tartalmát 
kidobjuk. A leves tetejéről leszedjük a zsírt, merőkana-
lanként leszűrjük, hagyjuk leülepedni. Külön edényben, 
egy kevés húslevesben kifőzzük a cérnametéltet. Mélyebb 
levesestálat forró vízzel kiöblítve előmelegítünk, majd be-
letesszük a húsdarabokat, a tésztát és a zöldségeket, végül 
rámerjük a forró húslevest.

Jó étvágyat kívánok hozzá!
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2016. november 20-án – az Arany Fácán Nyírség cso-
port 13. fordulójával – befejeződött a 2016/2017-es őszi 
szezon. A Biri SE mind a tizenegy lejátszott mérkőzését 
megnyerte. 73 gólt lőttünk, s csupán 4 alkalommal kel-
lett kihalászni a mi kapunkból a labdát. Teljesítményünk 
eredményeként – 33 pontot szerezve – az őszi tabella 
első helyét foglaltuk el a 26 pontos Napkori Szabadidő 
SE és a 24 pontos Máriapócsi LSK előtt. 

A tavaszi szezon mérkőzései a következő időpontok-
ban kerülnek megrendezésre:

14. forduló (03.12.) Bököny SE – Biri SE (1:2)
16. forduló (03.26.) Biri SE – Fábiánháza FC
17. forduló (04.02.) Kisléta SC – Biri SE
18. forduló (04.09.) Biri SE – Máriapócsi LSK
19. forduló (04.16.) Bogát 2000 TC – Biri SE
20. forduló (04.23.) Biri SE – Napkori Szabadidő SE
21. forduló (04.30.) Nyírcsászári F. Klub – Biri SE
22. forduló (05.07.) Biri SE – Piricse SE
23. forduló (05.14.) Penészleki SE – Biri SE
24. forduló (05.21.) Biri SE – Nyírmihálydi SE
26. forduló (06.04.) Biri SE – Nyírgyulaj KSE II

Mudri Péter – elnök

Blasó-Papp Panna 
(an: Papp Gabriella) december 24.

Kovács Janka 
(an: Kassai Erika)  január 20.

Berki Kinga 
(an: Madár Mariann) február 01.

Megszülettem!

Kiss József (82) január 12.

Bartha Sándorné (Győri Ilona, 93)   január 23.

Simon Miklósné (Kozma Erzsébet, 85) március 9.

Gyermán Ferencné (Tóth Ilona, 64) március 12.

Mandula Zoltán (86) március 13.

In Memoriam

Összeházasodtunk!
Kalocsai Éva Gyöngyi és Pethő Zoltán 

január 7-én
Boros Henriett és Blaskó Péter 

január 14-én
Hegyi Izabella Rita és Ujj István 

február 25-én
Boros Sarolta és Kassai Dávid 

március 24-én

Tavaszi mérkőzéseink

Március 9-én a Megyei Kórházak és Egyete-
mi Oktatókórház Megyei-városi Tüdőgondozó 
Intézete tüdőszűrőt szervezett településünkön.

A 18/1998. 
(VI.3.) NM 
rendelet mó-
dosítása követ-
keztében már 
harmadik éve a 
tüdőszűrés nem 
kötelező csak 
bizonyos rizikó-
csoportokban. 
A betöltött 40 
év fölötti lakosság számára azonban ajánlott a 
szűrővizsgálat, melyet évente egy alkalommal az 
OEP finanszíroz.

Természetesen a 18-40 év közötti polgárok 
számára is elvégezhető volt a vizsgálat. A tüdő-
szűrés ugyanis mindannyiunk érdeke, mert ál-
tala a tbc-s, daganatos és egyéb mellkasi kórálla-
potok jelentős része időben felfedezhető.

Mindezek ellenére csupán 232 személy vett 
részt a szűrésen. 

Kiss Jánosné Sarkadi Erika

Tüdőszűrő
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Biri Hírmondó 
- Biri Község Önkormányzatának lapja -

HIRDETÉSI   SZELVÉNY
Kérem, hogy a mellékelt hirdetési szöveget a Biri Hír-

mondó következő számában ingyenesen tegyék közzé!
A hirdetés szövege:............................................
 ........................................................................
 ........................................................................
 ........................................................................
 ........................................................................
 ........................................................................

Név: .................................................................

Cím: ................................................................
Kérjük, hogy a hirdetés szövegét május 15-ig szíves-

kedjenek leadni Gyirán Zoltán jegyzőnek. A hirdetések 
szövegét hirdetőinktől készen kapjuk. Az abban foglalta-
kért a kiadó semmilyen anyagi, jogi felelősséget nem vál-
lal. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza. 
Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

Telekom bázisállomás
A Biri Hírmondó legutóbbi számában 

„Bázisállomá(sokk)” című írásom befejező gondola-
taként reményemet fejeztem ki azzal kapcsolatosan, 
hogy a Telekom 2017 tavaszán hozzákezd a bázisállo-
más megépítéséhez.

Mint a képviselő-testület Településfejlesztési Bizottsá-
gának elnöke, s mint birisi polgár is örömmel számol-
hatok be arról, hogy az előkészületek már január 31-én 
megkezdődtek, majd a 40 méteres „rádiótelefon bázisál-
lomás” tornyának felállítása is megtörtént március elején.

A Telenorral történt egyeztetés alapján úgy tűnik, 
hogy a második szolgáltató már nem akar Biriben 
tornyot építeni; ők a már meglévő Telekom toronyra 
szeretnének „felkapaszkodni”. Ezzel szemben a DIGI 
március közepén kezdett hozzá az engedélyeztetési el-
járáshoz, amely egy újabb torony felállítását eredmé-
nyezheti településünkön.

Mivel a Biribe tervezett bázisállomások építési en-
gedély kötelesek, a telepítés előtt független, akkre-
ditált laboratórium számította ki, mennyire felelnek 
meg az előírásoknak. Ez pedig azt jelenti, hogy a to-
rony senkire sem jelent veszélyt.

Bízom benne, hogy az új szolgáltatások eredmé-
nyeként lényegesen jobb lesz a térerő Biriben!

Szálku István – képviselő

Weöres Sándor
Tavaszköszöntő

Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek 
Hoz majd meleget
Nincs több fázás, boldog aki él.

Már közhírré szétdoboltatik:
Minden kislány férjhez adatik,
Szőkék legelébb
Aztán feketék, 
Végül barnák és a maradék.

Biri, Mező utca 43. szám alatt összkomfortos 
családi ház eladó. Irányár: 3.000.000 Ft

Érdeklődni: +36-42/262-069

Biri, Kossuth út 17. szám alatt  
összkomfortos családi ház eladó.  

Érdeklődni: Dr. Gyirán Zoltán +36-20/934-2454

Szabadság utca 21. szám alatt kívülről teljesen 
felújított családi lakóház 750 nöl telekkel  

beköltözhetően eladó. Irányár: 3,5 millió forint. 
Érdeklődni: +36-30/823-1622

Biri, Szabadság utca 12. szám alatt 600 négy-
szögöles (2.160 m2) telek körbekerítve,  
közművesítve (víz, gáz, villany) eladó.

Érdeklődni: +36-30/278-8872

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


