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Kedves Birisiek!
Végéhez közeledik a 2018-as esztendő, s vele egyide-

jűleg érkezik legnagyobb keresztény ünnepünk. Kará-
csony alkalmával gondoljunk ismét az Emberre! Arra az 
Emberre, aki értünk megszületett, de arra az emberre 
is, aki a szomszédunkban talán egyedül, magányosan 
éli mindennapjait, s természetesen azokra az emberekre 
a leginkább, akik szeretteinket alkotják! Fedezzük fel a 
szeretet értékét és gondoljunk arra, hogy a szeretet akkor 
gyarapodik igazán, ha másoknak is adunk belőle.

A Szilveszter, az évek fordulónapja hagyományokon 
alapuló, fogadalmakat tevő ünnepünk. Szilveszter éjjele 
minden ember életében az újjászületés és az újrakezdés 
éjszakája. Átgondoljuk a mögöttünk hagyott év törté-
néseit, melynek során feltesszük magunknak a kérdést: 
Mit valósítottunk meg terveinkből? Mit csináltunk jól, 
és mit rosszul? Fontos, hogy tudjuk ezekre a kérdésekre a 
választ, hiszen aki nem tudja, honnan indult, az azt sem 
tudja, hová tart. 

Önkormányzatunk 2018-ban is folytatta megkezdett 
munkáját, hiszen erőnkhöz mérten támogattuk idősein-
ket, fiataljainkat, a társadalmi szervezeteket és a sport-
egyesületet; közel hetven lakosunknak pedig közfoglal-
koztatást biztosítottunk. 

Megépítettük a műfüves labdarúgópályát, a Sportpar-
kot, és folyamatban van a főtér kialakítása is. Terveink 
szerint 2019 tavaszán hozzákezdünk a belterületi csapa-
dékvíz-elvezető rendszer felújításához, a Fő út parkosítá-
sához, és a kerékpárút is folytatódik Balkány felé.

Természetesen mindezek mellett megtartottuk falu-
fórumainkat, köszöntöttük a Biriben élő nőket, édes-
anyákat, szépkorúakat; farsangoztunk, majálisoztunk, 
gyermeknapoztunk, és számos rendezvényt tartottunk a 
birisiek megelégedésére.

Ismét felvettük a kapcsolatot lengyelországi testvérte-
lepülésünkkel, Mszana Dolnával. Részt vettünk a har-
madik megyei közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron, 
a falumegújítás több területén elért kiemelkedő telje-
sítményünkért Magyarországi Falumegújítási Díjban, 
októberben pedig Idősbarát Önkormányzati Díjban ré-
szesültünk.

Úgy gondolom, a sok különböző vélemény mellett 
egy valamiben mindannyian egyetértünk: szeretnénk 
az újév napjait nagyobb szeretetben, jobb egészségben 
és boldogabban eltölteni. Vágyunk a jobbra, a töretlen 
fejlődésre, vágyunk arra, hogy itthon érezzük magunkat 

községünkben, ahol jó megpihenni és kikapcsolódni, 
ahol a barátaink élnek, ahol biztonságban tudhatjuk 
magunkat, gyermekeinket és szüleinket.

Ezért ebben az évben is sokan és sokat tettünk. Kö-
szönöm ezért minden munkatársamnak, a községben 
működő egyházaknak, vallási közösségeknek, a civil 
szervezeteknek, a vállalkozóknak és a magánembereknek 
mindazt a munkát, amellyel 2018-ban is hozzájárultak 
településünk fejlődéséhez!

Végezetül Wass Albert gondolatát ajánlom figyelmük-
be: „Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, 
mely hivatalosan is a szereteté. 365 nap közül 364 a gond-
jaidé, a céljaidé, munkádé, és a szereteté csupán egyetlen 
egy, s annak is az estéje egyedül. Pedig … fordítva kellene, 
legyen. 364 nap a szereteté, s egyetlen csak a többi dolgoké, 
s még annak is elég az estéje.”

A fenti gondolatok szellemében most is csak azt kí-
vánom, hogy a szeretet és a vele járó megnyugvás tegye 
széppé az ünnepüket! Leljék meg örömüket szeretteik-
ben, embertársaikban és az ünnep csodákban bővelkedő 
csendes békéjében, hogy a küszöbön toporgó újeszten-
dőt lelkes szívvel, új tervekkel és megújult erővel kezd-
hessük – együtt!

Almási Katalin polgármester
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 Nyugalomban, szeretetben, békességben és csa-
ládi körben telnek napjaik. Jól megérdemelt pihenés 
az osztályrészük, a mögöttük elmaradó évtizedek 
alatt pedig volt részük jóban és rosszban egyaránt. 

Kik ők? Ők településünk szépkorú lakosai: a 
101 éves Svank Jánosné (Rákóczi utca), a 93 éves 
Urszuly Sándor (Mező utca) és a 90 éves Szilágyi 
László (Rákóczi utca), akiket – a korábbi évek ha-
gyományát követve – Önkormányzatunk képvise-
letében október végén köszöntöttem otthonukban.

Községünk legidősebb lakosai mindig szívesen 
mesélnek a múltról, arról, hogy életük tevékeny 
éveiben mivel is foglalatoskodtak. Beszélnek a né-
pes családról, hisz gyermekekkel, unokákkal, déd-
unokákkal áldotta meg őket az élet. Beszélnek az 
örömökről, melyek erőt adtak a hétköznapi gondok 
feldolgozásához, s persze említést tesznek a bánatról 
is, ami sajnos az élet velejárója. Évek, évtizedek – 
egy igazi történelmi utazás számukra az élet.

Településünk lakosai nevében ezúton is köszön-
töm ünnepeltjeinket! További mozgalmas, egészség-
ben és boldogságban eltöltött éveket kívánunk nekik!

Vasas László alpolgármester

A 2015. októberétől hatályos helyi rendeletünk ér-
telmében Önkormányzatunk „Biri Község Díszpolgára” 
címet alapított azon természetes személyek munkássá-
gának elismeréséül, akik a község fejlődéséért kiemel-
kedően tevékenykedtek, munkásságukkal, alkotásaikkal 
elismerést szereztek a településnek.

Községünk eddig megválasztott díszpolgárai – 2015-
ben Kémeri Ferenc Bálint és dr. Budai Gyula; 2016-ban 
Farkas Istvánné és Dr. Simon Miklós, 2017-ben Bohács 
Györgyné és Vitai László – az elismerő díszoklevelet és a 
plakettet a Mindenki Karácsonya rendezvény záró ese-
ményeként vették át Almási Katalin polgármestertől.

Az októberi ülésen – Almási Katalin polgármester ja-
vaslata alapján – a képviselő-testület megválasztotta ez 
évi díszpolgárainkat: Varga Györgynét a köznevelés és 
a kultúra, dr. Vonza Andrást pedig a településfejlesztés 
területén kifejtett kimagasló tevékenységére tekintettel.

A díszpolgári címek ünnepélyes átadása a Mindenki 
Karácsonya rendezvény záró eseményeként történik.

Dr. Gyirán Zoltán jegyző

Egy évvel ezelőtt adtam hírül, hogy édesanyám Svank 
Jánosné Simon Mária száz éves. Most pedig arról ad-
hatok hírt, hogy ő lett a falu legidősebb lakója, hiszen 
november 28-án betöltötte a 101. életévét.

Édesanyám ugyanolyan jól érzi magát, mint egy évvel 
ezelőtt; betegségnek nyoma sem látszik rajta. Továbbra 
is jó étvágya van; napjait tévézéssel, rádiózással tölti, né-
ha-néha pedig az ablakból figyeli az utcán történteket.

Remélem, még sokáig élvezni fogja jó egészségben és 
családi szeretetben a nyugalmas esztendőket!

Szabó Jánosné

2018. évi díszpolgáraink Édesanyám 101 éves!

Szépkorú lakosaink köszöntése
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Az Idősbarát Önkormányzat díjat az Idősügyi Tanács 
által kidolgozott  javaslat alapján 2004-ben hozták létre. 
Az alapítók a díj adományozásával arra szerették volna 
felhívni a figyelmet, hogy a településeken az önkor-
mányzatok tehetnek a legtöbbet az idősek érdekében.

Az Idősbarát Önkormányzat díjra valamennyi önkor-
mányzat pályázhat, ha alapfeladatán túl példamutató 
kezdeményezéseket tesz az időskorúakért.

2009. óta minden évben benyújtottuk pályázatun-
kat a díj elnyerésére. Így történt ez 2018-ban is. Május 
7-én küldtük el az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
és a Belügyminisztérium „gondozásában” meghirdetett 
„Idősbarát Önkormányzati díj” elnyerését megcélzó pá-
lyázatunkat, mely sikerrel vette a megmérettetést, ebben 
az évben ugyanis – öt városi önkormányzat mellett – 
Önkormányzatunk lett az egyik díjazott.

Az Idősbarát Önkormányzat díj odaítélésében el-
sődleges szempont volt a kötelezően vállalt feladatokon 
(házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, szoci-
ális étkeztetés) túlmutató, a községre jellemző olyan jó 
gyakorlatok bemutatása, amelyek nem pénzügyi támo-
gatással, hanem odafigyeléssel, közös összefogással kí-
vánják megvalósítani a település időskorú lakosságának 
társadalmi részvételét. 

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisz-
tere a 2018. évi Idősek Világnapja alkalmából adományo-
zandó miniszteri elismerések ünnepélyes átadása keretében 
október 9-én adta át a díjat a Pesti Vigadó Dísztermében.     

A díjátadón Kásler Miklós kiemelte, hogy a nemzet 
jövőjét a fiatalok, a következő generációk jelentik, de „a 
jövő az idők méhében fogant meg”. Hozzátette, a fiata-
lokat fel kell készíteni a jövőre, és ebben az idősek pó-
tolhatatlanok. A nemzetnek oda kell figyelnie az idősebb 
emberek bölcs és megfontolt iránymutatására. Ez nem-
csak kötelesség, hanem a történelem tanulsága szerint 
sokszor a túlélés záloga is.

A miniszter megköszönte az időseknek, hogy egész 
életüket a nemzet fenntartására tették fel, példát mutat-
tak kitartásból, szorgalomból, szeretetből, tiszteletből, 
alázatból és tovább örökítik a nemzeti identitást.

Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért fe-
lelős államtitkára köszöntőjében elmondta, hogy az ese-
ményen azokat díjazták, akik nemcsak azt a minimumot 
tették meg, amit elvárnak tőlük, hanem azon túl is tel-
jesítettek. Mint kiemelte, a „családbarát ország” számára 
azt jelenti, hogy több generáció tud együtt élni békében, 
biztonságban és egymást segítve. 

Pogácsás Tibor, a Belügyminisztérium önkormányza-
ti államtitkára azt mondta: korábban természetes volt, 
hogy az idősebbeknek van több tapasztalata, a techno-
lógia azonban „elszáguldott mellettük”, és a fiatalok már 
jobban értenek a technikai eszközökhöz. Vigyázni kell 
azonban, hogy az emberi érték ne halványuljon el, hiszen 
az emberi kapcsolatok kialakításához szükséges tapaszta-
lattal az idősek rendelkeznek, és a jövő csak akkor lehet 
az ifjaké, ha ezt átadják nekik. Az államtitkár az Idősbarát 
Önkormányzati Díjra utalva úgy fogalmazott, ahogy egy 
család, úgy egy település is akkor működik jól, ha min-
denkire szükség van, ha minden embert értékelnek. 

Az ünnepség az Idősbarát Önkormányzati díjak át-
adásával zárult. 2018-ban Idősbarát Önkormányzat 
díjat kapott Önkormányzatunk mellett Cegléd, Győr, 
Hajdúnánás, Szarvas és Székesfehérvár önkormányzata.   

Büszke vagyok az elismerésre, hiszen a díj azt mutatja, 
Önkormányzatunk – erejéhez mérten – mindent meg-
tesz azért, hogy időskorú lakosaink érezzék, számítunk 
rájuk és közösségünk megbecsült tagjai. 

Almási Katalin polgármester

Idősbarát Önkormányzat
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Mi tizenöten az Estike Nyugdíjas Klubban már 
2003 óta tevékenykedünk mind a magunk, mind pe-
dig a mások örömére; igaz civil szervezetté csak két éve 
váltunk. A Hírmondóban évről évre röviden beszámo-
lunk arról, „milyen évet zártunk”, most is ezt teszem.  

Februárban idősek farsangját rendeztünk, melyre 
meghívtuk a geszterédi, a kállósemjéni és a nagykál-
lói nyugdíjas szervezeteket. Áprilisban a hévízi 7. Or-
szágos Nyugdíjas Ki Mit Tud középdöntőjén vettünk 
részt, ahonnan a döntőbe jutottunk.

A Majálison kollektíven ott voltunk most is, de a 
főzőversenyen ismét „csak” a második helyezést értük 
el. Aztán ismét Hévízre utaztunk a Ki Mit Tud döntő-
jére, ahol ezüst minősítést szereztünk.  

Júniusban a 27. Népzenei Találkozón vettünk részt 
Tarpán, ahol ismét ezüst fokozatot szereztünk. 

Egy hónap múlva a kállósemjéni Anna-bálon ven-
dégeskedtünk, majd szeptemberben a megyei közfog-
lalkoztatási kiállításon és vásáron díszítettük a birisi 
standot, emellett süteményt sütöttünk, és tócsnival 
vendégeltük meg a látogatókat. 

Októberben Nagykállóban és Geszteréden ren-
deztek nyugdíjas találkozót szintén a régió nyugdíjas 
szervezetei számára. Baráti beszélgetések, tapasztalat-
cserék, ismerkedések voltak ezeken az alkalmakon.  

Novembertől az önkormányzat szervezésében mű-
ködő „Cérna klub” és „Művész klub” minden ren-
dezvényén ott vagyunk. Igazi öröm és kikapcsolódás, 
amikor kézimunkázás közben beszélgetünk, régi tör-
téneteket idézünk fel, jókat nevetünk. 

December 1-jén Nyíradonyban rendezték meg 
Hajdú-Bihar megye népzenei találkozóját. Erre az al-
kalomra Aradványpusztán gyűjtött summás dalokkal 
készültünk, és advent lévén egy adventi dalt is előad-
tunk. 

A községi adventi gyertyagyújtásokon is részt vet-
tünk. Szinte minden egyesületi tag megjelent, hiszen 
nekünk is fontos az ünnepélyes, meghitt hangulat. 

Köszönjük az önkormányzatnak és a helyi iskola 
vezetésének a támogatást. Bár közhelynek hangzik, de 
igaz: „Nélkülük mindez nem jöhetett volna létre!”

Miterkóné Kónya Margit

A jogszabályi előírásoknak megfelelően ebben az év-
ben is megtartottuk önkormányzati lakossági fórumain-
kat. Az október 25-i közmeghallgatáson csupán néhány 
olyan érdeklődő jelent meg, aki élni kívánt a törvény 
által biztosított jogával. A Faluház nagytermében tar-
tott novemberi falugyűlésen ellenben 35 lakos vett te-
vékenyen részt a településünket érintő aktuális kérdések 
megvitatásában.

A korábbi évekhez képest magas érdeklődés mellett 
több mint másfél órán keresztül tartott a falufórum. 
Az Önkormányzatot Almási Katalin polgármester asz-
szony mellett Vasas László alpolgármester úr, valamint 
Herczku Tamás Pál és Szőllősi Tamás képviselő urak 
képviselték, míg a Hivatal köztisztviselői teljes számban 
jelen voltak.

A falugyűlés megnyitását követően Almási Katalin 
polgármester asszony tartott rövid beszámolót az ön-
kormányzat helyzetéről, a benyújtott pályázatokról és az 
aktuális eseményekről.

A polgármesteri beszámolót követően dr. Vonza And-
rásné, a Nagykállói Járási Hivatal vezetője mutatkozott 
be a résztvevőknek, majd ismertette a járási hivatal fel-
adatait. Hivatalvezető asszony emellett elismerően szólt 
községünk dinamikus fejlődéséről is.

A falugyűlés harmadik előadója Szórádi Miklós, a 
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség KvMb 
századosa volt, aki tűzmegelőzési előadást tartott a fa-
lugyűlés résztvevőinek. A százados prezentációjában el-
sősorban az aktualitásokat emelte ki; így például a kará-
csonykor előforduló tűzeseteket.  

     Zárásként a fórumon megjelent birisi polgárok 
tették fel kérdéseiket, s mondták el véleményüket a te-
lepülés életével és infrastrukturális fejlesztésével kapcso-
latosan. Szóba került többek között a jövő évi Tócsni 
Fesztivál, az árkok és járdák állapota, a hóeltakarítás 
„minősége” és a posta megközelíthetőségének kérdése. 
A hozzászólók között volt Gura Gábor, Hetei Imre, Ké-
vés Jánosné, Kévés Lajosné, Miterkóné Kónya Margit, 
Simon Sándor, Sopronyi László, Sopronyi Lászlóné és 
Vajda Pálné.

Adorján István vezető-főtanácsos

Közmeghallgatás és FalugyűlésAz Estike évértékelője
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Szeptember 22-én „Értünk! – Prevenciós Nap” 
címmel komplex egészségügyi szűrővizsgálatot és 
tanácsadást szerveztünk a Faluházban a Biri Község 
Önkormányzata által megvalósuló „Humán szol-
gáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségében” 
című EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azonosító szá-
mú pályázat keretében.

Almási Katalin polgármester megnyitó beszédét 
követően különböző szűrővizsgálatokon vehettek 
részt az érdeklődők: lehetőség volt vércukorszint-, 
vérnyomás-, koleszterin-, testzsír- és csontsűrűség 
mérésre. Ezzel párhuzamosan pedig dr. Ágoston 
Lóránt gasztroenterológus szakorvos tartott tanács-
adást.

Koradélután a tudatos életmódhoz használt alap-
anyagokból készült ételek és italok bemutatására és 
kóstolására került sor.

Zakar Erzsébet mentor

Október 17-én Cérna Klubot, október 25-én pe-
dig Művész Klubot szerveztünk a Faluházban a Biri 
Község Önkormányzata által megvalósuló „Humán 
szolgáltatások fejlesztése Nagykállóban és térségé-
ben” című EFOP-1.5.3-16-2017-00041 azonosító 
számú pályázat keretében.

A két klub természetesen nem csupán egyetlen 
alkalommal állt az érdeklődők rendelkezésére. 

2020 február végéig összesen 24 alkalommal vár-
juk a kézimunkázni vágyókat, 48 alkalommal pedig 
a művész filmek szerelmeseit. Csatlakozni természe-
tesen bármikor lehet. 

Tóth Marianna mentor

Értünk! – Prevenciós Nap Cérna Klub – Művész Klub
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Országos Könyvtári Napok
Hagyományainkhoz híven – október 1-7. kö-

zött – az idén is megrendeztük a könyvtári napo-
kat, melynek egyfajta bevezetőjeként szeptember 
30-án a – népmesék hagyományainak ápolását cél-
zó – Népmese Napját is megünnepeltük Könyvtá-
runkban. A rendezvényen a neves grafikus, író és 
illusztrátor – a gyerekek körében jól ismert Kuflik 
megteremtője – Dániel András volt a vendégünk. 
A személyes találkozás az alkotóval mindig óriási él-
mény kicsiknek és nagyoknak egyaránt, így volt ez 
most is. Dániel András bemutatta legújabb köny-
vét, melyet dedikált is olvasóinak, majd vetítéssel 
és felolvasással tette még színesebbé az író-olvasó 
találkozót, melyen az óvodások és az alsós iskolások 
vettek részt. 

A Könyvtári Napok keretében rendeztük meg a 
„Könyvtári Kreatívok” elnevezésű vetélkedőt, me-
lyen a Könyvtár hűséges látogatói, a 4. osztályosok 
vettek részt. A Könyvtári Napokat egybeszőttük az 
október 4-i Állatok Világnapjával, ebből követke-
zően a vetélkedő is az állatokról szólt. A gyerekek 
négy csapatot alkottak, amelyeket stílusosan kutya-
fajtákról neveztek el: volt tehát Mopsz, Berni Pász-
torkutya, Dalmata, valamint Afgán Agár csapat. 

A feladatok 
között szerepelt 
többek között 
állatnevek meg-
találása a szóke-
resőben, labi-
rintus játék és 
memória játék, 
ahol például író-
kat és műveiket 
kellett megtalál-
ni. A feladatokat összedolgozva kellett teljesíteni-
ük a résztvevőknek. A memória játékban szereplő 
írókat végül plusz pontokért kellett megkeresniük a 
könyvtárban, minden egyes íróval növelve az addig 
elért pontszámaikat. 

A versenyt a Dalmaták csapata (Karsay Rená-
ta, Szalai Anasztázia, Szalontai Nándor) nyerte; a 
dobogó képzeletbeli második fokára a Berni Pász-
torkutyák (Barabás Máté, Kállai Zsombor, Orha 
Máté) léphettek, míg a harmadik helyezést az Afgán 
Agarak (Jordán Milán, Kanalas Natasa, Kiss Flóra) 
érdemelték ki. A dobogóról leszorulva a Mopszok 
(Balogh Márk Kevin, Béni János, Sarkadi Bence) 
végeztek a negyedik helyen.

Október 5-én egy interaktív zenés előadással zár-
tuk a Könyvtári Napokat. A Vidám Vándorok elne-
vezésű társulat az óvodásokat és az alsós iskolásokat 
szórakoztatta –2018 legfrissebb produkciójával – a 
„Matyi és a varázsfurulya” című meseelőadással.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy alkalomról 
alkalomra egyre nagyobb betekintést nyernek ellá-
togató kis vendégeink a könyvtár működésébe és 
előszeretettel keresik az újdonságokat. Emellett a 
„Biri Községi Könyvtár” nevű facebook oldalun-
kon mindig találhatnak az érdeklődők beszámolót 
a rendezvényekről, az aktuális eseményekről és leg-
újabb könyveinkről.

A programso-
rozatot sikeresen 
zártuk, hiszen 
minden részt-
vevő jól érezte 
magát. Remé-
nyeink szerint 
jövőre ismét 
érdekes progra-
mokkal várjuk 
majd az érdeklő-
dőket az Orszá-
gos Könyvtári 
Napok rendez-
vényein.

Addig is sok szeretettel várunk minden olvasni 
vágyót Könyvtárunkban! 

Kémeri Karolina Melinda könyvtáros
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A Képviselő-testület 2018. november 1-jei ha-
tállyal alkotta meg a községi köztemetőről és a te-
metés rendjéről szóló rendeletet.

Az új szabályozás értelmében megszűnt az Or-
feusz Kft.-vel kötött szerződés, melynek követ-
keztében a hozzátartozók bármelyik temetkezési 
vállalkozó szolgáltatásait igénybe vehetik. Ennek 
megfelelően nem csupán az Orfeusz Kft.-t (Nyír-
egyháza, Hunyadi utca 70., 30/683-0308), hanem 
Bartusné Veres Gyöngyi egyéni vállalkozót (Nagy-
kálló, Nagybalkányi út 22., 30/544-7002) és a Bal-
kányi Kht.-t (Balkány, Szakolyi utca 20., 70/198-
0115) is kereshetik temetési szolgáltatás ügyében. 
További felvilágosítással Kiss József temetőgond-
nok áll az érdeklődők rendelkezésére.

Sírhelymegváltás továbbra sincs a községi közte-
metőben, aki azonban „kiemelt sírhelyet” szeretne 
magának vagy hozzátartozóinak, annak 25-50.000 
forintba kerül annak megváltása.

A rendelet értelmében az eltemettetőnek rava-
talozói igénybevételi díjat és halotthűtési díjat kell 
fizetnie az önkormányzat részére. A fentieken túl 
temető-fenntartási hozzájárulást kötelesek fizetni 
azok a vállalkozók is, akik a községi köztemetőben 
munkát végeznek.

Dr. Gyirán Zoltán jegyző

Önkormányzatunk hetedik éve pályázik tűzi-
fa-támogatásra. Az elmúlt években több mint 18 
millió forintot nyertünk közel 1100 m3 tűzifa be-
szerzésére.

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter szeptember 
28-i döntése alapján ebben az évben önkormányza-
tunk 190 erdei köbméter keménylombos tűzifa be-
szerzésére közel 3,4 millió forint támogatást nyert, 
amit átlagosan egy méter hosszú, 5-35 cm átmérő-
jű tűzifa beszerzésére használhattunk fel.

A tavalyi évhez hasonlóan a Nyírerdő zRt.-től 
szereztük be a fát, amit december közepén osztot-
tunk ki a rászoruló családoknak. A jogosultság fel-
tételeit a képviselő-testület rendeletben szabályozta.

Vasas László alpolgármester

Új temetői szabályok

Tűzifa-támogatás

Ötödik helyen a Biri SE

Élelmiszerlavina

November 25-én a Tiszabercel SE elleni vereséggel 
befejeződött számunkra a Megye III. osztály Szabolcs 
csoport 2018/2019-es szezonjának őszi menetelése.

A Biri SE 19 pontot szerezve a tabella 5. helyén tölti 
téli pihenőjét. A 12 mérkőzésből 6 alkalommal győzte-
sen hagytuk el a pályát, egyszer játszottunk döntetlent 
és ötször szenvedtünk vereséget. A tucatnyi meccsen 28 
gólt rúgtunk és csak 21-szer rezdült meg a mi hálónk. 

A fiúk keményen fociztak, amit 23 sárga lappal és egy 
piros lappal jutalmaztak a játékvezetők.

Góllövőink az őszi szezonban: Kiss Ferenc (4), Lé-
nárt Tibor (4), Baumgartner Ákos (3), Plajos Zoltán 
(3), Földi József (2), Imre Zoltán (2), Pásztor Norbert 
(2), Radiczki György (2), Széles Szabolcs (2), Szilágyi 
Richárd (2) és Imre László (1).

Bízom benne, hogy a megérdemelt téli pihenőt kö-
vetően megújulva és megfelelő harci kedvvel felvértezve 
vágunk neki a tavaszi szezonnak, akár még a dobogót is 
megcélozva! 

Kovács Attila edző

A Civil Iránytű Alapítvány a Syngenta Kft. tá-
mogatásával „Élelmiszerlavina” címmel 2018-ban 
pályázatot hirdetett azzal a céllal, hogy helyi ösz-
szefogással a rászorulók élelmiszertámogatáshoz 
juthassanak. 

A pályázaton 
kiválasztott szer-
vezetek zöldség-
vetőmagokból és 
vetőburgonyából 
álló támogatás-
ban részesültek. A 
pályázók feladata 
volt a kapott vető-
magok segítségével 
élelmiszerek előállítása, és a megtermelt élelmiszer 
rászorulókhoz való eljuttatása. A programban tá-
mogatott rászorulók lehettek nagycsaládosok, idő-
sek és más hátrányos helyzetű csoportok is, akik 
anyagilag nehéz helyzetben élnek. Biri Község Ön-
kormányzata 2018-ban ötödik alkalommal pályá-
zott sikeresen a programban.

Keményné Barna Angéla tanácsos
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Mi adventisták idén 70 éve vagyunk jelen a telepü-
lésen keresztény közösséget alkotva. E kerek évforduló 
kapcsán egy összefoglaló cikk is megjelent rólunk az új-
ság legutóbbi számában. Talán a Kedves Olvasók közül 
sokan ismerik is a közösségünket, vagy vannak, akik em-
lékeznek a régen élt tagjaira: Herczkuékra, Miterkóékra, 
Kiss Jánosékra, Partyékra, Béni Sándornéra, Illés Mi-
hálynéra, Katona Jánosnéra, Kondor Györgynére, 
Szálku Jánosnéra és Gyiránékra. 

A közösség lelkészeként egy éve vagyok jelen a telepü-
lésen. Öröm számomra, hogy egyre több embert ismer-
hetek meg és láthatom a település elöljáróinak áldozatos 
munkáját a fejlődésért, az emberek jólétéért. Ahogy a 
falubeliekkel beszélgetek, elmondják, hogy jó volt látni-
uk a régi adventisták életében a jó irányú változásokat, 
a szorgalmat, a becsületességet, a megannyi területen 
megnyilvánuló példaadást. Milyen jó, hogy ők így éltek. 
Nemcsak ők voltak ezáltal gazdagok, hanem gazdagítot-
ták ezzel a környezetüket is. Mi, akik ma élünk adven-
tista hitben, szeretnénk mi is a település javára élni és 
haszonnal szolgálni. 

Az adventről a Karácsony, az ünnepi várakozás jut 
eszünkbe. Jézus földre születését jövendölések hirdet-
ték a Krisztus előtti évszázadokban. Voltak, akik ezeket 
nemcsak ismerték, hanem hitték, komolyan vették és 
ezek alapján várták a Megváltót. Jézus eljött és megmu-
tatta az Isten országának szépségét. Hívta az embereket, 
hív minket, hogy tartozzunk ehhez az országhoz. És 
hogy mennyire komolyan gondolta ezt, kész volt odaad-
ni életét a mi megváltásunkért, hogy megmentve minket 
bűneinktől ebbe az országba magával vigyen. Jézus be-
szélt arról, amiről a Szentírás még sok helyen szól, hogy 
lesz egy második advent, egy második eljövetel is. Így 
szólt erről egy alkalommal: „Ne nyugtalankodjék a ti szí-
vetek: higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én 
Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, 
megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készít-
sek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, 
ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én va-
gyok, ti is ott legyetek.” (János 14:1-3)

Nekünk adventistáknak az élete ebben az örömteli 
várakozásban telik, hogy megláthatjuk Megváltónkat, 
aki visszatér értünk és mindazokért, akik őt elfogadva 
vágynak egy szebb, igazabb életre.

Bálint György lelkész a Biri Adventista Gyülekezet 
alapításának 70 éves évfordulóján december 8-án

Miért nevezzük magunkat hetednapiaknak?
Amikor Istent tiszteljük és szeretjük, akkor fontos, 

hogy Teremtőként ismerjük őt. A Teremtő Isten jelen-
létére, hatalmára nagy szükségünk van az élet megany-
nyi helyzetében. Isten, amikor megalkotta a világot, 
a teremtés emlékünnepeként rendelt egy napot, a hét 
hetedik napját, a szombatot, amin ő maga is megnyu-
godott a munkájától. A tízparancsolat negyedik pontja 
beszél a munka szeretetén és a szorgalom fontosságán 
túl a hetedik napról, a szombatról, ami a teremtés és a 
megváltás emlékünnepe. „Megemlékezzél a szombatnap-
ról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és 
végezd minden dolgodat; De a hetedik nap az Úrnak a te 
Istenednek szombatja: semmi dolgot se tégy azon se magad, 
se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálóleányod, se barmod, 
se jövevényed, a ki a te kapuidon belől van; Mert hat napon 
teremtette az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, 
a mi azokban van, a hetedik napon pedig megnyugodott. 
Azért megáldotta az Úr a szombat napját, és megszentelte 
azt.” (II. Mózes 20:8-11)

Mivel ezt Jézus a maga példájával és tanításával meg-
erősítette, ezért mi adventisták a hetedik nap, a szombat 
megünneplésével kifejezzük szeretetünket és hálánkat 
Isten iránt a teremtésért és a megváltásért.

Bálint György lelkész
Hetednapi Adventista Egyház

Adventisták Biriben – Kik vagyunk?
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A Kállay család címerének jelmondata „In asperis et 
prosperis”, ami „költői” fordításban azt jelenti „Balsors-
ban és szerencsében.”

S hogy nekünk birisieknek mi közünk a Kállay család-
hoz? Csupán annyi, hogy a források szerint még 102 évvel 
ezelőtt is a birtokszerző Ubul leszármazottai voltak Biri 
birtokosai, azaz a Biry család magvaszakadtát követően 
szinte folyamatosan a Kállay család birtokolta mind a régi 
(1150 körül-1699), mind pedig az 1763-tól létrehozott 
új települést.

Az 1214-ben említett Ubul három fiától származott a 
Biry-, a Kállay- és a Semjéni-család. A Biry családnak a 
14. század végén, míg a Semjéni családnak a 16. század 
végén szakadt magva, így a Kállayak lettek községünk ké-
sőbbi birtokosai.

Egykorú felmérés szerint a 158 éves török háború 
(1541-1699) pusztításainak következtében Szabolcs vár-
megye 3998 adóköteles házából csupán 161 maradt meg. 
Így hát nem csodálkozhatunk azon, hogy Biri az 1699. évi 
említését (Bir) követően húsz évvel, 1720-ban már mint 
puszta szerepelt a megyei összeírásokban.

1709-ben Nagykálló mezőváros visszakerült a várme-
gye és a Kállayak joghatósága alá, a hajdúkiváltságok meg-
szűntek, a Kállayak pedig visszakapták birtokaik haszná-
lati jogát.

A 18. század első felében visszaköltözött Kállay család, 
hogy benépesítse, s ezáltal jövedelmezővé tegye elnép-
telenedett birtokait, a század közepén nagyarányú tele-
pítésekbe kezdett. Ennek egyik epizódjaként került sor 
1763-1767. között a biri birtok betelepítésére is. Ekkor 
valószínűleg egy elmagyarosodott román népességet tele-
pítettek át a Szilágyságból, a Szatmár vármegyei porteleki 
birtokukról. (Ugyanígy telepítették be ebben az időben 
Kislétát, Újfehértót, Kállósemjént és Napkort is.) 

Az Orosi-ágból származó XII. János fia volt az a gróf 
nagykállói Kállay (XIII.) János Péter, aki községünk alapí-
tója volt a 18. század utolsó harmadában. 

S hogy kiket telepített a birtokára Kállay János Péter? 
A legkorábbi adat 1773-ból származik; „Bÿr hellységének 
Urbariomá”-ban ugyanis felsorolták a községben lakó 
jobbágyokat és zselléreket: Kis Teodor, Keresi János, 
Marozsán Péter, Piskoti Sándor, Pap Teodor, Fűsűs And-
rás, Részegi György, Orosz György, Piskoti Prokopiusz és 
Bereczky Dániel. 

A Birit betelepítő Kállay János Péter 1735. február 28-
án született Panyolán, Kállay (XII.) János (1675-1737) 
és báró Perényi Borbála (1702-1783) hetedik gyermeke-
ként. 

A francia enciklopédistákat eredeti nyelven olvasó, 
igen művelt Kállay János Péter Tiszáninneni kerületi táb-
lai ülnök, valamint 1770-től Császári és Királyi kamarás 
volt. A kamarásságot előkelő állású polgári és katonai sze-
mélyek nyerhették el; a 18. században azonban már nem 
járt udvari szolgálattal, többnyire csak hangzatos cím volt.

Kállay János Péter 1778. március 13-án Bécsben kap-

ta a „személyre szóló” magyar grófi címet Mária Terézia 
királynőtől (1740-1780), minek következtében a család 
„fekete báránya” lett, hiszen a Kállay család „ősnemes” 
család volt, amelynek tagjai nem fogadhattak el a király-
tól nemesi címet, különösen nem grófi címet. Kállay gróf 
azonban utódok nélkül halt meg, ennek következtében a 
grófi cím sem szállhatott tovább; tehát ő volt az ultimus 
tituli, azaz az utolsó rangviselő a nemesi családban.

Kállay János Péter 1758. december 8-án – Kállay 
György (1721-1783) kállósemjéni magánkápolnájában 
– fogadott örök hűséget báró muraniczi Horváth Katalin-
nak (1741-1828), aki férje – 1810. október 6-án Biriben 
bekövetkezett – halálát követően Kiskállóban élt haláláig 
(1828. augusztus 16.). A házaspár földi hamvai a nagy-
kállói római katolikus templom oltára alatt lévő családi 
kriptában nyugszanak.

gróf nagykállói Kállay János Péter (1735-1810)

A két Kállay (János Péter és György) nem csak azért tar-
tott szoros köteléket, mert rokonok voltak, hanem azért 
is mert feleségeik (Horváth Katalin és Horváth Mária) is 
igen közeli rokonok lehettek. Emellett volt még egy közös 
dolog az életükben: Kállay György nevéhez Kállósemjén, 
míg Kállay János Péter nevéhez Biri benépesítése köthető.

A házaspár utódok nélkül halt meg, így János Péter 
testvérének, Józsefnek három unokája (Péter, Gábor és 
Antal) vitte tovább az orosi ágat.

A mai Biri, alapítását követően 153 éven át, 1916-ig 
volt a Kállay család tulajdonában, ekkor vásárolta meg 
Erényi Sándor (1868-?) földbirtokos, Kállay Benjámin 
(1839-1903) pénzügyminiszter fiától, Kállay Frigyes 
(1877-1944) császári és királyi kamarástól a birtokot a 
rajta lévő kúriával együtt. 

Dr. Gyirán Zoltán jegyző

255 éves a mai Biri
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Jó étvágyat kívánok hozzá!

Biri néne 
receptje 



Kocsonya
A kocsonya egy hagyományos, minden európai nép 

konyhájában megtalálható hideg étel. Az első kocso-
nyával kapcsolatos magyar írásos emlék 1544-ből való.

Természetesen mindenki ismeri azt a közmondást: 
„Pislog, mint a miskolci kocsonyában a béka.” A törté-
net szerint a régi időkben, amikor még a pincékben 
tárolták a hűtést igénylő ételeket, vendégek tértek be 
a Miskolc főutcáján lévő Három Rózsa vendéglőbe. 
A vendégek kocsonyát rendeltek, a vendéglősné pedig 
lesietett érte a pincébe. A sötétben azonban nem vette 
észre, hogy a dermedő kocsonyába beleugrott, majd 
pedig beleragadt egy béka, s így tette az ételt a vendé-
gek elé. A humoros történet hamar elterjedt, és vele 
együtt a közmondás is. Természetesen a miskolciak is 
büszkék rá, hiszen 2000 óta minden év februárjában 
Kocsonyafesztivált rendeznek.

A háziasszonyok szerint a jó kocsonyának három 
titka van: a kellő főzési idő, az elegendő bőrös-csontos 
hozzávaló és a fokhagyma.  

Kocsonyát készíteni viszonylag egyszerű, de időigé-
nyes: minimum 4-5 órán keresztül, gyenge lángon, 
éppen csak gyöngyözve kell főzni. A hosszú főzési idő 
azért fontos, hogy az összes zselésítő anyag kifőjön a 
hozzávalókból, és a kocsonya kellően rezgő legyen.

Az a legjobb, ha vegyesen összeválogatva kerül a 
fazékba a kocsonyahús. Legyen benne sertés csülök, 
köröm, füle, farka és bőrkedarabok. A kocsonya a 
bőrkék és a csontok kollagén tartalmától zselésedik. 
Ha kevés bőrke és csont kerül a fazékba, nem fog 
megdermedni a lé.

A kocsonya elengedhetetlen és meghatározó ízössze-
tevője a fokhagyma; soha ne felejtsük ki! 

A 18. századi Nyugat-Afrikában kezdődik a tör-
ténet, hét generáció, a Maame és leszármazottainak 
sorsát követi végig egészen napjainkig. Megismer-
hetjük szemszögükből az Ashanti területén virág-
zó emberkereskedelmet és a fehér ember korbá-
csát is. Megjárhatjuk velük a gyapotültetvényeket, 
szénbányákat, hajógyárakat, a dzsesszklubokat és 
herointanyákat, a börtönt, és a polgárjogi mozgal-
mat is. Megrázó módon szembesülünk vele, hogy 
a kiszolgáltatottság megalázó tapasztalata évszáza-
dokon át kísért, és a rabszolgaság által okozott lelki 
sebek sosem gyógyulnak be teljesen. 

Nagyon lassan haladtam a könyvvel, de nem 
azért, mert nem volt lebilincselő. Úgy szerettem 
volna, hogy egyszerre csak egy fejezetet (egy szerep-
lő életét) olvassam el. De így is sokszor tettem fél-
re a művet, hogy „megemésszem” az olvasottakat. 
Mindegyik generációnak megvolt a maga keresztje. 
Az idő múlásával azt várná az ember, hogy a teher 
csökken, de nem így történt. Az előző nemzedék 
nehézségét öröklik meg az utódok, a súlyt is to-
vábbadják, mint azt a nyakláncot, amiről a történet 
elején olvashatunk, és a végén ismét előkerül.

Többet azonban nem szeretnék elárulni a könyv-
ről csak azt, hogyha felkeltette az olvasni szeretők 
figyelmét, községünk könyvtárában kikölcsönöz-
hetik ezt a felkavaró művet, melyet biztosan nem 
fognak elfelejteni.

Tóth Marianna tanácsos

KÖNYVAJÁNLÓ 
Yaa Gyasi: Hazatérés
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„Biri - az esküvőfalu”
2018. január 20. és december 29. között harminc-
négy pár mondta ki előttünk a boldogító igent:

Farkas Kitti és Gerhes Balázs január 20-án
Molnár Klaudia és Buris Erik február 17-én
Zsoldos Emese és Tóth Gergő március 3-án
Jaksi Tímea és Papp Norbert április 27-én

Csendom Orsolya és Konczvald István április 28-án
Gurály Edina és Tölgyes Tamás május 19-én

Szebegyinszki Zsófia és Fancsik Péter május 26-án
Balogh Marietta és Bogdán-Rajcs Sándor június 9-én

Gál Petra és Nagy Róbert június 23-án
Sum Zsuzsanna és Juhász Róbert július 3-án

Tóth Anita és Sziráki Zsolt július 14-én
Héjas Gerda és Kupás Gyula július 21-én

Bogár Tímea és Kowaczics Gyula július 28-án
Rácz Nikolett és dr. Szabó Dániel augusztus 3-án
Dobozi Szilvia és Lakatos István augusztus 4-én
Madár Tímea és Mészáros Zsolt augusztus 11-én
Szabó Evelin és Brondics Attila augusztus 11-én
Polgári Mária és Kévés Sándor augusztus 18-án
Nagy Dóra és Karnai Gábor augusztus 18-án

Szilágyi Nóra és Papp Miklós augusztus 19-én
Petics Brigitta és Mizik András augusztus 23-án

Nagy Zsuzsa és Tóth Tibor augusztus 25-én
Rácz Zsanett és Molnár Viktor augusztus 25-én
Jászfai Kitti és Arsziri András szeptember 1-én

Pecséri Réka és Lakatos Balázs szeptember 7-én
Hajdu Dorottya és Völgyi Patrik szeptember 7-én
Ladányi Vivien és Kántor László szeptember 8-án
Szántó Anett és Ujhelyi Róbert szeptember 15-én
Gulácsi Gabriella és Bahil Roland október 6-án
Oláh Nikoletta és Pongó Gábor november 15-én
Szoták Katalin és Oláh Mihály november 16-án
dr. Kiss Erika és Szőllősi Tamás december 15-én

dr. Jakab Brigitta és dr. Bárd Dávid december 29-én

A múlt évben huszonhat, 2018-ban pedig har-
mincnégy pár kötött házasságot Biriben. A házasság-
kötések száma alapján méltán használhatnánk a „Biri 
– az esküvőfalu” nevet, hiszen harmincnégy esküvő 
a 2007-2013. közötti hat évben volt összesen, most 
pedig egy esztendő alatt bonyolítottunk le ennyit.

S hogy ez a tendencia 2019-ben is folytatódni 
fog, azt abból valószínűsíthetjük, hogy már most 
(jóval a harminc napos határidő előtt) több pár be-
jelentette házasságkötési szándékát.

Tóth Marianna és Adorján István 
anyakönyvvezetők

Kiss Jánosné (Brátán Erzsébet, 82) január 27.
Balogh Ferenc (85) március 01.
Sipán Józsefné (Balogh Erzsébet, 86) március 18.
Görömbei János (62) március 27.
Szilágyi Jánosné (Fenyőfalvi Mária, 87) június 12.
Dombai György (72) június 15.
Fülöp Józsefné (Kitka Aranka, 75) június 17.
Barkaszi Miklósné (Kozma Ilona, 98) június 24.
Barkaszi Miklós (60) augusztus 08.
Pál Józsefné (Kádár Mária, 74) október 17.
Belme György (66) október 18.
Morvai Sándor János (57) november 10.
Béni Jánosné (Makszin Ilona, 86) november 21.
Ferenczi Tibor (85) november 21.

In Memoriam

Összeházasodtunk!

Szilágyi Norina (an: Kassai Piroska) március 18.
Szilágyi Luca (an: Diósi Erzsébet) április 28.
Fejes Nelli (an: Kondor Fruzsina) május 22.
Macsu Zsolt (an: Menyu Mária) augusztus 04.
Arató Lola (an: Győrösi Georgina) szeptember 13.
Kiss Lili (an: Terdik Diána) szeptember 19.
Szilágyi Sára (an: Mátyás Nikoletta) október 05.

Megszülettem!

Szent Mihály Görögkatolikus templom
December 24. (hétfő) 1800 Szentestei liturgia
December 25-26-27.  1030 Szent Liturgia
December 31. (hétfő) 1600 Hálaadás
Január 1. (kedd)  1030 Újévi első mise

Szent Antal Római katolikus templom
December 24. (hétfő) 1800 Szentestei mise
December 25. (kedd) 1100 Szentmise
December 26. (szerda) 1100 Szentmise
December 30. (vasárnap) 1100 Szentmise 
Január 1. (kedd)  1100 Szentmise

Karácsonyi miserend
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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 2019. február 15-ig 

szíveskedjenek leadni Dr. 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.

Az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet 18-20. 
§-aival hívta életre a Kormány a Bursa Hungarica Fel-
sőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszert, amely 
alapján első alkalommal a 2008/2009. tanévben pá-
lyázhattak a felsőfokú tanulmányokat folytató hátrá-
nyos szociális helyzetű fiatalok.

Önkormányzatunk 2011. óta vesz részt a Bursa Hunga-
rica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztödíjpályázaton.  
Az elmúlt hét évben 105 birisi fiatalt támogattunk ösz-
szesen 5.250.000 forinttal.

Almási Katalin polgármester októberben elküldte 
nyilatkozatát az ösztöndíjpályázathoz való csatlako-
zásról, amely alapján Önkormányzatunk 2018-ban is 
pályázatot hirdetett tanulmányi ösztöndíj elnyerésére, 
mely a jelenlegi tanév második félévének, valamint a 
jövő évi első szemeszter időszakára szól. 

A pályázatot biri állandó lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű nappali tagozatos főiskolai 
vagy egyetemi hallgatók, valamint felvételt még nem 
nyert diákok nyújthatták be november 13-ig.

A képviselő-testület december 3-i ülésén a követ-
kező hallgatók pályázatát támogatta: Balogh Evelin, 
Barcsik Sándor, Bihari Barnabás, Boros Fanni, Ferencz 
Dávid Tamás, Fülöp Dominik, Fülöp Gréta, Gilányi 
Márk, Huszár Sándor Dániel, Kemény Richárd, Kon-
dor Anett, Miskolczi Kitti, Molnár Barbara, Mol-
nár Bianka, Molnár Emese, Radványi Levente, Tóth 
György Bence és Tóth Szabina.

A támogatott fiatalok 5.000 Ft/hó támogatásban ré-
szesülnek az Önkormányzattól tíz hónapon keresztül.

Tóth Marianna tanácsos

Márai Sándor (1900-1989) vetette papírra a követ-
kező ünnepi gondolatot: „Ha az ünnep elérkezik az éle-
tedben, 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 feltét-
lenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünne-
peltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos 
rendhagyás.” 

Ezt az évet a Biri Hírmondó negyedik számával mi is 
magunk mögött hagyjuk. Bízunk benne, hogy a lassan 
elmúló esztendő eseményeit és a birisieket érintő történé-
seket össze tudtuk foglalni írásainkkal, érdekes és kevésbé 
érdekes híreinkkel, lakosaink véleményének közreadásával. 

Ebben a hitben és a fenti gondolatokkal kívánunk  
Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új 
Esztendőt a Biri Hírmondó 2018. évi publicistái-
ként: Almási Katalin, Babik Jánosné, Biri néne, Brátán 
Györgyné, Eszik Édua Gerda, Keményné Barna Angéla, 
Kémeri Karolina Melinda, Kiss Jánosné, Kovács-Mó-
ricz Mária, Marozsán Irén, Miterkóné Kónya Margit, 
Szabó Jánosné, Szentmiklóssyné Kiss Tünde, Tóth Ma-
rianna, Zakar Erzsébet, Adorján István, Bálint György, 
Dr. Gyirán Zoltán, Herczku Tamás Pál, Kovács Attila, 
Mudri Péter, Nagy István, Stock István, Széles Szabolcs, 
Szőllősi Tamás, Vasas László, valamint Vitai László.

Ünnepelj egészen


