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Köszönet a nőknek!

Országgyűlési képviselők 
2018. évi választása

Köszöntőmet Márai Sándor Füveskönyvéből vett 
idézettel kezdem, amely véleményem szerint a nők 
(lányok és asszonyok) egyik legszebb éltetése. 

„Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a fe-
leségem voltál. És neked, te harmadik, tízedik, ezredik, 
aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, 
az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos vol-
tam, elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet ne-
ked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És 
neked, mert kezed szép volt. És neked, mert okos és jóked-
vű voltál. És neked, mert türelmes és nagylelkű voltál. És 
neked, mert betakartad hajaddal arcomat, mikor meg-
buktam és rejtőzni akartam a világ elől, s neked, mert 
tested meleget adott testemnek, mikor fáztam az élet ma-
gányában. És neked, mert gyermeket szültél nekem. És 
neked, mert lefogod majd puha ujjakkal a szemem. És 
neked, mert kenyeret és bort adtál, mikor éhes és szomjas 
voltam. És neked, mert testedből a gyönyör sugárzott. És 
neked, mert testednek olyan illata volt, mint a földnek az 
élet elején. Köszönet a nőknek, köszönet.”

Kívánom Önöknek, kedves hölgyeim, hogy ne csak 
ezen a napon lássák meg férfitársaim az őket körülve-
vő nők csodálatos lényét, mutassák ki köszönetüket 
mindazért, amit a nőktől kaptak és kapnak, hanem 
tegyék emlékezetessé egy-egy szeretetajándékkal, hála-
szóval, s egy-egy hosszú öleléssel az év többi napját is!

S mivel számunkra nagyon-nagyon fontosak a nők, 
Képviselőtársaim nevében Boldog Nőnapot kívánok 
minden birisi Hölgynek és leánynak!

Vasas László alpolgármester

Dr. Áder János köztársasági elnök 2/2018. (I.11.) 
KE határozatával az országgyűlési képviselők 2018. 
évi általános választását április 8. napjára tűzte ki.

Az országgyűlés 2014. óta 199 képviselőből áll. A 
magyar választási rendszer vegyesnek mondható, mert 
két választási rendszer él egymás mellett: 

- az ország területe 106 egyéni választókerületre 
oszlik, ahol személyekre lehet szavazni, és a szava-
zatok többségét megszerző jelölt lesz a képviselő, 
valamint

- az országos listáról 93 jelölt szerezhet mandátumot.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választó-

polgár személyesen szavazhat az értesítőn feltüntetett 
szavazóhelyiségben. (Biriben a Faluházban.) Az egész-
ségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogvatartása 
miatt mozgásában korlátozott választópolgár mozgó-
urnát kérhet. 

A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó 
választópolgár belföldön az általa megjelölt települé-
sen átjelentkezéssel, külföldön, Magyarország külkép-
viseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezést 2018. 
április 6-án 1600 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu 
oldalon vagy levélben, illetve személyesen a helyi vá-
lasztási irodától (HVI).

Biriben, mint egy szavazókörös településen a Helyi 
Választási Bizottság (HVB) fogja lebonyolítani az or-
szággyűlési képviselőválasztást.

További részletes tájékoztatásért forduljon a helyi 
választási irodához vagy látogassa meg a központi 
weboldalt.

Dr. Gyirán Zoltán jegyző
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 Az év első rendes ülésének kétség kívül az egyik 
legfontosabb napirendi pontja a 2018. évi önkor-
mányzati költségvetés tárgyalása és az azt szabályo-
zó rendelet megalkotása volt. Az előterjesztésből 
látható volt, hogy a község gazdálkodása aránylag 
stabilnak mondható, az egyre szűkölő állami for-
rások mellett is jut forrás fejlesztésekre, támoga-
tásokra és szociális juttatásokra. A költségvetés ki-
adási és bevételi oldalán 208 millió forint áll, mely 
magában foglalja a Geszterédi Közös Önkormány-
zati Hivatal Biri Kirendeltségének kiadási tételét is.

A Képviselő-testület az önkormányzat létszám-
keretét 2,5 főben, a köztisztviselők létszámát 5 fő-
ben, míg a közfoglalkoztatottakét 65 főben hatá-
rozta meg.

Az idei költségvetés egyik legnagyobb kiadási té-
telét a közfoglalkoztatás jelenti (31 millió forint). 
A településgazdálkodási feladatokra 9,4 millió fo-
rintot, míg a társulásokból eredő feladataink finan-
szírozására 4,6 millió forintot terveztünk.

A fejlesztési és felhalmozási kiadásokra 114 mil-
lió forintot építettünk be a büdzsébe. Az ide fejlesz-
tések terveink szerint a következők: a csapadékvíz 
elvezető rendszer felújítása, a kerékpárút fejlesztése 
Balkány és Biri között, közpark kialakítása, vala-
mint a településfejlesztési eszközök elkészíttetése.

Természetesen folytatjuk időskorú lakosaink 
étkeztetésének támogatását is (6,3 millió forint): 
80 nyugdíjas korú, valamint szociálisan rászorult 
birisi fél áron kaphatja az ebédet ebben az eszten-
dőben is.

Mindezeken túl költségvetési tartalékot is ké-
peztünk, mely az évközi többletigények, valamint 
az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

Bízom benne, hogy a 2018. évben is sikerül ter-
veinket megvalósítani, községünk tovább szépül és 
fejlődik minden egyes lakosának megelégedésére!

Almási Katalin polgármester

A február 15-i rendes testületi ülésen Biri Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete – többek kö-
zött – az alábbi döntéseket hozta.

Emelkedtek a bérleti díjak
A Központi Statisztikai Hivatal közleménye szerint 

a 2017. évi infláció mértéke 102,1%. Erre tekintettel 
a Testület a 2018. évre 2%-kal megemelte a védőnői 
tanácsadó, az internet-szolgáltatás, a Takarékszövet-
kezet helyiségei, a Faluház nagyterme, a Mező utcai 
szolgálati lakások és a helyi termelői piac bérleti díját. 

Módosult a hulladékszállítás néhány előírása
A költségvetés tárgyalását követően a Testület a 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról szóló 
rendeletet módosította, újraszabályozva a közszolgál-
tatás szüneteltetésének lehetőségeit, az adatszolgálta-
tási és nyilvántartási kötelezettség előírásait, valamint 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megfizeté-
sére vonatkozó rendelkezéseket.

A civil szervezetek beszámoltak a 2017. évi ön-
kormányzati támogatások felhasználásáról
A múlt évben a Biri Sport Egyesület, az Estike 

Nyugdíjas Egyesület és a Biri Egymásért Szociális 
Szövetkezet részesült önkormányzati támogatásban. A 
támogatott szervezetek képviselői január 31-ig nyúj-
tották be elszámolásukat, amely alapján a Testület 
mindhárom civil szervezet beszámolóját elfogadta.

Négy civil szervezet részesült vissza nem téríten-
dő önkormányzati támogatásban
Január végéig öt civil szervezet nyújtotta be pályáza-

tát az Önkormányzathoz. A pályázók közül azonban 
egy visszavonta pályázatát. A Képviselő-testület az Es-
tike Nyugdíjas Egyesületet 400.000 Ft, a Biri Egymá-
sért Szociális Szövetkezetet 100.000 Ft, a Biri Sport 
Egyesületet 1.000.000 Ft, a Biri Görögkatolikus Egy-
házközséget pedig 150.000 Ft támogatásban részesí-
tette tervezett tevékenységük ellátásához és program-
jaik megvalósításához.

Új póttagok kerültek a helyi választási bi-
zottságba
Az április 8-i országgyűlési képviselőválasztást 

községünkben, mint egy szavazókörös településen 
a 2014-ben megválasztott helyi választási bizottság 
(HVB) bonyolítja le. A tagok és póttagok közül azon-
ban néhányan nem vállalják a további közreműkö-
dést, illetőleg többen összeférhetetlenség miatt nem 
vehetnek részt a bizottság munkájában. Dr. Gyirán 
Zoltán jegyző javaslata alapján a Képviselő-testület öt 
póttagot választott a bizottság létszámának biztosítá-
sa érdekében: Vasas Lászlónét, Marozsán Irén Máriát, 
Antal Sándornét, Tóth Nikolettát és Hegedűsné Fá-
bián Évát.

Keményné Barna Angéla tanácsos

Testületi hírekA költségvetés tárgyalása
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Kerti hulladék égetése

„Éljen a magyar szabadság, 
éljen a haza!”

Magyarország Kormánya 2016. nyarán határo-
zatban döntött a Nemzeti Szabadidős – Egészség 
Sportpark Programról, amelynek alapvető célja, hogy 
közösségi terek kerüljenek az ország minél több tele-
pülésén kialakításra, ahol valamennyi korosztály aktí-
van töltheti el a szabadidejét igényes szabadtéri létesít-
ményekben. 

A Mező utcai Szabadidőparkban egy 70 m² alap-
területű hét edzőeszközös B típusú sportpark elhe-
lyezésére és egy 200 méteres futópálya megépítésére 
pályázott 2016. július 20-án Önkormányzatunk. Bő 
másfélév múltán a Nemzeti Sportközpontok Főigaz-
gatóság tájékoztatott, hogy a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium befogadta és az értékelő bizottság értékelte 
pályázatunkat, amely alapján a nemzeti fejlesztési mi-
niszter Önkormányzatunk támogatásáról döntött. 

Almási Katalin polgármester 

Sportpark és futókör

A tavaszi kerti munkák közeledtével sokaknak okoz 
gondot a telkükön keletkezett kerti hulladék elégetése, 
elsősorban a szomszédok rosszalló tekintete és megjegy-
zései miatt.

A közel öt éve hatályban lévő 8/2013. (V.1.) önkor-
mányzati rendeletünk értelmében, Biriben a kerti hulla-
dékok égetése csak április és november hónapokban en-
gedélyezett, mely alól kivételt képez a községi köztemető 
területe, ahol a hulladékok (koszorúk, sírcsokrok) égetése 
egész évben engedélyezett. A köztemetőben az égetésről az 
Orfeusz Kegyelet Kft. gondoskodik a tűzvédelmi szabályok 
betartása mellett.

A helyi szabályozás értelmében kerti hulladéknak minő-
sül minden hasznosításra alkalmatlan, kertben termő nö-
vényi maradvány (avar, falomb, kaszálék, nyesedék stb.). 
Ebből következően háztartási és egyéb szilárd hulladékot, 
illetve más jogszabályok szerint veszélyes hulladéknak mi-
nősülő anyagokat a kerti hulladékkal együtt elégetni tilos. 

A kerti hulladékot nyílt téren, csak megfelelően kiala-
kított tűzrakó helyen lehet égetni 1000 és 1500 óra között.  
Az égetését pedig úgy kell végezni, hogy a környezetet erő-
sen zavaró, ingerlő (füst, bűz, pernye) hatása ne álljon fenn, 
az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

     Dr. Gyirán Zoltán jegyző

Így hangzik a már gyermekkorban oly sokat hal-
lott és énekelt Kossuth-nóta, melynek gondolatait 
talán csak felnőttként érti meg igazán az ember. 

Ez az ünnep többet jelent a Nemzeti dalnál, a Pil-
vax Kávéháznál vagy a szívünk fölé tűzött kokárdá-
nál. Március 15-e jelképpé vált, mely nemzetünk sza-
badságszeretetét, függetlenség utáni vágyát fejezi ki, 
amit egy maroknyi, de annál lelkesebb fiatal indított 
el. Bár a hősök nem diadalmaskodtak, mégis olyan 
összefogást és példát mutattak, melyre 170 év távla-
tából is büszkék lehetünk. Mindezt bizonyítja, hogy 
községünkben, valamint az ország szinte minden te-
lepülésén emlékműsorral idézték fel az 1848/1849-
es forradalom és szabadságharc eseményeit.

A 170 évvel ezelőtti eseményeket felidéző ünnepi 
műsort – a hagyományoknak megfelelően – a Dan-
kó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, 
Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Is-
kola diákjai adták elő, majd az ünneplők a Millen-
niumi Parkban elhelyezték az emlékezés mécseseit, 
koszorúit és tavaszi csokrait.

Almási Katalin polgármester
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2002. június 20-22-én Mszana Dolna Tanácsá-
nak delegációja vendégeskedett községünkben, amit 
három hónap múlva viszonoztak Önkormányzatunk 
akkori vezetői. A lengyelországi találkozón kötötték 
meg a két település polgármesterei a testvérkapcsolati 
szerződést, amely 2003. január 1-jén lépett hatályba.

A szerződés értelmében a felek az egyenjogúság és a 
kölcsönös előnyök elve alapján támogatják és előmoz-
dítják az együttműködést a kultúra, az oktatás, a sport 
és a túrizmus területén. Támogatják az együttműködést 
az alkotóközösségek, valamint más kulturális intézmé-
nyek és szervezetek között. Kölcsönösen képviseltetik 
magukat a két település rendezvényein. Ezek mellett 
segítik egymás területén nyári táborok megvalósítását, 
egymás kultúrájának megismerése céljából.

A szerződés szerint a legfelső szintű települési vezetők 
szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ta-
lálkozót tartanak. Ennek ellenére a két delegáció 2005. 
nyarán találkozott utoljára. Ennek elsődleges oka az 
volt, hogy a lengyel polgármestert, Józef Kowalczykot 
2006 novemberében nem választották újra, sőt csak 
2014-ben lett ismét a város polgármestere, Biriben 
pedig a következő években az adósságrendezési eljárás 
lefolytatása és a település „rehabilitációja” kötötte le az 
önkormányzat vezetőinek mindennapjait.

Múlt év szeptemberében az akkori és jelenlegi len-
gyel polgármester keresett meg bennünket azzal a 
szándékkal, hogy élesszük fel testvértelepülési kap-
csolatunkat. Hosszas egyeztetéseket követően február 

utolsó napján látogattunk el a festői lengyel városkába.
Február 28-án – a helyi 40 fős tűzoltóság, valamint 

az egyik iskola rövid meglátogatását követően – városi 
tanácsülésen vettünk részt, melyen a tanács határozat-
ban nyilvánította ki, hogy „a kölcsönös együttműkö-
dés, a barátság és a tisztelet megerősítése, valamint a 
két fél érdemi céljainak közös megvalósítása érdeké-
ben folytatni kívánják a testvértelepülési kapcsolatot.” 

A tanácsülésre úgy érkeztünk, hogy a testvérkapcsolati 
szerződés megújítása csak az egyik napirendi pont lesz. 
Mint kiderült csupán ez az egy téma szerepelt az ülésen. 
Túláradó szeretettel fogadott bennünket a 15 fős tanács, 
a polgármester, a titkár és a jegyző. Az ülésen a lengyel 
polgármester és Vasas László alpolgármester aláírta a 
szerződést, a titkár rövid prezentációban mutatta be a 
városkát, én néhány mondatban ismertettem Biri törté-
netét, valamint az elmúlt évek fejlesztéseit és történéseit, 
majd interjút adtunk a jelenlévő TV-stábnak.

Este ünnepi vacsorán folytatódtak a vég nélküli 
beszélgetések és eszmecserék, majd az est fénypontja-
ként sűrű hóesésben átsétáltunk a közeli tűzoltóságra, 
ahol meghallgattuk a rézfúvósok ünnepi előadását.

A második napon Krakkó látnivalóit szerették vol-
na bemutatni vendéglátóink. Ezt azonban nagyban 
nehezítette a hideg idő. Így csupán rövid sétát tettünk 
a Wawelben, a Posztóházban, s többnyire kávézókban 
próbáltunk felmelegedni. A kirándulás zárásaként 
Krakkó legrégebbi szállodájában, a Hotel Rózában 
ebédeltünk. Mszana Dolnába érkezve megnéztük a 
víztisztító telepet, a sportpályát és a jégpályát.

A 15 éves testvértelepülési kapcsolat megújítása
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Este újabb meglepetés várt minket: Mszana Dolna 
szlovák testvértelepülésének (Nizná) polgármestere és 
iskolaigazgatója érkezett vacsorára. Az este folyamán 
Herczku Tamás Pál és Szőllősi Tamás képviselők ba-
rátságot kötöttek a szlovákokkal, sőt a májusra terve-
zett disznóölésre is meghívták őket Biribe.

Pénteken reggeli után indultunk útnak Magyaror-
szág felé. Természetesen búcsúzáskor mi is meghívtuk 
a lengyel delegációt községünkbe.

Bízom benne, hogy a 15 éves testvértelepülési kapcso-
lat megújítása eredményeként egyre többször találkoznak 
majd a két település képviselői, s egyre több birisi gyerek 
és felnőtt utazik majd ki Lengyelországba egymás kultú-
rájának, oktatásának, hagyományainak és sportéletének 
megismerése céljából, vagy csak egyszerűen túrázni!

Természetesen sokan nem tudják, hol is található 
Mszana Dolna. A 7.500 lakosú városka Krakkótól 50 
km-re, Limanowa megyében található. Az 1365-ben 
alapított település lakosai a német Fekete-erdőből te-
lepültek be lengyelföldre, ezért a várost a középkorban 
Königsbergnek hívták. Mszana Dolna a 15. század 
közepén elvesztette városi kiváltságait. Kétszáz évvel 
később a falu teljesen leégett az ország svéd inváziója 
során; majd jó száz évvel később, a 18. század végén 
a Habsburg Birodalomhoz csatolt Galíciával együtt 
megszűnt lengyel státusza.

1918-ban Mszana Dolna „visszatért” Lengyelor-
szághoz; a II. világháború borzalmai azonban nem kí-
mélték a település lakosait: a második világégés idején 
lakosságának egyharmada meghalt, köztük 1941-ben 
közel 900 zsidó lakos. 

1952-ben Mszana Dolna visszanyerte városi rang-

ját. Jelenleg fontos idegenforgalmi központ, ahol szál-
lodák és éttermek találhatók, ezek mellett pedig kü-
lönböző turistautak és varázslatos ösvények vezetnek 
a környező 1.000 méter magas hegyekbe.

„Lengyel-magyar két jó barát, 
Együtt harcol s issza borát. 
Vitéz s bátor mindkettője, 

Áldás szálljon mindkettőre.”

Józef Kowalczyk polgármester és Vasas László  
alpolgármester Krakkóban

„Polak, Węgier, dwa bratanki 
I do szabli, i do szklanki 
Oba zuchy, oba żwawi 

Niech im Pan Bóg błogosławi.”
A két nép történelmi barátságát szimbolizáló 16. szá-

zadi közmondás túlmutat azon, minthogy a két testvér-
nép együtt harcol, s együtt ünnepel. Egy nemrégiben 
nyilvánosságra hozott kutatás alapján a közmondásnak 
akár genetikai alapjai is lehetnek. A két nemzet génál-
lományában fordul elő ugyanis Európában leggyakrab-
ban az Y kromoszómán található R1a1 mutáció: az elő-
fordulási gyakoriság közel 60%-os. Mindez arra enged 
következtetni, hogy a két nép egy körülbelül 10.000 
évvel ezelőtt élt közös őstől származik.

Dr. Gyirán Zoltán jegyző
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Községünk lakóinak szellemi életét már a 18. század 
végéről, 1790-ből is őrzik források. A nevezetes „Biri 
Bacchus” történetéről olvashatjuk – Dömötör Sándor 
néprajzkutató kutatása alapján – a következőket: „A biri 
Bacchus tulajdonképpen hagyományos farsangi figura, 
akit az örömünnepség előkelő rendezői ügyesen használ-
tak fel a király koronázása alkalmával a nép ujjongásá-
nak felkeltésére, és az öröm látható kifejezésére.” 

Az írásból kiderül, hogy a „Biri Bacchussal” nem csu-
pán farsangoltak őseink, hanem az új királyt is magasz-
talták. Az új uralkodó II. Lipót magyar király volt, aki 
1790. február 20-án lépett trónra.

A Biri Bacchus 1790-es kállói bevonulásáról érdekes 
leírást ad „A Hadi és más nevezetes Történetek” című 
hajdani újság, melyet Dömötör Sándor tanulmánya is 
idéz bevezetőjében. Innen tudjuk, hogy 228 évvel ez-
előtt a farsangi örömünnep nyitányaként reggel hat és 
hét óra között érkezett a Biri Bacchus Kálló városába. 
Elől muzsikusok mentek, mögöttük két betyár egy hí-
zott ökröt vezetett, majd egy hatökrös szekér közeledett, 
melyen egy nagy boroshordó tetején ült a Bacchust áb-
rázoló alak, aki nem volt más, mint gróf Kállay János 
Péter (1736-1810) őnagysága nyulásza. Balkezében egy 
pántlikás palackot tartott. S ebből a jobb kezében levő 
pohárba töltötte az italt […] a hat ökör mellett béresek 
és „suhantzok durrogtattak karikás ostorral”. 

Ki volt Bacchus? Ő volt a bor és mámor istene a ró-
mai mitológiában, a jókedv és a vidámság megtestesítője 
az ókorban. Az akkori népek úgy hitték, hogy a bor is-
teni eredetű, ezért is tartották nagy becsben istenüket.

A történetben felemlített és az ünnepséget „szorgal-
mazó és finanszírozó” grófnak pedig azt köszönhetjük, 
hogy 255 évvel ezelőtt – az 1720-as évektől pusztaként 
emlegetett – településünket betelepítette, mellyel lehe-
tőséget teremtett Portelekről származó őseinknek, hogy 
új otthonra találjanak a Nyírség szívében.

Dr. Gyirán Zoltán jegyző

Farsangoló Biri BacchusKÖNYVAJÁNLÓ 
Krúdy Gyula: Szindbád
„Minden embernek van valami titka, amelyről soha-

sem beszél életében. Régen elmúlt dolgok, szégyenek, ka-
landok, szívfájások és lelki pofonok. Az volna a legérde-
kesebb olvasmány, amelyet a halálos ágyán mondana el 
valaki őszintén, igazán: a titokról, amelyekről az életen 
át hallgatott.” (Szindbád titka)

A 140 éve született Krúdy Gyula (1878-1933) eze-
ket, az életét átszövő titkokat gyűjtötte össze és írta meg 
Szindbád címen. Krúdy fiatalkori olvasmányélménye 
volt a keleti mese- és novellagyűjtemény, az Ezeregy-
éjszaka, ennek hatására választotta a hajós Szindbádot 
novellái hőséül. Krúdy Szindbádja örökli elődje életfor-
máját, nyughatatlanságát, sehol nem tud megállapodni. 

Szindbád a korai novellákban felkeresi azokat a nő-
ket, akiket szeretett, újra át akarja élni a múltat, amit 
utólag szépnek talál, mivel a jelen már nem tartogat 
számára semmi vonzót. Mindent átélt már az életben, 
amit lehetett. „Volt gazdag és volt szegény. Szeretett ha-
jadonokat és érett asszonyokat. A legjobb borból ivott, 
és fillér nélkül ődöngött. Volt hódítóan egészséges, és 
volt beteg és szomorú… Látott halált, látott születést, 
esküvőt, házasságtörést…” (Szindbád második útja). 
Összekeverednek a múlt emlékei és a jelen eseményei, 
a városkákban „mintha megállt volna az idő”, összemo-
sódnak az idősíkok. Utazásával Szindbád egyszerre me-
nekül és keres: menekül az élet kilátástalansága elől és 
sóvárog az új iránt, romantikus szerepekben tetszeleg, 
hazudozik a nőknek, de mindig ki kell ábrándulnia. A 
múltat nem lehet visszahozni, sőt, utazása rendszerint 
csak arra ébreszti rá, hogy nem is volt olyan szép, mint 
emlékeiben. Szindbád erős hangulatisággal próbálja 
széppé tenni az életet, majd a kulináris élvezetek felé 
fordul, de minden próbálkozása ellenére az élet egyre 
inkább sivárrá válik. 

Krúdy Gyula Szindbád történeteiből Huszárik Zol-
tán (1931-1981) Szindbád címmel készített filmet har-
minchét évvel ezelőtt.

Tóth Marianna tanácsos
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„Nemzedékek találkozása” címmel nyert pályáza-
tot a Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Kft. A cím önmagában is sokat mondó, 
hiszen pontosan arról szól, amit megvalósítottunk: a 
különböző korú emberek közös programjairól, ahol 
együtt tevékenykednek, kézműveskednek és szóra-
koznak. 

A projekt során többször és különböző helyszíne-
ken találkoztunk: jártunk a Műv-ész kávézóban, a 
Tájházban, az iskolában és a Le Til kúriában. A hely-
színt mindig a tervezett program határozta meg. A 
feladat az volt, hogy olyan elfoglaltságokat találjunk, 
ami egyaránt leköti a 6. osztályos tanulókat és az 
időseket, azaz az Estike Nyugdíjas Egyesület tagjait.

Az első találkozón az ismerkedés könnyedén zaj-
lott, hiszen voltak ismerős, az utcán vagy a községi 
rendezvényeken már látott arcok. A kedélyes és kö-
tetlen beszélgetés és a mindenki által ismert dalok 
éneklése közben hamar eltelt a délután.

A következő héten a tájházban hímeztünk. Egy 
könyvjelző kivarrása volt a feladat, ami a felnőttek-
nek bagatell dolog volt, a gyerekeknek azonban iz-
zasztó feladat. Végül szép munkák születtek, és a fiúk 
becsületére legyen mondva, ők sem húzódoztak ettől 
a feladattól. 

Heteken át folytatódtak a találkozók, közbeiktat-
va az iskola számítógépes termében egy-egy infor-
matikai képzést, ahol a gyerekek mutatták meg a 
nyugdíjasoknak, hogyan kell kezelni a számítógépet. 
A sok-sok közösen töltött idő, a sok közös, együtt-
működést igénylő feladat közben kialakult egy elfo-
gadó, sőt bizalmi kapcsolat. 

A program zárása a farsangi bál volt a Le Til kú-
riában, ahová meghívtuk Geszteréd, Kállósemjén és 
Nagykálló nyugdíjas egyesületeit. Ekkor állítottuk ki 
a kézműves darabokat és mutattuk be közös produk-
ciónkat, „A megcsalt férj” című vidám balladát. 

A bál nyitótáncát a 4. és 5. osztályos tanulók mu-
tatták be. Majd a vendégegyesületek bemutatkozása 
után, a kulturális rész zárásaként a 6. osztályos lá-
nyok egy modern táncot adtak elő, amit teljesen ön-
állóan, felnőtt segítség nélkül tanultak meg. 

Nemzedékek találkozása

Az óvodapedagógusok kiemelt feladata, hogy már 
az óvodás korú gyerekekkel megismertessék a népi 
hagyományokat, szokásokat, hiszen így rögzül ben-
nük, mire felnőttek lesznek. S természetesen 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, így 2018-ban 
is megrendeztük a farsangi mulattságot. Február 14-
én minden gyermek jelmezbe öltözött.  Ezt a napot a 
vidámság, a tánc, a maskarás felvonulások és a külön-
böző játékos versenyek jellemezték. A szülők farsangi 
fánkot sütöttek, amit a fenntartótól kapott finomsá-
gokkal  együtt jóízűen  fogyasztottunk el!

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

Babik Jánosné óvodapedagógus

Ovifarsang

Ezután osztottuk ki a „Süssünk, főzzünk nagyival!” 
című pályázat díjait. A feladat az volt, hogy a nagyszü-
lők és az unokák együttes konyhai munkáját fotókon 
keresztül mutassa be a pályázó család. Érkeztek szép 
számmal pályamunkák, remekül működött ez a külön-
leges összmunka is.  

Ezt követően tánc, vacsora, majd ismét tánc és tom-
bola következett. Mindeközben felszabadult jókedv, 
őszinte öröm jellemezte a hangulatot.  

Hasznos volt ez a projekt, hiszen XXI. századi éle-
tünkben elveszőben vannak a közös programok. Élet-
kortól függetlenül elmagányosodnak az emberek. Az 
együttműködés nem természetes, sajnos már azt is ta-
nítani kell az iskolában. Pedig tudományos tény, hogy 
a magány okozta depresszió legalább olyan káros az 
egészségre, mint például a dohányzás. 

Köszönjük a Közös Kincs Kft.-nek, hogy részesei 
lehettünk ennek a különleges, s maradandó értékeket 
teremtő projektnek!

Miterkóné Kónya Margit pedagógus
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Önkéntes területvédelmi 
tartalékos szolgálat Tavaszi mérkőzéseink

A Magyar Hon-
védség átalakította és 
megújította önkéntes 
tartalékos rendszerét, 
melynek új elemeként 
létrehozta az önkéntes 
területvédelmi tartalé-
kos szolgálati formát.

Miért éri meg Ne-
ked is vállalni ezt a 
szolgálatot? Önkéntes 
rendszer révén addig vállalod a szolgálatot, amíg élet-
helyzeted lehetővé teszi. Önkéntes területvédelmi tar-
talékos katonaként szükség esetén segítséget nyújthatsz 
a saját járásodnak. Helyben tartjuk neked a kiképzést: 
a tartalékosok felkészítése és alkalmazása helyben tör-
ténik, alapvetően a járásban, esetleg a megyén belül, 
évente összesen 20 napban. A területvédelmi tartalékos 
század tagjai a felkészítések alkalmával a civil életben is 
hasznos elméleti és gyakorlati tudást kapnak (egészség-
ügyi ismeretek, tereptan és tájékozódási ismeretek, kö-
zelharc oktatás, stb.).

Ha érdekel a katonai szolgálat, de még nem vagy biz-
tos benne, hogy hivatásszerűen vállalnád azt, próbáld ki 
magad és jelentkezz önkéntes tartalékos katonának!

Mit kapsz ezért cserébe? Tényleges katonai szolgálat 
esetén a rendfokozatnak megfelelő illetmény; térítés-
mentes ruházati ellátás-, étkeztetés, útiköltség térítés 
illet meg. Egyszeri szerződéskötési díjat kapsz, amely a 
honvédelmi illetményalap 75%-a. Rendelkezésre állási 
díj illet meg teljesített szolgálati évenként, mely a min-
denkori minimálbér összege (bruttó 138.000 Ft). Eze-
ken túlmenően az ösztöndíjat elnyert hallgató a félév 
kezdő napjától számított minden 6. hónapban utólag 
ösztöndíjra jogosult, melynek mértéke a tartalékos alap-
kiképzést teljesítők esetében, a honvédelmi illetmény-
alap 90%-a.

S ami még nagyon fontos: a ténylegesen teljesített 
önkéntes tartalékos katonai szolgálat ideje kétszeres 
mértékben beszámít a hallgatói szerződésben rögzített, 
a magyar állami finanszírozású felsőfokú képzésben részt 
vevő hallgatók számára előírt hazai munkaviszony idő-
tartamába.

Amennyiben a szolgálattal, illetve a jelentkezés mene-
tével kapcsolatban bármilyen kérdésed adódna, kérlek, 
keress bennünket az alábbi elérhetőségen: MH Katonai 
Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság 6. 
Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda (4400 Nyír-
egyháza, Dózsa György út 29.; Telefon: (42) 501-030; 
(30) 627-1742; E-mail: szabolcs.toborzo@mil.hu).

Magyar Honvédség

November 19-én mentek pihenőre a Biri SE já-
tékosai; a csapat tizenhat pontot szerezve az őszi 
tabella 11. helyét foglalta el. 

A 2017/2018-as idényben a Megyei II. osztály 
Pannónia Zrt. csoport tavaszi mérkőzései 2018. 
március 4-én kezdődtek volna, a Megyei Labdarú-
gó Szövetség azonban az rossz időjárásra tekintettel 
május 1-jére halasztotta az első tavaszi mérkőzést.

A tavaszi szezon mérkőzései a következő időpon-
tokban kerülnek megrendezésre:
17. forduló (03.11.) Biri SE – Ibrány SE
18. forduló (03.17.) Kemecse SE – Biri SE
19. forduló (03.25.) Biri SE – Levelek SE 
20. forduló (04.01.) Nyírtelek SE – Biri SE
21. forduló (04.08.) Apagy SE – Biri SE
22. forduló (04.15.) Biri SE – Kállósemjén SE
23. forduló (04.22.) Teremi SE – Biri SE
24. forduló (04.29.) Biri SE – Máriapócsi LSK
16. forduló (05.01.) Nyíribrony SE – Biri SE
25. forduló (05.06.)  Gávavencsellői SE – Biri SE
26. forduló (05.13.) Biri SE – Ramocsaháza SE
27. forduló (05.19.) Újfehértó SE – Biri SE
28. forduló (05.27.) Biri SE – Encsencs SE
29. forduló (06.03.) Nagykállói VSE – Biri SE
30. forduló (06.10.) Biri SE – Nyírlugosi SE

A Biri SE a március 11-i, 17-i és 25-i hazai 
mérkőzéseit az Újfehértó SE sportpályáján játssza. 
A hazai mérkőzésekre a belépődíj 300 forint.

Továbbra is várjuk mérkőzéseinkre a futball sze-
relmeseit és a szurkolni vágyókat, hogy minél han-
gosabban zúgjon a HAJRÁ BIRI!

Mudri Péter elnök
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A keresztény világ legnagyobb ünnepét sok külön-
böző szokás övezi; ebben az időszakban érdekesebb-
nél érdekesebb hagyományokkal találkozhatunk 
világszerte. Írásunkban Európa keleti és északi szo-
kásait gyűjtöttük csokorba.

A locsolkodás az emberiséggel egyidős termékenység-
kultusszal áll kapcsolatban, és a vízzel való meghintés a 
keresztség jelére és tartalmára utal. A hölgyek ilyenkor 
többnyire engedelmesen alávetik magukat a magyar ha-
gyománynak, amely Romániában, Szlovákiában, Cseh-
országban, Ukrajnában és Lengyelországban is ismert.

Emellett Csehországban és Szlovákiában a középkor 
óta a locsolás mellett fűzfavesszővel meg is „suhintják” a 
nőket, mert úgy tartják, hogy ez egészséget, szépséget és 
szerencsét hoz a szebbik nemnek. 

Lengyelországban is szentelni viszik az ünnepi ét-
keket vasárnap reggel. A kosár tartalma azonban nem 
egyezik meg teljesen a mi hagyományainkkal: van benne 
piros tojás, kenyér, torta, só, papír, fehér kolbászkák és 
marcipán. A vasárnapi családi reggeli ugyanolyan fon-
tos, mint a karácsonyi vacsora. Mielőtt nekilátnának az 
evésnek, mindenki jó szerencsét és boldogságot kíván a 
többieknek, és a tojás egynegyedét odaadják egymásnak. 

Bulgáriában a tojásokat változatos színűre festik, 
majd páratlan számú tojással veszik körbe a különleges 
húsvéti kenyeret. Itt az ételáldáshoz a pap viszi a temp-
lomba a csomagot, majd áldás után az emberek a bará-
taiknak ajándékozzák őket, hogy szerencsések legyenek. 
A tojásokat az éjféli mise után és a következő napokban 
törik fel. Egy tojást a templom falához csapva bontanak 
fel, majd azt eszik meg először a böjt befejezése után. Az 
utolsó épen maradt tojás a hiedelem szerint szerencsés 
évet hoz. 

Svédországban a nőknek kell házról-házra járniuk lo-
csolni, méghozzá boszorkánynak öltözve, mert arrafelé 
azt mondják, húsvétkor a legerősebb a fekete mágia és a 
rossz boszorkányok ereje. 

Finnországban csendesen ünneplik a húsvétot, ott 
a nagyhetet is csendes hétnek nevezik. Nagypénteken 
gyászruhába öltöznek, nem szabad tüzet gyújtani, és 
nem lehet érintkezni senkivel. A böjtöt is szigorúan be-
tartják, enni csak naplemente után szabad.

Húsvéti tradíciók Biri néne 
receptje 



Sárgatúró
A lexikonok a sárgatúrót egy erősen valláshoz kötődő, 

húsvéti ételként aposztrofálják, amely főként a görög ka-
tolikus vidékeken ismert, így megyénkben is. Több néven 
ismert: sárga- vagy édestúró, illetve túrócska. Nevezzék 
bárhogy is, ez a különlegesség igazi ízélményt nyújt a hús-
véti sonkával, kolbásszal, tojással és kaláccsal fogyasztva. 
Bár édességet írtam – hisz hagyományosan így készítjük 
–, sokan sósan is szeretik.
Hozzávalók: 1 liter tej, 10 darab tojás, kristálycukor 

ízlés szerint (3-4 evőkanál), 1 csomag vaníliás cukor,  
1 csipet só. Aki szereti, mazsolát is tehet bele.

Elkészítés: A hozzávalók mennyiségétől függően válasz-
szunk egy nagyobb fazekat, melyet hideg vízzel öblít-
sünk ki, majd töltsük bele a tejet. Forraljuk fel, majd 
tegyük bele a cukrot és a sót. Aki mazsolával szeretné 
elkészíteni a sárgatúrót, az a tejbe tegye a mazsolát. 
A tojásokat üssük bele egy tálba, és villával kavarjuk 
össze. (Nem kell nagyon felverni, hiszen a sárgatúrónk 
sokkal szebb lesz, ha a tojás fehérjéje és sárgája jól elkü-
lönül főzés után.) A tojásokat adjuk hozzá a felforrt tej-
hez, és takaréklángon – folyamatos kevergetés mellett 
– főzzük addig, amíg a tej vízszerűvé válik és a tojások 
túrószerűvé állnak össze! 

A receptek úgy szólnak, hogy végy egy nagy gézdara-
bot vagy vászonruhát, ezzel szűrd le a sárgatúrót. Majd 
formázz gömböt, és fellógatva hagyd kicsepegni. Én egy-
szerűbb megoldást alkalmazok: tésztaszűrőbe rakom, ka-
nállal megnyomkodom, és hagyom kicsöpögni. Így ugyan 
nem gömböt, csak félgömböt kapok, de sem az ízéből, 
sem pedig az esztétikai élményéből nem veszít ez a szabol-
csi édesség. Ha már nem csöpög, tegyük be a hűtőbe és 
tálalásig ott tároljuk!

Jó étvágyat kívánok hozzá!
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2018.01.01. 
Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános 

Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti 
Iskola 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EFOP-3.1.9-17-2017-00012 – „ISKOLAPAD ÚJRA-

TÖLTVE” – MÁSODIK ESÉLY PROGRAMOK TÁMOGA-
TÁSA A DANKÓ PISTA TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY KÖ-
ZÉPISKOLAI EGYSÉGÉBEN 

A Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Álta-
lános Iskola, Középiskola, Kollégium és Alapfokú 
Művészeti Iskola 40.000.000 Ft támogatást kapott 
„Második esély” típusú iskola létrehozására Biri-
ben, az Európai Szociális Alapból és hazai központi 
költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő 
támogatás formájában. 

A projekt időtartama 24 hónap (2018. január 1. – 
2019. december 31.), mely időtartam alatt 33 fő kö-
zépiskolából lemorzsolódott tanuló vesz részt 11 fő 
mentor segítségével. 

A pályázat célja a középfokú végzettséggel nem 
rendelkező, tanköteles koron túli fiatalok középfokú 
tanulmányokba való visszavezetése, érettségi bizo-
nyítvány, szakképesítés megszerzésének támogatása. 
Valamint olyan második esély típusú programok lét-
rehozása, amelyek erősen személyközpontú, komp-
lex és alternatív pedagógiai hatásrendszerükkel, ru-
galmas, egyéni tanulási utak biztosításával képesek 
megszólítani azokat a fiatalokat, akik a hagyományos 
iskolarendszerbe nem tudtak beilleszkedni, akik szá-
mára a hagyományos oktatási forma kudarcot hozott. 

A program célcsoportja olyan tankötelezettségi 
koron túli általános iskolai végzettséggel rendelkező 
tanulók, fiatalok, akik a programba belépéskor még 
nem töltötték be a 25. életévüket, és az iskolarend-
szert bármilyen ok miatt korábban már elhagyták. 
Illetve a program megvalósításában résztvevő peda-
gógusok. 

Jelen konstrukció azokat a tanulókat célozza, akik 
esetében a baj már megtörtént: akik számára a ha-
gyományos oktatási forma eredménytelenséghez 
vezetett. Ezek a tanulók általában erőteljes motivá-
ciós problémákkal, gyakran tanulási nehézségekkel, 
alapismereti, alapképességekbeli hiányosságokkal 
küzdenek, melyek nagyon nehézzé teszik az iskolai 
előrehaladást és szinte lehetetlenné a munkaerő-pi-
aci beilleszkedést. Nem ritka, hogy e nehézségekhez 
antiszociális viselkedési elemek, devianciák kapcso-
lódnak, melyek kezelésére a második esély program-

nak szintén gondot kell fordítania. A végzettség nélküli 
iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia kimondja, 
hogy az iskolából, képzésből idő előtt lemorzsolódot-
takat, a tényleges végzettség nélküli iskolaelhagyókat 
támogató kompenzáló intézkedéseket úgy kell kiala-
kítani, hogy mindenki számára könnyen hozzáférhe-
tőek legyenek, az egyéni szükségletek függvényében 
a megélhetéshez nélkülözhetetlen feltételeket is biz-
tosítsák, illetőleg olyan rugalmas formákban legyenek 
igénybe vehetőek, amelyek az egyéni életproblémákat 
és a már megszerzett tudás- és képességeket, kom-
petenciákat is tekintetbe veszik.

SAJTÓKÖZLEMÉNY  

TOP-1.4.1-15-SB1-2016-00049 – „ÚJ BÖLCSŐDE 
KIALAKÍTÁSA BIRI TELEPÜLÉSEN”

A Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 114,17 
millió forint támogatást kapott az „Új bölcsőde ki-
alakítása Biri településen” című és TOP-1.4.1-15-
SB1-2016-00049 azonosító számú projekt megva-
lósítására az Európai Regionális Fejlesztési Alapból 
és hazai központi költségvetési előirányzatból, visz-
sza nem térítendő támogatás formájában.

A Közös Kincs Oktatási Szolgáltató Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság pályázatot 
nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretén belül új bölcsőde támogatása érde-
kében.

A projekt célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében élő hátrányos helyzetű gyermekek és fel-
nőttek tanulási, képzési és továbbképzési lehetősége-
it elősegítsék, bővítsék és ezáltal a munkaerőpiacon 
versenyképességük növekedjen.

Jelenleg az egységes óvoda-bölcsőde biztosítja a 3 
év alatti gyermekek felvételének lehetőségét az intéz-
ménybe.

Figyelembe véve a szülői igényeket, a gyerekek ér-
dekeit, a település foglalkoztatottságát, a település jö-
vőjét önálló bölcsődei építését kívánja megvalósítani.

A projekt célja, hogy ne csak az óvodáskorú, hanem 
a bölcsődés korú gyermekek számára is lehetőséget 
biztosítson a napközbeni ellátásra, valamint, hogy 
magas színvonalú nevelési munkával támogassa a la-
kosságot.

A projekt időtartama 17 hónap (2017. június 1. – 
2018. október 31.), mely időtartam alatt egy 12 férőhe-
lyes, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító épület 
kerül kivitelezésre.
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Juhász Tünde és Hamza Miklós december 15-én
Belme Orsolya és Vass Szabolcs december 29-én

Farkas Kitti és Gerhes Balázs január 20-án
Molnár Klaudia és Buris Erik Antal február 17-én

Zsoldos Emese és Tóth Gergő március 3-án (a képen)

Szálku István Mihály (62) december 15.
Nagy János (62) december 26.
Kiss Jánosné (Brátán Erzsébet, 82) január 27.
Balogh Ferenc (85) március 01.
Sipán Józsefné (Balogh Erzsébet, 86) március 18.

In Memoriam

Összeházasodtunk!

Uri Bence (an: Sallai Mária) december 10.

Szilágyi Norina (an: Kassai Piroska) március 18.

Megszülettem!

A múlt évi első véradáson, május 23-án 16 fő je-
lent meg a Faluházban. Január 23-án, az idei első vér-
adáson azonban lényegesen többen, 25-en érkeztek a 
Magyar Vöröskereszt által szervezett „gyűjtésre”.

Véradó 18-60 év közötti személy lehet. Rendsze-
res véradás 65 éves korig engedélyezett. 50 kg feletti 
donor alkalmas az egységnyi mennyiségű (450 ml) 
teljes vér adására. A véradás akkor engedélyezhető, ha 
a szisztolés vérnyomás 180 mmHg alatt, illetve a di-
asztolés vérnyomás 100  mmHg alatt van. A véradás 
továbbá akkor megengedett, ha a pulzusszám percen-
ként 50-110 között van, és a pulzus szabályos, vala-
mint ha az előtte mért hemoglobinérték 12,5-13,5 g/
dl felett van. Két véradás között pedig legalább nyolc 
hétnek el kell telnie.

A megjelentek közül a következő személyek adhat-
tak vért: Bartha Edina, Bereczki Szabolcs, Béni János, 
Gáva László, Hegedűs Mihály, Kémeri Karolina (első 
véradó), Marozsán Irén, Mezei Alexandra Szimonet-
ta, Palicz György Tamás, Reha István, Ifj. Rinyu Ist-
ván, Simon Sándor, Szilágyi Mihály, Szilágyi Sándor, 
Szőllősi Tamás (a képen), Tóth Csabáné, Tóth Mari-
anna (első véradó), Tóth Róbert és Tóthné Tóth Judit.

Az elővizsgálat eredménye alapján most nem adha-
tott vért: Dr. Gyirán Zoltán, Katona Ilona, Kiss Edit, 
Kocsánné Lovácsi Beáta, Szilágyiné Debreceni Tímea 
és Tóth Péter.

A véradók természetesen most is kérhettek igazo-
lást a helyszínen, hogy igazolhassák munkahelyi tá-
volmaradásukat. A munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény (Mt.) 55. § (1) bekezdés d) pont-
ja értelmében ugyanis a munkavállaló mentesül ren-
delkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének 
teljesítése alól a véradáshoz szükséges, legalább négy 
óra időtartamra.

A januári véradás alapján bízom benne, hogy a kö-
vetkező alkalommal ismét nagyszámban fognak meg-
jelenni az önzetlen segítők!

Kiss Jánosné szervező

Az idei első véradás
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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 Dr. 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.

Húsvéti miserend 
a Szent Mihály Görögkatolikus templomban

Húsvéti miserend 
a Szent Antal Római katolikus templomban

Március 25. (vasárnap) 1030 Virágvasárnap
Március 29. (csütörtök) 1600 Utolsó vacsora emléke
Március 30. (péntek) 1500 Urunk sírba tétele
Március 31. (szombat) 1900 Ünnepi Szent Liturgia 
Április 1. (vasárnap) 1030 Ünnepi Szent Liturgia
Április 2. (hétfő) 1030 Ünnepi Szent Liturgia
Április 3. (kedd) 1030 Ünnepi Szent Liturgia

Tájékoztatom a Tisztelt Híveket, hogy a húsvétot követő 
vasárnaptól változás lesz a liturgiák rendjében; azaz va-
sárnapokon két liturgia lesz: 730 és 1030 órától.

Nagy István parókus

Március 25. (vasárnap) 1100 óra
Virágvasárnap, Barkaszentelés Szentmise, gyóntatás.

Március 27. (kedd) 1800 óra
Nagykedd, Keresztúti ájtatosság, gyóntatás.

Március 29. (csütörtök) 1600 óra
Nagycsütörtöki Szentmise az utolsó vacsora emlékére.

Március 30. (péntek)
Nagypéntek. Urunk szenvedésének emlékezete.

Március 31. (szombat) 1800 óra
Nagyszombat, Urunk sírban nyugvása  

Vigíliai Szentmise, pászkaszentelés.
Április 1. (vasárnap) 1100 óra

Húsvétvasárnap, Urunk feltámadása, pászkaszentelés.
Április 2. (hétfő) 1100 óra Húsvéthétfő, Szentmise.

 

A betegek és idősek otthonukban történő húsvéti gyó-
nására és áldozására szokás szerint most is lehetőség lesz! 

Vitai László ny. apát


