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Az ország gazdasági stabilitása a garancia 
a keleti régió megerősödéséhez

Az előző ciklus elején előké-
szített és a második felében 
elindított, részben már befe-

jezett, illetve folyamatban lévő, va-
lamint a jövő év elején induló beru-
házási programelemek felpörgették a 
magyar gazdaságot. Az egymás után 
kezdődő magas és mélyépítő mun-
kák a választókerületben, valamint a 
régióba betelepülő cégek felszívták a 
munkaerőbázis még szabadon maradt 
részét, lassan a közfoglalkoztatási 
programok indításának elmaradásá-
val kell számolni, nincs képzett és ké-
pezhető munkaerő a piacon.

Minden választókerületi települé-
sen Álmosdtól – Vámospércsig feje-
ződtek már be, illetve indultak el be-
ruházások és a dömping a 2019-ben 
lesz. Kiemelkedő jelentőségű közle-
kedésfejlesztési beruházások javítják 
a megyeszékhely és a gyorsforgalmi 
hálózatok elérési lehetőségét. A 471-
es főút Hajdúsámsont elkerülő szaka-
sza a Karácsonyi Ünnepek előtt már 
használatba vehető, a Debrecen felé 
haladó 2 x 2 sávos kiépítés elkezdő-
dött, és jövőre a forgalmi nehézségek 
miatt még nem, de 2020-ban folyta-
tódik a belterületi szakasz kiépíté-
se a vasúti átjáróval együtt a 4-es út 
csatlakozási pontjáig. A 48-as főút 
építési munkái februárban kezdőd-
nek, a források rendelkezésre állnak. 
Karácsonyig az M35-ös és M4-s 
autópálya egy fontos szakasza is át-
adásra kerül, aminek hatása az egész 

régióra kiterjed és létrejöttében volt 
szerencsém közreműködni. A válasz-
tókerületi összekötő utak felújítása 
részben megtörtént, átadtuk a Nyír-
acsád-Nyíradony, Nyíracsád-Vámos-
pércs, Nyíradony-Nyírlugos és a Vá-
mospércs-Bagamér közötti útszakasz 
első ütemét. A hiányzó Bagamért és 
Álmosdot, illetve Fülöpöt bekötő 
utak felújítása 2020-ban befejeződik. 
Utóbbiak a Magyar Falu Program ele-
meként kerülnek bonyolításra, melyet 
még 2017-ben készítettem elő, több 
más, napjainkban ismertetett, a ma-
gyar vidék fejlődését segítő program 
mellett (CSOK, belterületi útépítések 
stb.). A TOP forrásaival megvalósu-
ló beruházások minden településen 
javítják a közintézmények fenntartá-
sának körülményeit, iskolák, óvodák, 
bölcsődék korszerűsítése zajlik Ba-
gamérban, Nyírábrányban, Nyírmár-
tonfalván, fontos helyi jelentőségű 
célok valósulnak meg. Szennyvíz-
csatornázás folyik Hajdúhadházon és 
Létavértesen, kerékpárutak épülnek 
Tégláson, Hajdúhadházon, Bocskai-
kertben és Nyíradonyban, csapadék-
víz és belvízcsatornák, járdák épül-
nek több helyszínen, Nyíracsádon, 
Bocskaikertben, Hajdúsámsonban. 
Komplex városfejlesztési programok 
indulnak Hajdúsámsonban, Hajdú-
hadházon, Nyíradonyban, Tégláson. 
A vidékfejlesztési és a gazdaságfej-
lesztési és innovációra szánt pályázati 
források számos, a helyi gazdaságot 

rendelkezünk egy rendkívül fontos 
adottsággal – a biztonsággal, – ami 
a Föld országaiban egyre nagyobb ér-
tékké válnak.

Erre vonatkozóan a kormányzó 
pártok álláspontja megegyezik a 
magyar emberek állásfoglalásával, 
így kötelezi a Magyar Országgyűlés 
tagjait. Magyarország Miniszterel-
nöke él ezzel a támogatással, meg-
tudja védeni az ország és lakóinak 
érdekeit. Érezhetően ez lesz a kulcs-
fontosságú kérdés a következő évben 
soron következő Európai Parlamenti 
Választáson, ahol számítunk a ma-
gyar választók elkötelezettségére és 
Európa józan gondolkodású szavazó-
inak kiállására.

A mindennapok biztonságát a jövő 
tervezhetősége teszi igazán értékessé. 
Ezért kiemelt figyelmet és támo-
gatást kapnak a nemzetet alkotó 
családok az otthonteremtéshez, a 
gyermekvállalás, gyermekneveléshez 
adókedvezmények és támogatások 
formájában, fiataljaink a továbbtanu-
láshoz, pályakezdéshez, munkaválla-
láshoz és általánosságban is javulnak 
a munkavégzés feltételei. A gazdaság 
megerősítésére fordítható források 
technológiai fejlesztésekre, új mun-
kahelyek létrehozására adnak lehető-
séget valamennyi szektor területén. A 
gazdaság teljesítőképessége lehetővé 
teszi a nyugdíjak reálértékének meg-
tartását, érezhető emelkedése bizton-

erősítő beruházási elképzelés megva-
lósulását teszik lehetővé. Kis és köze-
pes nagyságú vállalkozások, egyházi 
és civil szervezetek kapnak lehető-
séget kiemelt, helyi, vagy térségi je-
lentőségű céljaik megvalósításához. 
Energiatakarékos háztartási gépek 
vásárlásához, épületszigetelésekhez 
kaptak magánszemélyek többen is 
támogatást, folyamatos a Széchényi 
Pihenőkártyák igénylése és felhasz-
nálása, valamint több településen mű-
ködnek népkonyhák a rászorult csalá-
dok érdekében.

A krónikus építőipari kapacitás-
szükséglet és az emelkedő bérek 
lassítják, de nem állítják meg a ma-
gasabb jövedelem érdekében külföl-
dön munkát vállaló szakemberek, 
szakmunkások mozgását, de egyre 
többen mérlegelnek és térnek vissza 
hazájukba.

Természetesen soha nem fog meg-
szűnni a külföldi munkavállalás, hi-
szen az Európai Uniós csatlakozás 
melletti legfontosabb érvek egyike 
volt, elvárt szabadságjog.

A bérek közötti különbséget csak 
mérsékelni lehet, de megszűntetni, 
legalábbis belátható időn belül nem 
realitás. Aki az Euró bevezetésében 
gondolná a különbség megszűnésé-
nek lehetőségét, az minden bizonnyal 
nem rendelkezik megfelelő infor-
mációkkal a gazdaság működéséről. 
A törekvés egyértelmű, a felzárkó-
zás folyamatos és mind ezek mellett 

ságosabbá és méltóságteljesebbé teszi 
az időskort.

Előzőek mellett vannak még olyan 
területek, ahol a szükséges források 
biztosítása eddig korlátozott volt és 
olyanok is ahová még nem fordítot-
tunk kellő figyelmet. Láthatóak a ke-
vésbé preferált területek, illetve azok, 
melyek problémáinak nagyságát nem 
jól mérték fel. Van javítani való még 
bőven, egyáltalán nem gondolja sen-
ki, hogy minden a legnagyobb rend-
ben lenne. De.

Egyáltalán nincs olyan helyzet 
ma Magyarországon, ahol bárki-
nek félelemben, vagy problémá-
jával elszigetelődve kellene élnie, 
illetve semmilyen kilátása nincsen 
jelenlegi kedvezőtlen, vagy kifeje-
zetten rossz helyzetéből kilábalni. Ha 
mégis ez az érzete, akkor valamilyen 
ezt érzékelő és ellátó rendszer nem 
működik jól, valahol valakik hibáz-
nak, vagy éppen hiányzik az akarat és 
a bajban lévő aktivitása. Sok esetben 
a legalapvetőbb lépéseket sem teszik 
meg annak érdekében, hogy kilátása-
ik javuljanak, de vitathatatlanul igaz, 
hogy léteznek olyan problémák, me-
lyeket a kormányzati rendszer nem 
ismert fel, vagy nem jól kezel. Ezért 
rendkívül fontos, hogy időben kap-
junk jelzéseket ezekről az esetek-
ről, mert az idő múlása a segítség 
lehetőségét is elveszik. Példaképpen 
2-3 éve felmondott lakáshitellel már 

hiába keresnek meg bárkit azzal, 
hogy mégis vegye át az eszközkeze-
lő a lakását, ezen a módon már nem 
fog segítséget kapni. Ettől függetle-
nül minden bizonnyal van még esély 
a segítségnyújtásra, csak nem szabad 
feladni és nem kell belenyugodni.

Ezért amikor hisztériakeltést látunk 
és tapasztalunk azoktól, akiknek a po-
litikai hozzáállásáról és kínált megol-
dásaikról a választók tavasszal világos 
véleményt mondtak, bosszantó.

Ezért rendkívül fontos lenne, hogy 
a felemelt témára vonatkozóan idő-
ben és hiteles tájékoztatás kerüljön 
ki, ami alkalmanként valljuk be, nem 
sikerült fényesen.

Az is bosszantó, amikor az előter-
jesztő magyarázkodásra szorul, mellé 
az érvelése sem hibátlan, nem oszlat-
ja el a kételyeket. Ez okozza a nyug-
talanságot és a feszültséget, amit va-
lójában a félrevezető hírekkel, durva 
hazugságokkal operáló ellenlábasok 
produkálnak, meggyalázzák a Ma-
gyar Parlament tekintélyét, hergelik a 
közvéleményt. Valószínűleg ez a ma-
gatartás nem fog változni, ezért rend-
kívül fontos, hogy a szükségszerű 
tájékozódáson túl a vélemény kiala-
kításához ne a médiára támaszkod-
junk, hanem a „valóságos világra”, 
vagyis a bennünket körülvevő és ve-
lünk élők emberek helyzetét vegyük 
alapul. Hitelesnek a tapasztalatot, a 
közvetlen érzékelést kell figyelembe 
venni, minden más csak egy virtuális 
világba navigál bennünket.

Ma Magyarországon tervezhető a 
mindennapok világa, tervezhető a 
jövő és vállalható a hozzá vezető út. 
Mindig lesznek, akik segítségre szo-
rulnak, akik önerőből még nem, vagy 
már nem lesznek képesek a problé-
máik kezelésére, illetve a tovább lé-
pésre. Ennek érdekében működtetünk 
szolgálatokat, ellátó szervezeteket, 
intézményeket, de ezek nem segíthet-
nek senkit erőfeszítés nélküli minő-
ségi haladásra, csak alapbiztonságot 
adhatnak. Ezért továbbra is jellemző-
en azok tudnak gyorsabban haladni és 
magasabbra jutni az élet bármely te-
rületén, akik megdolgoznak érte, sőt 
megszenvedik a sikerhez vezető utat.

A siker azonban múlandó, és an-
nak hajszolása elveszi az időt magá-
tól az élettől, ami megadatik az em-
bernek. Nem fordítunk kellő időt és 

Tasó László
országgyűlési képviselő

Az elmúlt évek bocskaikerti beruházásai, valamint a 2019-2020 évi várható fej-
lesztések mind a település és a térség előrehaladását mutatják. (A fotón: Szőllős 
Sándor, Bocskaikert polgármestere, Tasó László országgyűlési képviselő és 
Pajna Zoltán, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke.) 
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Humán szolgáltatások fejlesztése
települések összefogásával
Pályázati azonosító:  EFOP-1.5.3-16-2017-00121

Támigatási intenzitás: 100%

Hajdúhadház Város Önkormányzata, mint konzorcium-
vezető pályázatot nyújtott be a Humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térsé-
gek – EFOP-1.5.3-16 című és kódszámú felhívás keretein 
belül. A Bocskaikert Községi Önkormányzattal, Haj-
dú-Bihar Megyei Önkormányzattal, Létavértes Városi 
Önkormányzattal, Téglás Város Önkormányzatával, 
Újléta Község Önkormányzatával kötött konzorciumi 
megállapodás alapján valósítja meg projektjét. A megva-
lósítandó projekt keretein belül a tagok együttműködési 
megállapodást kötve vállalták a hátrányos helyzetű térség 
által generálódott humán kapacitáshiány enyhítését, és a 
humán közszolgáltatások elérhetővé tételét a településen 
élők számára.

A tervezett tevékenységek stratégiai célja a konzor-
ciumi településeken, így Bocskaikertben is a területi kü-
lönbségek enyhítése, a társadalmi hátrányok csökkentése. 
A megvalósuló projekt hozzájárul a különféle gazdasá-
gi-, szociális hátrányok csökkentéséhez, a települések 
közötti és azokon belüli társadalmi különbségek enyhíté-
séhez. Szervesen hozzájárul a társadalmi felzárkóztatást 
támogató szolgáltatások hozzáférhetőségének javításá-
hoz, és a helyi tudástőke gyarapításához. Célok között 
szerepel a foglalkoztatottság növelése, és a térségben élő 
munkanélküliek számának csökkentése. A projekt által 
a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javul, 
és az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók kép-
zettségi szintjének emelkedése valósul meg. A tervezett 
tevékenységek hozzájárulnak a területi egészség-egyen-
lőtlenségek csökkentéséhez, és egészségügyi-, társadal-

mi szemléletformálás valósul meg. A leendő munkaadók 
számára a távolságtartás és előítéletek csökkentésére ter-
vezett projektelemek által a hátrányos helyzetű emberek, 
elsősorban romák, pályakezdők és a településeken élők 
esélyegyenlősége biztosított.

A Hajdúhadház által benyújtott támogatási kérelmet a 
közreműködő szervezet támogatásra alkalmasnak minő-
sítette, és a konzorciumi tagok számára 497,44 Millió Ft 
vissza nem térítendő támogatást ítélt meg. Ebből a támo-
gatásból Bocskaikert 42.361.667 Ft támogatási összegre 
jogosult. Az Európai Uniós támogatás segítségével a fent 
megfogalmazott célok eléréseihez kapcsolódó program-
elemek megvalósítása elindult.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 
     2021. 04. 01.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül va-
lósul meg.

figyelmet sokszor a családra sem, a 
közeli hozzátartozókról nem is be-
szélve. Elmaradnak, vagy ritkábbak 
a közösségi, baráti összejövetelek, 
és alig vannak önszerveződő, ön-
kéntes közösségeink. Nem vesszük 
figyelembe, hogy bármit elérhetünk, 
de az időnket nem hosszabbíthatjuk 
meg. Nem tudjuk meddig tart és mit 
tartogat még.

Ezért arra bíztatom a választóke-
rület lakosságát, és minden magyar 
embernek javaslom, több időt fordít-
sanak a családjaikra és hozzátar-
tozóikra, a barátaikra és a közös-
ségeikre, mert minden erőfeszítés 
hiábavaló, ha nem arra használjuk 
fel, amiért vállaltuk.

van amellett, hogy valójában ez a 
legjobb hely, ahol lehetünk.

Az előző gondolatokat figyelmükbe 
ajánlva köszönöm meg megtisztelő 

támogatásukat és kiállásukat,
egyben kívánok

Áldott Karácsonyi
Ünnepeket

és Egészségben,
Sikerekben Gazdag
Boldog Új Évet!

Tasó László
országgyűlési képviselő

Márpedig azért dolgozunk és vál-
lalunk terheket, hogy megvalósítsuk 
a terveinket és elérjük az álmainkat, 
tudjunk segíteni azoknak, akik számí-
tanak ránk, egészségesek, jó kedvűek, 
boldogok legyünk és minél több szé-
pet éljünk meg földi életünk során.

A szeretet vezérli életünket, még 
akkor is, ha ezt elfedjük és titkoljuk a 
hétköznapok során.

A Karácsony Szent Ünnepe lehe-
tőséget ad arra, hogy átgondoljuk ed-
digi életünket és a rákövetkező Évben 
egy valóban Újat kezdjünk.

Ha vannak is nehéz időszakok, ér-
nek bennünket tragédiák és sokszor 
összeroppanunk a ránk nehezedő ter-
hek alatt, mindig eggyel több érvünk 

Mini-bölcsőde ellátás fejlesztése
Bocskaikert településen
Aláírásra került 2017.07.03-án a TOP-1.4.1-15-
HB1-2016-00011 azonosítószámú „Mini-bölcsőde ellá-
tás fejlesztése Bocskaikert településen” című projekt. A 
projektben egy önkormányzati fenntartási új intézmény 
létrehozása történik, amelynek célja, hogy a fejlesztés ré-
vén a jelenleg szükségszerűen az óvoda épületében fog-
lalkoztatott 0-3 éves korú kisgyermekek nappali ellátási 
színvonala javuljon azáltal, hogy egy új épületbe költöz-
nek át, amely megfelel minden jogszabályi vonatkozásnak 
és kielégíti a kor igényeit. Továbbá javul az új intézmény 
játszóeszközökkel való ellátottsága, növekedik a gyer-
mekek udvari biztonsága. A projekt átfogó célja, hogy a 
projektben végrehajtott fejlesztések révén javuljon a mini 
bölcsődébe járó gyermekek szüleinek a munkaerő-piaci 
helyzete, az oda való belépése, illetve ott létének stabilitá-
sa azáltal, hogy gyermekeiket munkaidőben biztonságos, 
fejlesztő helyszínen bízhatják a nevelők gondjaira.

A projekt tartalma:
Jelenleg Bocskaikert településen a 0-3 éves korosztály 
számára (103 fő) három intézmény/szolgáltató összesen 
21 férőhelyen biztosítja a gyermekek napközbeni elhelye-
zését, amely folyamatosan teljes mértékben ki van hasz-
nálva. Szükségmegoldásként az Önkormányzat az óvoda 
épületében, annak az ötödik csoportszobájában alakított 
ki a kisgyermekek nappali ellátására alkalmas területet. A 
projekt keretében a fejlesztés során a bölcsődei ellátások 
közül a mini bölcsődei forma valósul meg a településen, 
két csoport működtetésével összesen 14 férőhelyen, rea-
gálva a jelenlegi állapotra és a kapacitáshiányra.

A fejlesztés eredményeként létrejövő mini bölcsőde 
egy magasabb szintű szolgáltatási forma elérhetőségét 
teszi lehetővé a településen élő három éves kor alatti 
gyermekek számára. Így a vidéken élők is a nagyobb 
városokban nyújtott bölcsődei ellátásnak megfelelő mi-
nőségű szolgáltatást tudnak igénybe venni, ezáltal csök-
kennek a területi különbségek. A mini bölcsődében lehe-
tőség nyílik állami támogatással kedvezményes, illetve 
ingyenes intézményi gyermekétkeztetés igénybevételé-
re, amely az anyagi nehézségekkel küzdő, hátrányosabb 
helyzetű családok számára teremti meg a szolgáltatás 
hozzáférhetőségének esélyegyenlőségét. A kapacitásbő-
vítés lehetővé teszi a többletigény kielégítését is, ezáltal 
segítve a családokat.

A projekt jelenlegi állapota:
A projektben megtörtént az előkészítési tevékenységek 
elszámolása (megalapozó- és tervezési dokumentumok, 
engedélyezés) és az előkészítési mérföldkövek teljesítése. 
Jelenleg az építési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési 
eljárás van folyamatban.

Projekt összköltsége: 130.000.000.-Ft

A támogatás intenzitása: a Projekt elszámolható össz-
költségének 100 %-a, de legfeljebb 130.000.000 Ft, azaz 
Egyszázharmincmillió forint. 

Megvalósulási helyszín: Bocskaikert, Debreceni út 116. 
sz. Hrsz: 14355/1 

Megvalósítás tervezett ideje: 2017. év 07. hó 14. nap. - 
2019. év 06. hó 30. nap.

A Bocskaikert Debreceni út 116. szám alatt megvalósuló 
Mini-bölcsőde helyének a beruházás megkezdése előtti 
állapota, valamint a megvalósuló épület látványterve.
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Polgármesteri beszámoló 
a 2018-ben végzett munkáról és a 2019-es fejlesztésekről

Bocskaikert idén ünnepelte ön-
állóvá válásának 25. évfordu-
lóját. Az eltelt időszak ered-

ményeire, településünk fejlődésére 
nagyon büszkék vagyunk. Köszönet-
tel tartozunk azoknak az embereknek 
a munkájáért, akiknek Bocskaikert 
önállóvá válása és az eltelt 25 év fej-
lődése köszönhető.

Költségvetés
Önkormányzatunk költségvetése 
2018-ban nagyságrendileg 450 millió 
Forint volt. Több sikeres pályázatot 
nyújtottunk be, az elnyert pályázati 
támogatásokkal együtt költségveté-
sünk mintegy 1,2 milliárd Forintra 
emelkedett.

Önkormányzatunk kötelező fel-
adatainak ellátásához, intézményeink 
működtetéséhez, a saját erőből meg-
valósított beruházásaink kivitelezésé-
hez szükséges fedezetet idén is sike-
rült biztosítanunk. Költségvetésünket 
idén is úgy terveztük, gazdálkodásun-
kat úgy alakítottuk, hogy a megnyert 
pályázatokhoz – a szükséges önrész 
biztosítására, a szakhatósági engedé-
lyek beszerzésére, a tervdokumentá-
ciók elkészíttetésére és a beruházá-
sokhoz kellő terület megszerzésére 
– a fedezet rendelkezésünkre álljon.

A település közösségi élete
Egyre több kisgyermekes nagycsalád 
költözik településünkre. A kedvező 
kormányzati támogatásnak is köszön-
hetően új házakat építenek, vagy la-
kást vásárolnak Bocskaikertben.

Önkormányzatunk folyamatosan 
azon dolgozik, hogy intézményeink 
kapacitását az egyre növekvő gyerek 
és felnőtt létszámhoz igazítsa.

Egyre nagyobb siker és látoga-
tottság övezi rendezvényeinket. Kü-
lön köszönet jár a rendezvényen fel-
lépő óvodásoknak, iskolásoknak, az 
őket felkészítő pedagógusoknak és 
felnőtteknek.

Köszönet illeti a rendezvényeink 
szervezésében és lebonyolításában 
részt vevő Bocskaikerti Humánszol-
gáltató Központ dolgozóinak mun-
káját, a rendezvényekbe bekapcso-

lódó dolgozóinknak és a polgárőrök 
segítségét.

Rövid visszatekintés a 2018-
ban megvalósult fejleszté-
sekre, eredményekre
Az idei évben is sikerült pályázati 
forrásokból és önerőből fejlesztése-
ket, beruházásokat megvalósítanunk:
- fejlesztettük és bővítettük, az idősek 

klubjában található könyvtárunk 
eszköz- és könyvállományát;

- kijavítottuk az aszfaltos útjainkon 
lévő kátyúkat;

- útjavítási munkálatokat végeztünk a 
földútjainkon;

- 3.000 Forint értékű vásárlási utal-
ványt ad önkormányzatunk a 70. 
életévüket betöltött személyek ré-
szére;

- eredményesen pályáztunk 2018. év-
ben a szociális tűzifa programban: a 
pályázaton 121 m3 tűzifát nyertünk. 
A 2017. évi kiegészítő támogatás 
keretében pályázaton nyertümk to-
vábbi 31 m3 tüzifát, így 152 m3 tű-
zifát osztunk ki a rászorulók között;

- műfüves pályát alakítottunk ki az is-
kola melletti területen;

- több mint 35 főt tudtunk idén be-
vonni a közmunka programba;

- virágosítottuk a közterületeinket és 
a temetőt.

Több mint 700 millió forint 
fejlesztésekre – Megnyert 
pályázataink
Sikeresen és eredményesen pályáz-
tunk a TOP és VP pályázati felhívá-
sokon.

Büszkék vagyunk arra, hogy beru-
házásaink:
- szükségesek
- meglévő hiányt pótolnak
- rövid és hosszú távon is fenntartha-

tók
- új intézményi épület kialakítását 

eredményezik.
A megnyert pályázatok közbeszerzési 
eljárásai eredményesek voltak. Ennek 
alapján aláírásra kerültek a kivitele-
zési szerződések.

Előretekintés a 2019-es fej-
lesztésekre
2019-ben az alábbi beruházások ke-
rülnek megvalósításra:
- bölcsőde építése
- a Bocskaikerti Humánszolgáltató 

Központ új intézményi épületének 
kialakítása

- az idősek klubja és könyvtár épüle-
tének külső felújítása

- felszíni csapadékvíz-elvezetés
- kerékpárút felújítás-építés
- piac építése

2018 augusztusában elkészült a műfüves pálya az általános iskola mellett
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- belterületi aszfaltos utak felújítása
- zártkerti út felújítása (Rákóczikertben 

a Pacsirta út)
A kormány pályázatot kíván kiírni az 
5.000 fő alatti települések számára 
belterületi utak fejlesztésére. Ameny-
nyiben a kiírások megjelennek, be kí-
vánjuk nyújtani pályázatainkat.

Külterületi út javítására 2017-ben 
jelent meg pályázati kiírás. A beadott 
pályázatunkról (a temetőnkhöz veze-
tő Fenyves út) sajnos még nem kap-
tunk értesítést.

2018-ban benyújtásra került pá-
lyázatok, amelyeket LEADER forrás-
ból kívánunk megvalósítani
- játszótér kialakítása az Oláh Sándor 

út mellett
- rendezvények szervezése Bocskai-

kertben

Várjuk a további pályázati kiíráso-
kat, ahol elsősorban aszfaltozott utak 
és járdák kialakítására szeretnénk pá-
lyázni.

Közérdekű
Önkormányzatunk megújult honlap-
ján elhelyezünk minden fontos és 
közérdekű információt, amelyek fo-
lyamatosan frissítésre kerülnek.

Időben tájékoztatjuk a lakosságot 
a testületi ülés, falugyűlés, az eb-ol-
tás, a szelektív hulladékgyűjtés, a 
lomtalanítás, a véradás időpontjáról.

Kérem, látogassák honlapunkat, 
kövessék figyelemmel az itt és a hir-
dető tábláinkon megjelenő informáci-
ókat!

Polgárőrség
Rendszeresen járőröznek a polgár-
őrök településünkön, melyről – a 
meghatározott helyeken – értesítőt is 
hagynak a postaládákban. A polgár-
őrség és a rendőrség együttműködése 
kiváló, a közös munka eredményes 
és hatékony. Az Országos Polgárőr 
Szövetségtől és helyi vállalkozóktól 
rendszeres támogatás érkezik a helyi 
polgárőr szervezet részére.

A támogatások üzemanyag és fel-
szerelés vásárlásra, illetve az egyesü-
let működésére kerül felhasználásra.

Köszönet polgárőreinknek az in-
gyen elvégzett munkájukért, a polgár-
őrséget támogató személyeknek, vál-
lalkozóknak pedig az önzetlen anyagi 
és erkölcsi segítségükért.

Szőllős Sándor
polgármester

Elkezdődött az óvoda és a humán-
szolgáltató központ új épületének 
kivitelezése a Debreceni úton

Látványterv: A bölcsőde valamint a Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ intézményi épülete

A kerékpárút felújítása és építése 
megkezdődött a Debreceni úton
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A Bocskaikerti Polgármesteri
Hivatal tájékoztatója

Ügyeleti nyitvatartás
az ünnepi időszakban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2018. december 27-től 2018. december 28-ig

a Polgármesteri Hivatal 
igazgatási szünet 

miatt zárva tart.

Az utolsó ügyfélfogadási nap:
2018. december 20. (Csütörtök)

Az első ügyfélfogadási nap:
2019. január 02. (Szerda)

Az igazgatási szünet ideje alatt – halotti anya-
könyvezés, valamint Erzsébet utalvány átvétele 

miatt – az alábbi időpontokban 
ügyeletet tartunk:

2018. december 27. (Csütörtök): 8.00 – 9.00
2018. december 28. (Péntek):       8.00 – 9.00

Azonnali intézkedést igénylő ügyekben 
a 0630/555-8258-as telefonszám hívható.

Tisztelettel:
Baloghné Kiss Judit 

jegyző

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

– hétfő:  7.30 - 17.00 óráig
– szerda:  7.30 - 12.00 óráig
– csütörtök: 7.30 - 12.00 óráig

A polgármester és jegyző 
ügyfélfogadási rendje:

– Polgármester: hétfő: 7.30 - 12.00 óráig
– Jegyző:          hétfő: 7.30 - 12.00 óráig

Pénztár ügyfélfogadási rendje:
– hétfő:    9.00 - 12.30 óráig és
  13.00 - 16.00 óráig
– szerda:    9.00 - 12.00 óráig
– csütörtök:   9.00 - 12.00 óráig

Az építéshatósági ügyintéző 
ügyfélfogadási rendje:

– szerda: 7.30 - 10.00 óráig

A 70 éven felűliek támogatása

Tisztelt Bocskaikertiek!
Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete 2018. október 31-i ülésén döntött arról, hogy 
a 2018. december 31-ig 70. életévüket betöltő helyi 
lakosokat 3.000 Forint értékű élelmiszer-utalványban 
részesíti. Településünkön 256 fő részesül ebben a tá-
mogatásban.

Az utalványokat a Humánszolgáltató Központ 
munkatársai személyesen viszik ki a jogosultak ré-
szére 2018. december 15-ig. Azon jogosultak, akik 
nem tartózkodnak otthon, vagy egyéb akadály miatt 
az utalványokat nem tudták az otthonukban átvenni, 
2018. december 31-ig a Polgármesteri Hivatal házi-
pénztárában a pénztári órákban vehetik át.

Pénztári nyitvatartás:
Hétfő:  9.00 - 12.00 és 12.30-16.00
Kedd:         –
Szerda: 9.00 - 12.00
Csütörtök:  9.00 - 12.00
Péntek:          –

A Polgármesteri Hivatal Karácsony és Újév között – 
december 27-28-án zárva lesz. December 27-én reg-
gel 8 és 9 óra között ügyeletet tartunk, mely időpont-
ban az utalvány átvehető. Akik valamilyen akadály 
miatt személyesen nem tudják azt átvenni, a megha-
talmazottjuk részére adjuk ki.

Az Erzsébet utalvány az ország egész területén, 
az elfogadóhelyeken (élelmiszer- és diszkontüzletek, 
hiper- és szupermarketek, éttermek és kávézók, bü-
fék, ételkiszállítók, hentesüzletek, cukrászdák stb.) 
fogyasztásra kész étel, valamint melegkonyhás ven-
déglátóhelyeken étkezési szolgáltatás vásárlására 
használható fel.

Bocskaikertben az alábbi helyeken 
vásárolható le az utalvány:

Táp- Takarmány Vegyesbolt  Baross Gábor út 1. sz.
Véndiófa Csárda        Debreceni út    41. sz.
Bocskaikerti ABC áruház      Debreceni út    49. sz.
Záhonyiné Nagy Katalin
Vegyesbolt                      Debrecen út     60. sz.
MNT Udvarház Kft.        Debreceni út    62. sz.
Húsbolt          Debreceni út    64. sz.
Petruska Mihály Vegyesbolt  Debreceni út    67. sz.

Az Önkormányzat Képviselő-testülete 
és a Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében 

kívánunk áldott ünnepeket, 
boldog új esztendőt.

      Szőllős Sándor              Baloghné Kiss Judit 
        polgármester                          jegyző 
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1. A pálya nyitva tartását Bocskaikert Községi Önkor-
mányzat polgármestere, illetve az általa megbízott sze-
mély, pályafelügyelő határozza meg, ellenőrzi a használati 
rend betartását. Aki nem tartja be a műfüves pálya haszná-
lati rendjét, az a pálya területéről kitiltható.
2. A pályán történő futballozáshoz a pályafelügyelővel 
történő előzetes egyeztetés szükséges.
3. A pályára csak műfüves pályacipőben, terem vagy 
tornacipőben lehet rámenni. TILOS A STOPLIS CIPŐ 
HASZNÁLATA!
4. Tilos a pálya területén és a palánkon kívül 5 méteres 
közelben dohányozni, gyufát, cigarettát eldobni.
5. Tilos a pálya területén enni, rágógumizni, azt eldobni.
6. Tilos a pálya területére üveget bevinni.
7. Tilos a pályára bármilyen hegyes, éles, vagy súlyos tár-
gyat bevinni.
8. Tilos a pálya területére kutyát vagy más állatot bevinni.
9. A pálya területére bemenni csak a kapukon keresztül, az 
ott kialakított ajtón szabad.
10. A pályára történő belépés előtt a cipőt a rátapadt szeny-
nyeződésektől meg kell tisztítani.
11. A pálya éjszakára zárva tart a környezet nyugalma, és 
esetleges rongálás elkerülése érdekében.
12. Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályát mindenki csak sa-
ját felelősségére használhatja közerkölcsöt nem sértő mó-
don. A pálya és környéke térfigyelő kamerákkal felszerelt 
terület, az esetleges rongálás anyagi kártérítést von maga 
után a szabálysértési illetve a büntető eljáráson túl.
13. A pályát tanítási időben a Hajdúböszörményi Tanker-
ületi Központtal egyeztetve a mindennapos testnevelés 
feladat ellátás érdekében 14.00-ig nem bérelhető.
14. A Pálya párás, nyirkos időben, hóesésben zárva tart.
15. A Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület a pályát 
iskolaidőben hétfőtől-csütörtökig 16.00-17.30 óráig kizá-
rólagos joggal használja.

Nyitvatartás:
Hétköznap: iskolaidőben: 14.00-20.00
       iskolaidőn kívül (szünidőben): 9:00-20.00
Hétvégén:   9.00 – 20.00
Ünnepnap: ZÁRVA

A pálya használati díja:
Pályavilágítás nélkül (természetes fénynél): 3000 Ft/óra
Pályavilágítással: 4000 Ft/óra

A pálya foglalása:
Konyhás József pályafelügyelőnél a 06 30 990 37 99-es 
telefonszámon a használatot 12 órával megelőzően.

A MŰFÜVES
LABDARÚGÓPÁLYA

HASZNÁLATI SZABÁLYZATA

Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!

Kérem, amennyiben lehetőségük adódik, 
támogassák adójuk

1%-ával a

Bocskaikert Polgárőr Egyesület
működését.

Adószám: 18407897-1-09

Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!

Kérem, amennyiben lehetőségük adódik, 
idén is támogassák adójuk 

1 %-ával a

Bocskaikert Jövőjéért
és Felemelkedéséért Alapítvány

működését.
Adószám: 18542929-1-09

Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!

Kérem, amennyiben lehetőségük adódik, 
idén is támogassák adójuk 

1 %-ával a

Ráció Egyesület
működését.

Adószám: 18657614-1-09

A Bocskaikerti Ökumenikus 
Templom miserendje

Római Katolikus szentmisék
Minden vasárnap 8.00 órától
Tartja: Tóth László plébános

Görög Katolikus szentmisék
Minden vasárnap 9.00 órától

Tartja: Urgyán Antal parochus

Református istentiszteletek
Minden vasárnap 10.15 órától
Tartja: Miklós László lelkész

Szeretettel hívjuk, várjuk gyülekezeti
alkalmainkra a Bocskaikerti 

Ökumenikus Templomba.
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Támogatási szerződés száma:
 TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00007
Kedvezményezett: 
 Bocskaikert Községi Önkormányzat
Elnyert Támogatási összeg:  97.074.633 Ft
Támogatási intenzitás:  100%
Projekt megvalósítási helyszíne:
 4241 Bocskaikert. Debreceni út 118.

A projekt megvalósítója Bocskaikert Község Önkor-
mányzata. Az önkormányzat a Szociális törvényben elő-
írt kötelezően biztosítandó szociális alapszolgáltatásokat, 
valamint a Gyermekvédelmi törvényben előírt család- és 
gyermekjóléti szolgáltatást integráltan a Bocskaikerti Hu-
mánszolgáltató Központ intézményén keresztül biztosítja. 
Az intézmény székhelyén (4241 Bocskaikert, Debrece-
ni út 85. sz.) nyújtja a család-és gyermekjóléti szolgálat 
szolgáltatásait, valamint a családi napközit. A telephelyen 
(4241 Bocskaikert, Vincellér út 20.) a szociális étkeztetés, 
tanyagondnoki szolgálat, házi segítségnyújtás és idősek 
nappali ellátása működik 20 férőhellyel.

A székhelyen nyújtott család- és gyermekjóléti szolgá-
lat az óvoda alagsorában van elhelyezve, amely ideigle-
nes megoldás volt a szolgáltatás elhelyezését tekintve. Az 
óvoda épületének alagsora több szempontból sem a leg-
megfelelőbb a szolgáltatás nyújtására. Jelenleg nem biz-
tosított a szolgáltatásban dolgozó két munkatárs részére 
az adminisztrációs és ügyintézési tevékenységhez külön 
munkaszoba.

A telephelyen működő nappali ellátás, házi segítségnyúj-
tás, szociális étkeztetés és tanyagondnoki szolgáltatás egy 
régi épületben lett kialakítva, amelynek helyiségei nem elégí-
tik ki az ott működtetett szolgáltatások tárgyi feltételeit. 

A pályázat keretében megvalósuló új épületben a házi 
segítségnyújtásban, nappali ellátásban és a tanyagondnoki 
szolgálatban dolgozó munkatársaknak az adminisztratív 

feladatok végzésére külön munkaszoba (iroda) kerül ki-
alakításra. A munkatársaknak külön szociális blokk (öl-
töző, zuhanyzó, wc) fog rendelkezésükre állni, valamint 
teakonyha biztosítja az étkezésüket.

Az idősek nappali ellátását igénybe vevők számára 
társalgó, pihenőszoba, tálalókonyha és étkező, valamint 
mosókonyha és akadálymentes zuhanyzó kerül kiépítésre. 
A vizesblokk részt (férfi wc, női wc, akadálymentes wc) a 
kliensek közösen fogják használni.

A megfelelő méretű társalgó lehetővé fogja tenni a fog-
lalkozások, programok széleskörű nyújtását, amely növel-
ni fogja az ellátás minőségét. 

A pályázat keretében megvalósuló fejlesztés hatására nem 
változik az intézmény humán erőforrás kapacitása, hiszen új 
szolgáltatás nyújtása nem valósul meg a pályázat keretében, 
ami lehetővé tenné a humán erőforrás kapacitás növelését.

A pályázat keretében eszközbeszerzés nem történik, a 
szolgálat tevékenységeihez szükséges eszközök rendelke-
zésre állnak. 

A pályázat megvalósítása révén lehetővé válik a meg-
lévő szolgáltatások infrastruktúrájának minőségi fejlesz-
tése, lehetőség nyílik a jó minőségű közszolgáltatásokhoz 
való hozzáférés javítására, a társadalmi leszakadással ve-
szélyeztetett csoportok helyzetének javítására.

A tervezés során betartották a környezetvédelmi és 
esélyegyenlőségi jogszabályokat.

2018 novemberében a lefolytatott közbeszerzési eljá-
rás után sor került a kivitelezői szerződés megkötésére. 
A kivitelezőnek 8 hónap áll rendelkezésére a beruházás 
megvalósítására. A kivitelezési munkálatok az időjárástól 
függően még 2018. évben megkezdődnek.

A beruházás a megítélt támogatási összegből nem va-
lósítható meg, a felmerülő többletforrás igény biztosítását 
Bocskaikert Községi Önkormányzat saját költségvetésé-
ből vállalja a beruházás sikeres megvalósítása érdekében.

A projektet az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
támogatja.

Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 
infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

A Bocskaikert Debreceni út 85. szám alatt kivitelezésre ke-
rülő Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ intézményi 
épületének megvalósulási helye a beruházás előtt, valamint 
a megvalósuló ingatlan látványterve.
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Bocskaikert települési piac
létrehozásának támogatása
A projekt címe:
Bocskaikert települési piac létrehozásának támogatása
Projekt kódszáma:
 TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00004
Projekt összköltsége:
 70.000.000.-Ft
Támogatás összege:
 69.839.000.- Ft
Támogatás intenzitása: 99,77%

Bocskaikert települési piac létrehozása pályázatának tá-
mogatási szerződése 2017.06.01-én lépett hatályba. A be-
ruházás helyszíne: 4241 Bocskaikert, Debreceni út 72. sz. 
A projekt összköltsége: 70.000.000 forint, amely 99,77%-
os támogatási intenzitás mellett valósulhat meg.

A pályázat megvalósítása révén a piac egy régi lakossá-
gi igényt elégít ki. Egyrészt közösségi térként funkcionál, 
erősíti a település központját, másrészt lehetőség a hely-
ben készített termékek, helyben megtermelt termények 
értékesítésére, alkalmi árusításokra, karácsonyi vásár tar-
tására. Mindenképpen javítja a piac létrejötte a lakosság 
közérzetét, lakosságmegtartó erejét, a település képét.

A pályázat keretében a piactéren kialakításra kerülnek 
fedett pultok, standok, raktár, üzlethelyiség. A szilárd bur-
kolat térkövezéssel kerül megvalósításra. Az épület gazda-
ságos üzemeltetése érdekében megújuló energiaforrás kerül 
alkalmazásra: a használati melegvíz előállítása a tetőfelüle-
ten elhelyezett napkollektorokkal kerül megoldásra.

A projekt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) keretein belül meghirdetett TOP-1.1.3-15 kódszá-
mú, „Helyi gazdaságfejlesztés” című támogatási konstrukci-
óban meghirdetett pályázatként valósul meg. Mivel a TOP 
a fenntartható, intelligens és befogadó növekedést célzó, a 
belső erőforrásokra épülő, térségi és helyi gazdaságfejlesztést 
célozza, jelen projekt keretében is olyan fejlesztés valósul 
meg, amely a térség belső erőforrásaira építő, helyi termé-
keket előállító termelőknek biztosít korszerűbb értékesítési 
körülményeket, hozzájárulva ezzel a helyi termelők gazda-
sági sikereihez, az önfoglalkoztatás megerősítéséhez, ezáltal 
pedig növeli a település gazdasági stabilitását és fejlődését.

A projekt illeszkedik a Hajdú-Bihar megyei Területfej-
lesztési program (2014-2020) 3. Versenyképes gazdaság 
prioritás, ezen belül a 3.3. Helyi érdekű gazdaságfejlesz-
tés beavatkozáshoz, hiszen a beavatkozás keretében va-
lósulnak meg a közösségi alternatív gazdaságfejlesztési 
kezdeményezések és együttműködésekhez kapcsolódó 
komplex beruházások, valamint a helyi termékek termelé-
sét és piacra jutását segítő programok, mely magában fog-
lalja a kapcsolódó szaktanácsadást, piacok felújítását is. A 
programok fő fókusza ezen túlmenően a helyi termékek 
fogyasztásának ösztönzése, többek között a vállalkozási 
szolgáltatások fejlesztésével és a szolgáltatók együttmű-
ködésének támogatásával, valamint megyei/térségi szintű 
helyi termékminősítő rendszerek kialakításával.

A fejlesztés hozzájárul a településhálózat fenntartható 
fejlődéséhez, a központ szerepű települések szerepeinek 
megerősítéséhez: a tervezett projekt Bocskaikert csomó-
pontjában valósul meg.

A fejlesztés kezeli a szezonalitást, mivel a piac területén 
építésre kerülő fedett eladóhelyek, raktárak a helyi terméke-
ket árusítók számára korszerű kiszolgáló piaci infrastruktúra 
kerül kialakításra, mely révén csökken a piac szezonalitása, 
egész évben történő árusítást tesz lehetővé, javul a jelenlegi 
piaci nyitvatartás, a vásár forgalma és körülményei.

Megvalósítás tervezett ideje: 
 2017.06.02 – 2019.05.30.

A Bocskaikert Debreceni út 72. szám alatt megvaló-
suló piac kivitelezése előtti állapot, valamint a leendő 
létesítmény látványterve.
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A projekt címe:
Bocskaikert zártkerti területeinek fejlesztése
Elnyert támogatás: 9 358 648 Ft
Felhívás címe, kódszáma:
A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazda-
sági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét 
biztosító fejlesztések támogatása, ZP-1-2017/2690 
kódszámú pályázat.

Bocskaikert Községi Önkormányzat, 4241 Bocs-
kaikert, Poroszlay út 20. szám alatti önkormány-
zat a hasznosítani kívánt Bocskaikert, Gohér utcai 
zártkerti ingatlanhoz vezető igen rossz állapotú 
út felújítását kívánja megvalósítani. Az érintett 
Bocskaikert, Pacsirta út, 17801 hrsz-ú, Solyóm 
utca, 18002 hrsz-ú és Gohér utca, 17987 hrsz-ú 
utak felújítása szükséges. 

A felújítás menete: meglévő belvizes, sáros 
föld leszedése, elszállítása és mozgatása, tükör-
képzés, majd földterítés és tömörítés. Padkaren-
dezés a szükséges helyeken. A szükséges kézzel 
történő munkákat közfoglalkoztatottak bevonásá-
val fogjuk végeztetni.

A felújítással érintett ingatlanok száma meg-
haladja a 20 darabot. A felújítás környezetbarát 
módon, természetbe illően történik. A Bocskai-
kert, Gohér utcai zártkerti ingatlan hasznosításá-
nál is figyelembe vettük, hogy a helyre jellemző 
és honos gyümölcsfákat telepítsünk, illetve a te-
lepítésénél a kézi munkát közfoglalkoztatottak 
bevonásával kívánjuk végeztetni. A telepítés kör-
nyezetbarát módon, természetbe illően történik.

A Bocskaikert, Pacsirta út, 17801 hrsz-ú út 
1419,25 méter, Solyóm utca, 18002 hrsz-ú út 
40,54 méter és Gohér utca, 17987 hrsz-ú út 207,73 
méter hosszú.

Általános szélessége 3,00 méter. Burkolatlan 
külterületi földutak. Mindezek mellett 1 db zárt-
kerti ingatlan kerül megvásárlásra, melynek terü-
letén tájfajta gyümölcsös kert kerül kialakításra.

Bocskaikert zártkerti
területének fejlesztése

Bocskaikert Debrecen-Józsa praxis-
közösség az egészségfejlesztésért

150 millió forint európai uniós, vissza nem térítendő támo-
gatás segítségével valósul meg Bocskaikert Községi Ön-
kormányzat EFOP-1.8.2-17-2017-00029 azonosító számú 
Bocskaikert – Debrecen-Józsa praxisközösség az egészség-
fejlesztésért című pályázata.

Hamarosan indul a lakosság egészségtudatosságának 
növelését és az egészség fejlesztését célzó program Bocs-
kaikertben.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul 
meg. Az EFOP-1.8.2-17 kódszámú, „Az alapellátás és nép-
egészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – alapellátás fej-
lesztése” című felhívásra benyújtott pályázat megvalósítása a 
Bocskaikerti vegyes háziorvosi körzetet, Debrecen-Józsán a 
71-72. és 75. körzeteket, Debrecen-csapókertben az 55. házi-
orvosi körzetet és a 36. gyermekorvosi körzetet érinti.

A fejlesztés eredményeként célunk, hogy az egyéni egész-
ségállapot-felmérésen és tanácsadáson résztvevők aránya 
elérje a területi ellátási kötelezettség alá eső lakosság 20%-
át, az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban 
részt vevő személyek száma pedig a 850 főt.

A projektben részt vevő háziorvosi és gyermekorvosi pra-
xisok területi ellátási kötelezettsége alá eső lakosok körében 
a praxisok orvosai és nővérei elvégzik a lakosok egészségi 
állapot felmérését, majd annak eredményeképpen, szükség 
esetén különböző többletszolgáltatásokat nyújtó szakembe-
rekhez irányítják őket. A projekt keretében az állapotfelmérés 
eredményétől függően lehetőség nyílik gyógytornász, dieteti-
kus és pszichológus igénybevételére is.

A projektben részt vesznek a területen érintett védőnők is, 
akik a 18 éven aluli lakosság egészségi állapotának a felméré-
sét végzik, célzott felvilágosítást, tanácsadást és minimál in-
tervenciót tartanak. A program keretében baba-mama csoport, 
testsúly kontroll csoport, diabetes betegklub működtetése ter-
vezett, valamint nagyobb tömegeket megmozgató közösségi 
egészségfejlesztő rendezvények kerülnek megtartásra.
A projekt fizikai befejezésének 
tervezett napja: 2020.05.31.
A projektről bővebb információt a www.bocskaikert.hu ol-
dalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Gagna Ildikó projektmenedzser
E-mail: bocskaijozsa17@gmail.com
Telefon: 06 30 224 8750
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A projekt címe:
 Bocskaikert közösségi házának megújítása
Elnyert támogatás: 
 19 750 147 Ft 
Felhívás címe, kódszáma:

A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának 
és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Településképet meghatározó épületek külső re-
konstrukciója, többfunkciós közösségi tér lét-
rehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés, 
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

A projekt keretében a Bocskaikert Vincellér utca 20. szám 
alatti, 14521/2 hrsz-ú épület felújítása valósul meg a kö-
vetkező tevékenységek által:

• az elavult nyílászárók cseréje

• homlokzati falak, lábazatok felújítása hőszigetelt 
nemesvakolattal

• tető héjazatának (amely jelenleg palafedés) cserépfedés-
re cserélése

• az azbeszt tartalmú palafedés eltávolítása és előírások 
szerinti elszállítása

• új – településképbe illeszkedő – cserépfedés készítése a 
felújított, részben lecserélt tetőszerkezeten

• bádogos szerkezetek lecserélése

• meglévő fedett terasz fedésének lecserélése

• új utcafronti kerítés építése kapuszerkezetekkel

• térburkolatok készítése az udvaron – szabályos parkolók 
kialakításával

• az ingatlan parkosítása (gyepesítés, fák, cserjék elhelye-
zése)

• az akadálymentes épülethasználat miatt a vizes blokk át-
alakításra kerül, ebből kifolyólag az épület más részein 
is kisebb változások szükségesek (akadálymentes wc, 
belső ajtók cseréje)

• akadálymentes parkoló kialakítása

• új hőszigetelt padlószerkezet készítése a régi visszabon-
tása után

• a födém hőszigetelése (a régi födém elemeinek vizsgála-
ta után)

• a fűtési rendszer korszerűsítése új kondenzációs kazán 
és új hőleadók alkalmazásával

• napelemek elhelyezése a felújított tetőszerkezeten.

A fejlesztés átfogó célja a vidéki térségekben élők életmi-
nőségének javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele 
olyan, a fenntarthatóság növelését és a társadalmi felzár-
kózást elősegítő fejlesztések által, amelyek a helyi szük-

ségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű 
funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés 
az energia- és erőforrás-hatékonyság növelése, illetve az 
alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételei-
hez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozá-
sával és fejlesztésével.

Bocskaikert közösségi 
házának megújítása

A Bocskaikert Vincellér utca 20. szám alatt megva-
lósuló „Bocskaikert közösségi házának megújítása” 
előtti állapot, valamint a megvalósuló felújított épület 
látványterve.
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Áttekintés a Bocskaikerti Németh László
Általános Iskola és AMI 2018-as évéről

Intézményünk a 2018-os naptá-
ri évet 15 tanulócsoportban, 308 
fővel zárta.Kitűnő eredményt öt-

venhat tanuló ért el a mögöttünk álló 
tanévben, harmincnégy gyermek zárt 
jeles eredménnyel, elégtelen bizo-
nyítványt mindössze hat diákunk vett 
át. Az iskola magatartás átlaga 4,3; 
szorgalom átlaga 4,0.

A tantestület egy új taggal bővült. 
A tanulók napi munkáját pedagógiai 
asszisztens szociálpedagógus vala-
mint iskolapszichológus segítette. 
Komoly eredménynek tartom, hogy 
iskolánk állandó tantestülettel rendel-
kezik, személyi változások nem jel-
lemzőek a nevelőtestületben.

Tárgyi feltételeinket elsősorban 
pályázatok révén fejlesztettük, így 
nyílt mód sporteszközök, tanszerek, 
valamint informatikai eszközök, 
tabletek, projektor, fényképezőgép 
beszerzésére. Szintén pályázati for-
rásnak köszönhetően ebben az évben 
minden pedagógus korszerű laptopot 
kapott.

Régi vágyunk teljesülhet azzal, 
hogy az iskola területén minden igé-
nyeket kielégítő, komplex játszótér 
kerül majd kialakításra a Hajdúbö-
szörményi Tankerületi Központ jó-
voltából.

Diákjaink informatika, történe-
lem, angol, német, magyar nyelv és 
irodalom, ökológia szakkörökön fej-
lődhetnek szabadidejükben.

Szeptemberben hagyományaink-
hoz híven sportnapot szerveztünk, 
amelyre a szomszédos településekről 
is érkeztek sportágakat népszerűsítő 
egyesületek.

A 8. osztályos tanulóink számára, 
mint minden évben, idén is felvéte-
li előkészítőt biztosítottunk magyar 
nyelv és irodalom, matematika tantár-
gyakból a sikeres felvételi vizsgához.

Májusban, az előző éveknek meg-
felelően, 5. osztályos tanulóink úszás-
oktatáson vettek részt Újfehértón, 

havonta két alkalommal a családok 
számára közösségépítő sportfoglal-
kozásokon való részvételre nyílt le-
hetőség.

Iskolánk számos rendezvényt 
szervezett, illetve sok települési szin-
tű és egyéb kulturális rendezvénynek 
adott helyet az idei tanév elmúlt idő-

Februárban farsangi mulatságot rendeztünk

Ünnepi megemlékezés a Dongó együttessel
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Szeptemberben sportnapot szerveztünk, amelyre a szomszédos települé-
sekről is érkeztek sportágakat népszerűsítő egyesületek.

Tanulóink pályázati támogatásból látogathattak el a Parlamentbe, Gyulára, 
Nagyszalontára és Poroszlóra. Ez a kép Gyulán készült.

szakában. Ünnepi megemlékezések, 
valamint a megrendezésre kerülő ka-
rácsonyi műsor tették, teszik emléke-
zetessé az idei tanévet.

Tanulóink pályázati támogatásból 
látogathattak el a Parlamentbe, Gyu-
lára, Nagyszalontára és Poroszlóra.

Színvonalas színházi előadásokon 
és múzeumpedagógiai foglalkozáso-
kon vettek részt a Debreceni Refor-
mátus Kollégium Múzeumában, a 
sárospataki várban és a Madách Szín-
házban.

Tanulóink idén is látogatják a 
Vojtina Bábszínház és a Csokonai 
Színház iskolások számára szervezett 
bérletes előadásait.

A fenti események mellett számos 
megyei, országos versenyeredmény-
nyel büszkélkedhetünk elsősorban a 
tanulmányi vetélkedők területén.

Művészeti tagozatos tanulóink ré-
szére nagysikerű tanszaki hangverse-
nyeket rendeztünk a félév és a tanév 
zárásaként.

2018 nyarán 30 fő vett részt nép-
tánc táborban a Zemplénben. Az 
EFOP 3.1.8 azonosító számú pályázat 
keretében szintén 30 diákunk táboro-
zott a hortobágyi Fecskeházban.

Büszkeséggel tölt el minket az a 
tény, hogy valamennyi végzős diá-
kunk az általa első helyen megjelölt 
intézményben kezdte meg középisko-
lai tanulmányait.

Idén is sikeres jelentkezést nyúj-
tottak be tanulóink a hatosztályos 
képzést folytató gimnáziumokba. 
Valamennyi diákunk felvételt nyert 
ezekbe a középfokú iskolákba is.

Sipos István
intézményvezető

Partneriskolai találkozón készült a felvétel 
Csehországban.

Márton napi programon. Iskolánk számos rendez-
vényt szervezett az idei tanév elmúlt időszakában. 
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Betekintés a Bocskaikerti Napsugár Óvoda 
2017/2018-as évébe 

Büszkeséggel tölt el bennün-
ket az a tény, hogy évről 
évre nő óvodánk létszáma. A 

2017/2018-as nevelési évben is 100%-
os kihasználtsággal működtünk. In-
tézményünk négy csoportja 121 gyer-
mekkel kezdte meg a nevelési évet. 
Ha visszatekintünk az elmúlt tíz évre, 
ekkora létszám soha nem volt. Öröm-
mel tölt el bennünket a tudat, hogy a jó 
hírnevünk, illetve a hatékony és ered-
ményes munka miatt a bocskaikerti 
lakosok óvodánkat választják.

A magas létszámból adódóan, va-
lamint az óvodapedagógusok ered-
ményes munkája végett minden idők 
legtöbb gyermeke, 38 fő kezdhette 
meg az első osztályos tanulmányait.

A gyermekek fejlesztését segítette 
fejlesztőpedagógus, logopédus, pszi-
chológus, szociálpedagógus, akiket 
a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat biztosított számunkra.

Intézményünk a kitűzött célo-
kat, feladatokat az éves munkaterv, 
Pedagógiai Program alapján sikere-
sen valósította meg. Óvodánk külön 
foglalkozásai: óvodai angol oktatás, 
református, katolikus hittan, ovifoci. 
2016-ban nyerte el intézményünk a 
„kiválóan akkreditált tehetség” címet. 
Két tehetségműhely működik: 8 gyer-
mek „anyanyelvi kommunikációra”, 
valamint 16 gyermek „népi gyermek-
játék, néptáncra” jár.

Számos rendezvény és esemény 
színesítette gyermekeink minden-
napjait.

Szeptemberben nyílt hagyomány-
őrző szüreti mulatsággal és népi 
gyermekjátékokkal kedveskedtek 
a Szivárvány csoport gyermekei. A 
szüreti programot tarkította az óvoda 
folyosóján elhelyezett gyermekrajz, 
termésbáb kiállítás. A meghívott ven-
dégeket kemencében sült kaláccsal 
és a helyszínen préselt musttal kínál-
tuk meg. Még az ebben a hónapban 
megrendezett Bocskaikerti Mézfesz-
tivál rendezvényen a Pillangó cso-
port lépett fel műsorral. Az Állatok 
Világnapja alkalmából a gyermekek 

a Debreceni Állatkertbe látogattak el, 
ismereteik bővítése mellett felhőtlen 
kikapcsolódásban volt részük.

Október elsejétől elkezdődött 
a gyermekek oktatása-nevelése az 
Epochális tanulási rendszer szerint. 
Novemberben megtekinthették a 
Diri-Dongó együttes „A Föld és la-
kói” című előadását.

November 30-án óvodánkban az 
Oktatási Hivatal által elrendelt átfo-
gó ellenőrzése zajlott. Az ellenőrzés 
megállapítása szerint magas színvo-
nalú szakmai munka folyik intézmé-
nyünkben. Külön dicséretet kaptunk 
az Epochális tanulási rendszerű Peda-
gógiai Programunkért.

December hónapban két csoport 
készült Adventi műsorral, valamint a 
Margaréta csoport vidám, zenés elő-
adással kedveskedett a Falukarácsony 
alkalmából.

Izgatottan készültek a gyerme-
kek a Mikulás érkezésére, a Zene-
Bona Társulat „Télapó barátai” 
című előadása tette felejthetetlenné 
az ünneplést.

Karácsonyi Játszóházunk sem 
maradt el, sok ajándéktárgyat ké-
szítettek a gyerekek szüleikkel 
együtt. Örömüket fokozták a fe-
nyőfa alatt lévő képességfejlesztő- 
és társasjátékok, amiket óvodánk 
fenntartója, Bocskaikert Községi 

Szeptemberben hagyományőrző szüreti mulatsággal és népi gyermekjáté-
kokkal kedveskedtek a Szivárvány csoport gyermekei. 

A Zene-Bona Társulat „Télapó barátai” című előadása tette felejthetetlenné 
a Mikulás érkezését 2017 decemberében.
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Önkormányzata kettőszázezer fo-
rintért vásárolt.

Hat fő óvodapedagógus kapott 
laptopot, illetve pendrive-ot, vala-
mint mind a négy csoport mini CD 
lejátszót 979 734 forint értékben. Tíz 
tárgyalószékkel – 78 000 forint ösz-
szegben –, illetve két irodai székkel 
– 90 000 forint összegben – bővült 
óvodánk tárgyi eszköz állománya. 

Óvodánk udvarán új térvilágítás ki-
építése, meglévők rekonstrukciója, 
elavult lámpatestek cseréje valósult 
meg 446 679 forint összegben. Kö-
szönjük szépen óvodánk fenntartó-
jának, Bocskaikert Községi Önkor-
mányzatának.

Január 8-án a Nyíregyházi Kati-
ca Bábszínház „Piroska és a farkas” 
című előadása színesítette januári 

hónapunkat. A Magyar Kultúra nap-
ján részt vettünk a hajdúhadházi Ró-
zsai Tivadar Református Általános 
Iskola és Óvoda által megrendezett 
műsoron.

Februárban minden csoport far-
sangi mulatságot tartott.

Márciusban megünnepeltük a 
Nők Nemzetközi Napját, a gyerekek 
verssel, valamint általuk készített 
ajándéktárgyakkal köszöntötték a 
nőket.

Március 15-ét méltán megünne-
peltük. A gyerekek kokárdákat, zász-
lókat készítettek, illetve verseket, 
dalokat tanultak.

Még ebben a hónapban elkezdő-
dött a Debreceni Élményfürdőben 
egy tíznapos úszásoktatás 21 gyer-
mek részvételével. Köszönetünket 
szeretnénk kifejezni fenntartónknak, 
hogy biztosította óvodásaink számá-
ra a kisbusz használatát.

Környezetismeret, illetve ma-
tematika nyílt napot tartottunk, a 
szülők részéről. Nagy volt az ér-
deklődés, elégedetten távoztak óvo-
dánkból. A helyi általános iskola 
leendő első osztályos tanítónői is 
részt vettek a délelőtti foglalkozá-
sokon.

A Húsvéti Játszóházi délutánt a 
szülőkkel közösen töltöttük el. Dél-
előtt hagyományőrző tojáskereső 
versenyt szerveztünk, valamint a 
fiúk meglocsolták a lányokat.

Ötödik éve, hogy megrendezésre 
került a „Kikelet” című versmon-
dó verseny, tizenkét nagycsoportos 
gyermek adott elő szebbnél szebb 
verseket.

Föld napja alkalmából virágülte-
tést, udvartakarítást végeztek gye-
rekek, pedagógusok, dajka nénik. A 
virágot óvodánk fenntartója biztosí-
totta intézményünk számára.

Anyák napjára a gyerekek műsor-
ral készültek.

Gyermeknap alkalmából két 
csoport (Pillangó és Margaréta) a 
Debreceni Jubileumi játszótérre ki-
rándult, két csoport (Gyöngyvirág 
és Szivárvány) pedig a Hortobágyi 
Nemzeti Parkba, ahol egy fergeteges 
napot tölthettek el.

Folytattuk óvodánk udvarának fej-
lesztését, elhelyezésre került két mó-
kuskerék 189 408 forint értékben, két 

2017 decemberében Karácsonyi Játszóházat szerveztünk. Sok ajándék-
tárgyat készítettek a gyerekek szüleikkel együtt. 

Februárban minden csoport farsangi mulatságot tartott. 

Március 15-ét méltán megünnepeltük. A gyerekek kokárdákat, zászlókat 
készítettek, illetve verseket, dalokat tanultak. Folytatás a 18. oldalon!
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fészekhinta 1 668 780 forint értékben, 
egy műanyag homokozó 256 540 fo-
rint értékben, egy csúszdalap cseréje, 
valamint egy kombinált játékeszköz 
lengő hídjának cseréje 381 000 fo-
rintba került. A gyerekek örömmel 
vették igénybe az újonnan elhelyezett 
játék eszközöket, amiket a Bocskai-
kert Községi Önkormányzat vásárolt 
a gyermekek részére.

Júniusban a csoportok megtartot-
ták az évzáró-ballagó ünnepségeket. 
Még ebben a hónapban a szervezeti 
közösség tanulmányi kiránduláson 
vett részt, a Sárospataki várat látogat-
tuk meg.

Június 26-30-ig 25 fő gyer-
mek részvételével megszerveztük 
a „Közlekedj okosan” című nap-
közis táborunkat. A tábor program-
ja a következő volt: autóbuszos 
kirándulás Debrecenbe a tűzoltó-
ságra, autóbusz- és vasútállomás-
ra, valamint a Jubileumi játszótér-
re. Kerékpártúra a hajdúhadházi 
Rendőrfőkapitányságra, valamint a 
Nyíregyházi Vadasparkba, illetve a 
hajdúhadházi Csemetekertbe. Élmé-
nyekben, tudásban gazdag hetet töl-
töttünk együtt a gyermekekkel.

Ebben a hónapban búcsúztunk 
Mészáros Irénkétől, a Szivárvány 
csoport dajka nénijétől, aki tizenki-
lenc évet töltött a Bocskaikerti Nap-
sugár Óvodában. Köszönjük munká-
ját, amit szívvel, örömmel és őszintén 
végzett.

Köszönetemet fejezem ki Bocs-
kaikert Községi Önkormányzatának, 
óvodánk fenntartójának, hogy biz-
tosította működésünkhöz szükséges 
személyi és tárgyi feltételeket.

A Húsvéti Játszóházi délutánt a szülőkkel közösen töltöttük el.

Júniusban 25 gyermek részvételével „Közlekedj okosan” napközis tábort 
tartottunk. Többek között a debreceni tűzoltóságra is ellátogattunk.

Köszönet óvodánk dolgozóinak, 
akik egész évben felelősségtelje-
sen végezték munkájukat, a szülők-
nek valamint mindazoknak, akik a 
2017/2018-as nevelési évünket se-
gítették.

Áldott, Békés Karácsonyi 
Ünnepeket és Eredményekben

Gazdag Boldog Újévet!
Szilágyi Gyöngyi

intézményvezető

q PB gázpalack csere

q Karácsonyi dísztasakok széles 
vá lasztékban, karácsonyi köny-
vek, kifestők, képeslapok, ajtó- 
és ablakdíszek, szalvéták, házi 
áldás,  mikulászacskók

q Óvodai és iskolai foglalkoztatók

q Nyakláncok, fülbevalók, haj-
csatok, hajgumik, hajráfok

q 2018-as naptárak (asztali és fali)

q Borítékok nagy választékban

q Játékok

Bácsi
papír- és ajándékbolt

A Baross Gábor és Tölgyfa 
utca sarkán,

az iskola utcájában!

Nyitvatartás:
Hétfőtől - Péntekig: 7-17

Szombaton: 9-13

Mindenkit sok 
szeretettel várunk!

q Ajándéktárgyak: névre szóló 
és karácsonyi bögrék, kaspók, 
perselyek, hűtőmágnesek

q Gyertyák, illóolajok, illatmé-
csesek, teamécsesek

q Vegyes papírtermékek

q Műanyag és háztartási kellékek

q Menetlevél, adásvételi szerző-
dés, leltárfelvételi ív, jelenléti 
ív, pénztárgépszalag, egészség-
ügyi kiskönyv

q FÉNYMÁSOLÁS

Kínálatunkból:
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LEVESEK
Bögrés csirkekrémleves 450.-
Bögrés alpesi sajtkrémleves 450.-

HÚSMENTES FRISSENSÜLTEK KÖRETTEL 
Rántott sajt tál 1390.-
3 db rántott sajt, hasábburgonya, saláta, öntet
Rántott karfiol tál 1390.-
rántott karfiol, hasábburgonya, saláta, öntet
Rántott gomba tál 1390.-
rántott gomba, hasábburgonya, saláta, öntet

FRISSENSÜLTEK KÖRETTEL
Cordon bleu tál  1490.-
2db sajttal, baconnel töltött pulykamell,
hasábburgonya, saláta , öntet
Rántott csirkeszárny tál  1490.- 
rántott csirkeszárny, hasábburgonya,
saláta, öntet
Rántott csirkecomb filé tál 1490.-
rántott csirkecomb filé, hasábburgonya,
saláta, öntet
Rántott csirkemell tál 1490.-
2db rántott csirkemell, hasábburgonya,
zöldség, öntet
Prémium rántott hal tál 1490.-
2db rántott hal , hasábburgonya,
saláta, öntet 
Rántott karaj tál 1490.-
2db rántott karaj, hasábburgonya,
zöldség, öntet 
Hortobágyi húsos palacsinta tál 1490.-
2db húsos palacsinta, hasábburgonya,
saláta, öntet
Ropogós fűszerezett csirkeszárny tál  1490.-
sült csirkeszárny, hasábburgonya,
saláta, öntet
Fokhagymás rántott csirkemell tál  1490.-
2db rántott csirkemell, hasábburgonya,
saláta, öntet
Grillezett csirkemell filé tál 1490.-
grill csirkemell, hasábburgonya,
saláta, öntet
FITNESS  grillezett  csirkemell filé tál  1490.-
grill csirkemell, EXTRA saláta, öntet

-.0941  lát ynrázsekrisc ISAXET sógopor sőpísC
sült csirkeszárny, hasábburgonya, saláta, öntet
Vegyes tál  1490.-
kétféle választható frissensült, hasábburgonya,
saláta, öntet

MELEGSZENDVICS - FRANCIA PIRÍTÓS
Melegszendvics sima 300.-
kifli, melegszendvicskrém,
ketchup, majonéz 
Melegszendvics sajtos 350.-
kifli, melegszendvicskrém, sajt,
ketchup, majonéz
Francia pirítós GYROS -os sima 650.-
kifli, gyros hús, zöldség, öntet
Francia pirítós GYROS -os sajtos 750.-
kifli, gyros hús, zöldség, öntet, sajt

www.facebook.com/vadaszbistro

RENDELÉSFELVÉTEL:
Minden nap 21:30-ig M

inden nap 12.00- 22.00-ig
!

H Á Z H O Z S Z Á L L Í T Á S :

GYROSOK
Gyros kifliben 650.-
csirkemell hús, zöldség, öntet
Gyros kifliben sajtos 750.-
csirkemell hús, zöldség, öntet, sajt
Gyros pitában 750.-
csirkemell hús, zöldség, öntet
Gyros pitában sajtos 850.-
csirkemell hús, zöldség, öntet, sajt 
Gyros tál 1290.-
hasábburgonya, csirkemell hús, 
zöldség, öntet
Gyros tál sajtos 1490.-
hasábburgonya, csirkemell hús,
zöldség, öntet, sajt
Gyros tál saláta ágyon 990.-
csirkemell hús, zöldség, saláta, öntet
Gyros tál saláta ágyon sajtos 1190.-
csirkemell hús, zöldség, saláta, öntet, sajt
Gyros tál dupla húsos 1790.-
hasábburgonya, dupla adag csirkemell hús,
zöldség, saláta, öntet
Gyros tál dupla húsos sajtos 1990.-
hasábburgonya, dupla adag csirkemell hús,
zöldség, saláta, öntet, sajt

EGYÉB HARAPNIVALÓK
Csirke NUGGETS (20 dkg) 690.-
Burgonyakrokket (20 dkg) 450.-
Rántott hagymakarikák (20 dkg) 400.-
Sült burgonya (20 dkg) 300.-

HOT-DOG
Hot-dog sima 400.-
kifli, amerikai virsli, ketchup, mustár
Hot-dog sajtos 500.-
kifli, amerikai virsli, ketchup, mustár, sajt
Hot-dog sima pirított hagymás 450.-
kifli, amerikai virsli, ketchup, mustár,
pirított hagyma
Hot-dog sajtos pirított hagymás 550.-
kifli, amerikai virsli, ketchup, mustár,
sajt, pirított hagyma

BURGEREK
Hamburger 500.-
zsemle, marha húsos húspogácsa,
zöldség, ketchup, mustár
Hamburger baconnel 600.-
zsemle, marha húsos húspogácsa, bacon,
zöldség, ketchup, mustár
Hamburger sajtos 600.-
zsemle, marha húsos húspogácsa,
zöldség, ketchup, mustár, sajt
Hamburger sajtos baconnel 700.-
zsemle, marha húsos húspogácsa, bacon,
zöldség, ketchup, mustár, sajt
Hamburger dupla húsos 800.-
zsemle, 2 db marha húsos húspogácsa,
zöldség, ketchup, mustár
Hamburger dupla húsos sajtos 900.-
zsemle, 2db marha húsos húspogácsa,
zöldség, ketchup, mustár, sajt
Hamburger RÁNTOTT húsos sima 850.-
zsemle, rántott csirkemell/karaj hús,
zöldség, ketchup, mustár
Hamburger RÁNTOTT húsos sajtos 950.-
zsemle, rántott csirkemell/karaj hús,
zöldség, ketchup, mustár, sajt

DESSZERTEK
Gesztenye püré kehely 500.-
Marlenka 350.-
Mézes csokis/diós torta szelet
Palacsinta 250.-
2db nutellás,lekváros, kakaós, mákos, diós

M
inden hónapban AKCIÓ-val k

ed
ve

sk
ed

ün
k 

a 
ki

sz
ál

lít
ással rendelőknek!

Bankkártyás
FIZETÉS

a futárnál
OKTÓBERTŐL!

SZÁLLÍTÁSI  DÍJAK:  
3000 Ft feletti rendelés esetén

a kiszállítás INGYENES!
(1000 Ft alatt nincs kiszállítás)

3000 Ft alatti rendelés esetén:
Bocskaikert - 300 Ft

Téglás, Hajdúhadház, Rákóczikert,
Monostordűlő, Beton tanya - 400 Ft

CSOMAGOLÁS: Habdoboz: 100 Ft    Szatyor: 20 Ft

Wellop Klíma
Nem bírja a nyári forróságot?
Szeretné kiegészíteni fűtését?

Allergiás és tisztább levegőt akar otthonába?

Keresse a Wellop Klímát és mi segítünk, 
hogy otthona élhetőbb legyen!!!!

Klímaszerelés Debrecenben 
és 100 km-es vonzáskörzetében!

Ha 2019. április 30-ig hív minket,
akkor a kiszállási 

és a felmérési díjat elengedjük!

Áraink:
 32.000 Ft +ÁFA munkadíjtól
 + 6000 Ft +ÁFA Elvezető cső/folyóméter
 + 6000 Ft +ÁFA kültéri konzol

A beszerelésen kívül klíma karbantartást
is vállalunk.

Klíma tisztítás:
14.000 Ft+ÁFA

A árak tájékoztató jellegűek, a pontos összeg
a felmérést követően kerül meghatározásra!
Több klíma szerelés és karbantartás esetén

kedvezményt biztosítunk!
Keressen bizalommal és állok rendelkezésére!
Tel.: 0620/287 4757
E-mail cím: robhorrob@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Wellop Klíma
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Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ
2018. évi beszámolója

A Bocskaikerti Humánszolgál-
tató Központ mint integrált 
intézmény a következő szol-

gáltatásokat nyújtotta Bocskaikertben 
a 2018. év során:
• család- és gyermekjóléti szolgálat,
• családi bölcsőde,
• idősek klubja,
• házi segítségnyújtás,
• szociális étkeztetés,
• tanyagondnoki szolgálat,
• védőnői szolgálat.

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat
A Bocskaikerti Humánszolgáltató 
Központ keretén belül működtetett 
család- és gyermekjóléti szolgálat fel-
adatai közzé tartozik a családsegítés, 
valamint a gyermekjóléti alapellátási 
feladatok végzése. A szolgálat mun-
katársa tanácsadással, információ-
nyújtással, szociális segítő munkával 
segíti elő a lakosság szociális helyze-
tének javulását, valamint a szolgálat 
koordinálja az észlelő- és jelzőrend-
szer működését is.

A gyermekvédelmi gondoskodás 
keretébe tartozó hatósági intézke-
désekhez kapcsolódó, a gyermekek 
védelmére irányuló tevékenységek 
ellátása, valamint a gyermek csa-
ládban nevelkedésének elősegítése, 
a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzése érdekében a speciális 
szolgáltatások nyújtása 2016. évtől a 
Hajdúhadházi Család- és Gyermekjó-
léti Központ feladatkörébe tartozik. 
A központ a járás valamennyi lakosa 
részére biztosítja a szolgáltatásokat. 
Jelenleg speciális szolgáltatásként a 
jogi tanácsadás, a pszichológiai ta-
nácsadás és a készenléti szolgáltatás 
biztosított a központ részéről a járás 
területén.

A készenléti szolgálat célja a 
család- és gyermekjóléti központ 
nyitvatartási idején kívül felmerülő 
krízishelyzetekben történő azonnali 
segítség, tanácsadás vagy tájékozta-
tás nyújtása.

A készenléti szolgálat szolgálta-
tás igénybe vehető a család- és gyer-
mekjóléti központ ellátási területén 
(Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás) 
élő lakosok számára.

A készenléti szolgálat telefonszáma: 
06-30-833-0382

amely hívható hétköznapokon 
16:00-tól másnap reggel 07:30-ig,

illetve hétvégén péntek 13:30-tól 
hétfő 07:30-ig.

A készenléti ügyeletet ellátó munka-
társnak személyes intézkedésre nincs 
lehetősége, segítséget, tanácsadást 
telefonon tud nyújtani. A telefonszám 
hívása nem ingyenes.

Bocskaikertben a család- és gyer-
mekjóléti szolgálat ügyfélforgalma 
igen magas. 2018. évben havonta 
átlagosan 200 fő vette igénybe vala-
melyik szolgáltatását, így egy év alatt 
közel 2500 fős ügyfélforgalmat bo-
nyolított le.

A család- és gyermekjóléti szol-
gálat munkatársa az alapfeladatokon 
kívül számos programban vett részt 
az év során. 7 alkalommal került sor 
bűnmegelőzési program megszerve-
zésére a Hajdúhadházi Rendőrkapi-
tányság bevonásával.

A korábbi évekhez hasonlóan to-
vábbra is egész évben folyamatosan 
gyűjtöttük az adományokat, amelyet 
az egyéni szükséglethez szabottan 
juttattunk el a rászorulókhoz. Három 
alkalommal településszintű ruhaosz-
tásra is sor került, amelyen 72 család 

vett részt. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni minden adományozónak az 
év során felajánlott ruha- és bútorado-
mányokat, játékokat, könyveket, amit 
rajtunk keresztül juttattak el a rászo-
ruló embertársaiknak!

Intézményünk részt vesz a Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatósággal kötött együttműködési 
megállapodás alapján a szegény 
gyermekes családok és a rászoruló 
várandós nők számára történő élel-
miszercsomagok kiosztásában, amely 
az RSZTOP-1.1.1-16-2016-00001 ki-
emelt európai uniós projekt keretében 
valósul meg.

Idősek Klubja
Településünkön 20 férőhellyel műkö-
dik az idősek klubja. A klub program-
jai ingyenesek és nyitottak az egész 
lakosság számára. A klubtagok moz-
galmas, vidám közösségi életet élnek. 
Az együtt eltöltött idő, a meghitt be-
szélgetések, a főzések, a különböző 
névnapi és születésnapi ünnepek, a 
farsang, a nőnap, a tavaszköszöntő 
ünnepség, a majális, az anyák nap-
ja, a kirándulások, a közös adventi 
készülődés és még sok más érdekes 
program teszik színessé a klubtagok 
hétköznapjait. A klub épületében nép-
dalkör is működik, melynek tagjai 
minden csütörtök délután 14 órától 
tartják a próbákat. A népdalkör alkal-
mai szintén nyitottak mindenki szá-
mára, így örömmel várjuk az énekelni 
szerető lakosokat, valamint a leendő 
új tagokat is.

Az Idősek Klubja tagjainak közös kikapcsolódása Hármashegyalján
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Havonta egy alkalommal pénte-
ki napon lelki napot tartunk Miklós 
László református lelkész vezetésé-
vel, amelyre szintén szeretettel vá-
runk minden érdeklődő bocskaikerti 
lakost. Településünkön az idősek szá-
ma közel 600 fő. Örömmel számolha-
tunk be arról, hogy a település szintű, 
idősek számára rendezett programja-
inkon a résztvevők száma évről évre 
gyarapszik.

Családi bölcsőde
Bocskaikertben a Mazsola Családi 
Bölcsődében és Csillagvirág Családi 
Bölcsődében történik a három éven 
aluli gyermekek napközbeni ellátása. 
A 2018/2019-es bölcsődei nevelési 
évben is 100 %-os kihasználtsággal 
működik a két családi bölcsőde a ko-
rábbi évekhez hasonlóan. A bölcsőde 
udvari játékai és benti játékkészlete is 
teljesen megújult az év során, ugyanis 
az önkormányzat több mint egymillió 
forint értékű kültéri és benti játékkal 
bővítette a bölcsőde játékállományát. 
A településen egyre magasabb a kis-
gyermekes családok száma, ezáltal a 
bölcsődei ellátásra való igény is. Ezt 
a felmerülő szükségletet kívánja meg-
oldani a jelenleg kivitelezés alatt álló 
mini bölcsőde létrehozása, amelyet 
az önkormányzat pályázati forrásból 
valósít meg.

A bölcsőde olyan szolgáltató in-
tézmény, amely az alapellátás kere-
tében életkornak megfelelő napköz-
beni ellátást nyújt a gyermekeknek: 
nevelést, gondozást, felügyeletet, 
foglalkoztatást és étkeztetést. Segíti 
a szülők munkavégzését, munkaerő 
piaci visszatérését, képzésen történő 
részvételét.

A bölcsődei ellátás alapfeladata 
a 3 éven aluli, családban nevelke-
dő gyermekek napközbeni ellátása, 
szakszerű nevelése, gondozása. A 
bölcsődei ellátás keretében sajátos 
nevelési igényű gyermek nevelése és 
gondozása is végezhető. A bölcsődei 
nevelési év szeptember 1-jétől a kö-
vetkező év augusztus 31-éig tart.

Bölcsődei ellátás keretében a 
gyermek húszhetes korától nevelhető 
és gondozható három éves korig a kö-
vetkező feltételekkel:
• Ha a harmadik életévét január 1-je 

és augusztus 31-e között tölti be, az 
adott év augusztus 31-éig.

• Ha szeptember 1-je és december 
31-e között tölti be, a következő év 
augusztus 31-éig, ha a szülő, tör-
vényes képviselő nyilatkozik arról, 
hogy a gyermek napközbeni ellátá-
sát eddig az időpontig bölcsődei el-
látás keretében kívánja megoldani.

• Ha a gyermek harmadik életévét 
betöltötte, de testi vagy értelmi 
fejlettségi szintje alapján még nem 
érett az óvodai nevelésre, és óvodai 
jelentkezését az orvos nem javasol-
ja, bölcsődei ellátás keretében gon-
dozható, nevelhető a gyermek ne-
gyedik életévének betöltését követő 
augusztus 31-éig.

• A bölcsődei ellátásban a sajátos ne-
velési igényű gyermek annak az év-
nek az augusztus 31. napjáig vehet 
részt, amelyben a hatodik életévét 
betölti.

A családi bölcsőde napi, heti és éves 
programterv alapján működik. Szak-
mai programunkban fontos szere-
pet tölt be a mozgás; a készségek és 
képességek fejlődésének segítése; a 

ritmus és a zene; a mese, valamint a 
társas kapcsolatok kibontakozásának 
segítése. Éves programunkba beépül-
tek a hagyományok és az ünnepek, 
amelyek jelentős alkalmak a gyerme-
kek és a családi bölcsőde életében.

A családi bölcsődébe járó gye-
rekek hetente egy alkalommal az 
épületben működő Sószobában ját-
szanak, így az önfeledt játékkal egy 
időben az egészségvédelem és egész-
ségmegőrzés is megvalósul.

Bocskaikert Községi Önkormány-
zat Képviselő Testületének döntése 
alapján jelenleg a családi bölcsődé-
ben gondozási díjat nem kell fizetni, 
csak az étkezésért fizetnek térítési 
díjat a szülők, ami 715 Ft/nap. Ez az 
összeg szociális rászorultság esetén 
mérsékelhető.

Védőnői Szolgálat
Az előző évhez hasonlóan 2018. év-
ben is tovább folytatódott a települé-
sünk nagy ütemben történő gyarapo-
dása. A két védőnői körzetben 2018. 
évben várhatóan 41 gyermek fog szü-

A Csillagvirág és a Mazsola családi bölcsiben is járt a Mikulás
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É N E K E L N I  J Ó !
Várjuk az énekelni szerető 

és vágyó időseket a 

Bocskaikerti Őszirózsa
Népdalkörbe!

A próbák csötörtök 
délutánonként

14 órától vannak.

Jelentkezni az
52/384-512

telefonszámon, vagy
személyesen a 

Vincellér út 20 sz.
alatt, az 

Idősek Klubjában
lehet!

letni. Jelenleg 22 várandós kismamát 
gondoznak a védőnők, valamint 255 
gyermeket látnak el a 0-6 éves kor-
osztályt tekintve. Településünkön az 
általános iskolába járó több mint 300 
gyermekekkel kapcsolatos iskolavé-
dőnői feladatokat is a körzeti védő-
nők látják el.

Tanyagondnoki Szolgálat
A Tanyagondnoki szolgálat a külterüle-
teken körzetesítve látja el a munkáját.

1. sz. tanyagondnoki szolgálat el-
látási területe: Rákóczikert

2. sz. tanyagondnoki szolgálat el-
látási területe: Monostordűlő

A tanyagondnoki szolgálat fontos 
szerepet tölt be a család- és gyermek-
jóléti szolgálat, a védőnői szolgálat és 
a házi segítségnyújtás munkatársai-
nak a külterületekre való eljutásában, 
valamint az idősek klubja tagjainak 
szállításában, programjaik megvaló-
sításában. A tanyagondnoki szolgá-
lat szükség esetén segítséget nyújt a 
külterületen a ház körüli munkák el-
végzésében, az igénybe vevőt érintő 
veszélyhelyzet kialakulásának meg-
előzésében, a kialakult vészhelyzet 
elhárításában. A szolgáltatás feladatai 
közzé tartozik az információk gyűj-
tése és tájékoztatás a helyben, illetve 
a legközelebbi településen elérhető 
szociális és közösségi szolgáltatá-
sokról, ellátásokról. A tanyagondnok 
szükség esetén segíti a külterületi 
lakos egészségügyi ellátáshoz való 
hozzájutását (pl. háziorvoshoz törté-
nő szállítás, gyógyszerek kiváltása, 
beszerzése és házhoz szállítása).

Mindezeken kívül részt vesz a 
helyi közélet fejlesztésével kapcso-
latos tevékenységek (önkormányzati, 
intézményi, közösségi programok) 
szervezésében, az alkalmakra történő 
személyszállításban is.

Minden hétfőn a háziorvosi szol-
gálat által helyben levett vért szintén 
a tanyagondnoki szolgálat szállítja 
a debreceni laborba, ezzel is teher-
mentesítve a bocskaikerti lakosokat a 
Debrecenbe történő utazásoktól.

Házi segítségnyújtás
Jelenleg a jogi szabályozásnak meg-
felelően a házi segítségnyújtás ke-
retében két szolgáltatási altípus ke-
rül megkülönböztetésre a nyújtott 
tevékenységek mentén. A szociális 

segítés és a személyi gondozás kö-
rébe tartozó tevékenységek elválnak 
egymástól, amely hatékonyabb és az 
igénylő szükséglete alapján célzot-
tabb szolgáltatásnyújtást tesz lehető-
vé, ez által biztosítja, hogy az igény-
bevevők szükségleteihez illeszkedő 
szolgáltatásnyújtás történjen, továb-
bá minél hosszabb ideig az ottho-
nukban maradhassanak a segítségre 
szoruló személyek. A jogszabályi 
változások előírják, hogy a személyi 
gondozás körébe tartozó feladatokat 
csak szakképzett gondozó végezhe-
ti, míg a szociális segítés feladatai 
közfoglalkoztatásban részt vevő sze-
méllyel is biztosítható, amennyiben 
belső intézményi képzésben része-
sült. A Bocskaikert Községi Ön-
kormányzat Képviselő-testületének 
döntése alapján a magasabb gondo-
zási szükségletű személyi gondozást 
igénylő személyek számára ingyenes 
a szolgáltatás, míg az alacsonyabb 
szükségletű szociális segítést igény-
bevevőknek 300 Ft/óra térítési díjat 
kell fizetni a szolgáltatásért.

Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés célja, hogy napi 
egyszeri meleg étkezést biztosítson 
azoknak a szociálisan rászorultak-
nak, akik koruk, egészégi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai beteg-
ségük, szenvedélybetegségük vagy 
hajléktalanságuk miatt önmaguk, 
illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek 
biztosítani. Ez az ellátási forma jelen-
leg a hét 5 munkanapján biztosít ebé-
det az arra rászorulóknak. Az étkezés 
szolgáltatása a községben működő 

általános iskola főzőkonyhájáról tör-
ténik. A lakosság ellátási igényeihez 
igazodva házhoz szállítják, vagy étel-
hordóban elviheti az ellátást igénybe 
vevő vagy segítője. Az étkezés sze-
mélyi térítési díja jövedelemfüggő.

Visszatekintve intézményünk egész 
éves munkájára elmondhatjuk, hogy 
a Bocskaikerti Humánszolgáltató 
Központ teljesítette mindazokat a fel-
adatokat, amelyeket a szakmai prog-
ramjában és az éves munkatervében 
lefektetett.

Intézményünk 2019 évben is 
igyekszik minden lehetőséget meg-
ragadni és mindent megtenni azért, 
hogy a tőlünk telhető legtöbbet tudjuk 
nyújtani szolgáltatásainkkal a telepü-
lés lakosai számára.

Munkatársaim és a magam 
nevében minden bocskaikerti 

lakosnak boldog, békés 
ünnepeket és sikeres 

új évet kívánok!

Ráczné Hamerszki Judit
intézményvezető

KÖNYVELÉS
ADÓTANÁCSADÁS

+36 70 776 9124
Simon L ászló

23

Tisztelt Bocskaikerti lakosok!

Településükön elkészült a szuper gyors internet (op-
tikai hálózat), melyen lehetőség van televízió csa-
tornák igénybevételére is. A legmodernebb tech-
nológia lehetővé teszi, az internet óriási sebességű 
legyen és a televízió csatornák rendkívül jó minő-
ségben, folyamatosan működjenek. Ahhoz, hogy Ön 
is mielőbb használhassa ennek a gyors és kedvezőbb 
árú szolgáltatásnak az előnyeit, nem kell mást ten-
nie, mint telefonálni vagy felkeresni Ügyfélszolgálati 
irodánkat és megkötni az Előfizetői Szerződést a ki-
választott új Internet és televízió szolgáltatásra.

Ügyfélszolgálat címe:
4243 Téglás, Malom utca 2/A. 

Elérhetőség telefonon:
1210

Nyitvatartás:
hétköznap 9.00-17.00

Internet csomag ajánlatunk a következő:
Új Előfizetői végpont kiépítésének egyszeri bekap-
csolási díja egy év határozott idejű szerződéskötés 
esetén 7.000 Ft, mely meglévő előfizetőinkre nem 
vonatkozik.Lehetőség van határozatlan idejű szer-
ződéskötésre.

Cso-
mag

 Le- / feltöltési
sávszélesség

1 év határozott időre
havi bruttó

előfizetési díj
Net S 30 Mbit/s / 7 Mbit/s 3.890 Ft

Net M 50 Mbit/s / 10 Mbit/s 4.890 Ft

Net L 100 Mbit/s / 20 Mbit/s 6.690 Ft

Digitális jólét alapcsomag is igényelhető, részletekért 
keresse ügyfélszolgálati irodánkat. Határozatlan idejű 
szerződésről érdeklődjön elérhetőségeinken. 

Televíziós ajánlatunk:
Digitális Műsorcsomag
1 év határozott időre – bruttó 3.990 Ft/hó 
Határozatlan időre – bruttó 4.490 Ft/hó
(Televíziók száma háztartáson belül nincs korlátozva) 

Digitális csomag több mint 150 db tv-csatornát tar-
talmaz, melyek megtekinthetőek www.eurointrnet.
tv weboldalon. Amennyiben Önnek régebbi típusú 
televízió készüléke van 32 db csatorna nézhető, de ez 
bővíthető egy set top box készülék vásárlásával, így 
minden csatorna elérhető. 

Új Előfizetői végpont kiépítésének egyszeri bekapcso-
lási díja egy év határozott idejű szerződéskötés esetén 
7.000 Ft. 

Televízió + Internet ajánlat
Amennyiben az internet szolgáltatás mellé televíziós 
szolgáltatásra is előfizet és 1 év határozott időre szer-
ződést köt, úgy további kedvezményt biztosítunk az 
internet szolgáltatás árából.

1 év határozott idejű szerződéskötés esetén televízi-
ós szolgáltatás igénybe vétele mellett az internet cso-
mag havi díjai az alábbiak:

Cso-
mag

Le- / feltöltési
sávszélesség

Havi bruttó 
előfizetési díj tv + 

internet   

Összesen havi 
bruttó előfize-

tési díj   
Net S 30 Mbit/s / 7 Mbit/s 3.690 Ft + 3.990 Ft 7.680 Ft

Net M 50 Mbit/s / 10 Mbit/s 4.590 Ft + 3.990 Ft 8.580 Ft

Net L 100 Mbit/s / 20 Mbit/s 6.290 Ft + 3.990 Ft 10.280 Ft

Felmerülő észrevételeit, kérdéseit, megrendelési igényét kérjük, jelezze
ügyfélszolgálatunkon:

4243 Téglás, Malom utca 2/a 
írjon e-mailt az ugyfelszolgalat@1210.hu e-mail címre

vagy hívjon bennünket a 1210-es telefonszámon. 

Bízunk benne, hogy elégedett Ügyfeleink között üdvözölhetjük hamarosan!
EuroInternet Kft.



Bocskaikerti Hírek XII. évfolyam 1. számBocskaikerti Hírek XII. évfolyam 1. szám

24

A Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület hétről-hétre négy korcsoport-
ban 80 gyereknek tart labdarúgó edzéseket, valamint nyári sport- és sza-
badidős programokat szervez.

A Bocskai Közhasznú Diáksport Egyesület 
2018. évi beszámolója

Egyesületünk a 2018-as év-
ben tovább folytatta mun-
káját. Az elmúlt évekhez 

hasonlóan igyekeztünk idén is az 
általános iskolás és óvodás korú 

gyerekek szabadidejét hasznosan 
lekötni. Fő irányvonalunk a labda-
rúgó képzés.

Immár négy korcsoportban és egy 
plusz edző segítségével, hétről-hét-

re 80 gyereknek tartunk labdarúgó 
edzéseket.

Óriási segítség, hogy ezeknek a fi-
ataloknak a fejlődését egy 20x40 mé-
teres műfüves focipálya segíti, melyet 
ezúton is köszönünk a Bocskaikert 
Községi Önkormányzatnak és Képvi-
selő Testületének.

Munkánkat ebben az évben is 
segíti a TAO-pályázat, melynek kö-
szönhetően az idén összesen 2,2 
millió forintot tudunk költeni terem-
bérlésre, a gyermekek utaztatására, a 
labdarúgáshoz szükséges eszközök és 
felszerelések beszerzésére, táborozta-
tásra és edzői bérre.

Nyáron több programot is támo-
gattunk. A néptánc tábort 70 000 Ft-
tal, a két hetes nyári labdarúgó tábort 
130 000 Ft-tal, míg a közlekedési 
tábort 50 000 Ft-tal tudtuk segíteni. 
Szeretnénk megköszönni a Hajdú-
Bihar Megyei Önkormányzat 50 000 
Ft-os támogatását is a nyári labdarúgó 
tábor lebonyolításához. Az év közbe-
ni mérkőzésekre való eljutásban nagy 
segítséget nyújtott számunkra a Bocs-
kaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért 
Alapítvány. Sikerült az iskola torna 
szertárába több eszközt beszerezni, 
ezzel is meghálálni azt, hogy a szü-
lők támogatják az egyesületet adójuk 
1%-ának felajánlásával. Ezeket az 
eszközöket természetesen a testne-
velés órákon minden osztály és gyer-
mek használja.

Szeretnénk köszönetet monda-
ni azoknak a szülőknek, akik mun-
kánkat segítik, valamint azoknak az 
embereknek, akik adójuk 1%-ával az 
ebben az évben is támogatták egyesü-
letünket. Az ebből befolyt összeget az 
idén is a gyerekekre fordítjuk. A cé-
lunk továbbra is az, hogy minél több 
gyereknek tudjunk rendszeres test-
mozgást biztosítani.

Ezúton kívánunk a település la-
kosainak kellemes karácsonyi ün-
nepeket és egészségben, sportban 
gazdag új évet!

Kiss Tibor
Bocskai Közhasznú 

Diáksport Egyesület
elnöke
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Bocskaikert, Debreceni út 62.
Nyitvatartás:

a hét minden napján 6.00 - 20.00 óráig

élelmiszer, vegyiáru, játék, papír-írószer, 
ruha, zöldség-gyümölcs, ajándék, műanyag-

áruk széles választékban.

Sarok Market

„A szeretetnek 

melege van a ter-

mészet hidegében 

- és világossága van 

az élet sötétségei-

ben; és a szeretet-

nek ajkai vannak, 

amik mosolyognak 

velünk az örömben 

- és lecsókolják a 

könnyeinket a fáj-

dalomban.” 

Gárdonyi Géza
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Beszámoló a könyvtár 2018. évi munkájáról
Településünkön 2014 májusától működik a könyvtár (Vin-
cellér utca 20.).

Folyamatosan gyarapszik a beiratkozott olvasók száma 
(jelenleg 161 fő), és a könyvtár állománya is: 2200 könyv 
és hangos könyv, valamint 12-féle folyóirat várja az olvasni 
vágyókat.

Egyre elterjedtebb a könyvtárközi kölcsönzés is: azo-
kat a könyveket kérhetjük ki a debreceni Méliusz Juhász 
Péter Könyvtárból, amelyek nálunk nincsenek meg. Éven-
te közel 300 ilyen kérésünk van.

A könyvtárban három számítógép áll az olvasók ren-
delkezésére. A számítógép-használaton kívül lehetőség 
van nyomtatásra, fénymásolásra és szkennelésre is.

Idén áprilisban ellátogattak az óvodások a könyvtárba.

A Méliusz Juhász Péter Könyvtár programokat is biz-
tosít számunkra. Április 5-én Vig Balázs meseíró tar-
tott rendhagyó író-olvasó találkozót az általános iskola 
3. évfolyamának, melyen a Puszirablók című meséjé-
ből adott elő.

Gyermeknapon Bigyóka Bohócok látogattak el 
az óvodába, és szórakoztatták a gyerekeket.

December 5-én Nagy Bálint látogatott az óvodába in-
teraktív zenés műsorával Mikulás ünnepségre.

A 3. évfolyam győztesei.

Október első hetében rendeztük meg az általános is-
kolával közösen a Népmese Napjához kapcsolódó 
rendezvényünket, amelyben az alsó tagozatos diákok 
vettek részt. Az első osztályosok népmeséket néztek, a 
nagyobbak vetélkedőre készültek a népmesékből. Ösz-
szesen tíz csapat vett részt negyven tanulóval.

Végül Márai Sándor gondolatával kívánok a település 
minden lakójának békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és 
sikerekben gazdag új esztendőt.

„Karácsonykor az ember mindig
hisz egy kissé a csodában,

nem csak te és én,
hanem az egész világ,

az emberiség, amint mondják,
hiszen azért van az ünnep,

mert nem lehet 
a csoda nélkül élni.”

Szabó Gyuláné Pál Sarolta
könyvtáros
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Véndiófa Csárda

Megújult étlappal várjuk Kedves Vendégeinket! Új, modern 
konyhatechnológiával, gasztronómiai újdonságokkal, de azért kicsit 

tradicionálisan is maradva, ápolva a hagyományos magyaros ízvilágot, 
találtuk ki új ételeinket.

A Véndiófa Csárda 1955-ben épült, és 2003-ban kapta meg a végleges 
múltidéző arculatát. A csárda 100 fő befogadására képes, amely tavasztól 
őszig 70 férőhelyes terasszal bővíthető. Fontosnak tartjuk, hogy ételeink és 
csárdánk a hajdúsági ízvilágot és a feledésbe merülő “csárda hangulatot” 
mutassa meg az itt élők, és a távolból idelátogatók számára. A csárda 
portáján szabad tűztér és kemence található.

www.vendiofacsarda.hu
4241 Bocskaikert, Debreceni út 43

Tel.: 30/989-94-88 • 52/276-281

Ami miatt egyedülállók vagyunk a megyében:
• A megye egyetlen tradicionállis csárdája (ízhatás, hangulat, kiszolgálás)
• Élőzene hetente egyszer (magyar népzene, cigényzene, tánczene)
• Hagyományőrző rendezvények (disznótor, táncház, bálok, …)
• Zártkörű rendezvények 70 fő felett (nincs terembérlet)
• Vendégbarát árak
• Ételkiszállítás rendezvényre (egyedi arculat)

Ezen kívül kedvező ajánlattal állunk házasodni vágyó vendégeink számára. 
A dekorációtól a teljes rendezvény lebonyolításáig. Valamint vállaljuk 

bálok, céges és családi rendezvények lebonyolítását kedvező áron.

Tündérkert
v i r á g ü z le t

Hajdúhadház Kossuth u 4.
Tel.: +36 20 572 4708

Valami különlegesre vágysz?
Nincs ötleted, hogy mit ajándékozz?
Álmodd meg, és én megvalósítom!

Üzletünk kiszállítással is foglalkozik 
Hajdú-Bihar megye területén. 

Keress bátran, lepjük meg 
együtt azt, akit szeretnél!

Áldott Békés

Ünnepeket

Kívánok

Mindenkinek!

Albertné Kulcsár Tünde
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A kertbarátkör tagjai a pannonhalmi arborétumban és gyógynövénykertben

Tevőlegesen vettünk részt a Debreceni út virágágyásainak kialakításában.

A „borsodi sétánk” során megnztük a lillafüredi Hámori-tavat is.

A kertbarátkör tevékenységével 
és a célul tűzött közösség-
formáló szerepével egyre na-

gyobb szerepet tud vállalni települé-
sünk életében. Ennek is eredménye, 
hogy taglétszámunk évről évre dina-
mikusan fejlődik: már 60 fő fölött van.

Ez évi programunknak három fő 
iránya volt.

Egyrészről – nevünknek megfe-
lelően – feladatunknak tekintettük 
a szakmai munkát, ismeretgyűjtést, 
amely eszközéül szolgált az Önkor-
mányzat által ismételten meghirdetett 
„Tedd szebbé, hasznosabbá kertedet” 
felhívás feletti védnökségvállalás a 
szervezéstől az értékelésig, valamint 
a szakmai kirándulásaink, amelyekre 
tagjaink mellett szimpatizánsainkat 
is szívesen láttuk – szabad férőhely 
függvényében.

Sikere volt a Pannonhalmai ki-
rándulásnak, amelyen szakavatott 
kísérőkkel megtekintettük a gyógy-
növényparkot és annak lepárlóját, 
tájékoztatást kaptunk a szőlő terme-
lés és a borkészítés módszereiről, 
sétáltunk az arborétumban, és a fák 
lombkoronája feletti tanösvényről 
csodáltuk meg a panorámát, majd a 
Főapátság épületében találkoztunk a 
történelmi múlttal.

A „borsodi sétánk” során megnéz-
tük a Hámori-tavat Lillafüreden, végig 
mentünk az István cseppkőbarlang „fo-
lyosóin”, az erdei kisvasúttal elutaz-
tunk Garadnára, ahol lehetőségünk volt 
megtekinteni a pisztrángos tavat is.

A Tisza pari barangolásunk alkal-
mával először meglátogattuk a Ti-
szadobi kastélyt és annak labirintus 
kialakítású útvesztőjét, a pontonhídon 
átsétáltunk a Tiszán Borsod megyébe, 
majd a néprajzi múzeumban néztük 
meg a falusi gazdálkodás szerszámait. 
A kirándulást halászlé ebéddel zártuk.

Másrészről egymás kertjeinek 
meglátogatása ezévben újabb lendüle-
tet kapott, melynek célja a szakmai ta-
pasztalatcsere, segítő tanácsok adása.

Harmadrészt és nem utolsósorban 
Bocskaikert közösségi életében is ak-
tívan részt vettünk.

Községünk önállóvá vállalásának 
jubileumi ünnepségen elhelyeztük a 
megemlékezés koszorúját.

Tevőlegesen vettünk részt a Deb-
receni út virágágyásainak kialakítá-
sában. A szabadtéri rendezvényeken 
mindenkor szervezőként és verseny-
zőként is közreműködtünk, amelyeken 
egy főzési különdíjat, illetve a legszeb-
ben díszített sátor elismerést kaptuk.

Mozgósításunk is hozzájárult a 
Márton-napi és az Idősek napja al-
kalmából szervezett rendezvények si-
keréhez, a rendőrség vagyonvédelmi 
előadásának látogatottságához.

A közel tíz éve vezetett Kertbarátkör 
krónikájában a szakmai tanácsok is-
mertetésével, bemutatásával egészít-
jük ki fotóval illusztrált élményeinket.

A jövő évi elképzeléseinkben a 
már megkezdett úton járva tervezzük 
a további programjainkat, melyek ki-
egészítéséül élménydús hazai és kül-
honi kirándulások is szerepelnek.

Nagy Mihályné
Kertbarátkör elnöke

Újabb eredményes év a Kertbarátoknál

Tiszadobnál pontonhídon sétáltunk 
át Borsod megyébe.

A jubileumi koszorúzáson a Kertba-
rátkör tagjai is jelen voltak.
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F á j  a  f o g a  h é t v é g é n ?
A  M á t h é  Fo g á s z a t  s z om b a t o n , 

v a s á r n a p  é s  ü n n e p n a p o k o n
i s  m e g o l d j a  p ro b l é m á i t !

Tovább i in formáció:
http://mathe foga szat.hu

Cím: Debre cen, Hadházi u . 8.

Nyitvatartás:

Hétfő:      16-18 óráig
Kedd:       15-20 óráig
Szerda:     16-18 óráig
Csütörtök: 16-18 óráig
Péntek:    11-22 óráig
Szombat: 10-20 óráig
Vasárnap: 10-20 óráig

Bocskaikert Községi Önkormányzat 
híreit és információit
keresse honlapunkon!

w w w. b o c s k a i k e r t . h u

Újévi köszöntő 
Szeretetben,  egészségben
legyen részed egész évben.
Légy szerencsés ,  v idám, boldog,
fe le j tsd e l  a  bút ,  és  gondot .
Kezdődjön hát  egy új  é let :
legyen békés ,  boldog éved!

Mentovics Éva
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Bocskaikert település 2018. év-
ben is bővelkedett a Bocskai-
kert Községi Önkormányzat 

által szervezett közösségi és kulturá-
lis programokban. Önkormányzatunk 
fontosnak tartja, hogy a település inf-
rastrukturális fejlődése mellett előse-
gítse a település közösségi életének 
fejlődését is. Évről évre egye több és 
változatosabb programot kínálunk a 
Bocskaikertben élők számára, figye-
lembe véve a korosztályok különböző 
igényeit. A rendezvényeink sikeressé-
ge mögött településünk közösségei is 
ott állnak, így a közösségi összefogá-
soknak köszönhetően a programok 
egyre bővülnek és egyre színesebbek.

Majális
Az idei települési Majális is nagy ér-
deklődésre tett szert. A rendezvényre 
kilátogatókat változatos programok 
várták. A nap a már hagyományos 
főzőversennyel vette kezdetét. A gye-
rekeket ingyenes ugrálóvár, arcfes-
tés, csillámtetoválás, kézműves ud-
var, íjászat és várdobáló játék várta. 
A legkisebbek zenebölcsin vehettek 
részt. A színpadon felléptek a Bocs-
kaikerti Napsugár Óvoda óvodásai, 
a Bocskaikerti Németh László Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola néptánc művészeti csoportja, 
a Bocskaikerti Őszirózsa Népdalkör. 
Kicsik és nagyok együtt élvezhették 
a közös Táncház alkalmát, ahol haj-
dúsági tánclépéseket sajátíthattak el.

Méhészeti Szakmai 
Konferencia
A Bocskaikert Jövőjéért és Felemel-
kedéséért Alapítvány közreműködé-
sével ismét megszervezésre került 
2018. szeptember 15-én a Méhészeti 
Szakmai Konferencia, amely lehe-
tőséget teremtett arra, hogy a Haj-
dúhadházi járásban méhészettel fog-
lalkozók kisközösségeket hozzanak 
létre, szakmai tudásuk növekedjen és 
együttműködéseket alakítsanak ki. A 
konferencián méhészettel kapcsola-
tos szakmai előadások hangzottak el, 

A Majálisra kilátogatókat változatos programok várták idén is. Vidám mű-
sorral készültek a Bocskaikerti Napsugár Óvoda óvodásai is.

A Bocskaikerti Őszirózsa Népdalkör műsora is színesítette a Majális 
programját.

Bocskaikert Községi Önkormányzat 
2018 évi rendezvényei

A Méhészeti Szakmai Konferenciára távolabbi településekről is érkeztek 
méhészek. A konferencián méhészettel kapcsolatos szakmai előadások 
hangzottak el.
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valamint szakmai fórum keretében 
lehetőség nyílt a szakmai kérdések 
megbeszélésére, gyakorlati tapaszta-
latcserére és „jó gyakorlatok” megis-
merésére.

A következő előadások hangzot-
tak el:

1. előadás: Méhészeti aktualitások
Előadó: Barkó Árpád – az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület szakta-
nácsadója

2. előadás: Méhanyanevelés
Előadó: Gajdos Máté István – gazda-
sági agrármérnök, méhész, méh a nya-
nevelő

3. előadás: Konténeres méhész-
kedés
Előadó: Árgyelán János – az Orszá-
gos Magyar Méhészeti Egyesület 
szaktanácsadója

A konferencián résztvevők új 
kapcsolatokra tehettek szert, megis-
merhették méhésztársaikat és elmé-
lyíthették meglévő kapcsolataikat. A 
programra a Hajdúhadházi járásból és 
távolabbi településekről is érkeztek 
méhészek. A konferencia keretében 
megszervezésre került egy kiállítást 
is, amelyen különböző méhészeti esz-
közök, termékek, illetve információs 
paravánok mutatták be a méhészeti 
szakmát, népszerűsítették a magyar 
mézfogyasztást. A kiállítás 2 napig 
volt megtekinthető a lakosság számá-
ra. A rendezvény megszervezésével 
sikerült ápolni a Bocskaikertben és a 
Hajdúhadházi járásban élő méhész-
kedéssel foglalkozó családok hagyo-
mányait, elősegíteni a helyi méhészek 
szakmai közösséggé formálódását.

Értékeink Ünnepe
2018. szeptember 16-án került meg-
rendezésre értékeink ünnepe, a Bocs-
kaikerti Mézfesztivál, amely egyre 
népszerűbb a környező településen 
élők körében is. Ebben az évben is 
több mint ezerötszáz ember látogatott 
ki a rendezvényre. Előzetesen több 
verseny is meghirdetésre került a la-
kosság körében: főzőverseny, főzősá-
tor-díszítési verseny valamint a mézes 
süti verseny. Összesen 12 főzőcsapat 
jelentkezett a főzőversenyre és 12 
féle mézes süteménnyel neveztek be 
a mézes süti versenyre a lakosok és 
közösségek, amelynek résztvevőit és 
nyerteseit a nap végén a zsűri külön-
féle ajándékokkal jutalmazta meg.

Szőllős Sándor polgármes-
ter köszönti a Mézfesztivá-
lon megjelent lakosságot. 

Baloghné Kiss Judit jegyző és Szőllős Sándor 
polgármester díjakat adnak át a rajzverseny 
nyerteseinek. 

A Bocskaikerti Mézfesztiválon jelen volt Tasó László országgyűlési kép-
viselő a rendezvény fővédnöke, Asztalos János rendőr alezredes, kapitány-
ságvezető, valamint Dr. Tarcali Gábor Bocskaikert alpolgármestere.
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A nap során változatos progra-
mok valósultak meg. A gyerekeket 
ingyenes programok várták, mint 
a kalandpark, az állatsimogató, a 
rendőrségi bemutató, az ugrálóvár, 
a kézműves udvar, arcfestés és 
csillámtetoválás készítés, íjászat, 
ügyességi vetélkedő, zenebölcsi. 
Az egész napos rendezvény le-
hetőséget biztosított a helyi és a 
környező településeken élő kéz-
műveseknek, népművészeknek, 
mestereknek, civil szervezeteknek, 
hogy egy vásár keretében bemu-
tassák értékeiket, képességeiket. 
A „vásári forgatagban” a kiállított 
árukon kívül interaktív bemutatók 
is várták a rendezvényre kilátoga-
tókat.

A színpadi műsor keretében a 
helyi és a környező települések 
formális és informális kisközös-
ségei mutatták be hagyományőrző 
és kulturális értékeiket. A fellépők 
között volt a Hajdúsámsoni Mus-
kátli Népdalkör, a helyi általános 
iskola néptánccsoportja, a Bocs-
kaikerti Napsugár óvoda óvodásai, 
a VALCER Táncstúdió, a DFDC 
tánccsoportja. A nap Dánielfy Ger-
gely, valamint a DESPERADO 
együttes koncertjeivel zárult.

Nagyon sok embert vonzott 2018-ban is a Bocskaikerti Mézfesztivál szín-
padi programja is. A fellépők sorát vidám dalokkal a Desperado együttes 
koncertje zárta.

Idősek Napja
Októberben az Idősek Hónapja alkal-
mából köszöntve lettek a településünk 
szép korú lakosai. Az ünnepi rendez-
vényen közel százharmincan vettek 
részt. A Bocskaikerti Németh László 
Általános Iskola és AMI néptánccso-
portja néptánc csokorral köszöntötte 
a jelen lévő szép korúakat, majd meg 
is táncoltatta a lelkes, vidám közönsé-
get. Természetesen a helyi népdalkör 
tagjai is ünnepi műsorral készültek 
erre a napra. A közös vacsora után 
táncházzal folytatódott az este, amely 
feledhetetlen hangulatban telt el.

Márton Napi
Jótékonysági bál
A rendezvények sora novemberben 
a Márton Napi Jótékonysági bállal 
folytatódott, ami Bocskaikert Köz-
ség Önkormányzata, a Bocskaiker-
ti Humánszolgáltató Központ és a 
Bocskaikerti Napsugár Óvoda közös 
szervezésében valósult meg. A táncos 
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mulatságon idén százötven vendég 
vett részt, hogy jelenlétével és ado-
mányával támogassa a rendezvény 
célját: Bocskaikert zöldfelületének 
növelését. A bál nemcsak a jótékony 
cél megvalósulását jelentette, hanem 
közösségformáló ereje is szembetűnő 
volt. Településünk vállalkozói, civil 
szervezetei valamint lakosai nagy 
mennyiségű tombolatárgyat ajánlot-
tak fel. Minden felajánlást – legyen 
az készpénz, tombolatárgyak és szol-
gáltatások, munka, a rendezvényre 
fordított szabadidő, képesség vagy 
készség – és személyes részvételt ez-
úton köszönünk!

Adventi Programok
December hónapban a korábbi évek-
hez hasonlóan megszervezésre kerül-
tek az Adventi Ünnepkör programjai.
2018. december 13-án hagyományt 
ápolva az önkormányzat megrendez-
te az Idősek Adventváró Ünnepségét, 
ahol Szőllős Sándor polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlt ünneplőket. 
Az ünnepi gondolatok és műsor után 
ebéd és vidám mulatság várta a részt-
vevőket.

Végül az adventvárás vasárnapja-
in a település hagyományának meg-
felelően együtt gyújtottuk meg az 
adventi gyertyákat a templomban. A 
várakozás örömét az óvodások és is-
kolások műsorai tették ünnepélyessé 
és meghitté.

Az év végi adventi vasárnapokon a település hagyományának megfelelően az ökumenikus temlommban gyülünk 
össze, hogy meggyújtsuk az adventi gyertyákat. Az ünnepi beszédeket az óvodások és iskolások műsorai teszik  még 
emlékezetesebbé és meghitté.

Az ökumenikus temlomben megrendezett adventi gyertyagyújtásra gyüle-
keznek a település lakói.

A Márton Napi Jótékonysági bál bevételét idén is Bocskaikert zöldfelületé-
nek növelésére fordítjuk. A bálnak igazi közösségformáló ereje van.

A nap egyik sztárvendége Dánielfy 
Gergely volt, A Dal 2018 felfede-
zettje, az X-Faktor 2016-os szériá-
jának kilencedik helyezettje.
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2018. szeptember 29-én Palánki Fe-
renc római katolikus püspök részvéte-
lével püspöki szentmisével ünnepelte 
a Bocskaikerti Ökumenikus Templom 
felszentelésének 21. évfordulóját.

1997. szeptember 19-én három 
egyház – görög katolikus, refor-
mátus, római katolikus - püspökei 
felszentelték a Bocskaikerti Öku-
menikus Templomot. Dr. Keresz-
tes Szilárd, Dr. Bölcskei Gusztáv és 
Bosák Nándor akkor hivatalban lévő 
püspökök egyik közös üzenete volt a 
következő szép gondolat: „Ez az öku-
menikus templom szép eredmény és 
nagy feladat, hogy az itt élők, az egy 
templomba járó keresztények példát 
adjanak az egymás iránti türelemről, 
a kölcsönös megbecsülésről és sze-
retetről, az igazi kiengesztelődésről, 
amire oly nagy szüksége van népünk-
nek a jövő építéséhez.”

A három történelmi egyház hívei a 
Debrecen melletti töretlen lendülettel 
fejlődő Bocskaikertben 21 éve tanul-
ják e nemes feladatot, és egyben mu-
tatják a keresztényi példát mindenki-
nek, aki figyel e kis közösségre.

Bocskaikert települési önállósá-
gában egy igen fiatal közösség. 1993. 
október 15-én vált független község-
gé, és kezdte meg járni saját útját. 
Ezen úton az akkor 1300 fő körüli 
lakosságnak legelsők közötti célja 
volt a szellemi és lelki fejlődés helyi 
intézményeinek megteremtése, vagy-
is megépíteni a község saját iskoláját, 
valamint megálmodni és megvalósí-
tani az első bocskaikerti templomot.

Az iskola építése nagy lendülettel 
elkezdődött, és 1997 szeptemberére 
elkészült. Talán kevesen merték hinni 
azidőtájt, hogy 1997 szeptemberére 
a templomépítés is valósággá válik. 
Ahogy Reményik Sándor költő oly 
szépen ír versében: „A templom és az 
iskola”. Kéz a kézben szinte egyszer-
re szökik szárba Bocskaikertben, és 
bontakoztatja ki gazdag gyümölcsöt 
termő bimbóit, virágait. Ez Bocskai-
kertben így történt, mint a mesében! 
De ahhoz, hogy ez a mese valóság-
gá váljék sokak kitartó munkájára is 
szükség volt, és mindenekelőtt a Jóis-
ten gondviselésére.

1995-ben fogalmazódtak meg 
konkrétan a templomépítési elképze-
lések Bocskaikertben, s mivel mind-
három egyház egyszerre templomot 
szeretett volna, és önállóan senki nem 
látta esélyét, hogy ezt belátható időn 
belül meg tudná valósítani, ezért úgy 
döntöttek, hogy egy akkoriban úttörő-

nek számító olyan úton indulnak el, 
amin addig nagyon kevesen: közö-
sen építenek ökumenikus templomot. 
Káplár Antal Bocskaikert akkori gö-
rög katolikus vallású alpolgármestere 
felajánlotta, hogy telket adományoz 
a templomépítés céljára. Megalakult 
a templom építését kezdeményező, 
később azt megvalósító, jelenleg a 
templomot üzemeltető „Egyházaink 
Vértanúinak Emléktemploma Ala-
pítvány” Tarcali Gábor kuratóriumi 
elnök vezetésével, a három egyház 
arányos képviseletével. Miután az 
egyházi főhatóságok hivatalosan is 
áldásukat adták e nem mindennapi 
kezdeményezésre elkezdődtek az elő-
készületek.

Az alapítvány pénzgyűjtésbe kez-
dett. Kálmán Ernő bocskaikerti kö-
tődésű debreceni református vallású 
tervező mérnök vállalta, hogy térí-
tésmentesen elkészíti a templom ter-
veit. Bocskaikert önkormányzata Dr. 
Gyarmathy Kálmán polgármesterrel 
az élen igyekezett mindenben segíte-
ni a templomépítési kezdeményezést. 
Gyűltek a pénzadományok, a helyi 
hívek, a lakosság, más települések 
jószándékú emberei, számos katoli-
kus és református egyházközség, több 
külföldön élő hazánkfia igyekeztek 
hozzájárulni a templomépítéshez. A 
három püspökség is jelentős támoga-
tást küldött. A németországi Kirche in 

21 éves 
a Bocskaikerti Ökumenikus Templom
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Not egyházi szervezet Königsteinből 
jelentős pénzadományt szavazott meg 
és utalt át. De a széles körű adakozó 
kedv ellenére gyors siker nem volt 
várható, mert a templom felépíté-
séhez nagyságrendekkel több pénz 
szükségeltetett. Volt valaki az alapít-
vány kuratóriumában, aki szilárdan 
hitte, hogy emberi szorgalmunkat a 
Jóisten is értékelni fogja, és gondvi-
selésével megsegít minket. Holczer 
Gyula római katolikus kanonok – aki 
a templom szellemi atyjának is sze-
rénytelenség nélkül nevezhető – hitte, 
tudta, hogy ahol hit és akarat van, ott 
semmi nem jelenthet akadályt. Isten 
segítségében bízva, és az Ő erejére 
támaszkodva meggyőződéssel hit-
te, hogy igenis meglesz az az anyagi 
forrás, amely nélkül nem épülhet fel 
a templom. Mint később ezt megta-
pasztalhattuk Kanonok úr buzgó hite 
és könyörgése nem maradt viszonzat-
lanul Istennél: „Mielőtt kiáltanak én 
már válaszolok, még beszélnek, én 
már meghallgatom.” /Ézsaiás 65:24/

Nem sokkal később megtörtént 
az a csodaszámba illő esemény, ami 
a templom építésében új fordulatot 
hozott. Holczer Gyula kanonok úr 
akkoriban a németországi Steinberg 
városban többször helyettesítette 
Dr. Zsurkay János ott szolgáló plé-
bánost. Egyik ilyen alkalom során 
kihirdette, hogy Bocskaikertben 
templomépítésen szorgoskodnak a 
helyiek, és minden csekély pénzado-
mány nagy segítség lenne nekik. A 
mise után egy fiatalember bekopog-
tatott hozzá, és megkérdezte, meny-
nyibe kerül az a templom. Kanonok 
úr tájékoztatta, mire a fiatalember 
csak ennyit mondott: Felépítem azt a 
templomot! A történet meseszerűen 
hangzott! De valóság volt, szilárdan 
hisszük, a Jóisten gondviselő szere-
tete vette pártfogásba a bocskaikerti 
kitartó törekvést! Georg Frantz 
Xaver Rothaichner a steinbergi ró-
mai katolikus plébánia híve egyma-
ga biztosította a templomépítéshez 
szükséges sok-sok milliós összeget, 
ami, mivel azért más támogatások 
is gyűltek a végső kivitelezési ösz-
szeg mintegy 85 %-át jelentette. A 
németországi pénzadomány megér-
kezésének technikai bonyolítását a 
Debrecen-Nyíregyházi Római Kato-
likus Egyházmegye szervezte Bosák 

Nándor püspök úr irányításával, va-
lamint Dr. Zsurkay János steibergi 
plébános kinti segítségével.

A Jóisten gondviselésében minden 
adott volt ahhoz, hogy nagy lendület-
tel megindulhasson a templomépítés. 
Kálmán Ernő tervei alapján Zsuga 
Miklós hajdúnánási vállalkozó és csa-
pata egy év alatt felépítette a templo-
mot, és 1997 augusztusában már be is 
helyezték a 17 méterre magasodó to-
ronyba a Gombos Miklós őrbottyáni 
harangöntő mester által készített ha-
rangot, valamint a háromágú csúcs-
ra középre a római keresztet, balján 
a görög katolikus kettős kereszttel, 
jobbján pedig a református csillag-
gal. A belső famunkákat Vitéz Sándor 
hajdúnánási asztalos végezte. A belső 
tér művészi kivitelezése, a templom 
festményeinek elkészítése D. Király 
Sándor debreceni festőművész alkotó 
munkája.

1997. szeptember 19-én egy cso-
dálatosan szép és napos délutánon 
három egyház püspöke felszentelte 
és megáldotta a Bocskaikerti Öku-
menikus templomot. A templom 
amellett, hogy a bocskaikerti hívő 
lakosság lelki otthona lett felvállalt 
egy hármas funkciót, amelyet egyfaj-
ta küldetésként szeretne beteljesíteni. 
Ökumenikus templomként mindig is 
Krisztus gyermekeinek összetartozá-
sát szeretné hirdetni. Dr. Hollós János 
pápai prelátus görög katolikus lelkész 
kezdeményezésére a templom az egy-
házak vértanúinak is emléktemploma 
egyben. Vértanúink közös tisztelete 

is erősíti egyben a törekvéseket az 
ökumenikus egység felé, ami a XX. 
század nagy isteni ajándéka. Mind-
ezt megkoronázza a kiengesztelődés 
igénye, a kiengesztelődés utáni vágy, 
vagyis a kiengesztelődés szükségsze-
rűsége.

Így lett a bocskaikerti templom 
Ökumenikus Templom, az Egyházak 
Vértanúinak Emléktemploma, a Ki-
engesztelődés Temploma. Méretében 
és létszámában ugyan ez a templom 
kicsi, csak egy vízcsepp a végtelen 
óceánban, de szellemiségében, lel-
kületében és üzenetében egy méretén 
jóval túlmutató olyan világító gyertya 
szeretne lenni, ami egyre nagyobb 
térben kivilágosíthatja a háborgó óce-
ánt, az azon hánykolódó háborgó em-
beri lelkeket. 1997. szeptember 19-e 
óta ezekért is imádkozunk a Bocs-
kaikerti Ökumenikus Templomban. 
Minden év szeptemberében a temp-
lom egyházai közösen, ökumenikus 
szellemiségben ünneplik a felszente-
lés évfordulóját, visszaemlékeznek, 
együtt imádkoznak a kereszténység 
egységéért, a vértanúk emlékéért, va-
lamint azért a kiengesztelődésért, ami 
a kölcsönös bűnrészesség elismerése 
és egymás megkövetése révén uta-
kat kell, hogy verjen lélektől-lélekig, 
nemzettől nemzetig, egyházaktól-
egyházakig, hitektől-hitekig, kultú-
ráktól-kultúrákig.

Dr. Tarcali Gábor
alpolgármester,  kuratórium elnöke

Egyházaink Vértanúinak
Emléktemploma Alapítvány

Palánki Ferenc püspök, Tót László atya és Miklós László lelkész
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Juhász Gyula

Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl
szívemben

Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű

igézet,
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom
a világot,

S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet

a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,

Ilyenkor decemberben. 

…És valahol csak kétkedő
beszédet

Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk

rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Békés ünnepeket,
sikerekben gazdag

Boldog Új Évet kíván
Szőllős Sándor polgármester
Baloghné Kiss Judit jegyző

és Bocskaikert Községi 
Önkormányzat 

képviselő-testülete!


