
Az önkormányzAt idõszAkos kiAdványA 2014/1tavaszi-nyári szám

Gyermeknap és ballagás
Június 6-án gyermeknapi rendezvény várja 
az iskolásokat, óvodásokat és a gyerekház 
látogatóit az óvodában. Másnap, június 7-én 
ballagnak el a nagycsoportos óvodások.

Nyári táborok
Ebben az évben is számos helyi szervezésű 
nyári tábor lesz gyermekeinknek. Az első 
a Kemencés tábor lesz június 23-tól 27-ig. 
Jelentkezni a könyvtárban lehet. Minden 6 
és 14 év közötti gyermeket szeretettel várunk!

Ezt követi a református egyház által szerve-
zett tábor július 7–12. között, ahol a gyerme-
kek délután az építész tábor hallgatóival kö-
zösen tartanak foglalkozást. Kérjük részvételi 
szándékukat június 30-ig jelezzék. Minden 6 
évesnél idősebb gyermeket szeretettel várunk! 

A baptista egyház szintén folytatja az immár 
hagyománnyá vált angol táborát július 14–18. 
között. Jelentkezni július 1-ig lehet. Minden 
7–14 éves gyermeket szeretettel várunk!

A polgármester asszony szervezésében 
ismét lesz úszótábor július 21–25. között.  
Sze re tettel várjuk a gyermekek jelentkezését 
a könyvtárban!

Testvértelepülési kapcsolatok
A partneri kapcsolatok az élet minden terüle-
tén fontosak, így a települések működésében 
is. Közel negyedévszázada ápolják a bihar-
ugraiak kapcsolatukat két erdővidéki falu-
val, Bodossal és Bibarcfalvával. Kétévenként 
meglátogatják egymást a testvértelepülések. E 
látogatássorozatban most a biharugraiakon a 
sor. Az idei látogatásra július 31. és augusztus 
4. között kerül sor. 

Augusztus 20. és a Lovasnap
Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar 
ünnepnap: Szent István király napja, a ke-
resztény magyar államalapítás, a magyar ál-
lam ezeréves folytonosságának emléknapja, 
az új kenyér ünnepe. A nemzeti ünnepen 
Biharugra is ünnepi megemlékezést tart a Fa-
lumúzeum mellett álló kemence előtti téren. 

Ezt követően augusztus 23-án kerül 
megrendezésre az immár hagyományosnak 
mondható Lovasnap.

(folytatás a második oldalon)

Ugrai Élet
Kedves Olvasóink!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket munkatársaimmal együtt a mögöttünk hagyott és az előttünk 
álló időszak eseményeiről. Mint mindig, most is bőségesen akad mondanivalónk. Április 30-
án a képviselő-testület elfogadta a 2013. évi költségvetésről szóló beszámolót, zárszámadást. A 
2013-as esztendő a változások éve volt, megváltozott az állami támogatások rendszere, melynek 
következtében Biharugrától közel 40 millió Ft támogatást vontak el.

A törvényi előírásoknak megfelelően közös hivatalt hoztunk létre Okány községgel. Az 
iskolánk állami fenntartásba került. Az óvoda és a Szabó Pál Irodalmi Emlékház visszakerült 
az önkormányzat fenntartásába.

A számtalan változás ellenére pénzügyileg jól zártuk a 2013. esztendőt, mely a takarékos 
gazdálkodásnak köszönhető. Odafigyeltünk a kiadásainkra és bevételeink maximalizálására. 
A település üzemeltetésében segített a közfoglalkoztatási pályázat, melyen 100.484.000 Ft-ot 
nyertünk. 59 főt foglalkoztattunk hosszabb, rövidebb időtartamban. Összességében bevételeinket 
104%-ra teljesítettük, míg a kiadásainkat 85%-ra. A 2013. évi összesített pénzmaradványunk 
54.167.000 Ft, melyből fejlesztési célra 45.523.000 Ft-ot fordíthatunk a jövőben, a képvise-
lő-testület jóváhagyása alapján.

A fejlesztési tartalék teszi lehetővé a jövőbeni pályázatok benyújtását. Általában 100 %-os, 
azaz teljes összegű támogatást igénylünk a beruházásainkhoz. Mivel azonban a pályázatok 
utófinanszírozásúak, ezért önkormányzatunknak meg kell előlegezni az összeget. Más önkor-

Könyvbemutató, majd irodalmi vetélkedő
A tavasz eljöttével két jelentős rendezvénynek adott otthont a Bölöny József Kulturális Köz-
pont. Március 29-én könyvbemutatóra vártuk az érdeklődőket. Régi kívánságunk teljesült 
azzal, hogy az önkormányzat kiadásában pályázati lehetőséggel illetve 
a szeghalmi Tildy Zoltán Alapítvány támogatásával megjelentethettük 
Szabó Pál Szülőföldem, Biharország című művét. Igényes nyomdai 
munkával előállított, szép könyv, melyből képviselő-testületünk minden 
ugrai háztartás részére 2 db ingyenes példányt biztosít. A szűkebb pátriát 
bemutató szociografikus mű a községházán Szoboszlai Zoltántól, illetve 
a Szabó Pál Könyvtárban Topa Sándornétól vehető át. 

Április 8-án immáron 7. alkalommal került megrendezésre a Szabó 
Pál Irodalmi- és Prózamondó Verseny. Eddig soha nem tapasztalt ér-
dek lődés nyilvánult meg rendezvényünk iránt. Két megye kilenc tele-
püléséről közel 100 fő gyermek és ifjú versengett a szép jutalomkönyvekért, ajándékokért. A 
versenyt megtisztelték jelenlétükkel a családtagok is. A zsűrielnöki teendőket hagyományosan 
Dr. Végh Károly irodalomtörténész, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmunkatársa látta el. Az 
irodalmi versenyen 19 három fős csapat vett részt, míg prózamondásban 27-en vetélkedtek. 

Felemelő érzéssel töltött el minden jelen 
levőt a teljesítményük. 

Rendezvényünket támogatták: Bi-
harugra Község Önkormányzata, Petőfi 
Irodalmi Múzeum, Tildy Zoltán Alapít-
vány, Biharugrai Halgazdaság Kft., Kö-
rös–Maros Nemzeti Park, Makra Tibor, 
Csótiné Molnár Mária, Tóth Zsuzsanna, 
Szilágyi Bay Péter. 

Szluka Mátyás, gyűjteménykezelő, 
Szabó Pál Irodalmi Emlékház

Közelgő események
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Településfejlesztő Egyesület
Mindenki nagy örömmel fogadta a Bö-
löny-kúria előtti közterületre kihelyezett 
padokat és szemétgyűjtőket, melyeket egy 
pá lyá zat útján sikerült az egyesületnek meg-
vásárolnia. Kívánjuk, hogy sokáig szolgálják 
falunk lakosait!

Az ősszel ültetett rózsák tavaszra bimbóba 
szökkentek s mostanra már meg is mutatták 
virágaikat. Remélhetőleg szépen fejlődnek 
tovább és sokáig gyönyörködhetünk szép-
ségükben!

Kívánjuk, hogy még sok szép és hasznos 
pályázattal gazdagíthassuk településünket.

(Köszöntő, folytatás az első oldalról)
mányzatok, civil szervezetek ezért nem tudnak élni a pályázati lehetőségekkel, mert nincs saját 
fejlesztési pénzük.

2013-ban felújításokra 15.460.000 Ft-ot költöttünk (az iskola fűtésének korszerűsítése, a 
Bölöny kastély világítása, a vízmű felújítása, a tájház felújítása, a konyha felújítási munkái).
Beruházásokra 23.757.000 Ft-ot költöttünk (MTZ traktor, eke, borona, tárcsa, pótkocsi, ág-
vágó, fagyasztóláda, mosogatógép, kazánhoz aprítékolók, EKG készülék, térfigyelő kamerák, 
fogorvosi szék, számítógép).

A település 10 millió forint állami támogatásban részesül az adósságkonszolidációban részt 
nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról szóló támogatási szerződés értel-
mében. Ez a támogatás a belterületi utak fejújítási munkálataihoz biztosít anyagi fedezetet. A 
Szabadság utca 700 m2, a Dobó utca 900 m2, a József Attila utca 750 m2, a Kiss Ernő utca 750 
m2 felületen kap új burkolatot 4.704.000 Ft + ÁFA értékben. Ezek az utcák úgynevezett egy réteg 
itatásos felületi bevonatot kapnak. Ezen túlmenően 1 millió Ft értékben kerülnek beszerzésre a 
Halas, a Tó stb. utcák kátyúzásához szükséges gépek és anyagok. A fennmaradó keretből 0/32-es 
zúzott követ vásárolunk az egyéb útjavítási munkálatokhoz. A fenti munkálatok elvégzésével a 
Bitunova Útfenntartó és Emulziógyártó Kft.-t bízza meg az önkormányzat.

A Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület a borsi kistérséggel karöltve a Leader nemzetközi 
együttműködés keretében nyújtandó támogatásra sikeres pályázatot nyújtott be az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz. A projektben megvalósítási helyként Biharugra település 
vesz részt, aminek eredményeként eszközfejlesztés céljára 1 darab BGY-95 betonelemgyártó gép 
vásárlására 3.810.000 Ft-ot, valamint 2 db seprűkötőgép vásárlására 711.200 Ft-ot nyert községünk.

Az egyik álmom megvalósult Biharugrán. 
Ez a Vásár-tó rendezése volt, melyen 6 évig 
dolgoztunk a kollégáimmal és a közremű-
ködő szervezetekkel, akiket hely hiányában 
nem tudok felsorolni. Az összefogás és a 
kiváló szakmai munka eredményeképpen 
valósult meg a közel 100 millió Ft értékű 
beruházás. Még nem nyerte el a tó azt az 
állapotát, melyet szeretnék. Sok munka és 
odafigyelés szükséges ahhoz, hogy a bihar-
ugrai lakosok és az ide látogató turisták igazi 
örömüket leljék a megújult környezetben.  
2015-ben új rendezvénnyel szeretnénk gaz-
dagítani kulturális programjainkat: a Tóparti piknik programmal, mely kulturális és gasztro-
nómiai esemény lesz egyben. A tó melletti illegális szemétlerakó felszámolásra kerül. Erre a 
beruházásra 48 millió Ft támogatást nyertünk. A kivitelezői munkák természetvédelmi okok 
miatt csak augusztus 1-én kezdődnek. Terv szerint szánkódomb lesz itt a gyermekek számára.

A 2007–2013-as Európai Uniós költségvetési időszak utolsó pályázata az Ugrai Ízek Háza 
kialakítása, melyre közel 35 millió Ft-ot nyertünk. A volt gyógyszertár épülete újul fel Bánfi 
Zsolt építész-tervező tervei alapján. Az épület egy új belső teret kap, a kertben pedig egy kerti 
konyha kerül kialakításra. Bemutatásra kerülnek a helyi termékek, kóstoltatás, vendéglátás 
formájában népszerűsítjük a helyben megtermelt, feldolgozott élelmiszereket. A kivitelezői 
munkák a napokban kezdődnek.

Támogatóink segítségével ebben az évben is – immár hetedik alkalommal – nagy sikerrel 
rendeztük meg a Szabó Pál Irodalmi- és Prózamondó Versenyt. Köszönöm a biharugrai szervező 
csapat tagjainak az előkészítést.

 Az Európai Unió valamint a Tildy Zoltán Alapítvány támogatásával kiadtuk Szabó Pál 
Szülőföldem, Biharország című művét. Könyvbemutató alkalmával mutattuk be a művet a 
közönségnek. A népszerűsítésben partner volt a Nők Lapja magazin, ami által ország-világ 
tudomást szerzett a könyv megjelenéséről.

Május 24-én a Körös Maros Nemzeti Park és az önkormányzat közös rendezvényére került 
sor: a II. Bihari Táj Napja elnevezésű természeti, kulturális és gasztronómiai programra.

Augusztusban a magyar–magyar kapcsolat ápolása érdekében a székelyföldi Bodos és Bi-
barcfalva településekre utaznak a biharugrai családok.

Ebben az esztendőben a hagyományos Falunapot a VI. Lovas Nappal együtt szervezzük 
meg augusztus 23-án, szombaton.

A település honlapja  megújult, amelyen egy alhonlap látható a Vásár-tó beruházásról.
Munkatársaimmal együtt számtalan célt tűztünk magunk elé, Isten adjon sok erőt a meg-

valósításukhoz.
Vígh Ilona, polgármester

A sportkör hírei
2014. május elején a hagyományokhoz híven, 
Biharugra Község Sportegyesülete szervezésé-
ben ismét megrendezésre került a biharugrai 
Május 1 Kupa az iskola sportpályáján.

A rendezvényen öt csapat vett részt. Egy 
budapesti, egy okányi és három biharugrai 
csapat – a Nimród Bár, a Makk 7 Söröző, és 
a Biharugrai Vadásztársaság – mérkőzött meg.

A kupát végül a Nimród Bár legénységét 
megelőzve a Makk 7 Söröző csapata nyerte.

A mérkőzések után hetes-rúgó versenyre 
került sor, melyet egy okányi sporttárs nyert 
meg, akinek nyereménye a nevezési díj teljes 
összege lett.

A rendezvény végén a rendezőség minden 
játékost és nézőt díjmentesen megvendégelt 
egy finom babgulyással. 

Molnár Róbert

Az átadáson ünnepi beszédet mond  
Dr. Kovács József országgyűlési képviselő
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A cukorbetegségről és annak 
megelőzési lehetőségeiről

Manapság a cukorbetegség elég nagy méreteket öltött ahhoz, hogy népbetegségnek ne-
vezhessük. Sokunk családjában előfordul ez a betegség és talán félünk, hogy nálunk vagy 
szereteinknél is kialakulhat. 

Azt fontos leszögezni, hogy a cukorbetegség manapság jól kezelhető és több évtizedig is 
panaszmentesen lehet vele együttélni. Ugyanakkor egy elég súlyos kórról beszélünk ami, 
ha ellenőrizetlen vagy felderítetlen marad, akkor nagyon komoly bajokat okozhat. A leg-
fontosabb ennél a betegségnél az, hogy megelőzzük vagy minél hamarabb felfedezzük és a 
megfelelő terápiát alkalmazzuk. 

A megelőzéshez adnék néhány tanácsot. Elsősorban az étkezési szokásainkat kell meg-
felelően kialakítani, napi 3–5-szöri étkezés az ideális, pontos időben. Ne fogyasszunk el 
egyszerre nagy mennyiségű ételt, hanem többször kevesebbet (mely amúgy minden jó 
fogyókura alapja is). És ami a legfontosabb: amennyire kivitelezhető kevesebb kristálycukrot 
és fehérlisztet használjunk. A fehér kenyér, általában a péksütemények, cukorral ízesített 
joghurtok, üdítők, chipsek, édességek és még sok más magas szénhidrát-tartalmú étel fo-
gyasztása nagymértékben elősegíti a cukorbetegség kialakulását. Meg kell említenem, hogy 
mekkora veszélyben vannak kisgyermekeink is a túlzott cukor fogyasztás miatt, legyen az 
édességek vagy akár a cukorral ízesített tea formájában.

A korai felismerés szintén fontos, mert nem mindig lehet megelőzni a cukorbetegséget. A 
legmegbízhatóbb mondja az évente egyszeri széles laborvizsgálat és státuszvizsgálat az orvosi 
rendelőben. Más tüneti megfigyelési módok nem megbízhatóak és csak már előrehaladott 
állapotban jelzik a betegség meglétét.

Ha bárkinek bármilyen egészségügyi kérdése lenne, forduljon hozzám bizalommal!
Dr. Kiss Ferenc, háziorvos

Hálás élet
Tiszteld atyádat és anyádat, ahogy megparancsolta neked az 

ÚR, a te Istened, hogy hosszú ideig élj, és hogy jó dolgod legyen 
azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked. 5Mózes 5,16
Az elmúlt időszakban ünnepeltük az Anyák napját. Az érintet-
tek számára felejthetetlen pillanatok voltak, amikor gyerme-
keik, unokáik különböző műsorok közepette verssel, énekkel 
felköszöntötték őket. Jókívánságok, köszönömök egész hada 
hangzik el ezen a napon, az anyukák, nagymamák szeme pedig 
megtelik örömkönnyekkel.

Nagy hiba lenne úgy eltelni hagyni egy évet, hogy legalább 
egyszer kifejezésre ne juttatnánk hálánkat azért a megszám-
lálhatatlan odafigyelésért, törődésért, amelyben szüleink, 
nagyszüleink részesítenek bennünket.

De az vajon eszünkbe jut-e, hogy nem csak az Anyák nap-
ját jelöli a naptár, hanem az Atyánk napját is? A vasárnapot 
régiesen ugyanis Úrnapjának nevezték.

Vagyis tartozunk azzal, hogy nem csak földi szüleink nagy-
szüleink felé vagyunk hálásak, megköszönve nekik azt a sok 
gondviselést, amiben részeltettek, hanem mennyei Atyánknak 
is tartozunk hálával, amiért életünket megtartja, kirendeli 
számunkra a szükséges erőt, egészséget, ételt, ruházatot és 
otthont, ami nélkül nem élet az élet. Sőt még ennél is többről 
gondoskodik. A földi élet szükségletein túl az örökkévalóságot 
hozza elérhető közelségbe.

A boldog élet titka itt a földön, hogy tudj megelégedett 
lenni azzal, amid van. Az örök élet titka az, hogy felismerd: 
Isten mindent megadott neked itt a földi életben, ami az 
üdvösséghez kell. Szabó Árpád Csaba, lelkipásztor

Életnek kenyere

Egészség rovat

A gyülekezet születésnapja
Ahogy közeledik a Pünkösd ünnepe, érdemes végiggondolnunk, hogy mit 
is jelent számunkra ez az esemény. A Feltámadás ünnepe utáni 7. vasárnap 
a Szentlélek kitöltetésére emlékeznek a Krisztusban hívők. A Bibliában az 
Apostolok cselekedeteiről szóló könyv második részében olvashatunk arról, 
ahogyan ezen az ünnepen beteljesedett, amit Jézus Krisztus mennybemenetele 
előtt ígért a tanítványoknak: Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan 
együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás 
támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valamilyen 
lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. 
Mindnyájan megteltek Szentlélekkel és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 
ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. ApCsel 2,1–4.

A törvényadás emléknapjára és az új kenyér ünnepére az akkori világ 
minden tájáról Jeruzsálembe összegyűlt zsidók megrőkönyödve tapasztalták, 
hogy mindenki a saját anyanyelvén hallhatja, értheti Péter apostol pünkösdi 
prédikációját, amint bizonyságot tesz az Úr Jézusban való megváltásról és 
megtérésre hívja az embereket. Azon a napon mintegy háromezer ember lett 
hívővé és megszületett az első Krisztust követő, azaz keresztény gyülekezet.

Azóta több mint kétezer éve hangzik az evangélium és Isten Lelke végzi 
csodálatos munkáját azokban, akik elfogadták az Úr Jézust Megváltójuknak. 
Ma is szól a hívás rohanó világunkban és most megállásra, válaszadásra indít 
az alábbi néhány kérdés:

Elfogadtad-e már Isten Krisztusban feléd nyújtott kegyelmét?
Átadtad-e Neki az életedet, hogy Lelke által irányítson, vezessen az Ő útján?
Tagja vagy-e a Krisztust követők gyülekezetének, akik örömmel készülnek 

a pünkösdi emlékezésre, de mindeközben hittel várják az Úr Jézus visszajöve-
telét, amint Ő azt megígérte?

Mit jelent számodra a közelgő ünnep, kész vagy-e Isten ígéretének betel-
jesülésére?

Kívánom, hogy mindnyájunknak áldott Pünkösdben legyen részünk, és a 
kérdésekre átgondolt igennel válaszolva, boldogan ünnepelhessünk!

Huli Sándor, lelkipásztor

Jubileumi véradók
2013. november 22-
én a Vöröskereszt bi-
harugrai alapszerveze-
te véradó ünnepséget 
rendezett, amelyen 
sor került a véradók 
jubileumi jutalmának 
átadására is. 

Tízszeres véradók: ifj. Erőss István és Jár-
kuné Kiss Beatrix. Hússzoros véradó: Ber-
talan Imre. Harmincszoros: Nagy György 
és Sproch Jánosné. Negyvenszeres véradók: 
Bálint Sándorné és Fitz Sándorné. Ötvensze-

res véradó: Szilágyi Zoltán. Hat-
vanszoros véradó: Bujdosó 

Károly.
2014-ben is szeretet-

tel várjuk a segíteni a-
karó régi és leendő 

véradókat egy-
aránt.

Pacsika 
Istvánné
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Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarai tagdíjról

Tájékoztatom a lakosságot, hogy elérkezett 
a Nemzeti Agárgazdasági Kamara 2014-es 
tagdíjbevallási időszaka. 

A tagdíjbevallás önbevalláson alapul, 
a melyet a http://ugyfelkapu.nak.hu olda-
lon május 31-ig lehet megtenni. Ezt követően 
bevallására nincs további lehetőség, a kamara 
alapszabály szerint állapítja meg a tagdíjat, 
amelyet egyúttal felülvizsgálhat, közhiteles 
adatok alapján módosíthat. A tagdíjbeval-
lást kizárólag elektronikusan kell elkészíteni, 
amelyhez azonosítás szükséges. Nem kell 
tehát kinyomtatni, sem aláírni. Az azonosí-
táshoz a kamarai nyilvántartási szám és jelszó 
szükséges, amely a tájékoztató levél legelején 
található. A bevallás a benyújtási határidőig 
korlátlanul módosítható, a kamara az utolsó 
bevallást tekinti érvényesnek. A tagdíjbevallás-
sal együtt lehetőség van csekk igénylésre és arra, 
hogy a kamarai nyilvántartásban szereplő 
adatait módosíthassa.

Amennyiben nem rendelkezik internet-el-
éréssel, úgy a bevallás elkészítéséhez és benyúj-
tásához kérheti a falugazdász segítségét. Ebben 
az esetben a segítségkéréskor hozza magával a 
2013. évi adóbevallását (1353-as nyomtat-
vány) és a kamarától kapott tájékoztató levelet.

A kamara alapszabályában a tagok számára 
tagdíjfizetési sávok kerültek megállapításra. 
A 2014. évre vonatkozó tagdíjat a 2013. év 
nettó árbevétele alapján kell megállapítani. 
Amennyiben a tag a tagsági viszony létesítését 
megelőző évben nem rendelkezik árbevétellel 
(új őstermelő, új vállalkozó, új vállalkozás), 
a tag köteles a tagsági viszony létesítését kö-
vető tizenöt napon belül őstermelő esetén 
2.000 Ft, egyéb esetben 10.000 Ft tagdíjat 
megfizetni. 

A bevallás lezárását követően minden ka-
marai tag díjbekérő levélben kap értesítést 
arról, hogy mekkora összegű tartozást kell 
megfizetnie. 

A tagdíjat a Nemzeti Agárgazdasági Ka-
mara 11749008-20190244 számú bank-
számlájára banki átutalással illetve – ameny-
nyiben igényelte – csekken lehet teljesíteni. 
Átutaláskor a közleményben fel kell tüntetni 
a kamarai nyilvántartási számot. 

A tagdíj megfizetésének határideje 2014. 
július 7. A meg nem fizetett kamarai tagdíj 
köztartozásnak minősül, így azt az állami 
adóhatóság adók módjára hajtja be.

Buka Szabolcs, falugazdász

Rég volt – hogy volt?

A Falugazdász hírei Állategészségügyi hírek
Április hónapban el kellett végezni a szarvasmarhák kötelező TBC szűrését. Tudva levő, hogy 
a tuberkulózis anthropozoonosis, vagyis állatról  emberre, emberről állatra terjedő betegség. 
Régen morbus hungaricus-nak, vagyis a magyar betegségnek is nevezték, ugyanis Magyarországon 
rendkívül elterjedt volt ez a betegség.

Az Európában fellépő afrikai sertéspestis (ASP) vírus Magyarországra történő behurcolásának 
megakadályozására az országos főállatorvos márciusban elrendelte az ukrán-magyar határsza-
kaszon belépő tehergépkocsik és egyéb gépjárművek fertőtlenítését, mivel Oroszországban, 
Fehéroroszországban, Lengyelországban és Ukrajnában már megállapították ezt a betegséget. 
Magyarországon jelenleg nincs afrikai sertéspestis járvány és az állategészségügyi hatóság mindent 
megtesz azért, hogy ez így is maradjon. Fontos azonban, hogy az állattartók idejében jelezzék 
az állatorvos felé az állataik bárminemű megbetegedését.

Április közepén a média beszámolt a debreceni állatkertben történt lépfene megbetegedések-
ről. A hírekben megjelentek kapcsán tudni kell, hogy a lépfene baktérium betokozódott spórái 
évtizedekig fertőzőképesek maradnak. Amennyiben egy, a lépfene megbetegedés következtében 
elhullott és eltemetett állat teteme esetleg idővel a felszínre kerül, akkor ezek a baktérium spórák 
újból fertőzést okozhatnak.

Dr. Bodrogközy Zoltán, községi állatorvos

Emlékezés egy néhai orvosra és forradalmárra
2014-ben, halálának 25. évfordulójának évében kegyelettel emlékezünk Dr. Hillinger Jánosra, 
aki 14 éven át élt Biharugrán és szolgálta a helyi lakosokat körzeti orvosként.

1912-ben született Budapesten, édesapja az első világháborúban eltűnt, édesanyja egyedül 
nevelte őt és testvérét. Iskolai évei alatt sportolt, kiváló atlétaként tartották számon. 1940-
ben feleségül vette Molnár Máriát. Még ebben az évben született János nevű gyermekük, aki 
1941-ben meghalt. 1942-ben Mária, 1944-ben Éva nevű leányuk született meg. 

Hillinger János 1943 januárjától két éven át teljesített munkaszolgálatot, felesége és két 
kislánya igen nehéz körülmények között vészelték át a háborús időket. 1945 januárjában Né-
metországba deportálták, de áprilistól már a kapuvári közkórház fertőző osztályán dolgozott. 

A háború után visszatért lakóhelyére Kislángra, ahol a szociálde-
mokrata párt helyi szervezetének elnöke lett. 1946-tól Székes-

fehérváron városi, majd járási tisztiorvos, illetve számos más 
társadalmi tisztség betöltője volt. A kékcédulás választás 
néven elhíresült 1947. augusztus 31-es országgyűlési 
választás után visszavonul a politikától. Funkcióit 1948 
után elveszítette. 1951-ben családjával Tapolcára köl-
tözött, ahol az ottani kórház tüdőosztályának vezető 
főorvosaként tevékenykedett. 1953-ban itt született 
Zsuzsanna nevű leányuk. 

1956. október 26-án alakult meg Tapolcán a forra-
dalmi tanács, amelynek elnökévé választották. Intézke-

déseinek folytán három hónapra előre biztosított volt a 
település és a kórház élelmiszere, tüzelője, egyéb szükséglete. 

November 4. után számos sorstársához hasonlóan állásából 
elbocsátották, majd letartóztatták, Tapolcáról pedig kitiltották, 

ezért néhány hónapra Zalaszentgyörgy körzeti orvosa lett. Az akkori 
ítélet szerint a „népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való 
részvétel bűntette miatt” négy évi börtönnel, a közügyektől való öt éves eltiltással és vagyona 
felének elkobzásával sújtották. 1957. november 9-től 1959. november 8-ig volt börtönben, 
ahonnan amnesztiával szabadult. Szabadulása után Biharugrán lett körzeti orvos, innen ment 
nyugdíjba 1973-ban. Nyugdíjasként Budapesten családi házat vásárolt és 1977-től 1983-ig 
újra orvosként dolgozott. 1989. április 17-én hunyt el. A következő évben, 1990. január 4-én a 
Győri Katonai Bíróság kiadta az ítélet semmissé nyilvánításáról szóló okiratot, majd 1991-ben 
a Magyar Köztársaság Elnökétől posztumusz megkapta az 1956-os emlékérmet és emléklapot. 
Dr. Hillinger János emlékét jelenleg Tapolcán a tóparti panteonfal őrzi az utókornak.

Szoboszlai Zoltán
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Hírek a Mazsorett Csoport 
háza tájáról

A csoport az elmúlt telet ismét a felkészüléssel, 
új táncok tanulásával töltötte. A rendszeres 
munkának beérett a gyümölcse. Április 26-án 
a II. Vámos Kupán kiemelt arany minősítést 
szereztünk ami a minősítő kategóriák csúcsa. 
Új táncainkat, ruhánkat reméljük hamarosan 
a kedves olvasók is láthatják.

Bereczki-Árva Judit

Hagyományőrző néptáncosok
A Biharugrai Hagyományőrző Egyesület és a 
Leg a láb Alapfokú Művészeti Iskola decem-
berben ismét megszervezte a szokásos Miku-
lásváró táncházát. Az ovis-, az utánpótlás- és a 
nagycsoport is megmutatta a Mikulásnak és 
a vendégeknek az újonnan tanult táncaikat. 
A március 15-i ünnepségen a nagycsoport 
is fellépett az utánpótlás csoporttal együtt.

Ebben az újonnan alakult csoportban az 
a különleges hogy olyan felnőttek és fiatalok 
is táncolnak benne, akik a néptáncot az idén 
kezdték csak el. Nagyon örülünk, hogy az 
erdélyi látogatás alkalmával is színesíthetik 
az ugrai kulturális műsort.

A május 15-én megtartott évzáró műso-
runkra kíváncsi közönség zsúfolásig megtöl-
tötte a kultúrházunk nagytermét. Mindhá-
rom csoport fergeteges műsort mutatott be 
a színpadon. A nézők vastapsától zengett a 
terem.

A Biztos Kezdet Gyerekház hétköznapjai
Gyerekházunk több mint egy éve nyitotta meg kapuját a településen élő 0–5 éves gyerekek és 
családjuk számára. Nagyon örülünk annak, hogy jelen pillanatban mindenkit sikerült bevonni a 
programjainkba, akik a célcsoportunkba tartoznak. Igyekszünk mindennap változatos és színes 
tevékenységeket biztosítani a hozzánk betérő családok és gyermekeik számára, hogy ezzel is 
hozzájáruljunk a gyerekek készségeinek és képességeinek optimális kibontakozásához. Sokat 
játszunk, mondókázunk, mesélünk, énekelünk, kézműveskedünk. Örömmel tapasztaljuk, 
hogy a bejáró gyerekek és szülők egyre többen rendszeresen látogatják a gyerekházunkat. A 
gyerekház dolgozói és a szülők között kialakult jó kapcsolat még jobban elmélyült. A szülők és 

gyerekek között barátságok szövődtek.
Az elmúlt időszakban is igyekeztünk kü-

lönböző szakemberek által tartott előadásokat 
szervezni, melyen a gyerekházba járó és az 
óvodás szülők is szívesen vettek részt. Január-
ban pszichológus, márciusban gyógytornász, 
májusban beszédfejlesztő előadásokon vehet-
tek részt a kedves szülők.

A gyerekház által megvalósított programok: 
Télapó ünnepség és Hevesi Imre zenés műso-
ra, karácsonyi mézessütő műhely, karácsonyi 
kézműves műhely, farsangi mulatság és Molnár 

Imre bűvész műsora, húsvéti kézműves műhely, Ágoston Anita zenés-prózai műsora valamint 
anyák napja alkalmából az édesanyák köszöntése. A rendezvényeinken több alkalommal részt 
vettek az óvodás és iskolás gyerekek is, akik szintén jól érezték magukat nálunk. 

Terveink a jövőre tekintve: gyereknap, a gyerekház születésnapjának megünneplése, a  
gyerekek szülinapjának megünneplése, a megszületett kisbabák köszöntése, közösségi rendez-
vényeken való részvétel, további szakmai előadások szervezése, valamint egész nyáron sok-sok 
játék, kézműveskedés és ősszel búcsú a gyerekházas gyerekektől, akik óvodába mennek.

Vagyonné Kincses Erzsébet, Biztos Kezdet Gyerekház vezető

Óvodánk életéből
Óvodánkban lassan véget ér a 2013/2014-es nevelési-oktatási 
év. Ilyenkor mindig visszatekintünk az elmúlt hónapokra. 
Jelenleg 25 vegyes korcsoportú kisgyermek tölti vidám-játékos 
tanulással mindennapjait az oviban. A gyermekek tapasztala-
taira építve ismerkedtünk környezetünkel, a körülöttünk lévő 
dolgokkal hozzájuk kapcsolódó versekkel, dalokkal, mesékkel. 
Igyekeztünk minden gyermek képességeit megismerve játékos 
foglalkozásokkal fejleszteni szókincsüket, logikus gondolkodá-
sukat, hogy később bátran léphessenek be az iskola kapuján. 
 Egész évben részt vettünk községünk rendezvényein ver-
ses-dalos műsorainkkal: a Falu Karácsonyán, Március 15-én 
és a Vásár-tó átadásán. Nagycsoportos óvodásainkkal két al ka-

lom mal vetélkedőn vettünk részt Magyarhomorogon és Körösszegapátiban s örömmel hoztuk 
haza az első helyezettnek járó kupát, amelyet büszkén tettünk ki óvodánkban. Jutalomként 
bábszínházi előadásra utaztunk Debrecenbe, amely nagy élmény volt gyermekeinknek. Óvo-
dán belüli házi rendezvényeinken igyekeztünk a szülőkkel együtt ünnepelni: volt Télapó várás, 
Karácsony előtt közös gyertyagyújtás, Adventi munka délelőtt, amelyen gyermekek és anyukák 
együtt készíthettek karácsonyi díszeket. A Farsangi Télbúcsúztató nagyon vidám nap volt, kö-
szönet illeti a szülőket a szép jelmezekért és a finom süteményekért. Mindig nagy élmény volt 
a közös név- és születésnapok megünneplése. Szintén a szülőkkel közösen készültünk Húsvétra 
tojás festéssel, húsvéti dekoráció készítéssel, locsolkodással, sonka kóstolással, s megkerestük 
a „meglepetés” csoki tojás és nyuszi csomagokat. Anyák napján köszöntöttük az édesanyákat, 
nagymamákat, amely nagyon megható volt. A nyár közeledtével véget ér a szorgalmi idő, amely 
nem csak a nyári szünidőt, hanem az ősszel hét iskolába menő gyermekünk búcsúztatását is 
jelenti. Ők ősszel első osztályban kezdik tanulmányaikat. Szorgalmasan készülődve évzáró-bal-
lagó rendezvényünket június 7-én délelőtt 10 órakor tartjuk. Tudjuk, a gyermekévek múlnak 
és nekik menni kell, egy új csoda a játék helyett, a betűírás-olvasás megismerése vár rájuk.

Mikics Imréné, tagóvoda vezető
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Ugrai Ízek Háza
Nyertes pályázatunknak köszönhetően még ebben az évben megva-
lósul a régi gyógyszertár épületének teljes felújítása, illetve átalakítása.

Az új épület az Ugrai Ízek Háza nevet kapta, melynek funkciója 
a helyi hagyományokhoz kapcsolódó tevékenységek bemutatása, 
a házi jellegű élelmiszerek készítése, az elkészített élelmiszerek fel-
kínálása helyben fogyasztásra, valamint értékesítésre turisztikai és 
vendéglátói céllal.

Melles Emese

Átadásra került a Vásár-tó
Befejeződtek a kivitelezési munkálatok a kiemelt természetvédelmi 
értékkel rendelkező Vásár-tó környékén. Az ünnepélyes átadásra 2014. 
május 8-án került sor, ahol Vígh Ilona polgármester asszony mellett 
ünnepi beszédet mondott dr. Kovács József országgyűlési képviselőnk is. 

A Biharugra külterüle-
tén, közvetlenül a belterü-
let határán található, s ko-
ráb ban vizes élőhelyként 
funk cionáló Vásár-tó a 
Kö rös-Maros Nemzeti 
Park országos jelentőségű 
vé dett területe. A községi 
ön kormányzat már 2008 
óta készül a tó helyreállí-
tására, de az első körös pá-

lyá zat beadására csak 2010-ben nyílt lehetőség. Ekkor a 6,5 millió 
Ft-ba kerülő műszaki tervdokumentációk, megvalósíthatósági és 
hatástanulmányok elkészítésének finanszírozására kért támogatást az 
önkormányzat. A pályázat 15%-os önrész biztosítása mellet támogatást 
nyert, így az elkészült dokumentációk alapját képezhették a megvaló-
sítási szakasz kezdetének. 

2012 decemberé-
ben az önkormányzat 
a második fordulóra, 
azaz a kivitelezésre 
i rá nyuló projektjét a 
KEOP-3.1.2/09-11 
Élőhelyvédelem és 
hely reállítás, élettelen 
természeti értékek vé-
delme, vonalas léte-
sítmények természet-
károsító hatásának 
mérséklése elnevezésű konstrukció keretében be tudta nyújtani. 2013 
szeptemberében a pozitív támogatói döntésnek köszönhetően a 83,6 
millió Ft-os beruházás 100 %-os támogatási intenzitás mellett végre 
zöld utat kapott és december 18-án sor kerülhetett a munkaterület 
átadására. A projektben a tó rekonstrukcióján túl számos védett ősho-
nos és átutazó madárfaj élőhelyvédelme is megvalósul. 

A projekt keretében megtörtént a tó helyreállítása, a feltöltődött, 
becserjésedett és szemetes állapotának megszűntetése, valamint a vizes 
élőhely helyreállítása, a korábbi nyílt vízfelület visszaállítása, a meder és 
a partvonal természetszerűvé alakítása. A tó közepén mesterséges sziget 
épül, ahol a biharugrai halastavak területén található védett madarak 
pihenő- és költőhelyre találhatnak, valamint az elkészült helyreállított 
tó körül tanösvény kerül kialakításra, melynek köszönhetően az ide 
látogatók bővíthetik ökológiai ismereteiket, megismerhetik a vizes 
élőhelyek élővilágát. A felújított Vásár-tó és környéke Biharugra új 
ökoturisztikai látványossága lesz.

Szoboszlai Zoltán

Belügyminisztériumi elismerésben 
részesült Biharugra  

a közfoglalkoztatási programjáért
Az országban 53 önkormányzat kapott 2013 novemberében miniszteri 
el ismerő oklevelet a közfoglalkoztatási programok megvalósításában 
nyúj tott kiemelkedő szakmai tevékenységéért. A legjobbak között ott 
volt Biharugra önkormányzata is! Békés megyében Biharugrán kí vül 
csak két település, Dévaványa és Kétegyháza részesült ezen ki tün tetésben.

2014-ben január 1-től április 30-ig a Téli átmeneti foglalkoztatás 
keretein belül 20 fő munkavállalót foglalkoztattunk, május 2-tól 
további 16 főt tudunk foglalkoztatni a Téli- és egyéb értékteremtő 
startmunka keretében. 

A program feladatai 
közé tartozik az óvoda 
külső kerítésének újjá-
é pí tése, valamint a Bö-
lönyi utcai szolgálati la kás 
felújítási munkálatainak 
elvégzése. Várjuk a to-
vábbi pályázati kiírásokat 
annak érdekében, hogy 
minél több személyt 
tud junk foglalkoztatni 
2014-ben is. 

A mezőgazdasági min-
taprojekt folytatódik az 
eddig elkezdett tevé-
keny ségekkel (konyha-
kerti növénytermesztés, 
feldolgozás, savanyítás, tésztagyártás, tojástermelés). Növeltük a prog-
ram keretében művelt önkormányzati földterületeket, mivel ősztől 
további tevékenységeket szeretnénk bevezetni (kosár- és csuhéfonás, 
cirokseprűkötés) és az ezekhez szükséges alapanyagot is mi állítjuk elő.

Melles Emese és Rózsa Viktorné

Tájház 
A külsőleg megszépült ház bebútorozása jelenleg folyik. Igyekszünk 
az épület korához illő bútorokkal berendezni. Nagyon szép festett 
ágyat kaptunk, mely a régi idők hangulatát idézi. Szekrényt kaptunk 
a Pálfi családtól, melyet Pálfi Ilona ajánlott fel részünkre.

Továbbra is szeretettel és köszönettel fogadunk tárgyakat a 
Falumúzem és a Tájház részére.
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Falumúzeum
Ebben az évben megszépült a múzeum alatti 
pince. Restaurálásra került a régi alapokat 
jelentő téglasor, melyet az idő vasfoga ala-
posan kikezdett, valamint a lejárati lépcső új 
festést is kapott. A munkálatokat Petrovszki 
András, Szűcs Lajos, Kiss Andor és Szilágyi 
Tibor végezték. 

Megkezdődött a látogatási szezon is. 
Leg utóbb Székesfehérvárról érkezett igen 
nagy (90 fő) létszámú csoport, akik nagy 
érdeklődéssel és izgalommal ismerkedtek a 
látnivalókkal. 

Bihari Táj Napja 2014
2014. május 24-én, szombaton verőfényes 
napsütésben került megrendezésre Biharug-
rán a helyi önkormányzat és a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóság által közösen immár 
második alkalommal szervezett Bihari Táj Nap-
ja. A rendezvény központi helyszíne a Bihari 
Madárvárta volt, ahová a falu központjából 
Dottó-vonattal is el lehetett jutni.

A szakemberek 9 órától 17 óráig rendkívül 
érdekes programokkal, a Kis-Sárrét természeti 
értékeinek bemutatásával fogadták az érdeklő-
dőket. Volt madármegfigyelés a halastavakon, 
botanikai túra a mocsárréteken, nádi énekes 
madár gyűrűzésének bemutatója, természet-
fotó kiállítás, népi játszótér a régi korokat 
felidéző játékokkal, kézműves foglalkozás és 
természetismereti akadályverseny a környékbeli 
települések oktatási intézményeinek. 

A színpadon egész nap a mazsorettől a nép-
táncig, a citera muzsikától a fúvószenéig kultu-
rális előadások sora váltotta egymást. 

A látogatókat helyi és kézműves termé-
kek vására is várta. A szakmai és kulturális 
programot étkezési lehetőségek egészítették 
ki, amelyek keretében többek között olyan 
gasztronómia különlegesség is szerepelt a kí-
nálatban, mint a helyi specialitásnak számító 
kemencében sült kapros lepény. Déltájban 
szürkemarhapörkölt, illetve a rendezvény teljes 
ideje alatt büfészolgáltatás várta a résztvevő 
vendégeket.

Szoboszlai Zoltán

Szabó Pál Községi Könyvtár
Ez évben is megrendezésre került a Magyar Kultúra Napja, ahol Csokonaitól Kányádi Sándorig 
minden jelentős magyar költő egy-egy versével tisztelegtünk az ünnep előtt. Előadók voltak: 
Bereczki Gábor, Bertalanné Bujdosó Tünde, Molnárné Kis Rita, Nagy Kristóf, Nagyné Bertalan 
Ildikó, Pacsika Istvánné, Szabó Gáborné. Kellemes estét töltöttünk együtt. 

Wolf Péter zeneszerző édesapja hagyatékából több mint száz kötetet ajándékozott a könyvtá-
runknak Stáry Kálmán közreműködésével. A múlt nyáron baráti látogatást tettek községünkben 
és nagyon megszerették a kis falunkat, Szabó Pál szülőföldjét.

2014. április 28-án Egészséges test a lélek egyensúlya címmel egészség-nap volt a könyvtár 
épületében, melyen sarkadi szakemberek különböző szűréseket és méréseket végeztek (vércu-
kormérés, testzsír-mérés, vérnyomásmérés stb.) és tanácsokkal látták el az érdeklődő embere-
ket az egészséges életmóddal kapcsolatban. Következő alkalom augusztus elején lesz, melyre 
szeretettel várunk mindenkit.

Szavaló Versenyek
Ez évben is megrendezésre került Sarkadon az 
Év Hangja szavaló verseny, melyen Biharugra 
színeit is képviselték. Vagyon Lilla Gabriella 
korosztályában második helyezést, Szabó 
Gáborné Bai Lujza a nyugdíjas korosztályban 
pedig harmadik helyezést ért el. 

Okányban a Lovas Endre Emlékversenyen 
szintén szerepeltek biharugraiak, ahol a fel-
nőttek kategóriájában Szabó Gáborné má-
sodik, Bertalanné Bujdosó Tünde harmadik 
helyezést ért el.

További sok sikert kívánunk nekik!

Nyugdíjas Egyesület
Március 23-án tartottuk az immár hagyo-
mányossá vált Batyus-bálunkat a Bölöny 
József Kulturális Központban. Vendégeink 
voltak Sarkad, Sarkadkeresztúr, Csanádapáca, 
Mezőmegyer, Zsadány, Komádi, Nagyszalon-
ta, Magyarhomorog, Kötegyán Nyugdíjas 
Egyesületeinek tagjai. Remek hangulat, tánc, 
önfeledt szórakozás jellemezte a műsorral 
egybekötött szép napot.

A Népdalkör tagjai több felkérésnek is 
eleget tettek az utóbbi időben: így Sarkadon, 
Sarkadkeresztúron, Mezőmegyeren, Nagy-
szalontán is sikerrel szerepeltek. Idehaza is 
több alkalommal léptek fel: a Magyar Kul-
túra Napján az Életmód Klub meghívásának 
tettek eleget, nemzeti ünnepünkön, valamint 
legutóbb a Vásár-tó átadási ünnepségén is 
sikerrel szerepeltek.

Megújul Biharugra honlapja 
Önkormányzatunk régi, elavult szerkezetű 
honlapja helyett új honlap készítésére ka-
pott megbízást a legkedvezőbb árajánlatot 
tevő Midas Projekt Kft. A mai kor igénye-
inek megfelelő dizájnelemeket, egyszerűen 
átlátható úszómenüs rendszert és beépülő 
modulokat tartalmazó új honlap júniustól 
lesz elérhető.

Választási hírek
A gyulai választókerületben Biharugrán adták 
le legtöbben a voksukat. Településünkön 
a választásra jogosultak 64,4%-a adta le a 
szavazatát. A győztes Dr. Kovács József Dezső 
(FIDESZ-KDNP) a választókerületi szavaza-
tok 47,09 százalékát szerezte meg. 

Május 25-én, vasárnap volt az európai 
parlamenti választás Magyarországon. 
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Isten éltesse  
ifjú polgárainkat!

Bogyor Boglárka 
Született: 2013.12.03
Súly: 3110 gramm
Hossz: 54 cm
Anya: Szakács Krisztina
Apa: Bogyor Botond

Kiss Sámuel
Született: 2014.01.24.
Súly: 3800 gramm
Hossz: 55 cm
Anya: Visky Johanna
Apa: Dr. Kiss Ferenc

Beke Hanna
Született: 2014.03.24.
Súly: 3000 gramm
Hossz: 50 cm
Anya: Pék Éva Boglárka
Apa: Beke Zoltán

Csorvási Bella Jázmin 
Született: 2014.04.07.
Súly: 3050 gramm
Hossz: 48 cm
Anya: Venczel Mónika
Apa: Tóth Tamás

Házassági évfordulók
„Mi lehet csodálatosabb érzés két lélek számára, 
minthogy kötelékük egy életre szól!” 

George Eliot
Gál Rafael és Bagdi Irén Emma 50 éve, 
1964. március 28-án kötött házasságot.

Privóczki László Zoltán és Szokai Piroska 50 
éve, 1964. március 28-án kötött házasságot.

Az év madara

2014-ben ünnepli a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület megalakulásának 40. 
évfordulóját. Ebből az alkalomból címerállata lett Az év madara cím birtokosa is. 

A túzok (Otis tarda) a mérsékelt égövi füves puszták és a helyükön kialakított mezőgazda-
sági területek lakója, a túzokfélék családjának egyetlen hazai képviselője. Az ipari forradalmat 
megelőzően Európa számos országában honos volt, de az iparosodó mezőgazdasági termelés 
térnyerése, eredeti élőhelyeik nagymérvű átalakítása (és számos más ok) miatt napjainkra sok 
országból kiveszett. Jelenleg a legerősebb populációi az Ibéria félszigeten és Oroszország szaratovi 

régiójában találhatóak. Magyarországi állománya a 
II. Világháború előtti tízezres egyedszámról mély-
pontját elérve kevesebb, mint egytizedére fogyott, 
majd a természetvédelmi törekvéseknek köszönhető-
en az utóbbi évtizedekben lassú, de biztató erősödés-
nek indult; jelenlegi létszáma 1500-1600 példányra 
tehető. Térségünkben Zsadány, Mezőgyán, Okány 
és Nagyszalonta határaiban találkozhat velük a sze-
rencsés megfigyelő.

A magyar puszták „élesszemű vadpókája” a leg-
nagyobb termetű európai madár, mely termete 
ellenére erőteljes szárnycsapások segítségével jól 
repül, de helyváltoztatására határozottan jellemző 
a gyaloglás is. A közép- és magas feszültségű távve-
zetékek komoly veszélyforrást jelentenek a túzokra, 
mert ezek éppen a területrészek közötti átrepülési 
magasságban feszülnek. Ez csak egy az őket érintő 
számos veszélyeztető tényezők közül. Életmódja, 

élőhely-választása és a fészekrabló ragadozók miatt mondhatjuk, hogy az egyik legveszélyez-
tetettebb hazai madárfaj. A túzok vegyes táplálkozású. Étlapján elsősorban rovarok, rágcsálók 
és növényi részek szerepelnek, téli időszakban az egyik legfontosabb tápláléka a repce magas 
olajtartalmú levele. A kitavaszodással kezdődő nászidőszakát dürgésnek nevezzük, melynek 
csúcsidőszaka a kökényvirágzással esik egybe. A kakasok magakellető dürgése az egyik leglátvá-
nyosabb szertartás a madárvilágban, melynek során az ivarérett hímek érdekes alakváltozáson 
mennek keresztül. A sikeresen párzott tojók elhagyják a dürgő-helyeket és számukra alkalmas 
vegetációban elkezdik a költést. A túzok fészket nem épít, 2-3 olajosan fénylő, barna foltos 
tojását egy általa kitiprott mélyedésbe (csésze) helyezi, melyet hevenyészett módon olykor 
növényi maradványokkal bélel. A költés és a fiókanevelés a túzok életciklusának legérzéke-
nyebb, veszélyekkel teli időszaka. Mivel előszeretettel fészkel füves területeken (legelő, kaszáló) 
és mezőgazdasági kultúrákba (ugar, gabona, lucerna) az ott végzett munkák (talajművelés, 
vegyszerezés, kaszálás) és az ezekkel járó zavarás jelentősen veszélyeztetik a költés sikerességét.

A túzokvédelem a hazai természetvédelem egyik legnagyobb kihívása, nehéz és sokrétű feladat, 
hiszen többek között egy alapvető érdekellentétet kell feloldania. Szerencsére elmondhatjuk, 
hogy a túzokra címzett agrártámogatások, a szabad-területi védelmi technikák jelentősen 
mérséklik a fészekaljak veszélyeztetettségét. A túzokvédelem hazánkban, köszönhetően az 
állami és civil természetvédelem törekvéseinek, jelentős eredményeket ért el. Dévaványán 
túzokvédelmi állomás (KMNPI) is működik, ahol a mentett tojások mesterséges keltetése, a 
csibék felnevelése és visszavadítása (repatriációja) történik. A túzok fokozottan védett madárfaj, 
eszmei értéke szerint a legmagasabb, egymillió forintos kategóriába tartozik.
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Szépkorúak köszöntése
A település lakóinak nevében nagyon sok 
szeretettel köszöntjük azokat a szépkorúakat, 
akik 2014 tavaszán töltötték be 80. vagy 85. 
életévüket! 80 éves lett Bagdi Viktor és Bálint 
Sándorné Rózsa Emma, valamint betöltötte 
a 85. életévét Bagdi Imréné Bertalan Gizella 
és Szilágyi Dezsőné Bagdi Róza.

Madarat Ugráról

Büszke túzok kakas


