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Korlátok és lehetőségek

Az Advent időszakában álta-
lában elcsendesedik a világ, 
az egész éves hajtás után 

mindenki várja a családi együttlétet, 
Karácsonyt, és hangolódunk az Új 
évre. Előkerülnek jótulajdonságaink 
is, amit évközben számtalanszor 
háttérbe szorítunk akaratlanul és 
szándékosan annak érdekében, hogy 
elérjük céljainkat, a mindennapi csa-
tározásokból győztesen kerüljünk 
ki. A mostani készülődés a korábbi 
szokatlan évvégéktől is gondokkal 
terheltebb, amire rátesz egy lapáttal a 
szenzációvadász média, a sokkolásra 
és frusztrálásra berendezkedett kom-
munikációs környezetünk. „Itt, van 
…!”, „Megvan …!”, „Kiderült…!”, 
„Mutatjuk…!”, – olvassuk, vagy 
halljuk a figyelem felhívó szavakat, 
hogy valami szenzáció, vagy külön-
leges, ingerküszöböt átlépő hír kö-
vetkezik. Az ingerküszöböt minden-
kiben felsrófolták, ugyanis a hírek, 
híradások mindegyike legalább 4-5 
megdöbbentő, sokkoló eseménnyel 
hangol bennünket félóránként, vagy 
a hangosabbra beállított „Rendkívüli 
hírek!”, a piros betűs kiemelésekről 
nem is beszélve! Egyelőre lehetet-
lennek tűnő vállalkozás ebből a kon-
textusból kitörni, az élet szállítja a 

felzaklató, idegesítő és megdöbbentő 
valóságot. Migrációs válság, Covid 
járvány, háború, energiaválság és az 
egyre jobban kibontakozó minden 
területre kiterjedő gazdasági válság 
keseríti a vágyott ünnepi hangulatot, 
pedig már nagyon jár nekünk a nyu-
galom és béke. A megszokott „csak 
rosszabb ne legyen” jókívánság most 
is fontos, és ebben most is reményke-
dünk. Reálisan értékelve a jelenlegi 
helyzetet, kevés okunk lenne a biza-
kodásra, ha egyúttal ezek a béklyók 
és korlátok nem hívnák fel a figyel-
münket a kínálkozó lehetőségre is.

Az utóbbi évtizedekben látványo-
san megerősödött magyar gazdasági 
elit, a stabil ipari és szolgáltató szek-
tor, a kereskedelmi hálózatok után 
létező jól működő közepes és szá-
mos kisvállalkozás, a jelen és a jövő 
nyerteseinek számító agrárszektor 
után komoly szakadék tátong. A tő-
kehiányos, a másod-, harmadkézből 
munkához jutó és a sokszor kény-
szerből létrehozott vállalkozások, az 
alkalmazotti, közalkalmazotti, és ál-
talában a vidéki munkavállalói réteg 
nagy bajban van.

A tovább gazdagodó főváros és 
agglomerációja, az ipari és idegen-
forgalmi centrumok, valamint az új 

gazdasági erőterek mindent elvisz-
nek. A nagyvállalatok központja, 
pénzügyi befektetőcsoportok és a 
jelentősebb vállalkozások közel 70 
%-a, illetve a teljes pénzügyi szektor 
Budapesten, Közép-Magyarországon 
és a Dunántúlon, de nem a Tiszántú-
lon van!

Budapesthez kapcsolódik a ma-
gyar GDP, vagyis az ország éves ter-
melésének, fogyasztásának és beru-
házásának 63 %-a. A fővárosban az 
egy főre eső GDP az Európai Unió 
átlagának másfészerese, 153 %-a, 
magasabb mint Bécsben, Berlinben, 
vagy éppen Madridban. A mi régi-
ónkban ez a képzett mérőszám az 
uniós átlag 46 %-a, ami 30 éve szinte 
változatlan, mindössze 3 %-ot javult!

Hol itt a lehetőség? A mai kifeje-
zetten nehéz, idegesítő helyzetben, 
érezhetően romló kilátásokkal le-
het-e egyáltalán, tudunk lehetőségek-
ről beszélni?

A kiugró ütemű és páratlan dina-
mikájú debreceni fejlesztések azt a 
politikai szándékot mutatják, hogy 
meg kell szüntetni az egyközpontú-
ságot és lépéseket kell tenni a keleti 
régió felzárkóztatására. Ehhez azon-
ban több évtized kell, gyermekeink 
talán, de unokáink mindenképpen 
látni fogják, ezért is fel kellene gyor-
sítani a folyamatot. Ez elsősorban a 
politikai mezőnyben történhet, soha-
sem egyszerű midig tele van akadá-
lyokkal, de rajta vagyunk.

A lendületet fékező idő és fizikai 
korlátokat látva többet kellene vi-
szont foglalkoznunk azzal, ami kö-
rülvesz bennünket, ami adottságként 
velünk van és a miénk.

Ezek mi magunk vagyunk, az 
egyén, az itt élő közösség, mint a 
legfontosabb erőforrása, záloga a 
változásnak és a sikernek, valameny-
nyi térségben. Meg kellene erősíteni 
azt a muníciót, amit magunkban hor-
dozunk: a kitartó szorgalmat, a kez-
deményezőkészséget, a bátorságot 
és a partnerséget, ami az ezredfor-
duló környékén és az előző évtized 
elején kihozott a bajból és felemelt 
bennünket!

Az alig javuló fejlettségi mutatók 
ellenére egy kifejezetten termékeny 
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évtized van mögöttünk, minden te-
rületen szemmel látható a fejlődés, a 
családok, az egyének, a közösségek 
a vállalkozások, a munkavállalók 
gyarapodása is. A meghatározó befo-
lyással bíró káros külső körülmények 
miatt, és helyenként a túlzó optimiz-
mus következményeként azonban ez 
időlegesen fékeződik, megtorpan.

Ne legyen kétségünk afelől, hogy 
az európai gazdaságot vezető, sok-
szor inkább félrevezető erői sokáig 
tűrik a profitjuk elmaradását, meg 
fogják találni (vagy ki fogják nyom-
tatni) a fellendülés eszközeit.

Magyarország a beruházások elő-
rehozásával tudott kilábalni a világ-
járvány okozta sokkból és most is 
erre készülünk. Addig azonban lenne 
idő magunkkal, az egyetlen és megis-
mételhetetlen, mégis rohanó életünk-
kel, egymással többet foglalkozni, 
megerősíteni egymást és megerősöd-
ni egymásban.

Most lassabb lesz az évkezdés, 
talán nehezebb is, mint amilyennek 
egyelőre érezzük. Ez a váratlan hely-
zet lehetőséget adhat arra is, hogy 
a mindennapi élet szépségeivel, a 
családdal, a rokonokkal, barátok-
kal, munkatársakkal többet foglal-
kozzunk, segítsünk, akinek tudunk 
és maradjunk olyanok, mint ami-
lyenné képesek leszünk átalakulni a 
KisJézus érkezésére.

Mindenkiben meg van erre az 
igény, de ahogyan és amilyen sebes-
séggel hajtunk, néha még az idő is 
lemarad tőlünk.

Reményeim szerint el fog jönni a 
kiegyezés, nyomában megkezdődhet 
a kilábalás, ezért tavasszal elő kell 
venni a meglévő terveket, fel kell 
vérteznünk magunkat és egy újabb 
lendülettel rá kell fordulni a jövő új 
útjára.

Most azonban legyünk olyanok, 
mint amilyenek valójában vagyunk, 
jók és türelmesek, megértők és támo-
gatók, szerethetők és arra méltók.

Legyen Áldott, Boldog
és Eredményekben Gazdag

Új Évünk!

Tasó László
országgyűlési képviselő
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Bocskaikert idén ünnepelte az 
önállóvá válásának 29. év-
fordulóját. Rendkívül büsz-

kék vagyunk az azóta eltelt időszak 
eredményeire. Bocskaikert egyike 
Hajdú-Bihar megye három legdina-
mikusabban fejlődő településeinek. 
Köszönettel tartozunk, azoknak az 
embereknek a munkájáért, akik kihar-
colták Bocskaikert önállóvá válását, 
és azoknak az embereknek is, akik 
elősegítették és támogatták az eltelt 
29 év töretlen fejlődését.

2022. egy rendkívül sajátosnak 
mondható év volt, amelyre nagymér-
tékben rányomta a bélyegét a szomszé-
dos országban zajló háború, és annak 
káros következményei. Hatása az egész 
világon érezhető a mai napig. Még sú-
lyosabb következményeivel – sajnos 
– 2023-ban is kell számolnunk. Orszá-
gosan és helyi szinten is elsősorban az 
emelkedő infláció és az egyre maga-
sabb energiaárak elleni védekezés fel-
adatai határozták meg munkánkat.

Költségvetés
Önkormányzatunk 2022-ben nagy-
ságrendileg 800 millió forintból gaz-
dálkodott. A megváltozott és egyre 
nehezebbé váló körülmények megne-
hezítették a mindennapi feladatellátá-
sunk tervezését és annak végrehajtá-
sát. Sikerült biztosítanunk a forrásokat 
a kötelező feladataink ellátásához, 
az intézményeink működtetéséhez és 
saját erőből megvalósult beruházások 
kivitelezéséhez. Gazdálkodásunkat és 
költségvetésünket úgy terveztük, hogy 
a megjelent pályázatokhoz szükséges 
önrész biztosítására, a szakhatósági 
engedélyek beszerzésére, a tervdoku-
mentációk elkészíttetésére a fedezet 
rendelkezésre álljon.

Pályázati forrásból 
megvalósított fejlesz-
téseink:

- A Magyar Falu Program keretén 
belül járdaépítésre 9.962.991 Ft 
értékű támogatást nyertünk. A 
beruházás a Németh László úton 
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(Debreceni-Pillangó út közötti 
szakaszon) valósult meg.

- A Magyar Falu Program keretén 
belül 44.968.238 Ft értékű tá-
mogatást nyertünk útalap készí-
tésre. A beruházás a Veres Péter 
úton került megvalósításra.

- Külterületi utak fejlesztésére 
119.412.015 Ft értékű támo-
gatást nyertünk, amelyből a 
Fenyves út aszfaltozását való-
sítjuk meg. A beruházás megva-
lósításához önkormányzatunk 
8.012.003 Ft önrészt biztosít.

Polgármesteri beszámoló 
a 2022-ben végzett munkáról

- Top Plusz pályázati forrás-
ból önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítésére 
108.000.007 Ft értékű támo-
gatást nyertünk. A beruházás 
keretén belül napelem kerül az 
óvoda, az iskola és a hivatal te-
tőszerkezetére, és kicseréljük az 
óvoda gázkazánját is.

- Top Plusz pályázati forrásból 
az óvoda épületének két új cso-
portszobával történő bővítésére 
201.203.763 Ft értékű támoga-
tást nyertünk.

Önerőből megvalósí-
tott fejlesztéseink:

- könyvtárunk eszköz- és könyvál-
lományát idén is sikerült fejlesz-
teni és bővíteni,

- könyvtárunk épületébe klímát 
építettünk be,

- kijavításra kerültek a kátyúk az 
aszfaltos útjainkon,

- útjavítási munkálatokat végeztünk 
tavasszal és ősszel, kővel kátyúz-
tuk ki földútjainkat,

- közlekedési tükröket helyeztünk 
ki több helyszínre,

- újrafestettük több útkeresztező-
désben az aszfaltjeleket,

- új fekvőrendőr került kiépítésre,
- új hulladékgyűjtő konténert vásá-

roltunk,
- új óvodai eszközöket vásároltunk 

a csoportokba,
- új bölcsődei eszközöket vásárol-

tunk a csoportokba,
- baba-mama sarok került kialakí-

tásra a Humánszolgáltató Köz-
pont épületében,

- saját forrásból 21 db vérszilvát, a 
Településfásítási Program keretén 
belül 30 db nyírfát ültettünk el 
településünkön,

- adományt gyűjtöttünk az Ukraj-
nából menekült emberek számára, 
amelyet a segélyszervezetek se-
gítségével eljuttattunk a rászorul-
tak részére,

- önkormányzatunk idén is vásárlá-
si utalványt adott a 65. életévüket 
betöltött személyek részére 5.000 
Ft értékben,

- önkormányzatunk idén is vásár-
lási utalványt adott az újszülöttek 
részére 15.000 Ft értékben, cse-
csemő-csomag formájában,

- idén is eredményesen pályáztunk 
a szociális tűzifa programban. A 
pályázaton mintegy 3,5 millió Ft 
támogatást nyertünk, amelyből 
165 m3 keménylombos tűzifát 
vásároltunk. A pályázathoz 1,3 
millió Ft önrészt biztosítottunk és 
a tűzifa kiszállításának költségét 
is vállaltuk. A tűzifa a jogosultak 
részére 2023. február 15-ig kerül 
kiszállításra.

A Magyar Falu Program keretében útalap került kialakításra a Veres 
Péter úton, valamint járdaépítés valósult meg a Németh László úton.

Látványterv az óvoda épületének két új csoportszobával történő bővítéséről.

Tavasszal és ősszel útjavítási munkálatokat végeztünk, kővel kátyúztuk 
ki földútjainkat.

Közlekedési tükröket helyeztünk ki több helyszínre, új fekvőrendőr ke-
rült kiépítésre, újrafestettük több útkereszteződésben az aszfaltjeleket.
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Hamarosan megérkezik a támogatói 
döntés a Top Plusz belterületi utak 
aszfaltozására benyújtott pályáza-
tunkról. A nagyságrendileg 250 mil-
lió Ft értékű támogatást:

- a Gulyás Pál út
- a Fazekas út
- a Németh László út (Debreceni-

Pillangó út közötti szakasz) asz-
faltozására fordítjuk.

Várjuk a döntést a Top Plusz – Élhető 
települések pályázatunk elbírálásáról. 
A 87.493.352 Ft értékű támogatásból 
járdát kívánunk építeni a Teleki úton. 
Zebrát szeretnénk kialakítani a Dió-
fa-Teleki út és az Állomás-Monostori 
út közelében lévő buszmegállókhoz, 
ezáltal biztosítva a gyalogosok biz-
tonságos átkelését a 4. számú főúton. 
Továbbá folytatni akarjuk a felszíni 
csapadékvíz-elvezető zárt árkok ki-
építését pályázati forrásból.

Várjuk a további pályázati kiírá-
sokat, elsősorban aszfaltozott utak és 
járdák kialakítására szeretnénk pályá-
zatokat benyújtani.

Folytatni kívánjuk az önerőből ki-
építésre kerülő útalap- és járdaépítést.

Közérdekű
Önkormányzatunk honlapján folya-
matosan frissülnek az aktuális és 
közérdekű információk. Igyekszünk 
megfelelő tájékoztatást nyújtani a 
testületi ülések, falugyűlés, a szelek-
tív hulladékgyűjtés, áramszünet stb. 
időpontjáról.

Kérem, látogassák honlapunkat, 
kövessék figyelemmel az önkor-
mányzatunk Facebook-oldalát, vala-
mint a hirdetőtábláinkon megjelenő 
információkat!

Sajnos idén is több alkalommal 
fordult elő áramszünet Bocskaikert-
ben. Részben a hálózat meghibáso-
dása, vagy a viharos időjárás miatti 
fakidőlés, vezetékszakadás, illetve 
közlekedési baleset miatti oszlop ki-
dőlés okozott áramkimaradást.

A lakosságot nagyon hátrányosan 
érintik ezek az áramszünetek, hiszen 
nagyon sok ember dolgozik otthon-
ról, akiknek a munkája szinte teljesen 
ellehetetlenül ezen probléma fennál-
lása esetén. Személyesen és írásban 
is jeleztem az E.on, mint szolgáltató 
felé, hogy a lakosság bár nehezen, 
de megérti, ha vihar, baleset stb. mi-

att következik ez be településünkön. 
Viszont amennyiben hibafeltárást, 
hibaelhárítást, hálózatbővítést végez-
nek, akkor ezekről a munkálatokról 
lehetőleg időben és előre értesítsék a 
lakosságot és az önkormányzatunkat, 
hogy minden érintett tervezni tudja a 
munkáját és napi teendőit. Levelem-
ben jeleztem továbbá a szolgáltató 

A Hajdú-Bihar Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház jóvoltából a 
Humánszolgáltató Központ épületében baba-mama sarok került kialakításra

Adományt gyűjtöttünk az Ukrajnából, a háború elől menekülő emberek 
számára, amelyet segélyszervezetek segítségével juttattunk el számukra.

Idén a megszokott rendezvényeink többségét sikerült megszervezni. Meg-
tartottuk a nagy érdeklődést kiváltó Mézfesztivált is, amelyen a kiemelt 
fellépő a „Josh és Betti” volt.

A Településfásítási Program keretén belül 30 db nyírfát, saját forrásból 
pedig 21 db vérszilvát ültettünk el településünkön.

felé, hogy Bocskaikert lakossága fo-
lyamatosan növekszik. Sokan köl-
töznek településünkre, illetve sok új 
ház is épül. A meglévő hálózat ezért 
folyamatosan terhelődik, ez számos 
hibát és áramkimaradást okozhat. 
Kértem a szolgáltatót, hogy az egyre 
növekvő fogyasztói kapacitás meg-
felelő kiszolgálása érdekében végez-

zen felméréseket és fejlesztéseket a 
biztonságos és megfelelő színvonalú 
szolgáltatás biztosítása érdekében. A 
felmérések eredményeiről és a vár-
ható fejlesztésekről szintén kérjük 
a lakosság és az önkormányzat tájé-
koztatását!

Levélben fordultam az ivóvíz-
szolgáltatóhoz is, hogy a továbbiak-
ban folytassunk egyeztetést Bocskai-
kert ivóvízellátásának fejlesztéséről.

Itt is leírtam, hogy a növekvő la-
kosság létszám miatt, a meglévő há-
lózat folyamatosan terhelődik, ez 
pedig jelenleg is ellátási és működé-
si zavarokat okoz. Fejleszteni kell a 
meglévő ivóvízvezeték kapacitását, 
hogy elegendő és megfelelő legyen 
az ivóvíz-ellátásunk. Belterületen egy 
víztorony építése tudná segíteni a la-
kosság megfelelő ivóvízellátását, de a 
külterületeinken is hozzá kell kezdeni 
a gerincvezeték kiépítéséhez.

Levélben fordultam a Volánbusz 
Zrt. felé a 2023-as menetrenddel kap-
csolatban. Fontosnak tartjuk, hogy 
megfelelően tudjanak utazni a Bocs-
kaikertből busszal közlekedők.

Folyamatban van a Budapest-Zá-
hony vasútvonal tervezett felújítása, 
a 4. számú főút 2x2 sávos bővítése, 
a Pallag-Bocskaikert közötti kerék-
párút kiépítése, ezekkel kapcsolatban 
folyamatos az egyeztetés.

Kéréssel fordultam a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt. vezetőjéhez külterü-
leti zebra kiépítése ügyében. Kértem, 
hogy vizsgálják meg, hogyan lehetne 
zebrát kiépíteni, a 4. számú főút Mo-
nostordűlő, Homok út közelében lévő 
buszmegállópár biztonságos megkö-
zelítése érdekében.

Több pénzintézettel folytattam 
egyeztetést annak érdekében, hogy 
ismét legyen ATM és bankfiók Bocs-
kaikertben. Önkormányzatunk min-
den megbeszélésen felajánlotta, hogy 
ingyenesen biztosít területet az ATM 
részére a termelői piacunk udvarán.

Legutóbb a K&H Bank munka-
társaival folytattunk, több alkalom-
mal egyeztetést, ahol tájékoztatást 
kaptunk arról, hogy milyen feltételek 
teljesülése esetén tudna a pénzintézet 
ATM-et telepíteni Bocskaikertbe. A 
bank képviselője a bank szolgáltatá-
sairól már több alkalommal hirdetett 
meg és tartott előadást a lakosság ré-
szére. folytatás a 8. oldalon

Megtartottuk a nemzeti és állami ünnepi megemlékezéseinket is, közöt-
tük fáklyás felvonulást az 1956-os forradalom és szabadságharc mártír-
jainak emlékére.
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Rendezvények
Idén a megszokott rendezvényeink 
többségét sikerült megszervezni. Meg-
tartottuk a nemzeti és állami ünnepi 
megemlékezéseinket és a hagyomá-
nyosnak számító saját rendezvénye-
inket is. A kiemelt érdeklődést kiváltó 
Mézfesztivált is megtartottuk, ahogyan 
az adventi programsorozatot is. A pia-
cunk területén felállításra, feldíszítésre 
és kivilágításra került Bocskaikert ka-
rácsonyfája. Több kézműves foglal-
kozást, fiataloknak szóló programokat 
és játszóházakat szerveztünk. Sikerült 
megrendezni a karácsonyi vásárt is 
a piacon. Szeretném megköszönni a 
dolgozóink és a rendezvényeink, ját-
szóházi programjaink szervezőinek és 
lebonyolítóinak a munkáját!

Polgárőrség
A polgárőrség tagjai rendszeresen jár-
őröznek településünkön. A polgárőrség 
és a rendőrség együttműködése évek 
óta hatékony és eredményes. A Bocs-
kaikert Polgárőr Egyesület rendszeres 
támogatást kap az Országos Polgárőr 
Szövetségtől és helyi vállalkozóktól. A 
támogatások üzemanyag és felszerelés 
vásárlására, illetve az egyesület műkö-
désére kerülnek felhasználásra.

Köszönetet szeretnék mondani 
polgárőreinknek az ingyen elvégzett 
munkájukért, a polgárőrséget támo-
gató személyeknek, vállalkozóknak 
pedig az önzetlen anyagi és erkölcsi 
támogatásukért.

Szőllős Sándor
polgármester

A piacunk területén 
2022-ben is felállítás-
ra, feldíszítésre és ki-
világításra került Bocs-
kaikert karácsonyfája. 
Az adventi program-
sorozat keretében négy 
vasárnapon adventváró 
alkalmakat rendeztünk 
az ökumenikus temp-
lomban.

A növényvédelem, növényor-
voslás terén végzett kiemel-
kedő munkájáért, valamint a 

szakterület vezető testületében vég-
zett magas szintű irányító tevékenysé-
ge elismeréseként Dr. Áder János Ma-
gyarország köztársasági elnöke 2022. 
március 15-e alkalmából a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje állami ki-
tüntetést adományozta Dr. Tarcali Gá-
bornak, a Magyar Növényvédő Mér-
nöki és Növényorvosi Kamara volt 
elnökének, jelenlegi alelnökének, a 
Debreceni Egyetem Mezőgazdasági-, 
Élelmiszertudományi- és Környezet-
gazdálkodási Kar Növényvédelmi In-
tézete tudományos főmunkatársának, 
Bocskaikert alpolgármesterének. A 
kitüntetést Dr. Nagy István agrármi-
niszter adta át 2022. március 11-én 
az Agrárminisztérium március 15-e 
alkalmából rendezett kitüntetés átadó 
ünnepségén.

Tarcali Gábor 1965. augusztus 31-
én született Debrecenben. Szüleivel 
és három testvérével Nyíradony-Sza-
kolykertben éltek 14 éves koráig. Ál-
talános iskolai tanulmányait a Nyír-
adonyi Általános Iskolában végezte. 
1979-ben a Tarcali család Bocskaikert-
ben telepedett le. Tarcali Gábor ekkor 
kezdte szakközépiskolai tanulmányait 
Debrecen-Pallagon a Balásházy János 
Mezőgazdasági Szakközépiskolában 
az akkor először indult növényvéde-
lem szakon. Az 1983. évi érettségi 
vizsgát követően a Karcagi Növényvé-
delmi Szakközépiskolában növényter-
mesztő és növényvédelmi technikusi 
oklevelet szerzett 1985-ben. 1997-től 
2002-ig a Debreceni Agrártudományi 
Egyetemen tanult, és általános agrár-
mérnöki diplomát szerzett növényvé-
delmi szakirányon.

2002-től a Debreceni Egyetem ag-
rártudományi karának Növényvédel-
mi Tanszékénél növényvédelmet ta-
nít. 2006-tól tudományos munkatárs, 
2013-tól tudományos főmunkatárs az 
időközben Növényvédelmi Intézetté 
vált egyetemi szervezeti egységnél. 
2020-tól a Növényvédelmi Intézet 
növénykórtan oktatásának tantárgy-
felelős oktatója, valamint más nö-

vényvédelmi témájú tárgyak oktatója. 
2007-ben megszerezte Ph.D. tudomá-
nyos fokozatát. Számos tudományos 
publikáció szerzője. Közreműködött 
több hazai és nemzetközi tudomá-
nyos projektben. Részt vett számos 
nemzetközi konferencián, növény-
védelmi szakmai előadásokat tartott 
több távoli országban, többek között 
Indiában, Kínában, Nepálban, Irán-
ban, Brazíliában. 2020-tól az egye-
temi képzés keretében részt vesz 
külföldi növényorvos MSc hallgatók 
oktatásában.

Tarcali Gábor egyetemi munkája 
mellett hosszú ideje aktívan részt vesz 
szakmai közéleti tevékenységekben. 
2003-tól tagja a Magyar Növényvédő 
Mérnöki és Növényorvosi Kamará-
nak. 2013-tól 2021-ig a Magyar Nö-
vényvédő Mérnöki és Növényorvosi 
Kamara országos elnöke, jelenleg al-
elnöke, illetve a Hajdú-Bihar Megyei 
Területi szervezet elnöke. 2022-től 
a Magyar Növényvédelmi Társaság 
alelnöke. 2014-től a miniszter ál-
tal kinevezett tagja az FM/AM Nö-
vényvédelmi Bizottságának. 2019-
től 2022-ig tagja a Nemzeti Agrár 
Tanácsadási Bizottságnak. Szakmai 
zsűritagja az Év Agrárszakembere 
versenynek. Tagja a Magyar Szakmai 
Kamarák Országos Szövetsége veze-
tő testületének.

Tarcali Gábor 28 éve végez köz-
életi tevékenységet Bocskaikertben. 

1994-től a település önkormányzati 
képviselője. 2010-től Bocskaikert al-
polgármestere. Alapító kuratóriumi 
elnöke az Egyházaink Vértanúinak 
Emléktemploma Alapítványnak, ve-
zetésével felépíttették, és a mai napig 
működtetik Bocskaikert templomát, 
a Bocskaikerti Ökumenikus Templo-
mot, amely templom nem csak egy 
egyszerű egyházi épület, hanem há-
rom egyház – római katolikus, refor-
mátus, görög katolikus – ökumenikus 
együttműködésének kiváló szimbólu-
ma, a közös történelmi múlt sérelmei 
kiengesztelődésének a temploma, a 
magyar egyházak vértanúinak emlék-
temploma, a keresztény ökumenikus 
közösségépítés igazi hazai úttörője.

Állami kitüntetést kapott
Dr. Tarcali Gábor, Bocskaikert alpolgármestere

Dr. Nagy István agrárminiszter és Dr. Tarcali Gábor alpolgármester
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Jegyzői tájékoztatás
A Polgármesteri Hivatal 
tájékoztatója 
I. Új lakás építése esetén mikor 
kaphatok lakcímkártyát?
Ahhoz, hogy az új lakásba költözés-
kor lakcímet igazoló hatósági iga-
zolványt tudjon kérni a tulajdonos, 
általánosságban 4 pontból álló folya-
matra van szükség.

1. Először az építésügyi hatóság 
(Hajdú-Bihar Megyei Kormány-
hivatal Építésügyi és Örökség-
védelmi Főosztály, cím: 4025 
Debrecen, Hatvan u. 16.) ad ki 
egy igazolást (leggyakrabban 
hatósági bizonyítványt, nagyobb 
épületek esetében használatba-
vételi engedélyt), hogy az épület 
felépítése megtörtént.

2. Az új épület ingatlan-nyilvántartá-
si feltüntetéséhez szükséges egy 
ingatlan-nyilvántartási kérelmet 
benyújtani a területileg illetékes 
Földhivatalhoz (Bocskaikertben 
a Hajdú-Bihar Megyei Kormány-
hivatal Földhivatali Főosztály 
cím: 4024 Debrecen, Kossuth u. 
12-14.). A kérelem melléklete-
ként csatolni kell az építésügyi 
hatóságtól kapott igazolást – ha-
tósági bizonyítványt vagy hasz-
nálatbavételi engedélyt –, és a 
változásokat ábrázoló vázrajzot.
A törvény az építtetőt teszi köte-
lessé az épületfeltüntetési vázrajz 
benyújtására. Az építtető általá-
ban a tulajdonos, de előfordul az 
is, hogy egy beruházó cég építteti 
meg az ingatlant, és a kész épületet 
adja el. Az ilyen esetekben a ve-
vőnek érdemes ellenőriznie, hogy 
az építtető elintézte-e az épületfel-
tüntetést. Alapvetően, amikor egy 
ház felépül, az építtetőnek meg 
kell rendelnie egy földmérőtől az 
épület feltüntetését. 

3. Amint az épület feltüntetésre ke-
rült a tulajdoni lapon, meg kell 
keresni az ingatlan fekvése sze-
rinti település polgármesteri 
hivatalát házszámrendezés cél-
jából. Ehhez adatokra van szük-
ség, amelyet a kormányhivatal 
az épület feltüntetésekor meg-
küld a polgármesteri hivatalnak. 

Poroszlay út 20. sz. alatti címre.
Kérem a Tisztelt lakosokat, hogy 

akik Bocskaikertben ingatlant vásá-
roltak vagy adtak el és még nem je-
lentették be ennek tényét, a fent leír-
taknak megfelelően pótolják azt.

Amennyiben ezzel kapcsolatban 
bármilyen kérdés merül fel, a hiva-
tal adóügyi ügyintézője szívesen áll 
rendelkezésükre személyesen ügyfél-
fogadási időben, vagy az 52/583-456-
os telefonszámon, vagy a csuzi@
bocskaikert.hu email címen.

Szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy a következő 3 feltétel 
együttes fennállása esetén mentesül 
az adófizetési kötelezettség alól, aki 

1. a 70. életévét betöltötte, 
2. az adó alapját képező ingatlanon 

– a központi személyi-adat- és 
lakcímnyilvántartásból lekérde-
zett adatok alapján igazolhatóan 
– nyilatkozat alapján egyedül él 

3. és a lakcímnyilvántartás szabá-
lyai szerint állandó lakosként az 
ingatlanra be van jelentkezve. 

A mentesség az adózót valamennyi 
feltétel bekövetkeztését követő év 
első napjától illeti meg.

III. Telek vásárlása
Mielőtt telket vásárolnak, építkeznek, 
kérjük a Tisztelt Beköltözőket, hogy 
jöjjenek be a polgármesteri hivatalba 
egyeztetni az építési szabályokról, 
megfelelő-e a telek arra, amire hasz-
nálni kívánják, nincsenek-e akadá-
lyok, amik miatt a tervezett ház meg-
építése akadályba ütközik. pl.

• szeretnék megosztani a telket, de 
az ingatlan nagysága nem akko-
ra, hogy lehetséges legyen,

• ikerházat szeretnének, de a te-
leknagyság, telekszélesség nem 
megfelelő,

• üzletet, vállalkozást szeretnének, 
de a helyi építési szabályzat nem 
engedi az adott településrészen 
azt (pl. autószerelő műhely),

• a tervezett épületnél túl kicsi lett 
az oldaltávolság, túl magas lett 
az építmény,

• a szabályozási vonal miatt köz-
műveket nem kell-e bentebb ten-
ni, ami jelentősen emeli a költsé-
geket.

Amennyiben még nem érkeztek 
meg az adatok, ezt meg kell kér-
ni a kormányhivataltól. Amint a 
véglegessé vált határozat is ren-
delkezésre áll – amikor csak épü-
letet kell feltüntetni, elegendő 
egy igazolás –, utána már csak 
egy lépés maradt:

4. Be kell fáradni bármelyik kor-
mányablakba (Bocskaikert vo-
natkozásában Hajdúhadházi 
Járási Hivatal Kormányablak 
Osztályához szoktak fordulni az 
ügyfelek, de lehet más kormány-
ablakhoz is menni pl. Debrecen-
ben) lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány igénylése céljából, 
amihez kell a szállásadó (pl. tu-
lajdonos) hozzájárulása is.

II. Adófizetési kötelezettség
Bocskaikert Község Önkormányza-
ta Képviselő-testületének 30/2012. 
(XII. 17.) önkormányzati rendeletével 
(továbbiakban Rendelet) Bocskaikert 
Község közigazgatási területén hatá-
rozatlan időre bevezette a magánsze-
mélyek kommunális adóját.

A Rendelet 1. §-a értelmében az 
adó tárgya a lakás és nem lakás cél-
jára szolgáló épület, épületrész, va-
lamint a beépítetlen földrészlet tulaj-
donjog (telek). 

Az adózás rendjéről szóló 2017. 
évi CL. törvény (Art) 18.§-a alapján 
„az adózó az önkormányzati adóható-
ság hatáskörébe tartozó adó esetén az 
adókötelezettség keletkezését, annak 
bekövetkezésétől számított 15 napon 
belül – erre rendszeresített nyomtat-
ványon – jelenti be az önkormányzati 
adóhatósághoz.”

Adózónak minden olyan adatot, 
tényt vagy egyéb körülményt be kell 
jelentenie, amely az adófizetési köte-
lezettségével kapcsolatban van, vagy-
is azt módosítja, megszünteti. 

Az adatbejelentés megtehető 
a Bocskaikert honlapján találha-
tó „nyomtatványok” fül alatt lévő 
nyomtatványon, vagy elektronikusan 
a szintén itt található https://ohp-20.
asp.lgov.hu/nyitolap linken. A papír 
alapú nyomtatvány leadható a pol-
gármesteri Hivatalban személyesen 
ügyfélfogadási időben, vagy postai 
úton elküldhető: 4241 Bocskaikert, 
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élelmiszer boltunkban mindenfajta alapvető élelmiszert megtalálhatnak!
Csemege pult, több fajta felvágott, szalonna, kolbász, sajtok!

Mirelit termékek!  Zöldségek és gyümölcsök! 
Vegyi áruk, tisztítószerek, kozmetikai termékek, parfümök, papír-írószerek,

Hűtött italok nagy mennyiségben, alkoholok, sör, bor, pálinkák 
és nagy választékban minőségi alkoholok!

Gázcsere telep is vagyunk!
Az élelmiszer bolt tiszta és rendezett!

Szeretettel várunk minden kedves vásárlót! 

KERT ABC

Nyitvatartás:
Hétfőtől Szombatig  6:00 – 20:00
Vasárnap:                 7:00 – 19:00

Bocskaikert
Homok u. 10.

IV. Kerítés építése, térkövezés az 
ingatlan előtt

• Kiemelném új kerítést építe-
ni csak a szabályozási vonalra, 
vagy azon belülre lehet a saját 
telken. Ez a szabály vonatkozik 
arra a régi kerítésre is, amelyet 
lebontanak, és egy új kerítést épí-
tenek a helyére.

• Szabályozva van az is, milyen 
anyagból, milyen színből építhe-
tő kerítés.

• Ha a kerítést a szabályozási vonal 
miatt bentebb kell rakni, figyelni 
kell rá, nem esik-e bele közmű, 
aminek az áthelyezése jelentős 
költséggel jár, de kötelező, köz-
területen nem maradhat.

• Ha a kapubejáró elé szeretnének 
térkövet rakni kiemelten közte-
rületre, ehhez is meg kell keresni 
az önkormányzatot.

Összefoglalva mind a kerítés építése, 
mind a közterületen történő térkő/be-
járat kialakítása is településképi beje-
lentéshez kötött, amit az önkormány-
zatnál kell kezdeményezni.

V. Közterületek tisztántartása
Az ingatlanok előtti járdaszakasz 
folyamatos tisztántartásáról, a hó el-
takarításáról, a síkos járdaszakasz 
(járda hiányában 1 méter széles te-
rületsáv járda melletti zöldsáv ese-
tén az úttestig terjedő teljes terület) 
síktalanításáról, gyomtalanításáról 
a gyalogos közlekedést akadályozó 
gallyak eltávolításáról, az ingatlan 
tulajdonosa, kezelője, használója, 
(a továbbiakban tulajdonos) köteles 
gondoskodni.

Azon ingatlanok tulajdonosai, 
akik nem tartózkodnak rendszere-
sen Bocskaikert községben, bármely 
szolgáltató igénybevételével köte-
lesek az ingatlan előtti járdaszakasz 
fenti bekezdésben foglaltak teljesíté-
sét biztosítani.

A gondozatlan járdaszakasz, vagy 
nyílt árok tisztítását, kaszálását az ön-
kormányzat, az ingatlan tulajdonosa 
költségére elvégeztethet.

A fentiek alapján a téli időre vo-
natkozóan kérném, hogy mindenki 
ügyeljen az ingatlana előtti terület 
tisztán tartására a zavartalan és biz-

tonságos gyalogosforgalom segítése 
érdekében, mivel a jég, a letaposott 
hó, illetve fagyott ónos eső életve-
szélyes lehet. Baleset bekövetkezése 
esetén az ingatlan tulajdonosa ellen a 
sértett peres eljárást indíthat.

VI. Igazgatási szünet utáni ügyinté-
zés a polgármesteri hivatalban
2022. január 9. napjától a polgármes-
teri hivatal ellenkező tájékoztatásig a 
megszokottak szerint nyitva tart.

Ügyfélfogadási napok:
Hétfő: 7:30-17:00
Szerda: 7:30-12:00
Csütörtök:  7:30-12:00

Kérelmeket, beadványokat szemé-
lyesen az ügyfélfogadási napokon, 
postai úton, illetve elektronikus úton 
a megszokottak szerint lehet benyúj-
tani a hivatalhoz.

A Bocskaikerti
Polgármesteri Hivatal

valamennyi dolgozója nevében
Boldog Új Évet Kívánok.

Baloghné Kiss Judit
jegyző
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Immár 25 éve, 1997. szeptember 
19-én szentelték fel három egy-
ház – görög katolikus, református, 

római katolikus – püspökei a Bocs-
kaikerti Ökumenikus Templomot. 
Dr. Keresztes Szilárd, Dr. Bölcskei 
Gusztáv és Bosák Nándor akkor hi-
vatalban lévő püspökök egyik közös 
üzenete volt a következő szép gondo-
lat: „Ez az ökumenikus templom szép 
eredmény és nagy feladat, hogy az itt 
élők, az egy templomba járó kereszté-
nyek példát adjanak az egymás iránti 
türelemről, a kölcsönös megbecsülés-
ről és szeretetről, az igazi kiengesz-
telődésről, amire oly nagy szüksége 
van népünknek a jövő építéséhez.”

A három történelmi egyház hívei 
Bocskaikertben 25 éve gyakorolják e 
nemes feladatot, és egyben mutatják 
a keresztényi példát mindenkinek, aki 
figyel templomi közösségeinkre.

Bocskaikert települési önállóságá-
ban fiatal közösség. 1993. október 15-
én vált független községgé, és kezdte 
meg járni saját útját. Ezen úton az 
akkor 1300 fő körüli lakosságnak 
legelsők közötti célja volt a szellemi 
és lelki fejlődés helyi intézményei-
nek megteremtése, vagyis megépíte-
ni a község saját iskoláját, valamint 
megálmodni és megvalósítani az első 
bocskaikerti templomot.

Az iskola építése 1996-ban nagy 
lendülettel elkezdődött, és 1997 szept-
emberére be is fejeződött. Azidőtájt 
talán kevesen merték hinni, 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 egyszerre szökött szár-
ba Bocskaikertben a templom és az 
iskola, és bontakoztatta ki gazdag 
gyümölcsöt termő virágait. Így tör-
tént ez Bocskaikertben 25 éve, mint a 
mesében! De ahhoz, hogy ez a mese 
valósággá váljék sokak kitartó mun-
kájára is szükség volt, és mindenek-
előtt a Jóisten gondviselésére.

1995-ben fogalmazódtak meg 
konkrétan a templomépítési elképze-
lések Bocskaikertben. Mivel mindhá-
rom egyház templomot szeretett vol-
na, ugyanakkor 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. 1995. dec-
emberében megalakult a templom 
építését kezdeményező, később azt 
megvalósító, jelenleg a templomot 
üzemeltető „Egyházaink Vértanúinak 
Emléktemploma Alapítvány” Tarcali 
Gábor kuratóriumi elnök vezetésével, 
a három egyház arányos képviseleté-
vel. Miután az egyházi főhatóságok 
hivatalosan is áldásukat adták a nem 
mindennapi kezdeményezésre, elkez-
dődtek az előkészületek. 

Az alapítvány pénzgyűjtésbe kez-
dett. Kálmán Ernő bocskaikerti kötő-
désű debreceni tervező mérnök vál-
lalta, hogy térítésmentesen elkészíti 
a templom terveit. Bocskaikert ön-
kormányzata Dr. Gyarmathy Kálmán 
polgármesterrel az élen igyekezett 
segíteni a templomépítési kezdemé-
nyezést. Gyűltek a pénzadományok, a 
helyi hívek, a lakosság, más települé-
sek jószándékú emberei, számos ka-
tolikus és református egyházközség, 
több külföldön élő hazánkfia igyekez-

tek hozzájárulni a templomépítéshez. 
A három püspökség is támogatást 
küldött. A németországi Kirche in 
Not egyházi szervezet Königsteinből 
jelentős pénzadományt szavazott meg 
és utalt át. De a széleskörű 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 
szerénytelenség nélkül nevezhető a 
templom szellemi atyjának is – 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 magyar 
plébánost. Egyik ilyen alkalom során 
kihirdette, hogy Bocskaikertben temp-
lomépítésen szorgoskodnak a helyiek, 
és minden csekély pénzadomány nagy 
segítség lenne nekik. A mise után egy 
fiatalember bekopogtatott hozzá, és 
megkérdezte: Mennyibe kerül az a 
templom? Kanonok úr tájékoztatta, 
mire a fiatalember csak ennyit mon-
dott: Felépítem azt a templomot! A 
történet meseszerűen hangzott! De va-
lóság volt. Szilárdan hisszük, a Jóisten 
gondviselő szeretete vette pártfogásba 
a bocskaikerti kitartó törekvést! Georg 
Frantz Xaver Rothaichner, a steinbergi 
római katolikus plébánia híve egy-
maga biztosította a templomépítéshez 
szükséges sok-sok milliós összeget, 
ami, mivel azért más támogatások is 
gyűltek a végső kivitelezési összeg 
mintegy 85 %-át jelentette. A németor-

szági pénzadomány megérkezésének 
technikai bonyolítását a Debrecen-
Nyíregyházi Római Katolikus Egy-
házmegye szervezte Bosák Nándor 
püspök úr irányításával, valamint Dr. 
Zsurkay János steibergi plébános né-
metországi segítségével.

A Jóisten gondviselésében minden 
adott volt ahhoz, hogy megindulhas-
son a templomépítés. Kálmán Ernő 
tervei alapján Zsuga Miklós hajdú-
nánási vállalkozó és csapata egy év 
alatt felépítette a templomot, és 1997. 
augusztusában már be is helyezték 
a 17 méterre magasodó toronyba a 
Gombos Miklós őrbottyáni harangön-
tő mester által készített harangot, va-
lamint a háromágú csúcsra középre a 
római keresztet, balján a görög kato-
likus kettős kereszttel, jobbján pedig 
a református csillaggal. A belső fa-
munkákat Vitéz Sándor hajdúnánási 
asztalos végezte.  A belső tér művészi 
kivitelezése, a templom festményei-
nek elkészítése D. Király Sándor deb-
receni festőművész alkotómunkája.

1997. szeptember 19-én egy cso-
dálatosan szép és napos délutánon 
három egyház püspöke felszentelte és 
megáldotta a Bocskaikerti Ökumeni-
kus templomot. A templom amellett, 
hogy a bocskaikerti hívő lakosság lel-
ki otthona lett, felvállalt egy hármas 
funkciót, amelyet egyfajta küldetés-
ként szeretne teljesíteni. Ökumeni-
kus templomként mindig is Krisztus 
népének összetartozását szeretné hir-
detni. Dr. Hollós János pápai prelátus 
görög katolikus lelkész kezdeménye-

zésére a templom az egyházak vér-
tanúinak is emléktemploma egyben. 
Vértanúink közös tisztelete is erősíti 
a törekvéseket az ökumenikus egység 
felé, ami a XX. század nagy isteni 
ajándéka. Mindezt megkoronázza a 
kiengesztelődés igénye, a kiengeszte-
lődés utáni vágy, vagyis a kiengeszte-
lődés szükségszerűsége.

Így lett a bocskaikerti templom 
Ökumenikus Templom, az Egyházak 
Vértanúinak Emléktemploma, a Ki-
engesztelődés Temploma. Méretében 
és létszámában ugyan ez a templom 
nem nagy, csak egy vízcsepp a végte-
len óceánban, de szellemiségében, lel-
kületében és üzenetében egy méretén 
jóval túlmutató olyan világító gyertya, 
ami egyre nagyobb térben kivilágosít-
hatja a háborgó óceánt, az azon hány-
kolódó háborgó emberi lelkeket.

1997. szeptember 19-e óta ezekért 
is imádkoznak a Bocskaikerti Öku-
menikus Templomban. Minden év 
szeptemberében a templom egyházai 
közösen, ökumenikus szellemiségben 
ünneplik a felszentelés évfordulóját, 
visszaemlékeznek, együtt imádkoznak 
a kereszténység egységéért, a vértanúk 
emlékéért, valamint azért a kiengesz-
telődésért, ami a kölcsönös bűnré-
szesség elismerése és egymás megkö-
vetése révén utakat kell, hogy verjen 
lélektől-lélekig, nemzettől-nemzetig, 
egyházaktól-egyházakig, hitektől-hi-
tekig, kultúráktól-kultúrákig – 2022. 
október 16-án immár 25. alkalommal. 

Felszentelése 25. évfordulóját ün-
nepelte a Bocskaikerti Ökumenikus 

Templom 2022. október 16-án, ame-
lyen részt vett több kiemelt egyházi 
személyiség, számos meghívott ven-
dég és a bocskaikerti egyházak közös-
ségei. Az ünnepi istentiszteletet vezet-
ték: Kocsis Fülöp metropolita, görög 
katolikus érsek, Palánki Ferenc római 
katolikus püspök és Őz Lajos refor-
mátus esperes. Köszöntőt mondott Dr. 
Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármes-
tere és Szőllős Sándor, Bocskaikert 
polgármestere. Dr. Tarcali Gábor ku-
ratóriumi elnök felidézte a templom 
történetének fontosabb eseményeit, 
és köszönetet mondott mindazoknak, 
akik közreműködtek a templom létre-
hozásában, külön méltatva azokat, és 
emlékezve rájuk, akik oly sokat tettek 
e templom létrejöttéért és működésé-
ért, de ma már nem lehetnek közöt-
tünk. Az ünnepi eseményt csodála-
tos tárogató muzsikával gazdagította 
Erdő Zoltán Erdélyi Magyar Örökség 
Díjas tárogató művész. „Szép vagy, 
gyönyörű vagy Magyarország, gyö-
nyörűbb, mint a nagyvilág…” – har-
sogta a hangszer, amely könnyeket fa-
kasztott számos résztvevő szemében, 
amikor a közösség magyar nemzetün-
kért imádkozott.

A Bocskaikerti Ökumenikus Temp-
lom negyedszázados történelme pél-
daértékű, amelyre településünk joggal 
büszke lehet.

Dr. Tarcali Gábor
kuratórium elnöke

Egyházaink Vértanúinak 
Emléktemploma Alapítvány

25 éves a Bocskaikerti Ökumenikus Templom

A képen balról jobbra: Erdő Zoltán tárogató művész, Asztalos Péter Hajdúhadház alpolgármestere, Filemon Mi-
hály Nyírmártonfalva polgármestere, Tasi Sándor Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának alelnöke, Urgyán 
Antal görög katolikus parochus, Kocsis Fülöp metropolita, görög katolikus érsek, Palánki Ferenc római katolikus 
püspök, Dr. Tarcali Gábor kuratóriumi elnök, Bocskaikert alpolgármestere, Dr. Barcsa Lajos Debrecen alpolgár-
mestere, Szőllős Sándor Bocskaikert polgármestere, Kálmán Ernő építészmérnök, a templomot tervező Kálmán 
Ernő fia és Tóth László római katolikus plébános.
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A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ
2022. évi beszámolója
A Bocskaikerti Humánszolgáltató 
Központ nyolc féle szolgáltatást nyúj-
tott 2022. év folyamán a Bocskai-
kertben élők számára. Az intézmény 
szolgáltatásai évről évre bővülnek és 
megújulnak.

Az intézmény szolgáltatásai:
1) család- és gyermekjóléti szolgálat
2) tanyagondnoki szolgálat
3) házi segítségnyújtás
4) szociális étkeztetés
5) idősek nappali ellátása – idősek 

klubja
6) családi bölcsőde
7) mini bölcsőde
8) területi védőnői ellátás 

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat
A család- és gyermekjóléti szolgálat 
feladatai közzé tartozik a családsegí-
tés, valamint a gyermekjóléti alapel-
látási feladatok végzése. A szolgálat 
munkatársa tanácsadással, informá-
ciónyújtással, szociális segítő munká-
val segíti a lakosság szociális helyze-
tének javulását, valamint a szolgálat 
koordinálja az észlelő- és jelzőrend-
szer működését is.

2022. november 01. napjától új 
munkatárs látja el a családsegítő fel-
adatokat Mezeiné Kalucza Krisztina 
szociális munkás személyében.

A szolgálat elérhetősége:
A szolgáltatás címe: 4241 Bocskai-
kert, Debreceni út 118.
Telefonszám: 06 (20) 441 7236
E-mail cím: csaladsegito1@gmail.
com

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00, 15.00-17.00
Kedd: –
Szerda: 8.00-12.00
Csütörtök: 12.00-16.00
Péntek: –

Az ügyfélfogadáson való részvé-
telhez előzetes időpont-egyeztetés 
szükséges.

A gyermekvédelmi gondoskodás 
keretébe tartozó hatósági intézkedé-
sekhez kapcsolódó, a gyermekek vé-
delmére irányuló tevékenységek ellá-
tása, valamint a gyermek családban 
nevelkedésének elősegítése, a gyer-
mek veszélyeztetettségének meg-
előzése érdekében a speciális szol-
gáltatások nyújtása a Hajdúhadházi 
Család- és Gyermekjóléti Központ 
feladatkörébe tartozik. A központ a 
járás valamennyi lakosa részére biz-
tosítja a szolgáltatásokat. Jelenleg 
speciális szolgáltatásként a jogi ta-
nácsadás, a pszichológiai tanácsadás 
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 igénybe ve-
hető a család- és gyermekjóléti köz-
pont ellátási területén élő lakosok 
számára (Bocskaikert, Hajdúhadház, 
Téglás).

A készenléti szolgálat telefon-
száma: 06-30-833-0382
amely hívható hétköznapokon 16:00-
tól másnap reggel 07:30-ig, illet-
ve hétvégén péntek 13:30-tól hétfő 
07:30-ig.

A készenléti ügyeletet ellátó munka-
társnak személyes intézkedésre nincs 
lehetősége, segítséget, tanácsadást te-
lefonon tud nyújtani, amelynek hívá-
sa nem ingyenes.

A család- és gyermekjóléti szol-
gálat a korábbi évekhez hasonlóan az 
alapfeladatokon kívüli programokban 
is részt vett.

A bocskaikerti lakosoknak kö-
szönhetően egész évben folyama-
tosan tudtuk gyűjteni a különböző 
adományokat (ruha, cipő, bútor, ház-
tartási eszközök, játékok), amelyeket 
az egyéni szükségletekhez szabottan 
juttattunk el a rászorulókhoz.

Intézményünk részt vett a Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Főigazgató-

sággal kötött együttműködési megál-
lapodás alapján a szegény, gyermekes 
családok és a rászoruló várandós nők 
számára történő élelmiszercsomagok 
kiosztásában, amely az RSZTOP ki-
emelt európai uniós projekt keretében 
valósult meg.

Új szolgáltatás került bevezetésre 
a településen 2022. július hónaptól 
a hátrányos helyzetű családok részé-
re. Intézményünk együttműködési 
megállapodást kötött a Magyar Élel-
miszerbank Egyesülettel, melynek 
keretében rendszeresen részt veszünk 
az áruházi élelmiszermentési prog-
ramban. Ennek köszönhetően heti 
szinten közel 200 fő részére osztunk 
élelmiszeradományt, amely elsősor-
ban pékárut, zöldséget, gyümölcsöt 
jelent, valamint hűtött árut (tej, tejter-
mék, húsáru).

A Bocskaikerti Humánszolgáltató 
Központ telephelyén lévő új épület-
ben egyre többféle közösségi program 
kapott helyet az év folyamán a kü-
lönböző korosztályok igényeit figye-
lembe véve. Rendszeresen valósultak 
meg egészségnapok, ifjúsági napok, 
szakmai workshopok, közösségépítő 
alkalmak, kulturális programok. Fi-
atalokból álló kisközösségek kezde-
ményezésére ifjúsági klub alkalmak 
kerültek megszervezésre, melynek 
középpontjában a közösségépítés, a 
kulturált szórakozás állt.

Tanyagondnoki Szolgálat
A Tanyagondnoki szolgálat a külterü-
leteken körzetesítve látja el a munká-
ját.
1. sz. tanyagondnoki szolgálat ellá-
tási területe: Rákóczikert

2. sz. tanyagondnoki szolgálat ellá-
tási 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-
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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. Az elmúlt években 
több alkalommal is előfordult, hogy a 
tanyagondnok munkájával, odafigye-
lésével életet mentett.

A szolgáltatás feladatai közzé 
tartozik az információk gyűjtése és 
tájékoztatás a helyben, illetve a leg-
közelebbi településen elérhető szo-
ciális és közösségi szolgáltatásokról, 
ellátásokról. A tanyagondnok szükség 
esetén segíti a külterületi lakos egész-
ségügyi ellátáshoz való hozzájutását 
(pl. háziorvoshoz történő 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.

A tanyagondok elérhetőségei:
Vajas István: 06 (20) 441 5509
Csányi István: 06 (20) 441 7092

Házi segítségnyújtás
Jelenleg a jogi szabályozásnak meg-
felelően a házi segítségnyújtás ke-
retében két szolgáltatási altípus ke-
rül megkülönböztetésre a nyújtott 

A Mazsola Családi Bölcsődében és a Csillagvirág Családi Bölcsődében egész évben teltházzal működik a bölcsődei ellátás.

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-
be vevők szükségleteihez illeszkedő 
szolgáltatásnyújtás történjen, továbbá 
minél hosszabb ideig az otthonukban 
maradhassanak a segítségre szoruló 
személyek. A jogszabályi változások 
előírják, hogy a személyi gondo-
zás körébe tartozó feladatokat csak 
szakképzett gondozó végezheti, míg 
a szociális segítés feladatai közfog-
lalkoztatásban részt vevő személlyel 
is biztosítható, amennyiben belső in-
tézményi képzésben részesült. Bocs-
kaikert Községi Önkormányzat Kép-
viselő-testületének döntése alapján 
a magasabb gondozási szükségletű 
személyi gondozást igénylő szemé-
lyek számára ingyenes a szolgáltatás, 
míg az alacsonyabb szükségletű szo-
ciális segítést igénybe vevőknek 300 
Ft + ÁFA/óra térítési díjat kell fizetni 
a szolgáltatásért. Jelenleg három fő 
szakképzett gondozó látja el a házi 
segítségnyújtás feladatait.

Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés célja, hogy 
napi egyszeri meleg étkezést bizto-
sítson azoknak a szociálisan rászo-
rultaknak, akik koruk, egészégi álla-

potuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai 
betegségük, szenvedélybetegségük 
vagy hajléktalanságuk miatt önma-
guk, illetve eltartottjaik részére tar-
tósan vagy átmeneti jelleggel nem 
képesek biztosítani. Ez az ellátási 
forma jelenleg a hét 5 munkanapján 
biztosít ebédet az arra rászorulóknak. 
Az étkezés szolgáltatása a községben 
működő általános iskola főzőkony-
hájáról történik. A lakosság ellátási 
igényeihez igazodva házhoz szállít-
ják, vagy ételhordóban elviheti az 
ellátást igénybe vevő vagy segítője. 
Az étkezés személyi térítési díja jö-
vedelemfüggő.

Bölcsődei ellátás: mini böl-
csőde és családi bölcsőde
Bocskaikertben mini bölcsődében és 
családi bölcsődékben történik a három 
éven aluli gyermekek napközbeni ellá-
tása. 2022. február 01. napjától uniós 
forrásból újabb 18 férőhellyel bővült 
a bölcsődei férőhelyek száma. Így az 
önkormányzat 2022. évben összesen 
47 férőhelyen biztosított bölcsődei el-
látást Bocskaikertben. A Bocskaikerti 
Mini Bölcsődében összesen 32 férőhe-
lyen, a Mazsola Családi Bölcsődében 
és a Csillagvirág Családi Bölcsődé-
ben pedig összesen 15 férőhelyen. A 
bölcsődei férőhelyek kihasználtsága 
2022. évben is 100% volt.

A bölcsődei ellátás alapfeladata 
a 3 éven aluli, családban nevelkedő 
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gyermekek napközbeni ellátása, szak-
szerű nevelése, gondozása. Bölcsődei 
ellátás keretében a sajátos nevelési 
igényű gyermek, valamint a korai 
fejlesztésre és gondozásra jogosult 
gyermek nevelése és gondozása is 
végezhető. A bölcsőde alapellátás ke-
retében 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 nevelési év szeptem-
ber 1-jétől a következő év augusztus 
31-éig tart.

Bölcsődei ellátás keretében a 
gyermek húszhetes korától három 
éves korig nevelhető és gondozható a 
következő feltételekkel:

• Ha a harmadik életévét január 1-je 
és augusztus 31-e között tölti be, 
az adott év augusztus 31-éig vehe-
tő igénybe.

• Ha a harmadik életévét szeptem-
ber 1-je és december 31-e között 
tölti be, a következő év augusztus 
31-éig vehető igénybe, ha a szülő, 
törvényes képviselő nyilatkozik 
arról, hogy a gyermek napközbeni 
ellátását eddig az időpontig böl-
csődei ellátás 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 
javasolja, bölcsődei ellátás kereté-
ben gondozható, nevelhető a gyer-
mek negyedik életévének betölté-
sét követő augusztus 31-éig.

• A bölcsődei ellátásban a sajátos 
nevelési igényű gyermek annak 
az évnek az augusztus 31. napjá-
ig vehet részt, amelyben a hatodik 
életévét betölti.

Bocskaikert Községi Önkormányzat 
Képviselő Testületének döntése alap-
ján jelenleg a családi bölcsődében és 
a mini bölcsődében gondozási díjat 
nem kell fizetni, csak az étkezésért fi-
zetnek térítési díjat a szülők, ami 680 
Ft/nap. Ez az összeg szociális rászo-
rultság esetén mérsékelhető, illetve a 
jogszabályban előírt kritériumoknak 

A Humánszolgáltató
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való megfelelés esetén az étkezés in-
gyenesen vehető igénybe.

A 2023/2024-es bölcsődei neve-
lési évre a beiratkozás 2023. május 
hónap folyamán lesz, melynek pontos 
időpontjáról és módjáról értesíteni 
fogjuk az érintett családokat a védő-
női szolgálat útján.

A családi- és mini bölcsőde napi, 
heti és éves programterv alapján mű-
ködik. Szakmai programunkban fon-
tos szerepet tölt be a mozgás; a kész-
ségek és képességek fejlődésének 
segítése; a ritmus és a zene; a mese, 
valamint a társas kapcsolatok kibon-

Nyuszi csoport a Mikulás társaságában a Bocskaikerti Mini Bölcsődében.

Süni csoport a Bocskaikerti Mini Bölcsődében.

Pillangó csoport a Bocskaikerti Mini Bölcsődében.

Katica csoport a Bocskaikerti Mini Bölcsődében.

Legyen tél vagy nyár, az udvaron minden gyereket csudajó játék vár.

takozásának segítése. Éves progra-
munkba beépültek a hagyományok és 
az ünnepek, amelyek jelentős alkal-
mak a gyermekek és a családi bölcső-
de életében.

Az év folyamán két alkalommal 
sikerült megszerveznünk a „ZENE 
BÖLCSI”-t.

Idősek nappali ellátása
Településünkön 20 férőhellyel műkö-
dik az idősek klubja. A klub program-
jai ingyenesek és nyitottak az egész 
lakosság számára. A korszerű épület 
számtalan új lehetőséget biztosított a 

minőségi közösségi élet megéléséhez. 
A foglalkozások nyitottak, sok sze-
retettel várunk minden bocskaikerti 
idős lakost!

Az idősek nappali ellátása elér-
hetősége:
Humánszolgáltató Központ Telep-
hely: 4241 Bocskaikert, Debreceni 
út 118.

A nappali ellátás nyitvatartási 
ideje:
Munkanapokon

Hétfő:  8.00-17.00
Kedd:  7.30-16.00.
Szerda:  8.00- 16.00
Csütörtök:  7.30-16.00
Péntek:  7.30-13.30

Védőnői Szolgálat
Az előző évhez hasonlóan 2022. év-
ben is tovább folytatódott a települé-
sünk nagy ütemben történő gyarapo-
dása. A két védőnői körzetben 2022. 
évben ?? gyermek született.

Jelenleg ?? várandós kismamát 
gondoznak a védőnők, valamint ?? 
gyermeket látnak el a 0-6 éves korosz-
tályt tekintve. Településünkön az álta-
lános iskolába járó 327 gyermekekkel 
kapcsolatos iskolavédőnői feladatokat 
is a körzeti védőnők látják el.
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A védőnői szolgálat elérhetősége:
Cím: 4241 Bocskaikert, Debreceni 
út 85.
Telefonszám: 06 20 441-6637

Védőnői tanácsadások időpontja:
Kedd és szerda:
• Terhes tanácsadás: 8.00 - 10.00
• Csecsemő tanácsadás: 10.00 - 12.00

Orvossal tartott tanácsadás (oltá-
sok, vizsgálatok):
Szerda: 12.00 - 13.00

A tanácsadáson való részvételhez elő-
zetes időpont-egyeztetés szükséges.

Ősszegzés
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.

2023. évben is mindent meg fo-
gunk tenni azért, hogy a tőlünk telhető 
legtöbbet tudjuk nyújtani szolgáltatá-
sainkkal a település lakosai számára.

Munkatársaim
és a magam nevében
minden bocskaikerti
lakosnak boldog,

egészséges és sikeres
új évet kívánok!
Ráczné Hamerszki Judit Lívia

intézményvezető
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Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!

Kérjük, amennyiben 
lehetőségük adódik, 
támogassák adójuk

1 %-ával a

Ráció Egyesület
működését.

Adószám: 18657614-1-09

Bocskaikert Községi Önkormányzat 
híreit és információit
keresse honlapunkon!

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

Híreinket keresheti
Bocskaikert Községi Önkormányzat

hivatalos Facebook oldalán is!
www.facebook.com/Bocskaiker t-

Községi-Önkormányzat-hivatalos-
oldala-101441891788945

Településünkön 20 férőhellyel működik az idősek klubja. A klub program-
jai ingyenesek és nyitottak az egész lakosság számára.

Beszámoló a könyvtár 2022. évi munkájáról

Intézményünk a Vincellér utca 20. 
szám alatt található. 3500 könyv-
vel, 10 féle folyóirattal és napi-

lappal (Hajdú-Bihari Napló, Családi 
Lap, Dörmögő Dömötör, Nők Lapja, 
Nők lapja Egészség, Nők Lapja Ezo-
téria, Kiskegyed Recepttár, Szabad 
Föld, Természetgyógyász Magazin), 
internethasználati-, nyomtatási-, 
fénymásolási és szkennelési lehető-
séggel várom olvasóimat. A könyv-
tárhasználat minden bocskaikerti la-
kos számára díjtalan.

Könyvtárunk fenntartója Bocs-
kaikert Községi Önkormányzat, 
szakmai irányítója a Méliusz Juhász 
Péter Könyvtár, így olvasóim könyv-
tárközi kölcsönzéssel kikérhetik a 
Méliusz Könyvtár könyveit is ingye-
nesen. A katalógusból kiválasztott 
könyv szerzőjét és címét elküldhetik 
a bocskaikert.konyvtar@gmail.com 
címre, és a könyvtárunkban átvehetik 
a kiválasztott műveket.

Programot is kapunk a Méliusz 
Könyvtártól. 2022-ben az óvodába lá-
togatott el az Ákom-Bákom Bábcso-
port „A világgá ment Csacsi és Bari” 
című meséjükkel.

Ebben az évben alakítottuk ki az 
Olvasótermet, ahol mindenki kényel-
mesen válogathat és olvashat.

A könyvtárban várom azokat a 
középiskolásokat, akik helyben sze-
retnék teljesíteni a közösségi szolgá-
latukat.

Évek óta hagyomány, hogy a Né-
meth László Általános Iskola és AMI 
alsó tagozatos tanulói vetélkedővel 
emlékeznek meg a Népmese Napjáról.

Könyvtárunk állománya folyama-
tosan gyarapszik, ahogyan a beiratko-
zott olvasóké is.

Szeretettel várok minden érdeklő-
dő felnőttet és gyereket, akik kíván-
csiak az intézményünkre.

Bocskaikert minden
lakosának

egészségben gazdag
új évet kívánok!

Szabó Gyuláné Pál Sarolta
könyvtáros

A Népmese Napján tartott vetélkedőn a második évfolyam boldog nyer-
tesei a Bocskaikert Községi Önkormányzat és a Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár ajándékaival.

Évek óta hagyomány, hogy a Németh László Általános Iskola és AMI alsó 
tagozatos tanulói vetélkedővel emlékeznek meg a Népmese Napjáról.

2022-ben alakítottuk ki az Olvasótermet, ahol mindenki kényelmesen vá-
logathat és olvashat.

Lelki betérő program az idősek klubjában Miklós László református lel-
kész vezetésével. 
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Áttekintés a Bocskaikerti Németh László
Általános Iskola és AMI 2022-es évéről

Iskolánk élete ebben az évben kez-
dett ismét visszatérni a régi, meg-
szokott rendjéhez. Bár rendezvé-

nyeink személyes jelenléttel történő 
megtartását a fokozott óvatosság jel-
lemezte, mégis örültünk minden 
egyes közösen eltöltött pillanatnak. 
Februárban a farsangi jelmezes fel-
vonulást osztályonként tartottuk meg 
a közösségi teremben, míg a táncos 
mulatság az osztálytermekben került 
megrendezésre. A kiszebáb égetése 
során gondűző cédulákat dobtunk a 
tűzbe, hogy megszabaduljunk félel-
meinktől, bánatainktól.

A március 15-ei megemlékezést 
sajnos a szereplő gyerekek betegsége 
miatt csak iskolarádión keresztül tud-
tuk megtartani, viszont a húsvéti ha-
gyományokhoz kapcsolódó játszóhá-
zat, műveltségi vetélkedőt és kézműves 
foglalkozást már közösségi szinten.

A Lázár Ervin Program keretén 
belül tanulóink ingyenesen vehettek 
részt valamilyen kulturális progra-
mon. A Pesti Magyar Színházban a 
8. osztályos tanulók W. Shakespeare: 
Rómeó és Júlia című drámáját láthat-
ták. A 7. évfolyamosok a Jósa András 
Múzeumba látogattak el, ahol bete-
kintettek a numizmatika világába. A 
6. osztályosok a Fővárosi Nagycir-
kuszban a Tavaszváró cirkuszi feszti-
vált csodálhatták meg. A 4. évfolya-
mos gyerekek a debreceni Csokonai 
Színház művészei által előadott Lu-
das Matyi történetét eleveníthették 
fel. A halász meg a felesége című 
Grimm mesemusicalt a 2. osztályos 
diákok tekinthették meg a Hajdúbö-

Februárban farsangot tartottunk, valamint téltemető népszokás keretében 
Kiszebábot égettünk, melynek során gondűző cédulákat dobtunk a tűzbe, 
hogy megszabaduljunk félelmeinktől, bánatainktól.
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A tanévet a 8. osztályos tanulók ballagásával, valamint tanévzáró ünnep-
séggel zártuk.

dúböszörményi Tankerületi Központ 
által, megköszönve több évtizedes 
oktató-nevelő munkánkat. Pásti Jó-
zsef Csaba A „Jövő nemzedékéért” ki-
tüntető díjat nyerte el, míg Czirbikné 
Novák Nóra Zita Pedagógusnapi elis-
merésben részesült.

A nyár folyamán 11 tábort tudtunk 
szervezni. A Csodaszarvas pályázat 
keretén belül: két csoport bentlaká-
sos, négy csoport pedig napközis 
táborban vett részt. Erzsébet-tábort 
öt turnusban tartottunk. Ezekkel is 
igyekeztünk enyhíteni a szülők gyer-
mekfelügyeleti gondjait, hiszen elő-
zetes felmérést készítettünk az idő-
pontokra vonatkozóan. Mindemellett 
a gyerekek tartalmas programokon 
vehettek részt. Minden héten szerepet 
kapott a közösségépítés, az egész-
séges életmódra nevelés, a sport, a 
hagyományőrzés, a művészeti neve-
lés és kézművesség, a kirándulás, a 
fentarthatóságra nevelés. Az ezekhez 
a témákhoz kapcsolódó programokat 
részletesen kidolgoztuk, és sikerrel 
megvalósítottuk.

Ünnepélyes tanévnyitónkat 2022. 
szeptember 1-jén tartottuk. A közössé-
gi teremben az alsó tagozatos tanulók 
voltak jelen, míg a felső tagozatosok 
online követhették az eseményeket.

Szeptemberben Madar Sándor a 
Hajdúhadházi Rendőrkapitányság őr-
mestere tartott előadást alsó- és felső 
tagozatos gyerekeknek a kerékpáros 
és gyalogos közlekedés szabályairól. 
Az 5-8. évfolyamos tanulók az illegá-
lisan használatban lévő, fiatalok köré-
ben egyre inkább terjedő Elf Barról is 
hallhattak hasznos információkat. A 
témák fontosságát a reggeli és délutá-
ni órákban megnövekedett forgalom 
különösen indokolta.

Sikeres Erzsébet-tábor pályázat 
keretén belül egy három napos kétéj-
szakás osztálykirándulást nyertünk el, 
melyet Zánkán töltöttek el nyolcadik 
évfolyamos tanulóink. A gyerekek 
programjaiban csapatépítő feladatok, 
tudományos ismeretterjesztő előadá-
sok, földrajzi ismereteket bővítő túrá-
zások, szórakozást biztosító koncertek 
is szerepeltek. Lehetőségük nyílt Bala-
tonfüreden a Tagore-sétányon sétálni, 
a város látnivalóit megnézni, a Tihanyi 
Apátság és barátlakások megtekinté-
sére, sétahajózásra. Felejthetetlen él-
ménnyel gazdagodva tértek haza.

A nyár folyamán 11 tábort tudtunk szervezni. A Csodaszarvas pályázat ke-
retén belül két csoport bentlakásos, négy csoport pedig napközis táborban 
vett részt. Erzsébet-tábort öt turnusban tartottunk.

A 6. osztályosok a Fővárosi Nagycirkuszban a Tavaszváró cirkuszi feszti-
vált csodálhatták meg.

szörményi Sillye Gábor Művelődési 
Központban. A legkisebb nebulóink 
tanyalátogatáson vettek részt, a haj-
dúböszörményi Hajdú tanya minden-
napi életébe tekinthettek be.

Év végéhez közeledve minden 
osztálynak volt lehetősége osztályki-

ránduláson részt venni. A tanévet a 8. 
osztályos tanulók ballagásával, vala-
mint tanévzáró ünnepséggel zártuk. 
Búcsút vettünk Kollár Erzsébet kollé-
ganőnktől, aki nyugdíjba vonult.

Két kollegám és jómagam része-
sültünk szakmai elismerésben a Haj-

Sikeres Erzsébet-tábor pályázat keretén belül egy három napos kétéjszakás 
osztálykirándulást nyertünk el, melyet Zánkán töltöttek el nyolcadik évfo-
lyamos tanulóink. folytatás a következő oldalon
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A Magyar Diáksport Napját 2022 
októberében rendeztük meg. A témá-
hoz kapcsolódóan iskolánk is színes 
programsorozatot állított össze. Az 
udvaron reggeli zenés tornával kez-
dődtek a nap eseményei. Számos 
helyszínen várta sportolási lehetőség 
tanulóinkat: a műfüvespályán futball 
mérkőzések zajlottak, az aszfaltos 
pályán kerékpáros ügyességi vetélke-
dőn tesztelhették KRESZ tudásukat 
az érdeklődők. Emellett kosárlab-
da, tollaslabda színesítette a napot. 
A kerékpározás kedvelői biciklitúrát 
is tettek Monostordűlőbe. A DEAC 
vívó szakosztályból jött el hozzánk 
két edző, egy olimpikon, egy junior 
és felnőtt világbajnok, valamint két 
országos bajnok versenyző.

A Magyar Népmese Napján meg-
különböztetett tisztelettel fordultunk 
mind a magyar, mind más népek me-
séi felé. A 2-4. évfolyamos gyerekek 
a Bocskaikerti Községi Könyvtárban 
vettek részt egy izgalmas vetélkedőn 
Szabó Gyuláné Pál Sarolta könyvtá-
ros vezetésével. Valamennyi tanuló 
értékes jutalomban részesült. Az alsó 
tagozatos tanulók az aula paravánjait 
gyönyörű meseillusztrációkkal dí-
szítették.

A Zenei világnap alkalmából meg-
rendezett ünnepi koncertünket művé-
szeti iskolánk tanulói és tanárai színe-
sítették műsorukkal.

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület támogatásával 
idén is elvihettük a madarász sulis és 
az érdeklődő gyerekeket a szokásos 
helyre, a nádudvari Koronás-halom-
hoz. Már a buszból is rengeteg darut 
láttunk a szántóföldeken és a levegő-
ben. Rekord létszámú csoportunkat 
(53 gyerek és 8 felnőtt) ráadásul az 
egész napos borongós, felhős idő után 
még ragyogó napsütés és szép naple-
mente is fogadta.

Felső tagozatos diákjaink októ-
berben az angolszász hagyományok 
megismerésének jegyében egy hetes 
programsorozaton mérték össze tu-
dásukat és kreativitásukat. Díszítet-
tek paravánt, tököt faragtak, oldottak 
meg angol nyelvű rejtvényeket, a he-
tet pedig diákbuli zárta.

Ebben az évben is az alsó tagoza-
tos gyerekek nagy része rendelkezett 
színházbérlettel a Vojtina Bábszín-
házba. A társulat tagjai a fantasztikus 
színészi alakításokkal, a díszlettel, a 

A Magyar Diáksport Napját 2022 októberében rendeztük meg. Egyéb progra-
mok mellett a DEAC vívó szakosztályból jött el hozzánk két edző, egy olimpi-
kon, egy junior és felnőtt világbajnok, valamint két országos bajnok versenyző.

zenei részekkel mindannyiszor elva-
rázsoltak minket.

A 8. osztályosok pályaválasztását 
segítette elő a Hello szakma! című 
rendezvény Debrecenben, mely be-
mutató standokkal, konferenciákkal, 
interaktív programokkal és modern 
technikai eszközökkel várta a tovább-
tanulás előtt állókat. A konferencia 
legfontosabb célja, hogy betekintést 
nyújtson a DSZC széles képzési kí-
nálatába és felvázolja, hogy milyen 
sokszínű karrierút áll azok előtt, akik 
technikumban vagy szakképző isko-
lában tanulnak tovább.

Az 1956-os forradalom tiszteleté-
re megrendezett ünnepségünket elő-
ször az alsó tagozatos diákok, majd 
azt követően a felsősök élvezhették a 
közösségi teremben. Színvonalas mű-
sort láthattunk a 8. osztályos tanuló-
ink előadásában.

A környezettudatos szemlélet for-
málása végett a szülői munkaközös-
ség papírgyűjtést szervezett, melyen 
az osztályoknak lehetősége nyílt a 
családokban felhalmozott papírok le-
adására.

Intézményünkben már hagyo-
mánnyá vált a Márton-nap megün-
neplése. A reggeli órákban libazsíros 
kenyérrel és teával vártuk a gye-
rekeket. Az alsó tagozatos tanulók 
hangulatossá varázsolták az aulát 
munkáikkal. Az egész napos ren-
dezvényen az évfolyamok osztályai 
mérhették össze tudásukat ehhez a 
népszokáshoz kapcsolódóan. A nap 
végét lámpás felvonulás zárta, me-
lyen a gyerekek mellett a szülők és 
testvérek is részt vettek.

December 6-án iskolánkban is 
járt a Mikulás valamennyiünk nagy 
örömére. Az adventi gyertyagyújtást 
követő hétfői napokon a közösségi 
teremben tanulóink zenés, verses mű-
sorral idézték fel az ünnep hangulatát. 

Mit is ajándékozhattunk volna a 
település lakosságának karácsony al-
kalmából, mint egy gyönyörű kará-
csonyi műsort.

Ezúton kívánok Önöknek
jó egészséget

és Boldog új évet!

Orbánné Horváth Éva
intézményvezető

A Zenei világnap alkalmából megrendezett ünnepi koncertünket művészeti is-
kolánk tanulói és tanárai színesítették műsorukkal.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület támogatásával idén 
is elvihettük a madarász sulis és az érdeklődő gyerekeket a nádudvari Ko-
ronás-halomhoz. Rengeteg darut láttunk a szántóföldeken és a levegőben.

A 8. osztályosok pályaválasztását segítette elő a Hello szakma! című rendezvény 
Debrecenben, mely bemutató standokkal, konferenciákkal, interaktív progra-
mokkal és modern technikai eszközökkel várta a továbbtanulás előtt állókat.

Az 1956-os forradalom tiszteletére megrendezett ünnepségünket először az 
alsó tagozatos diákok, majd azt követően a felsősök élvezhették a közösségi 
teremben. Színvonalas műsort láthattunk a 8. osztályos tanulóink előadásában.

Intézményünkben már hagyománnyá vált a Márton-nap megünneplése. A reg-
geli órákban libazsíros kenyérrel és teával vártuk a gyerekeket. Az alsó tagoza-
tos tanulók hangulatossá varázsolták az aulát munkáikkal.

December 6-án iskolánkban is járt a Mikulás valamennyiünk nagy örömére. 
Az adventi gyertyagyújtást követő hétfői napokon a közösségi teremben tanu-
lóink zenés, verses műsorral idézték fel az ünnep hangulatát.
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A Bocskaikerti Napsugár Óvoda
2022-es évének áttekintése
„A gyermek, világra nyitott lény. A 
simogatásra simogatással, a jókedv-
re jó kedvvel, a tevékenységre, tevé-
kenységgel felel.”

/Mérei Ferenc/

Intézményünkben gyermekköz-
pontú, tevékenységközpontú 
óvodai élet megszervezése által 

biztosítjuk a gyermekek nevelésének, 
fejlődésének optimális feltételeit, 
változatos élményekkel kiegyensú-
lyozott, nyugodt légkört kívánunk te-
remteni. Pedagógiai programunk cél-
ja a gyermeki személyiség komplex 
formálása, azoknak a készségeknek, 
képességeknek a folyamatos kialakí-
tása, fejlesztése, amelyek segítik őt az 
iskolai életre való felkészülésben.

Településünk népességszámá-
nak folyamatos növekedése óvodánk 
életében is örömteli változást ered-
ményezett. A 2022/2023-as nevelési 
évre beiratkozott gyermekek száma 
miatt szükségessé vált egy újabb cso-
port megnyitása. Intézményünk 2022 
szeptemberétől hat csoporttal műkö-
dik, 175 kisgyermek tölti itt a min-
dennapjait.

Rendszeres, jól működő kap-
csolatot tartunk a partnereinkkel, 
igyekszünk lehetőséget teremteni 
arra, hogy betekintést nyerhessenek 
óvodánk életébe, megismerjék a te-
vékenységeinket, eredményeinket, 
jövőbeli céljainkat. A 2022-es évre 
tervezett nyílt rendezvényeink egy ré-
sze elmaradt, ám az óvoda kapuin be-
lül próbáltuk minél színesebbé tenni a 
gyermekek hétköznapjait, zárt körben 
biztosítottuk a közösségi élménye-
ket. E nehézségekkel teli időszakban 
az intézményünk iránt érdeklődőket 
közösségi platformjainkon keresztül 
tájékoztattuk programjainkról.

Az egészséges életmód szoká-
sainak alakítása egyik kiemelt fel-
adatunk. Heti rendszerességgel gyü-
mölcsnapot tartunk, a szülők által 
biztosított alapanyagokból a csopor-
tok gyümölcs és zöldség salátákat 
készítenek, fogyasztanak. Az egész-
séges táplálkozás népszerűsítése az 
Európai Unió népegészségügyi po-

Az egészséges életmódra nevelés fontos feladatunk, heti rendszerességgel 
tartunk gyümölcsnapot, januárban „Egészség hét” keretében ismerkedtek a 
gyermekek a gyógynövényekkel, szerepükkel az egészség megőrzésében.

Márciusban rendeztük meg a Kukucskáló napot, leendő óvodásainkat szüleik-
kel láttuk vendégül. A Nyílt napon az óvodába járó gyermekek szüleit vártuk. 

Február végén megtartottuk télűző farsangi mulatságunkat. A gyermekek 
egyforma jelmezt öltve közös táncot adtak elő.
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litikájának is a legfontosabb céljai 
közé tartozik, fontosságára már kis-
gyermekkorban fel kell hívnunk a 
figyelmet. Januárban „Egészség hét” 
keretében ismerkedtek a gyermekek 
a gyógynövényekkel, jótékony ha-
tásukkal, szerepükkel az egészség 
megőrzésében. Vitaminokban gazdag 
gyümölcslevet, teát, szörpöt készítet-
tek, kóstoltak.

Február végén megtartottuk télűző 
farsangi mulatságunkat, amely a gyer-
mekek óvodai életének legemlékeze-
tesebb eseményei közé tartozik. Rend-
hagyó módon csoportos beöltözés 
színesítette rendezvényünket, a gyer-
mekek egyforma jelmezt öltve előad-
tak egy közös táncot, ezzel is erősítve 
az összetartozásukat. A Bigyóka Pro-
dukció interaktív zenés produkcióval 
szórakoztatta óvodánkat.

Március 15-én a szabadságharc 
hőseire emlékeztünk, énekeltünk, ver-
set mondtunk, óvodánk néptánc cso-
portjának műsora zárta az ünnepséget. 

A járvány enyhülésének követ-
keztében márciusban került megren-
dezésre a Kukucskáló napunk, ahol 
leendő óvodásainkat szüleikkel láttuk 
vendégül azért, hogy megismerjék 
intézményünk felnőtt- és gyermek-
közösségét. A Nyílt napon a már óvo-
dába járó gyermekek szüleit vártuk 
szeretettel, hogy betekinthessenek 
mindennapjainkba. Mindkét alkalom-
mal megtelt az óvoda épülete, aminek 
nagyon örültünk, mert fontosnak tart-
juk ezeket az alkalmakat a közösség-
fejlesztésben.

Az óvodáskori élmények megha-
tározóak, legfontosabb törekvésünk 
a természet szeretetére és tiszteletére 
nevelni a gyermekeket. Ebben a ne-
velési évben e témához kapcsolódóan 
a Játékos Hortobágy, a Madárbarát 
Óvoda és az Állatbarát Óvoda cím 
elnyerésére nyújtottunk be pályáza-
tot. A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület óvodánknak 
a Madárbarát Óvoda címet, illetve 
az Állatorvostudományi Egyetem az 
„Állatvédelem gyerekeknek” pályázat 
által Állatbarát Óvoda címet adomá-
nyozta. Sok program, tevékenység, 
játék valósult meg ebben az évben a 
zöld, jeles napok kapcsán.

Március 22-én a víz világnapja 
alkalmából megismerkedtek a gyer-
mekek a víz tulajdonságaival, fel-

Március 15-én a szabadságharc hőseire emlékeztünk.
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használhatóságával, tudatosítva ezzel 
élettani jelentőségét.

A Föld napja egy cselekvő ünnep, 
amely mindnyájunk jövőjéről szól, 
egy nap a holnapért. A gyermekek 
változatos tevékenységeken keresztül 
szereztek élményeket, tapasztalatokat 
arról, hogy mit tehetünk a Földünk 
védelme érdekében. A szülők támo-
gató segítségével virágokat ültettünk 
az óvodánk udvarára, levendulás 
gyógynövénykert került kialakításra. 
Hagyományként közösen énekeltünk 
a Földért.

Május 10-én megemlékeztünk a 
Madarak és fák napjáról, madárodút 
helyeztünk el az óvodánk udvarán. 

Intézményünk folyamatosan részt 
vesz a község életében, közművelő-
dési, kulturális és egyéb, a lakosságot 
érintő rendezvényeinek szervezésébe 
kapcsolódunk be. A Gyermeknapot, 
a Majálist arcfestés, csillámtetoválás, 
ugrálóvár, népi játszótér, az Ákom- 
BÁkom BÁBcsoport előadása és 
számos program, tevékenység színe-
sítette, amelyek alkalmával lehetőség 
nyílt a pedagógusoknak, szülőknek az 
óvoda keretein túl kötetlenebb formá-
ban találkozni.

Az általános iskolával az óvoda-is-
kola átmenet megkönnyítése érdeké-
ben komplex, többoldalú kapcsolatot 
építünk és ápolunk. Májusban a mese- 
vers napokon a tanítókat láttuk ven-
dégül, júniusban a gyerekek és óvó 
nénik iskolalátogatáson vettek részt.

Augusztusban, a karbantartási 
szünet ideje alatt óvodánk fenntar-
tója, a Bocskaikerti Községi Önkor-
mányzat támogatásával az udvaron 
egy játék áthelyezésre került, két cso-
portszoba linóleum burkolatot kapott, 
a meglévő radiátorok, csaptelepek 
cseréje is megvalósult. Szeptembertől 
az új, hatodik csoportunk, a Katica, a 
tornaszobában lett elhelyezve. A nyár 
folyamán minden szükséges eszközt 
beszereztünk, hogy otthonos, barát-
ságos, esztétikus környezet várja a 
gyermekeket.

Szeptemberben megrendezésre 
kerülő Mézfesztivált óvodánk Mar-
garéta csoportjának fellépése és a fő-
zőversenyen elért harmadik helyezé-
sünk tette emlékezetessé. 

Néptáncosaink ünnepi tánca nyi-
totta meg az óvodai szüreti mulatsá-
got, ahol szőlődarálás, préselés, must 

Márciusban a víz világnapja alkalmából megismerkedtek a gyermekek a víz 
tulajdonságaival, felhasználhatóságával.

A Föld napján a gyermekek közreműködésével levendulás gyógynövény-
kertet alakítottunk ki óvodánk udvarán, majd közösen énekeltünk a Földért.
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és kalács kóstolás, ügyességi játék 
volt a program.

A magyar népmese napján (szept-
ember 30.) az ügyes kiskezek és a 
kreatív óvodapedagógusoknak kö-
szönhetően a gyermekek legkedve-
sebb meséinek szereplői, jelenetei 
elevenedtek meg, amelyek a fenntart-
hatóság jegyében, újrahasznosított 
anyagokból készültek. 

Az állatok világnapja alkalmá-
ból (október 4.) óvodánk hat cso-
portja Debrecenbe, a Nagyerdei 
Kultúrpark Állat- és Növénykertjé-
be tett látogatást a szülők támoga-
tásával. A hét programjaként a helyi 
kisállatkórházba látogattunk el, ahol 
Dr. Fekete Zoltán és segítői mutatták 
be a rendelőt. Állatbarát óvodaként a 
gyermekek és a dolgozók háziállatai-
kat láttuk vendégül.

„Tök jó” hét alkalmából kiállítást 
rendeztünk a családi programként, 
otthon készített töklámpásokból, tök-
bábokból. Tök felhasználásával ké-
szítettek a csoportok finomságokat, 
amelyekkel egymást is megkínál-
ták. A hét lezárásaként „ Halloween 
party”-t tartottunk. November 11-én 
liba napunkon Szent Márton életét 
elevenítettük fel. 

A szelektív hulladékgyűjtés, a hul-
ladékcsökkentés, az újrahasznosítás 
fontosságára kívánjuk felhívni a fi-
gyelmet azzal a témahéttel, amelyet 
az EWWR- Európai Hulladékcsök-
kentési Hét idején szervezünk min-
den év novemberében.  Fontos, hogy 
ebben a környezettudatos gondolko-
dásban az óvoda minden dolgozója 
folyamatosan jelen legyen. Újabb in-
novációk keresése a munkaközösség 
egyik kiemelt feladata a következő 
nevelési évben.

Decemberben megérkezett hoz-
zánk a Mikulás, majd karácsonyi 
játszóház került megrendezésre óvo-
dánkban, amelyre a szülőket vártuk 
szeretettel. Az Önkormányzat kará-
csonyi rendezvényeibe bekapcsolód-
tunk, négy hétvégén a Bocskaikerti 
Ökomenikus Templomban került sor 
az adventi gyertyagyújtásra, amelyen 
csoportjaink is részt vettek. A Jóté-
konysági Aranycsengő vásár helye a 
Bocskaikerti Piac, az itt eladásra került 
kézműves, ünnepi díszek, mézeskalá-
csok bevételéből a település rászoruló 
családjainak támogatása valósul meg.

Intézményünk a Bocskaikerti Községi Önkormányzattal közösen szervez-
ve június 20-án várta óvodásait családjaikkal a gyermeknapi „Ovi-partira”. 

A Gyermeknapot, a Majálist arcfestés, csillámtetoválás, ugrálóvár, népi játszó-
tér, az Ákom- BÁkom BÁBcsoport előadása és más programok színesítették.
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A tehetséggondozó műhelyek, 
külön foglalkozások saját, éves prog-
ramjaik alapján működnek, saját 
egyéni tehetségüket is beleszövik a 
pedagógusok a gyakorlatba. Különös 
értékeket hordoznak ezek, nem csak 
az óvodás gyermekek tehetségcsí-
ráinak kibontakoztatása terén, de az 
óvoda számára új értékek épülnek be 
a mindennapi életbe.

Az Anyanyelvi- és Néptánc tehet-
ségműhelyekben egész évben folyt 
a fejlesztés. Az ide járó gyermekek 
rendszeres szereplői voltak az óvoda, 
illetve a település rendezvényeinek. 
Műsorukkal színesítették a Szüretet, 
Anyák napja alkalmából köszöntöt-
ték a településen élő nagymamákat, 
illetve a szépkorúakat októberben, az 
idősek világnapján. 

A Boldogságóra program a neve-
lési programunk részeként működik. 
A Jobb Veled Alapítvány által kiírt 
pályázaton óvodánk újra elnyerte a 
Boldog Óvoda címet.  

Meseterápia foglalkozásunkra járó 
gyermekek részt vettek a Komádi Ke-
rek Egy Ég Alatt Óvoda és Bölcsőde 
Hagyományőrző Iciri- Piciri népmese 
és néptánc gáláján, ahol „Az aranytu-
lipán” című mesejátékukkal könnye-
ket csaltak a zsűri szemébe. A gyer-
mekjóga mozgásos külön foglalkozás 
is népszerű volt a gyermekek köré-
ben, mely jól illeszkedett programunk 
egészséges életmódra neveléséhez.

Az elmúlt időszakban rohamosan 
megnőtt a település lakosságszáma, 
szükségszerűvé és indokolttá vált 
az óvoda bővítése. Külön öröm szá-
munkra, hogy a feladat elvégzésére 
a Bocskaikert Községi Önkormány-
zat, a Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program Plusz (TOP Plusz) 
pályázatán nyert európai uniós tá-
mogatást.  A tervek szerint az óvoda 
épülete bővül két csoportszobával, ez 
további ötven helyet biztosít a gyer-
mekek fogadására. A csoportszobák-
hoz szociális helyiségek (öltözők, 
vizesblokkok) is épülnek, a tervezett 
munkálatok között szerepel az óvoda 
udvarán a már meglévő játékelemek 
áthelyezése. A beruházás része ezen 
túlmenően új parkoló létrehozása is, 
amely a telken belül kerül kialakítás-
ra. A bővítés által létrehozott új épü-
letrészek mindegyike akadálymene-
tes lesz.

„Tök jó” hét alkalmából kiállítást rendeztünk a családi programként, ott-
hon készített töklámpásokból, tökbábokból.

Az óvodai szüreti mulatságon népi tánc, szőlődarálás, préselés, ügyességi 
játék, must- és kalácskóstolás volt a program.
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Óvodai nevelőmunkánk annak a 
tevékenységközpontú szemléletnek 
a megerősítése, amely támogatja a 
gyermek egészséges fejlődését, hát-
rányainak csökkentését, tehetségének 
kibontakoztatását, mindezt az életkori, 
egyéni sajátosságok és az eltérő fejlő-
dési ütem figyelembevételével. Mun-
katársaink legfőbb erénye a nyitottság, 
a mindig megújulás képessége és az 
önzetlen gyermekszeretet. Közössé-
günk arra törekszik, hogy elfogadó, 
szeretetteljes légkörben, vidáman tölt-
sék a gyermekeink a mindennapokat. 

Köszönjük a támogatását, együtt-
működését fenntartónknak a Bocskai-
kerti Községi Önkormányzatnak, a 
családoknak, a helyi vállalkozóknak, 
a Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat dolgozóinak, és min-
denkinek, aki ebben az évben részese 
volt mindennapjainknak.

Boldog új évet kívánok
a Bocskaikerti Napsugár

Óvoda nevében!
Gábor Sándorné
intézményvezető„Tök jó” hét lezárásaként „ Halloween party”-t tartottunk.
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Rendőrségi
fogadóóra

Bocskaikert település körzeti 
megbízottja, Burai András 

rendőr főtörzsőrmester 
fogadóórája – telefonos 

egyeztetés alapján – minden 
hónap második szerdáján 

van a Bocskaikerti 
Polgármesteri Hivatalban.

Elérhetősége telefonon:
+36 (30) 373-6829.

CSALÁDJOG
• házasság vagy élettársi életközösség felbontása
• házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés el-

készítése
• végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szó-

ló ajándékozás elkészítése
• hagyatéki eljárás során képviselet ellátása, örök-

léshez kapcsolódó igények bíróság előtti érvénye-
sítése

GAZDASÁGI JOG
• gazdasági társaságok alapítása, működéssel kap-

csolatos módosítás
• gazdasági társaságok átalakítása, jogutódlással 

vagy jogutód nélküli megszüntetése
• közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása 

ajánlattevői és ajánlatkérői oldalról 
• fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése/

kártérítési ügyek

JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS/JOGI TANÁCSADÁS 
• fizetési felszólítások elkészítése
• ügyvédi megkeresések hatóságok felé

PERES KÉPVISELET 

Kapcsolat:
Dr. Ujhelyi Zsuzsanna
egyéni ügyvéd
európai jogi szakjogász
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Mobil: +36/30-326-6163
iroda: BOCSKAIKERT, DEBRECENI ÚT 64-70. fszt. 4.
e-mail: info@ujhelyizsuzsanna.hu
web: https://ujhelyizsuzsanna.hu/

Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!

Kérjük, amennyiben lehetőségük adódik,
támogassák adójuk

1%-ával

a Bocskaikert Polgárőr Egyesület
működését.

Adószám: 18407897-1-09

Tisztelt Támogatóink!

A Bocskaikert Jövőjéért
és Felemelkedéséért Alapítvány

részére 2022-ben felajánlott 1% összege az alapító 
okiratban foglalt céloknak és az alapítvány működé-

sének a biztosítására került felhasználásra.
Kérjük, amennyiben lehetőségük adódik, 

2023-ban is támogassák adójuk
1 %-ával az alapítvány működését!

Adószámunk: 18542929-1-09

Dr. Ujhelyi Zsuzsanna egyéni ügyvéd
Dr. Ujhelyi Zsuzsanna vagyok, a Debreceni Ügyvédi 
Kamara által bejegyzett egyéni ügyvéd. 2004-ben sze-
reztem meg a jogi diplomámat a Debreceni Egyetem 
Állam és Jogtudományi Karán summa cum laude minő-
sítéssel. 2007-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Deák Ferenc Továbbképző Intézetben angol nyelven 
európai jogi szakjogász képesítést szereztem, 2009-
ben a jogi szakvizsgát eredményesen befejeztem. A 
közbeszerzés világában jogászként eltöltött 17 év után 
2021-től egyéni ügyvédként folytatom a tevékenysége-
met, elsősorban a polgári jog területére koncentrálva.

FŐBB SZAKTERÜLETEK
INGATLANJOG

• ingatlanokat érintő adásvételi szerződések
• ingatlanokat érintő csere-, bérleti-, és ajándékozási 

szerződések, telekátalakítási szerződések
• termőfölddel kapcsolatos adásvételi és ajándéko-

zási szerződések 

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

A Bocskaikerti Ökumenikus Templom
MISERENDJE

Szeretettel hívjuk, várjuk gyülekezeti alkalmainkra
a Bocskaikerti Ökumenikus Templomba.
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A 2022-es év ismét sok szí-
nes programban bővelkedett 
Bocskaikertben. Önkormány-

zatunk fontosnak tartja, hogy a tele-
pülés infrastrukturális fejlődése mel-
lett elősegítse a település közösségi 
életének fejlődését is. A rendezvénye-
ink sikeressége mögött településünk 
kis közösségei, civil szervezetei is ott 
állnak, így a közösségi összefogások-
nak köszönhetően a programok egyre 
bővülnek és egyre színesebbek. Az 
alábbiakban a teljesség igénye nélkül 
szeretnénk bemutatni néhány 2022-
ben megvalósult programot.

Kézműves foglal-
kozások
Az elmúlt évben nagyon népszerűnek 
bizonyultak a havonta megrendezésre 
kerülő kézműves foglalkozások, me-
lyeket az önkormányzat képviselő-tes-
tületének oktatási- és nevelési bizott-
sága szervezett Fási Ágnes, Kolopi 
Judit és Csákó Katalin közreműködé-
sével. A Bocskaikerti Humánszolgál-
tató Központ közösségi terme adott 
helyszínt az alkalmaknak. A foglalko-
zásoknak készségfejlesztő értéke mel-
lett közösségteremtő és közösségépítő 
ereje is volt, melyet a folyamatos telt-
házas látogatottság is bizonyított.

Ifjúsági alkalmak
Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2021 
évben hiánypótlásként megszervezett 
ifjúsági programok 2022-ben tovább 
folytatódtak és bővültek. Az önkor-
mányzat a civil szervezetek és kis 
közösségek összefogásával öt Ifjúsá-
gi Nap, valamint négy szórakoztató 
ifjúsági délután és est valósult meg 
sikeresen.

Majális
Majális alkalmából családi sport- és 
egészségnap várta az érdeklődőket 
a Bocskaikerti Humánszolgáltató 
Központ udvarán és épületében. A 
rendezvényre kilátogatók változatos 
programokon vehettek részt. A gyere-
keket ingyenes ugrálóvár, ügyességi 
akadálypálya, arcfestés, csillámteto-
válás, kézműves udvar fogadta. A nap 

folyamán a családok kipróbálhatták 
a csocsó, asztalitenisz, tollaslabda, 
squap játékokban való ügyességü-
ket, egészségügyi szűrővizsgálatokon 
vehettek részt, az ételbemutatókon 
finom és egészséges ételeket kós-
tolhattak. A legkisebbek számára 
zenebölcsit szerveztünk.

Gyermeknap
Május utolsó vasárnapján egy vidám, 
játékos gyermeknap valósult meg 
az önkormányzat szervezésében. A 
programok ingyenesek voltak, így a 
környékbeli településről is sok csa-
lád érkezett a rendezvényre. A jó 
hangulat az egész napot végigkísérte 
a hűvös időjárás ellenére. Az egyik 
legnépszerűbb program az ingyenes 
pónilovaglás volt, melyet Nagy Sán-
dor és fia – bocskaikerti lakosok – in-
gyenesen biztosítottak a gyermekek 
számára, amit ezúton is köszönünk 
nekik!

Értékeink ünnepe
2022. szeptember 4-én 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 és mé-
zes süti verseny. Az elmúlt évekhez 
képest ebben az évben kiemelkedően 
magas volt a főzőversenybe benevező 
csapatok száma. Összesen 21 főző-
csapat jelentkezett a főzőversenyre és 
10 féle mézes süteménnyel neveztek 
be a mézes süti versenyre a lakosok 
és közösségek, amelynek résztvevőit 
és nyerteseit a nap végén a zsűri kü-
lönféle ajándékokkal jutalmazta meg.

A nap során változatos programok 
valósultak meg. Mivel önkormányza-
tunk számára fontos a gyermekek jól-
léte, egészsége, személyiségfejlődé-
se, ezt az elvet kihangosítva született 
meg az elhatározás évekkel ezelőtt, 
hogy a település összes rendezvényén 
ingyenesek legyenek a gyermekprog-
ramok. Így a Mézfesztiválon is ingye-
nes programok várták őket: rendőr-
ségi bemutató, ugrálóvár, kézműves 
udvar, arcfestés és csillámtetoválás 
készítés, íjászat, ügyességi vetélkedő, 
pónilovaglás. Az egész napos rendez-

Bocskaikert Községi Önkormányzat
2022. évi rendezvényei

A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ közösségi terme adott helyet a ha-
vonta megrendezésre kerülő kézműves foglalkozásoknak, melyeket az önkor-
mányzat képviselő-testületének oktatási- és nevelési bizottsága szervezett.

A korábbi évben már elindult ifjúsági programok 2022-ben tovább folyta-
tódtak és bővültek.

Az elmúlt évben öt Ifjúsági Nap, valamint négy szórakoztató ifjúsági dél-
után és est valósult meg sikeresen.

A gyermeknapon is sok család érkezett a rendezvényre. A jó hangulat az 
egész napot végigkísérte.
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vény lehetőséget biztosított a helyi és 
a környező településeken élő kézmű-
veseknek, népművészeknek, meste-
reknek, méhészeknek, civil szerve-
zeteknek, hogy egy vásár keretében 
bemutassák értékeiket, képességei-
ket. A „vásári forgatagban” a kiállított 
árukon kívül interaktív bemutatók is 
várták a rendezvényre kilátogatókat.

A színpadi műsor keretében a he-
lyi és a környező települések formális 
és informális kisközösségei mutatták 
be hagyományőrző és kulturális ér-
tékeiket. A fellépők között voltak a 
Bocskaikerti Napsugár Óvoda óvo-
dásai, a helyi általános iskola nép-
táncosai, citerásai, a DFDC, valamint 
a Rhythm and Shoes Dance Club. A 
színpadi műsor Josh és Betti hangula-
tos koncertjével zárult.

Idősek napja
Októberben az Idősek Hónapja alkal-
mából köszöntve lettek településünk 
szép korú lakosai. A Bocskaikerti 
Napsugár Óvoda óvodásai ünnepi 
csokorral ajándékozták meg a jelen 
lévő szép korúakat.

Adventi programok
December hónapban a korábbi évek-
hez hasonlóan megszervezésre kerül-
tek az Adventi Ünnepkör program-
jai. December 18-án a jótékonysági 
Aranycsengő Vásár megtartásával 
együtt hangolódtunk a szeretet ünne-
pére. A vásáron megvásárolható ter-
mékek és tárgyak az önkormányzat 
által fenntartott intézményekbe járó 
gyermekek szüleinek, az intézmé-
nyek dolgozóinak, valamint a Képvi-
selő-testületi tagoknak az összefogá-
sával készültek.

A jótékonysági vásár bevételéből 
közösségépítő játékok kerültek be-
szerzésre, valamint a gazdasági vál-
ság által krízishelyzetbe került csalá-
dok támogatása valósult meg. Minden 
felajánlott termék, szabadidő, pénz 
fontos volt a cél megvalósításában, 
melyet köszönünk!

Végül az adventvárás vasárnapja-
in a település hagyományának meg-
felelően együtt gyújtottuk meg az 
adventi gyertyákat a templomban. 
A várakozás örömét az óvodások és 
iskolások műsorai, valamint a RAN-
DOM Projekt koncertje tett ünnepé-
lyessé és meghitté.

A Mézfesztiválon a színpadi műsor Josh és Betti hangulatos koncertjével 
zárult, majd a főzőverseny erdményhirdetésére érkeztek a csapatok képvi-
selői az emelvényre.

Termékeink kiváló minőségű
húsokból és gondos odafigye-

léssel készülnek, és semmi 
féle adalékanyagot vagy tartó-

sítószert nem tartalmaznak!
Telefon:

+36 (20) 557 4415

Friss sertéshús és   Füstölt termékek

Friss sertéshús és
Füstölt termékek

Sipos Csaba
kistermelő

Kedves vásárlóink!

Sok szeretettel várjuk
önöket szombatonként
a bocskaikerti piacon,

illetve más időpontban
Hajdúhadház,

Malom utca 3. szám alatt.

Az adventvárás vasárnapjain együtt gyújtottuk meg az adventi gyertyákat 
a templomban. 



Bocskaikert Község Önkormányzatának Lapja
A kiadó neve és címe: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület képviseletében Szőllős Sándor polgármester

4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. A szerkesztőség vezetőjének neve: Szőllős Sándor
Nyomdai munkálatok: Center-Print Nyomda Kft. – Debrecen

Szelektív hulladékgyűjtés
szállítási időpontjai 2023-ban

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel: 52/219-489 

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu; szamlazas@hhgkft.hu; 
web: www.hhgkft.hu

BOCSKAIKERT
SZELEKTÍV

(sárga)
BIO

(barna)
ÜVEG

JANUÁR 27. 

FEBRUÁR 24.  FEBRUÁR 24.

MÁRCIUS 24. 

ÁPRILIS 07.

ÁPRILIS 21. ÁPRILIS 21.

MÁJUS 05.

MÁJUS 19. MÁJUS 19.

JÚNIUS 02. JÚNIUS 02.

JÚNIUS 16. JÚNIUS 16.

JÚNIUS 30.

JÚLIUS 14. JÚLIUS 14.

JÚLIUS 28.

AUGUSZTUS 11. AUGUSZTUS 11.

AUGUSZTUS 25. AUGUSZTUS 25.

SZEPTEMBER 08. SZEPTEMBER 08.

SZEPTEMBER 22.

OKTÓBER 06. OKTÓBER 06.

OKTÓBER 20.

NOVEMBER 03. NOVEMBER 03. 

NOVEMBER 17. NOVEMBER 17.

DECEMBER 01. DECEMBER 01.

DECEMBER 29.

Várnai Zseni
TE ÚJ VILÁG

Te Új Világ, jóra törekvő,

bár te lennél az a rég várt,

békét hozó, csodás esztendő,

mely az Idők méhében érik

talán már évmilliók óta...

s most a mi Századunk

tüzében,

most válik nagy... 

igaz valóra...

Boldog új évet, emberek!

*

Sikerekben gazdag

Boldog Új Évet kíván

Szőllős Sándor polgármester

Baloghné Kiss Judit jegyző

és Bocskaikert Községi

Önkormányzat 

képviselő-testülete!

Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig kérjük 
kihelyezni a közterületre!

Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.


