Tisztelt Bocskaikerti Polgárok!
Újságunkban tájékoztatjuk a település lakosságát 2009 eddig eltelt időszakának eseményeiről,
az elért eredményeinkről. Beszámolunk az intézményeinkben folyó munkáról, az aktuális
kérdésekről, az év hátra lévő részét érintő feladatokról, programokról, rendezvényekről.
2009. évi fejlesztések
Önkormányzatunk költségvetéséből 19,3 millió Ft-ot különít el a saját erőből megvalósítandó
fejlesztésekre. Ebből az összegből kívánjuk megoldani a közvilágítás fejlesztését, az utak
karbantartását, szikkasztó árkok készítését, közterület gondozását, a parkoló járdaszigeteinek
akadálymentesítését. A beadott és megnyert pályázatainkból megvalósítandó beruházások
értéke megközelíti a 600 millió Ft-ot, amelyekhez önkormányzatunk mintegy 30 millió Ft
önrészt biztosít.
Pályázatok-eredmények
- Átadásra került az iskola épületének teljes akadálymentesítése, amelyre közel 25 millió Ft
támogatást nyertünk pályázaton. A fejlesztéshez önkormányzatunk 2,7 millió Ft önrészt
biztosított, így a beruházás 27,7 millió Ft-ból valósulhatott meg.
- A pályázati pénzből vásárolt 10 millió Ft értékű tanyagondnoki gépjárművet a hónap végén
vesszük át használatra. A pályázat előírásainak megfelelően önkormányzatunk 1,7 millió Ft
önrészt vállalt a gépkocsi megvásárlásánál és épít 500 eFt értékben egy fedett garázst.
- Sikeresen teljesítettük a kiíró szerv előírásait, az iskola-óvodabővítés pályázattal
kapcsolatban, így várhatóan júniusban aláírhatjuk a 403 millió Ft-ról szóló támogatási
szerződést. Az elnyert támogatást önkormányzatunk 20 millió Ft önrésszel egészít ki.
- A településközpont fejlesztésre 48,2 millió Ft értékben benyújtott pályázatunk - melyet a
véleményező szervezet a 12 beérkezett pályázat közül az 1. helyen továbbított a kiíró hatóság
felé – elbírálásra vár. A pályázat megvalósításához önkormányzatunk 10 millió Ft önrészt
biztosít. A fejlesztés egy része a szolgáltatóház mögötti játszóteret érinti, amelyet kerítéssel
veszünk körbe és új játékokat helyezünk el a területen. Térburkolat, padok, zöld növényzet
kerül a szolgáltatóház előtti közterületre, az iskola parkolójába és kijavításra kerül a
ravatalozó épületén keletkezett külső hibák.

1

Pályázati kiírás
pályázatunkat.

jelent

meg

belterületi

utak

aszfaltozására,

melyre

beadjuk

Várjuk a külterületeket érintő pályázatok kiírását is, hogy ezeket a településrészeket is
fejleszthessük.
Tájékoztató aktuális pályázatokról
Az önkormányzat szervezésében, tájékoztatóval egybekötött pályázati fórumot rendeztünk az
iskolában március 26-án. A rendezvényen a lakosság, civil szervezetek és vállalkozók vettek
részt. A tájékoztatón a munkaügyi központ vezetője, a pályázatokat előkészítő és kiíró
szervezet munkatársai tartottak előadást, a már megjelent és még az előkészítés alatt álló
pályázatokról. A rendezvény ősszel is megrendezésre kerül Bocskaikertben.
.|]pUGHNĦ
- Testületi üléssel egybekötött falugyűlést tartottunk április 22-én az iskolában. Takács László
elnök úr tájékoztatta lakosságot a Hajdútakarék Takarékszövetkezet működéséről. Horváth
Róbert, a Mor-Plusz kft képviselője a kábel tv kiépítésének várható időpontjáról tartott
tájékoztatót. Dr. Kozma János rendőrkapitány úr a település 2008. évi közrendjének és
közbiztonságának helyzetéről számolt be. Kapitány úrnak jeleztem, hogy véleményem szerint
a 2008. év volt a mélypont a település közrendjének és közbiztonságának a helyzetében.
Gyakoriak voltak a betörések, lopások, több rablást és sajnos egy emberölést is elkövettek a
településen. A 4.sz. főúton közlekedő gépjárművezetők sokszor nem tartották be a
megengedett sebességet, sőt több esetben áthajtottak a közlekedési lámpa tilos jelzésén is.
Nagyon sok esetben volt tapasztalható a prostituáltak jelenléte a főút mellett. Továbbra is
elfogadhatatlan a Bocskaikertben élő polgárok számára, hogy nincs körzeti megbízott és
állandó rendőri jelenlét a településen. A képviselő-testület tagjaitól és a lakosság részéről
nagyon sok kérdés és jelzés érkezett kapitány úrhoz. A lakosság sem volt teljesen elégedett a
település közrendjének és közbiztonságának 2008. évi helyzetével. Kérdésemre Dr. Kozma
János rendőrkapitány úr ígéretet tett, hogy 2009 év végére biztosítani tudja a körzeti
megbízott jelenétét Bocskaikertben.
- Beszámoló hangzott el a polgárőrség 2008-ban végzett munkájáról. A polgárőrség
járőrözése jelentősen segíti a rendőrség munkáját és a közrend-közbiztonság helyzetének
javulását a településen. Lakossági kezdeményezés segítségével a háromszorosára emelkedett
polgárőrség létszáma. A Megyei Polgárőr Szövetségtől 100 ezer Ft támogatást nyert
pályázaton a szervezet, amelyet működési költségre, üzemanyagra, felszerelések vásárlására
használnak fel. Együttműködési megállapodás kerül aláírásra a helyi posta és a polgárőrség
között, kiemelt feladat lesz a postai kézbesítők kísérése nyugdíj kifizetéskor és a posta
épületének megfigyelése járőrszolgálatban. A polgárőrséget anyagilag támogatja az
önkormányzat, helyi vállalkozók, és a lakosság. A polgárőrség köszönetét és elismerését
fejezte ki a támogatásokért. Önkormányzatunk a Megyei Polgárőr Szövetségtől egy Mini
KRESZ parkot igényel a nyári időszakra. Ezek az eszközök kiválóan alkalmasak az óvodások
és iskolások számára, a helyes közlekedési szabályok játékos formában való elsajátítására.
Mivel mind a két intézmény rendelkezik aszfaltos pályával, az eszközöket a gyerekek
zavartalanul használhatják. Az eszközöket először az óvodások vehetik birtokukba.
- Levelet küldtünk az E.ON részére, hogy vizsgálja meg a villamos hálózat alatt található fák
koronázatát, mivel szeretnénk elkerülni az áram kimaradásokat és az ebből fakadó
meghibásodásokat. A szolgáltató elvégezte a felülvizsgálatot, a munkálatok során keletkezett
haszonfát, a rászorultak részére télen tüzelő támogatásként osztja ki az önkormányzat.
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- A lakosság részéről sokan vettek részt faültetési akcióban, egy civil kezdeményezés
segítségével az ingatlanjaik elé gyümölcsfát ültethettek. Az önkormányzat az iskola elé, az
óvoda, a családsegítő és az idősek klubjának udvarára ültetett néhány gyümölcsfát.
- Több min 3 éve húzódik a víz-szennyvíz hálózatunk vagyongazdálkodási törvény szerinti
bérbeadásának és üzemeltetésnek a kérdése. Az adott kérdésben több éves időtartamról szóló
pályázatot kíván kiírni önkormányzatunk. Ez biztosíthatja a jelenleginél olcsóbb vízszennyvíz díjat Bocskaikertben, illetve ütemezetten kerülhetnek kiépítésre a külterületi
településrészeken, az ivóvíz ellátást biztosító - jelenleg még hiányzó- vezetékek.
Továbbra is operatív okok hátráltatják önkormányzatunkat ennek pályázatnak a kiírásában.
Ameddig viszont ez a kérdés nem oldódik meg, addig a jelenlegi üzemeltetővel átmeneti, csak
1 éves időtartamra vonatkozó szerződést tudunk kötni. Ez a szerződés viszont nem garantálja
az olcsó víz-szennyvíz díjat a településen.
- A szennyvízcsatorna hálózatunk karbantartásának éves költsége 400-700 ezer Ft. Ezeknek a
költségeknek a többsége javítási költség, melyek oka, az átemelő szivattyúk gyakori
meghibásodásai. A szivattyúkat tönkre teszik a csatornahálózatba bekerülő idegen tárgyak, a
nem odavaló hulladékok. Tisztelettel kérjük a lakosságot, vigyázzunk a szennyvízcsatorna
KiOy]DWXQN PĦN|GĘNpSHVVpJpUH QH MXWWDVVXQN D UHQGV]HUEH RO\DQ DQ\DJRNDW DPHO\ek
meghibásodásokat, illetve károkat okozhatnak.
- Elkészült Bocskaikert Község Önkormányzatának honlapja, amely a www.bocskaikert.hu
címen található. Honlapunkra a jogszabályban meghatározott dokumentumok és a közérdekű
információkat tartalmazó tájékoztatók kerültek fel, igyekszünk folyamatosan frissíteni az
adatokat.
- Egyeztető megbeszélésen ismételten kértem Tóth Sándorné állomásfőnök asszonytól, az
állomás melletti peron állandó éjszakai kivilágítását, illetve a MÁV tulajdonában lévő
területek rendszeres kezelését, kaszálását. Sikerült a MÁV-tól kedvezményesen megvásárolni
a vasúti töltésből kikerült kavicsot, amelyet az útjaink hibáinak javítására kívánunk
felhasználni.
- Folytatjuk a szikkasztó árkok kiépítését, az útjaink kezelését, javítását településünkön.
- Közeledik az allergia szezon, ezért önkormányzatunk folyamatosan tisztítja meg a
közterületeket az ott található parlagfüvektől. Kérjük egyben a lakosságot, tegyen meg
mindent azért, hogy ne tudjon elszaporodni ez rendkívül káros növény. Felszólítjuk a parlagfű
által érintett területek tulajdonosait, illetve jelzéseinket továbbítjuk az illetékes hatóságok felé.
- Havonta több alkalommal rendszeresen bejárjuk a települést, jegyző úr és alpolgármester úr
társaságában. Ennek célja, a keletkezett hibák, hiányosságok feltérképezése, illetve a javítási
munkálatok ellenőrzése.
- Rendszeresek a látogatásaink az intézményeinkben, fontos az adott kérdések helyszíni
egyeztetése is az intézményvezetőkkel, dolgozókkal. A hivatalban havonta tartunk
intézményvezetői megbeszélést, ahol áttekintésre és értékelésre kerülnek az adott és a
következő időszak feladatai, illetve annak megfelelő végrehajtása.
- A kertbarát kör tagjai bemutatóval egybekötött foglalkozást szerveztek Lőrincz János
alpolgármester úr kertjében április 24-én. Meghívást kaptak a hajdúböszörményi kertbarát kör
tagjai, akik 30 fővel képviseltették magukat.
- A Természetjáró kör Sándor Aliz vezetésével május 10-én túrát szervezett a közeli erdőben
található strucctelep meglátogatására, amelyen 21 fő - felnőttek és gyerekek- vett részt.
- A Kertbarát kör tagjait meghívták a közeli erdészház udvarán található gombánál rendezett
főzőversenyre, május 16-án. A rendezvény már több éves hagyománnyal rendelkezik, ahol a
bocskaiketi, hajdúböszörményi, hajdúhadházi és a téglási kertbarátok vettek részt.
- A Természetbarátkör az idén is meghirdeti a Tiszta Településért, a Tiszta Környezetért
akciót. A településünk közterületein és a környező erdőkben található szemét kerülhet
összeszedésre.
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- A május 31-én megrendezésre kerülő akciót, a községszépítő kör, a kertbarát kör, a
honismereti kör, a természetjáró kör, minden intézményünk és a Teleház támogatja. Kérjük
Bocskaikert minden lakosát, hogy vegyen részt az akcióban, mert ezzel saját magának és
hozzátartozóinak egészséges életkörülményeit segíti kialakítani.
- A Községszépítő kör az idén is kéri Bocskaikert lakosságát, hogy a saját telke előtt
virágültetéssel és gondozással tegye szebbé, környezetét. Az elmúlt évek virágosítási akciói
már hagyományt teremtettek községünkben és a legtöbb telek és lakás előtt példásan szép,
rendezett környezet alakult ki. A május 23-án induló felhíváshoz folyamatosan lehet
csatlakozni.
- Az óvodában Dr. Tumpek Judit klinikai főorvos, május 13-án szűrővizsgálatot szervezett a
coeliakia (lisztérzékenység) kiszűrésére irányulóan. A coeliakia vagy lisztérzékenység
megfelelő genetikai háttér esetén, a kalászos gabonák fogyasztásával provokált autoimmun
betegség, melynek során a vékonybél és más szervek károsodása alakul ki. A betegség a
lakosság 1 %-át érinti, a valódi gyakoriság azonban sokkal magasabb (3-20-szoros) a
klinikailag felismert eseteknél. A betegség tünetei a gabonafélék fogyasztása után bármely
életkorban jelentkezhetnek, de a betegség komolyabb klinikai panaszok nélkül évtizedekig
fennállhat. Nem azonos a lisztallergiával! Fontos a korai diagnózis, mert a fel nem ismert
betegekben az autoimmun folyamat tovább zajlik és súlyos szövődményeket okozhat
(daganat). Miután a betegség öröklődik, ezért nagyon fontos a családszűrés. A szűrővizsgálat
költségeit az önkormányzat biztosította.
V]IĘ~WHONHUOĘ
A NIF Zrt. mint az út építtetője, kérte az NKH szakhatóságtól a 4.sz. főút Debrecent elkerülő
szakasz építési engedélyének érvényességi idejének meghosszabbítását 2011. február 14-ig.
Több hír is megjelent a sajtóban az elkerülő út építésével kapcsolatban, viszont hivatalos
értesítés eddig nem érkezett önkormányzatunkhoz, a beruházás esetleges elmaradásával
kapcsolatban.

Ünnepségeink
Önkormányzatunk állami és nemzeti ünnepeink alkalmából színes, színvonalas, ünnepségeket
rendez. Elsősorban az iskolánkban kerülnek megrendezésre ezek az ünnepségek, ahol a
pedagógusaink felkészítése mellett az óvodásaink, diákjaink és az idősek műsorait
tekinthetjük meg. Több ünnepségünknek a templom ad helyet, nagyon fontosnak tartjuk, hogy
ápoljuk hagyományainkat. Igyekszünk kiszolgálni a lakossági igényeket, és más jellegű
rendezvényeket is szervezzük, néhány programunknak már több éves hagyománya van
Bocskaikertben.
Május 1.
Idén is nagy sikerrel került megrendezésre a majális Bocskaikertben. Játszóház a
kisgyerekeknek és óvodásoknak, kézműves foglalkozások, vetélkedők, ugráló vár, kirakodó
vásár, karám foci várta az idelátogatókat. Az iskola konyhájában készült ízletes ebédet - az
önkormányzat anyagi támogatása miatt - kedvezményes áron vásárolhatták meg a lakosok. A
délutáni programokat az óvodásaink fellépése nyitotta meg, ezután néptáncosaink, a
Bocskaikert Dance Band és hastánc bemutató volt látható.
Szent Iván Éj
Visszatérő hagyomány már településünkön a Szent Iván Éji ünnepség megrendezése, amelyet
mindig fokozott érdeklődés kísért. A rendezvény tervezett programjai között szerepel
tűzzsonglőrök, sport bemutató, csillagvizsgáló és a Bocskaikert Dance Band fellépése.
4

Vélhetően a parázson járás sem mard el, a jó hangulatról, a hagyományoknak megfelelően,
élő zenekar fog gondoskodni.
A programok szervezésében a kulturális bizottság elnöke és tagjai, illetve a Teleház vesznek
részt, a programok végrehajtását az intézményeink dolgozói végzik. Szeretnék köszönetet
mondani mindenkinek az önzetlen munkájáért.

Tisztelettel meghívjuk Bocskaikert polgárait a Trianoni békediktátumra való a közös
megemlékezésre, melyet június 4-én, 14 órától tartunk az iskola udvarán elhelyezett
kopjafánál.
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Tisztelt bocskaikerti választópolgárok!
2009. június 07-én európai parlamenti (EP) választások lesznek az Európai Unió területén.
Magyarország az európai parlamentben az eddigi 24 helyett 22 hellyel rendelkezik majd. Azt,
hogy mely pártok hány képviselőt küldhetnek Brüsszelbe a Magyarországon bejelentett
lakóhellyel és választójoggal rendelkező magyar és európai uniós állampolgárok döntik el.
A szavazólapon (az OVB sorsolása alapján) az alábbi sorrendben lesznek feltüntetve a pártok:
1. FIDESZ – KDNP
2. SZDSZ
3. MCF
4. MUNKÁSPÁRT
5. MSZP
6. JOBBIK
7. LMP-HP
8. MDF
Egy választó csak egy pártra szavazhat érvényesen: a párt neve mellett lévő körbe elhelyezett
x vagy + jellel. A szavazás az adott napon reggel 6 00 órától 19 00 óráig tart. Szavazni csak
érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, új típusú vezetői engedéllyel és lakcímkártyával
lehet. Amennyiben a régi típusú, de érvényes személyi igazolvány tartalmazza a lakcímet, s
ezért nem rendelkezik a választópolgár lakcímkártyával elegendő az igazolvány, minden más
esetben a lakcímkártya bemutatása is szükséges.
Azok a választópolgárok, akiknek idős koruk vagy egészségi állapotuk nem teszi lehetővé a
szavazókörben való szavazást, lehetőségük van mozgóurnát igényelni. Ezt kizárólag csak
írásban lehet kérni június 5-ig a HVI vezetőjétől a Polgármesteri Hivatalban, a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságtól a szavazókörbe beküldött levél formájában.
Az igazolással rendelkezők – tehát azok, akik más településen rendelkeznek bejelentett
lakóhellyel, de a szavazás napján Bocskaikertben tartózkodnak és itt kívánnak szavazni – az
1. számú szavazókörben adhatják le voksukat.
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Bocskaikertben - a választásra jogosultak számának függvényében - továbbra is két
szavazókör került kialakításra:
1. V]iP~V]DYD]yN|UKHO\HFtPH
Németh László Általános Iskola, 4241 Bocskaikert, Baross G. u. 19.
2. V]iP~V]DYD]yN|UKHO\HFtPH
a bocskaikerti Óvoda, 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 85.
Az értesítő tartalmazza azt, hogy kinek melyik szavazókörben lehet leadni szavazatát.
Kérem az értesítőt mindenki vigye magával a szavazás menetének megkönnyítése és a
gyorsabb beazonosítás érdekében.
Szaniszló Tamás MHJ\]Ę
+9,YH]HWĘ

Iskolai életünk
„Minden kis viaszgyertya megtanít bennünket arra, hogy érdemes egy kis fényért, melegért
tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, amely széppé, meleggé teszi az életet.”
(Molnár Ferenc)
E mottó jegyében a Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
és Óvoda a tanév folyamán nagy gondot fordít az iskolai pedagógia programban
meghatározott követelmények teljesítésére.
Mi sem bizonyítja jobban, mint az országos kompetenciamérés Oktatási Hivatal által
megküldött tájékoztatása, mely szerint szövegértésben iskolánk az országos átlag felett
teljesített, míg a matematika mérés eredménye az országos átlagtól egy tizeddel maradt el.
Minden nyolcadik osztályos tanuló felvételt nyert középiskolába. A 22 végzősünk közül 9 fő
gimnáziumban, 8 fő szakközépiskolában, 5 fő szakiskolában kezdi meg tanulmányait
szeptemberben. Első helyre 14 tanulót,- az osztály tanulólétszámának 64%-a, - másodikként
megjelölt helyre 4 tanulót vettek fel. Többen mennek tagozatos osztályokba, pl. angol,
történelem-angol, testnevelés, informatika. Hatosztályos gimnáziumba egy tanulónk
jelentkezett és nyert felvételt.
Februárban Jótékonysági Bált szerveztünk az iskola szülő közösségével. Megköszönöm, hogy
részt vettek a rendezvényen, és támogatták iskolánkat. A bál nettó bevétele 330.000.-Ft volt.
Ebben a hónapban alsós és felsős farsangot rendeztünk.
A március 15-i ünnepségünket, áprilisban a Németh László emlékház koszorúzása követte,
majd a József Attila megyei szavalóverseny következett, melyet immár második alkalommal
rendeztük meg iskolánkban.
E versenyen kilenc iskola 71 tanulója vett részt, melyen különdíjat kapott Pápa Róbert 5.a
osztályos tanuló. A hatodik osztályosok közül II. helyezett lett Lévai Fruzsina, Szilágyi Panni

7

pedig III. helyezést ért el. A hetedik évfolyamosok versenyén II. lett Szabó Anikó, megosztott
III. díjat kapott Végső Klaudia.
A téglási mesemondó versenyen különdíjas lett Juhász Dóra 4. osztályos tanuló.
A nádudvaron megrendezet megyei helyesírási versenyen Dorogházi Dóra negyedik osztályos
tanuló 8. helyezést ért el, míg Harangi Viktória 9. lett.
A Bendegúz Anyanyelvi verseny megyei döntőjében Végső Klaudia 9. Orbán Szabolcs 18.
Pető Ágnes 19. helyen végzett.
Ebben a hónapban rendezzük meg az alsós mesemondó versenyt is.
Területi közlekedési versenyen iskolánk csapata III. helyezett lett.
Megrendezésre került a néptáncosok tanszaki vizsgája, melyen a zenét a Bürkös együttes
szolgáltatta, valamint iskolánk citerazenekara. Az év táncosa címet Bottyán Enikő és Nagy
Tibor érdemelték ki ebben a tanévben.
Megemlékeztünk a Víz Világnapjáról a Föld Napjáról: vetélkedővel, rajzkiállítással, valamint
faültetéssel szépítettünk környezetünket. Május 1-i községi rendezvényen néptáncosaink és a
Dance Band is szórakoztatták a majálisozókat.
Folyamatosan magas színvonalon működik a Madarász suli, és a Szivárványprogram az
iskolában. A könyvtár biztosítja tanulóink számára a kötelező olvasmányok és egyéb
szépirodalmak kölcsönzését. A „Barátunk a könyv” pályázati anyagát a 3. 4. és a 7. 8.
osztályos tanulók készítik.
A felsősök szabadidőben korcsolyázni, bowlingozni voltak, az alsó tagozatos tanulóink pedig
színházi előadást tekinthettek meg ebben a naptári évben.
Az elmúlt hónapokban több megyei és országos szerv által kiírt pályázatott nyújtottunk be,
melyek elnyerése esetén támogatni tudjuk a szentendrei szaktábort, a leendő 5. osztályosok
Hortobágyra tervezett kirándulását, a szovátai testvériskola látogatását, a néptáncosok
fellépéseit, az óvodások mozgásfejlesztő eszközeinek beszerzését, könyvtárfejlesztést. A
művészeti tagozat számára írt két pályázatunk elbírálás alatt van, hasonlóképpen, mint az
óvodai és iskolai kompetencia alapú oktatásához, neveléséhez benyújtott pályázat.
Megérkeztek iskolánkba 1.800.000.-Ft értékben azon új eszközök, melyeket egy decemberben
elnyert pályázat összegéből vásároltunk.
Májusban sor kerül az olvasótermi székék áthúzására is.
A tanév vége felé közeledve rengeteg a teendője tanulónak, pedagógusnak egyaránt. Az év
végi felmérések, osztályozó értekezlet, alsósok szöveges értékelése, osztálykirándulások, diák
önkormányzati nap, még mind ránk váró feladat.
Nyertes pályázataink 2009 évben:
óvodai mozgásfejlesztő eszközök vásárlására 100 ezer Ft
testvériskola fogadása,vendéglátása, programokra 257 ezer Ft
szaktábor szervezésére 100 ezer Ft
honismereti továbbképzésre 100 ezer Ft.

Az iskolai ballagási ünnepségünk, június 20-án szombaton 17 órától kerül megrendezésre.
A tanévzáró ünnepség pedig 21-én vasárnap 17 órától NH]GĘGLN, melyre szeretettel
meghívom Önöket, megköszönve magam és kollégáim nevében egész éves
HJ\WWPĦN|GpVNHW

Moldovánné Duró Ágnes
iQWp]PpQ\YH]HWĘ
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Óvodai életünk
2008/2009-es tanévben
Óvodánkba 112 gyerek jár. A tanév az óvodás gyerekek beszoktatásával kezdődik. A
beszoktatás ideje alatt óvodánk nyitott a szülők számára.
Szeptemberben az óvónők tevékenységi tervet készítettek, amely a gyermekek sokszínű,
változatos tevékenysége a játékra épül.
Pedagógiai munkánkat sokféle eszköz biztosítja a gyerekek érdeklődését, kíváncsiságát,
életkori sajátosságait figyelembe véve.
2008. október 04-én az Állatok világnapja alkalmából a debreceni Állatkertbe látogattunk.
Október 23-án részt vettünk a település önállóvá válásának ünnepségén.
Novemberben a Katica és Pillangó bábszínház látogatott el hozzánk.
December 05-én Mikulás ünnepséget tartottunk, amelyet az óvónénik hangulatos szórakoztató
közreműködése tett színvonalasabbá.
Az iskolában részt vettünk a falukarácsonyon, ahol a Pillangó csoport „Hópehely” tánca
aratott nagy sikert.
December 21-én Karácsonyi játszóházat tartottunk, amit közös karácsonyfa állítással, meghitt
ünnepléssel, ajándékozással fejeztünk be.
2009. január 29-én „Egészséggel-gyermekkézzel” OVITAMINOS napot szerveztünk,
amelynek célja az egészséges életmódra nevelés megalapozása.
Februárban a Zene-bona, valamint az Ákom-Bákom Bohóc farsang szórakoztatta a
gyerekeinket.
A farsangot minden csoportban a szülőkkel együtt ünnepeltük, színes jelmez bemutatásával és
szórakoztató programokkal tarkítva.
Március 15-ét méltán megünnepeltük, részt vettünk az iskolai ünnepségen.
Húsvéti népszokásokat az óvodai játszóházban, valamint az Idősek Klubjának rendezvényén
elevenítettük fel.
Április 22-én a Föld napján szülőkkel, gyerekekkel szépítettük környezetünket (takarítással,
virágültetéssel).
Május 01-én részt vettük a majálison. A Szivárvány csoport népi gyermekjátékokat mutatott
be nagy sikerrel.
Április 30-án 2 csoport, a Margaréta és a Gyöngyvirág, május 4-én a másik két csoport, a
Pillangó és a Szivárvány csoport gyerekei köszöntötték az Anyákat színvonalas műsorokkal.
A Gyöngyvirág csoport köszöntötte az Idősek Klubja tagjait.
Május 18-án 24 gyerekkel úszótanfolyam indul.
Május 30-án Gyereknapot tartunk az Óvoda udvarán.
Júniusban a csoportok évzáró ünnepségeivel zárjuk a tanévet.
Ebben a tanévben hagyományaink és ünnepeink mellett működött a zeneóvoda, vitamintorna,
logopédiai foglalkozások és hitoktatás.
Minden meghirdetett rajzpályázaton részt vettünk.
A 6-7 éves gyerekek többsége elérte az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi
szintet.
39 gyerek kezdi meg tanulmányait a bocskaikerti általános iskolában.
Sikeresen pályáztunk zenei eszközök és mozgásfejlesztő eszközökre, amelyek biztosítják a
gyermekek sokoldalú fejlődését.
Az Önkormányzat biztosítja a működésünkhöz szükséges megfelelő feltételeket.
A szülőkkel való jó kapcsolattartásra, együttműködésre törekszünk, hogy egymás munkáját
kiegészítve segítsük a gyermekek fejlődését.
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A tudatos pedagógiai optimizmus jegyében hisszük, hogy:
„A remény mindegyre tolarenciát,
S azt súgja nekünk,
a holnap jobb lesz majd”
Bereczki Erzsébet Márta
tag-LQWp]PpQ\YH]HWĘ

Beszámoló a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ munkájáról
Családsegítés:
Az adománygyűjtést és annak kiosztását továbbra is rendszeresen végezzük a településen. A
személyes segítségnyújtás folyamatos, a lakossági ruhaosztás negyedéves rendszerességgel
történik a Vincellér u. 20. sz. alatti telephelyen. A lakosság az általunk szervezett segítő és
egyéb jellegű programokról a hirdetőtáblákra kirakott plakátokról tájékozódhat. Itt
szeretnénk megköszönni a ERFVNDLNHUWL ODNRVRN VHJtWĘkészségét, felajánlásait!
Elmondhatjuk, hogy településünk lakói szociálisan igen érzékenyek, az adományok egész
évben folyamatosan érkeznek be hozzánk. Továbbra is várunk minden olyan felajánlást (ruha,
élelmiszer, bútor, játék, háztartási eszközök stb.), amellyel másoknak segítségére lehetünk.
Elérhetőségünk: (52) 384-512.
Sikeres pályázat: A tavalyi évhez hasonlóan Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel
együttműködve az EU Élelmiszer- segélyprogram 2009. keretében élelmiszer-segélyt biztosit
a Bocskaikertben élő szociálisan rászoruló családok számára.
A pályázaton 4 tonna élelmiszert nyertünk, amelynek szállításáról a Bocskaikert Község
Önkormányzata gondoskodik. Az élelmiszer kiosztására május végén kerül sor. Az osztás
időpontjáról a rászorultakat levélben értesítjük. A pályázat alapján 3 csoportba tartozó
személynek, családnak adható élelmiszersegély: létminimum közelében élők- hátrányos
helyzetű gyerekek- ill. kisnyugdíjasok.
Gyermekjóléti szolgálat
Idén is pályázunk a nyári gyermekétkeztetési program keretén belül a településünkön élő 0-10
éves korú hátrányos helyzetű gyermekek nyári étkeztetésre. A törvényi keret az idén 56
gyermek nyári étkeztetését teszi lehetővé.
Tábor: M~QLXV-M~QLXV-ig honismereti napközis tábort szervezünk 6-11 éves
korú gyerekek számára. A táborról érdeklődni az (52) 384-512 telefonszámon lehet. A
hátrányos helyzetű gyerekek táborozását a település Önkormányzata támogatja.
7DQ\DJRQGQRNLV]ROJiODW
A sikeres falubusz pályázatnak köszönhetően júliustól egy 9 személyes kisbusszal
gazdagodik településünk. Ezáltal lehetőségünk nyílik a tanyagondnoki szolgáltatásaink
bővítésére. Terveink szerint az év második felétől egy új tanyagondnoki körzet kerül
kialakításra egy fő főállású alkalmazásával.
,GĘVHNNOXEMD és házi VHJtWVpJQ\~MWiV
Az idősek klubjában aktív élet folyik. Tagjaink folyamatos szabadidős programokon vesznek
részt. Továbbra is rendszeresen tartja próbáit a népdalkórus és készülnek a különböző
szereplésekre. A Máltai Szeretetszolgálaton keresztül pályázatot nyertünk NpW LGĘV
bocskaikerti lakos házának akadálymentesítésére. A pályázat feltétele volt a szociális
alapellátásban való részesülés (házi segítségnyújtás, idősek klubja).
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A Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ Vincellér u. 20. sz. alatti telephelyén minden
szerdán 9. 30-10. 30 között a ZENE BÖLCSI programja vár minden érdeklődő anyukát
kisdedkorú csemetéjével. A foglalkozásokat Mátyásföldiné Kalló- Hegedüs Mariann
pedagógus tartja. A részvétel ingyenes!

Ráczné Hamerszki Judit
iQWp]PpQ\YH]HWĘ

Röviden a Teleházról!
Hétköznapunk rohanó világában kérem, szenteljenek néhány percet-e sorok elolvasására,
melyben a Bocskaikert Jövőjéről és Felemelkedéséért Alapítvány Teleházának 2009 első
félévi tevékenységéről, jelentősebb programjairól, sikeres pályázatairól írnék néhány szót.
(OĘV]|U LV V]HUHWQpP PHJUDJDGQL D OHKHWĘVpJHW pV V]HUHWQpP PHJN|V]önni minden
ADOMÁNYOZÓNAK, aki ebben az évben is személyi jövedelemadója 1 %-ának
IHODMiQOiViYDO VHJtWL D] $ODStWYiQ\XQN PĦN|GpVpW $ IHODMinlásokat az APEH 2009.
QRYHPEHUpLJ~WDOMDiWIRO\yV]iPOiQNUD$]DGRPiQ\RNDWQHPFVDNPĦN|GpVUHKDQHP
WHOHSOpVIHMOHV]WpVUH LIM~ViJL pV V]DEDGLGĘV SURJUDPRN YDODPLQW N|]PĦYHOĘGpVL
rendezvények szervezésére, finanszírozása kívánjuk fordítani.
Mint minden évben az év elejei elfoglaltságom a pályázat figyelés, pályázat írás, pályázati
elszámolás jegyében zajlik. Ha ilyenkor nem figyelünk, akkor a lehetőségeket könnyen
elszalasszuk, márpedig Alapítványunk működésében a sikeres pályázatoknak nagyon fontos
szerepük van.
A +DMG~ %LKDU 0HJ\HL gQNRUPiQ\]DW január hónapban 50.000 Ft-tal támogatta a
„Farsangi” teremlabdarúgó torna rendezvényünket, melynek lebonyolítására Nyíradonyban, a
Harangi Imre sportcsarnokban került sor.
Nemzeti Civil Alap által kiírt és sikeres pályázatunknak köszönhetően a Teleházban lévő
több mint hét éves számítógéppark felújításra, cserére kerül május hónapban közel 500.000 Ft
értékben. Ugyan ennek a pályázatnak köszönhetően a Teleház teljes bútorzata is cserére kerül
400.000 Ft-ot nyertünk erre a célra.
A megújult, megszépült környezetben várjuk azokat, akik szakember által tartott tanfolyam
keretében szeretnék megismerni, megtanulni a számítógép és az Internet használatát. A
tanfolyamon való részvételre a Teleházban lehet jelentkezni június hónapban. A részvétel
ingyenes, mivel a projekt finanszírozását a Miniszterelnöki Hivatal „ A közösségi Internet
hozzáférési pontok támogatása” címen meghirdetett KIHOP-2008 kódjelű pályázati felhívásra
benyújtott pályázatunk, 1.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült
erre a célra.
Ä6]DYDOyLIM~ViJD%RFVNDLNHUWEHQÄcímű pályázatunkat a debreceni Méliusz Juhász Péter
Megyei .|Q\YWiU pV 0ĦYHOĘGpVL .|]SRQW értékelte, támogatásra méltónak találta. Ennek
köszönhetően április 17-én nagyszabású megyei színtű József Attila szavalóverseny
megrendezésére került sor hagyományteremtő céllal, a bocskaikerti Németh László
ÁltaláQRV,VNRODpV$ODSIRN~0ĦYpV]HWRNWDWiVL,QWp]PpQ\EHQ.
„Magyarországi civil szervezetek határon átnyúló civil kapcsolatainak támogatása”
elnevezésű pályázati felhívásra Alapítványunk Teleháza pályázott „Bocskaikertiek a
Honfoglaló magyarok nyomában „címmel. Az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok és

11

Európai Integrációs Kollégiuma 1.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesítette pályázatunkat. Ez a támogatás teszi lehetővé, hogy 2009. május 14-17-ig 50 fővel
szétnézzünk az Ukrán határ túloldalán és eljussunk a Vereckei Hágóig, elidőzzünk Munkács
várának romjainál, és a végsőkig küzdő Zrínyi Ilonára emlékezzünk. A kirándulás nem titkolt
célja a trianoni békeszerződés után Csehszlovákiához illetve ’45-től Ukrajnához elcsatolt
területek magyar vonatkozásainak megismerése, és továbbéltetése, valamint ukrán és magyar
civil szervezetek együttműködésének kialakítása és hosszú távú folyamatos működtetése.

Kondor Istvánné
7HOHKi]YH]HWĘ
NEM! NEM! SOHA!
Magyarország történelmének legkeservesebb esztendejét elég nehéz lenne tárgyilagosan
elemezni a hazaárulás fogalma nélkül. Ami az 1918-as ú.n. őszirózsás forradalomtól 1919.
nyaráig történt, a diplomáciai gyengeelméjűség, a nemzeti öncsonkítás, a politikai
rosszindulat fogalmaival írható le.
Károlyi Mihály, Kun Béla, Linder Béla működésének eredménye a történelmi Magyarország
szétdarabolása, pokolra süllyesztése. A magyar királyi haderő – az elvesztett nagy háború
végén is – az ország határain kívül állt, harcedzetten és hazájáért, földjéért, családjáért az
őrületig aggódva. Ha nincs a „proletárdiktatúra” az utolsó töltényig védelmezte volna az
ezeréves határokat. A mostani határok minden bizonnyal nem itt lettek volna megrajzolva.
Mi történt ehelyett?
Miközben a román horda megkezdte a felvonulást a Kárpátok keleti oldalánál, a szerbek
megjelentek a demarkációs vonalnál, a csehek betörtek az északi vármegyék területére, Linder
Béla magyar? hadügyminiszter leszerelési különítményei még a frontvonalak közelében
megkezdték a honvédség lefegyverzését és szellemi mételyezését.
„Jó példával” ő maga járt elöl ittasan elmakogott beszédében: „Nem kell hadsereg többé!
Soha többé katonát nem akarok látni!”
A laktanyák kiürültek, a körleteket polgári alkalmazottakkal kellett takaríttatni. A
függelemsértés mindennapossá vált, a fegyvereket nem a betolakodók ellen fordították,
hanem a kocsmák mennyezetébe lövöldöztek. Eközben a csehek megkezdték északi falvaink
elcsatolását, ehhez elegendő volt néhány tucat katona. A románok elhagyott hadiraktárainkból
szerelték fel zászlóaljaikat. Magyar különvonatok szállították az erdélyi románságot –
természetesen a magyar kormány utasítására - a gyulafehérvári nagygyűlésre, hogy
kimondhassák Erdély egyesülését Romániával. (Szellemi elődei korabeli hagyományait meg
nem hazudtolva ennek évfordulóján koccintott Medgyessy 2002-ben Nastaséval.)
Másképp is alakulhatott volna Magyarország XX. századi történelme. Ezekben a gyalázattal
teli hónapokban voltak, akik próbálták megállítani a trianoni gőzhengert. Hiszen tízezer
székely állta a sarat a tízszeres túlerővel szemben, néhány tucat vasutas, diák és frontharcos
zavarta ki Balassagyarmatról a betörő cseh haderőt néhány óra alatt.
A székelyeket – miközben védték a hazát az oláhokkal szemben – a magyar vöröskatonák
hátbatámadták. A hazát védeni az országromboló betolakodókkal szemben, a fennálló vörös
diktatúra állásait erősítve, vagy a társadalmi békét védeni a polgárromboló diktátorokkal
szemben a betolakodók hadműveleteit támogatva …
Egy ország kormánya tiltotta meg a honvédő harcokat, hátba támadta a hazájukért küzdő
seregeket, hadtápjukat elrabolta, lövegeiket tönkretette. Aki tenni akart az országért, az
parancsmegtagadással számolhatott, kormányától halálosan megfenyegetve harcolhatott.
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Mégis történelmi idők ezek, mert bebizonyosodott: ahol fegyveres ellenállás volt, ott máshogy
alakult az ország sorsa. Ahol erőt mutattak, visszalőttek ott a határokat is másképp húzták
meg. Balassagyarmat ma a legbátrabb város címet viseli, nem szlovák fonetikájú nevet, s ami
a legnagyobb fegyvertény: a szervezett ellenállásnak köszönhetően nem következett be az,
ami megtörtént 1848-49-ben, illetve végigsöpört 1944-45-ben a Kárpát-medence minden
szegletén.
Elmaradt a magyarirtás. Sajnos nem mindenütt. Köröstárkány lakosságát, nőket, gyerekeket
legéppuskázta a román horda.
1918. november 1-én még sértetlenek voltak Magyarország határai. Több százezres haderőnk
fáradtan, de a hazájáért mindenre készen várta a betolakodókat. Ekkor azonban a vörösök
magukhoz ragadták a hatalmat.
Trianon a mai formájában nem következett volna be, ha védhettük volna történelmi
határainkat. Hiszen nem az I. világháború kimenetele, nem is az azt követő diplomáciai
tárgyalások, hanem a kommunisták által irányított és szervezett önfeladás vezetett 1920.
június 4-éhez.
Nem! Nem! Soha! – című versében írta József Attila 1922-ben:
„Magyar rónán, hegyen egy kiáltás zúg át:
Nem engedjük soha! soha Árpád honát!
Ennek minimális feltétele egy önfeladást kerülő, annak még a gondolatától is irtózó (nemhogy
kiszolgáló) magyar politikai és szellemi vezetés. Ehhez a szükséges, de még nem elégséges
feltételnek a megteremtéséhez (egy önfeladó, az országot árucikknek tekintő politikai vezetés
elzavarásához) minden választópolgár hozzájárulhat 2009. június 7-én.
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Szavazok, mert érdekel a sorsom
Már követni sem tudjuk, hogy milyen és mekkora károkat okoz Magyarország számára az,
hogy a kormány saját üzleti vállalkozásaként tekint az országra.
Az emberek által befizetett igen magas adó szinte köddé válik számunkra, hiszen alig-alig van
olyan állami szolgáltatás, ami megfelelő színvonalon, megszorítások nélkül működne.
Az egészségügy tönkremegy. Mind a betegek mind az ott dolgozók szenvednek a
szakszerűtlen döntések sorozatától. Több tízmilliárd forintot vettek el az egészségügyből, ami
felbecsülhetetlen károkat okoz az egész országnak. Jól képzett orvosok és ápolók hagyják el
az országot az ésszerűtlen és szakszerűtlen kormányzati intézkedések miatt.
Az oktatás nem öröm már sem a pedagógusoknak sem a gyermekeknek. A vidéki iskolák napi
gondokkal küzdenek. Sem anyagi, sem erkölcsi megbecsülés nem jár ma a pedagógusoknak.
Mindennaposak a verekedések az iskolákban, ahol meg nem szüntették azokat.
A kormánypropaganda szerint milliárdok érkeztek az országba az Európai Unióból.
Reklámokra százmilliók folynak el. Az ország mégis nagyon nagy bajban van.
Oszd meg és uralkodj! Ez ma a kormány legfőbb vezérelve. Mindenkit uszítani mindenki
ellen. Nem cigányt a cigány ellen, diákot a tanár ellen, orvost a beteg ellen, vidéket a főváros
ellen, öreget a fiatal ellen stb. Semmi sem túl drága azért, hogy eltereljék a figyelmet a
kormány megszorító intézkedéseiről.
Nem igaz, hogy a nyugdíjasok pár tízezer forintja taszította romlásba az országot! Ma már
mindenki tudja, hogy az állami vezetők több millió forintot keresnek havonta. Nem lenne-e
egyszerűbb ott kezdeni a megszorítást, ahol kevésbé vennék észre, ahol kisebb
áldozatvállalást jelentene?
Nem igaz, hogy a családok szétzilálása jelenti a költségvetés megmentését! Ma, amikor nincs
elegendő férőhely a bölcsődékben, amikor nincs munkahely a szülők számára.
A kormány, amelyik azzal ostorozza a legnagyobb ellenzéki pártot, hogy nincs programja,
napról napra találgat. Lesz ingatlanadó vagy sem. Lesz annak értékhatára vagy nem.
Újabb terhet akarnak az emberek nyakába sózni. A családok egyetlen vagyonát, az utolsó
mentsvárat akarják adóval sújtani. Azokat a házakat, amelyek döntő többsége adózott
jövedelemből épült. Hiszen aki nem alakította társasházzá a családi házát, aki nem offshore
cégen keresztül béreli a saját tulajdonát, az tisztességgel befizetett minden kirótt adót.
Ha a szocialista pénzmosók nem ügyeskednének és tisztességgel befizetnék az adót, ma nem
itt tartanánk. Sajnos, ma azok sarcolják az embereket, akik abból lettek milliárdosok, hogy
megrövidítették az államot.
Mára az emberek többsége látja, érzi, tudja, hogy nem jól van ez így. Más utat kell járnunk
ahhoz, hogy sikeresek lehessünk. Új irány kell!
Saját kárunkon tapasztaltuk meg, hogy súlya van szavazatainknak. Nem mindegy, hogy a
képviselő kit képvisel: azokat, akik rábízták magukat, vagy pártja, netán a saját érdekeit.
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Most újra mi dönthetünk, mi mondhatjuk meg, hogy kiben bízunk. Kinek hisszük el, hogy
tényleg a mi érdekeinket képviseli majd Európában.
Remélem, nagyon sokan fogják kifejezni véleményüket június 7-én a szavazócédulákon.
Rácz Róbert
a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
.|]J\ĦOpVpQHNHOQ|NH

Végjáték
Nem a bajok okozóinak, hanem az ország lakóinak van vesztenivalója
Előfordult már, hogy szerettük volna úgy ébredni, hogy ami tegnap valóság volt, reggelre
rossz álomként eltűnjön. Az elmúlt hónapokban felerősödött, de talán már években mérhető
az ideje annak az igénynek, ami a múlt valóságos lezárására irányul, és egy jobb világ
kezdetét jelenti. Ami azonban körülöttünk van, az elgondolkodtató még azoknak is, akiknek
talán nem tűnt fel, „nem jött át”, és még most sem borzolta fel az idegállapotát az MSZP és az
SZDSZ éppen aktuális hatalommegtartó akciója.
Lassan talán azok számára is aggályos válik, akiket egyébként ideológiai elvek miatt nem
zavar az éppen zajló kísérlet, ami a pénzosztó helyeken még hozzáférhető a földi javakra,
közpénzekre és az uniós források megszerzésére irányul. Talán már kezd derengeni, hogy
továbbra is minden arra irányul, ami még hatalomból „elintézhető”, és a már bejáratott üzleti
köröknek kijátszható, az lerendezésre kerüljön, illetve ami visszahullhatna, de még
eltűntethető, annak „nyoma vesszen”.
Amit láthatunk és tapasztalhatunk, azt általában „megmagyarázza” a kormánypropaganda, a
baráti bulvár sajtó, a televíziók, az országos és megyei napi lapok és a tervezetten ájulgató
kormányszóvivő. A következő, rövid elemzés egy másik megközelítésből világítja meg a
jelenlegi helyzetet, és nem próbálom elkendőzni elfogultságomat, de hiszem azt, hogy „a
tények mégis csak makacs dolgok”. Mindezek miatt már előre is megköszönöm az Olvasók
megtisztelő türelmét és érdeklődő figyelmét.
Ma már talán majdnem mindenki érzi, hogy a 2006-os, példátlan módon, közpénzből
szervezett hazugságsorozattal elnyert kormányzási lehetőség, és kicsalt felhatalmazás, az
ország legújabb kori történelmének legsúlyosabb válságát hozta a nyakunkba.
A 2002-es választásokig, annak szükséges terjedelme miatt nem tekintek vissza, csupán az
összehasonlítás tényszerűsége miatt érintem, grafikonok és oszlop diagramm segítségével.
Világos lesz mindenki számára mire gondolok, amikor az állami vagyon privatizációjából
származó bevételek mozgását állítom párhuzamba az állami adósság növekedésével.
Azért tartom fontosnak ezt az információt más fontos adattal megerősíteni, mert ha értékelünk
egy helyzetet, akkor azt az előzményeivel együtt tényszerűen, és illő az azt befolyásoló
fontosabb körülmények bemutatásával prezentálni.
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Államadósság (GDP százalékában)
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Magyarország
Csehország
Lengyelország
Szlovákia

73,7
12,5
43,4
31,2

64,0
13,1
42,9
33,8

62,0
15,0
38,9
34,5

61,1
16,4
39,6
47,9

54,3
18,5
36,8
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52,1
25,1
37,6
49,0

55,7
28,5
42,2
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30,4
45,7
41,4

61,6
29,7
47,1
34,2

65,6
29,4
47,6
30,4

66,0 73,0
28,7 45,2 29,4 -

1990-től, 2007- végéig az állami vagyon eladásából |VV]HVHQ  PLOOLiUG Ft bevétel
származott, amivel szemben 1.370 milliárd Ft kiadás és költség merült fel. A tiszta
HJ\HQOHJ WHKiW  PLOOLiUG )W, vagyis ennyi volt 17 év alatt az összes korábban állami
föld, szántó, ültetvény, erdő, állami gazdaság, vállalat, gyár, üzem, üzlet eladásából származó
összes bevétel! Megjegyzésképpen írom le, egy „sima, lassan megszokott” 5 %-os ÁFA
emelés egy év alatt jelent ennyi bevételt az országnak! Tehát az állami vagyon közel 90 %-os
kiárusításából összesen 1.025 milliárd Ft bevétel érkezett az államkasszába.
(1990-EHQiOODPLYiOODOWPĦN|G|WWD]RUV]iJEDQYpJpUHH]–UHFV|NNHQW)
1990-től, 2007 év végéig (hozzá lehetne még adni és tovább rontaná az arányeltolódást a 2008
évben eladott közel 400 milliárd Ft- is) az állami vagyonból az MDF vezette kormány 1990és 1994- között -ot privatizált, a FIDESZ által vezetett kormány 1998- és 2002 között
-ot, az MSZP-SZDSZ kormányok 1994-től 1998-ig és 2002-től 2007 végéig -ot
privatizáltak.
Privatizációs bevételek 1990- N|]|WW D 3pQ]J\PLQLV]WHU 7 V]iP~ -HOHQWpVH
DODSMiQ

MDF
1991 = 43.278
1992 = 57.413
1993 = 179.536
1994 = 109.485

MSZP-SZDSZ

FIDESZ

MSZP-SZDSZ

1995= 488.215
1996= 162.626
1997= 341.631
1998= 102.520

1999= 113.290
2000= 19.039
2001= 35.377
2002= 10.018

2003= 134.264
2004= 113.643
2005= 125.092
2006= 292.163
2007= 67.837

(becsült adatok alapján további 150.000. millió Ft került az államkasszába 2008-ban.)
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(2009. május 18.-i KSH adat: 568.790 fő a munkanélküli = 8,4-8.8 %)
Az állam eladósodottságát az évente megtermelt összes bruttó nemzeti termékhez
viszonyítottan számítva látható, hogy DQQiOQDJ\REEPpUWpNEHQQĘWWD]DGyVViJXQNPLQpO
több állami vagyont el az aktuális kormány.
Bátran kijelenthetem, hogy az MSZP-SZDSZ gazdaságpolitikája nem más, mint eladni, amit
lehet, ha lehetséges kizárólag a baráti körnek, és abból meglépni népszerű intézkedéseket.
Néhányat említve a 13. havi nyugdíj, és az 50 %-os béremelés, illetve ebből elindítani az
egyébként szükséges beruházásokat, irreálisan magas fajlagos költséggel, mint az autópályák
építése, valamint PPP program keretében megtámogatott, majd visszabérelt ingatlanok, luxus
börtönök, kollégiumok építését.
Az MDF kedvencévé váló „politikai zseni és szakember” Bokros és főnöke Horn kormányfő
például regnálása alatt, eladták az összes állami vagyon 43 %-át!
De emlékezzünk a Kóka-féle „Pannon Pumára”, a „minket irigyel Európa”, illetve a „dübörög
a gazdaság és nagy jólét”, kijelentésekre és az azt kísérő tízmilliárdokat emésztő reklám és
propaganda hadjáratra. 2006 végétől azonban ránk zuhant a valóság, és 2007-ben már
teljesen leállt a magyar gazdaság. A 0,8 %-os gazdasági növekedés nem jelentett mást, mint
a feketegazdaságból eredő fogyasztást, legyenek erősek, ez egyébként nem más, mint a
csempészet, a kábítószer kereskedelem és a pornóipar „hozadéka”.
2008 őszéről nem kell hosszan szólni, hiszen tudjuk, hogy Gyurcsány és Bajnai egyaránt azt
mondták októberben, hogy minket nem fog igazán érinteni a pénzügyi világválság, mert a
„magyar pénzügyi szektor erős”.
A minden más országtól drágábban felvett hitelekre először azt mondták, hogy csak azért
vettük fel, hogy „soha ne kelljen hozzányúlni”, ehhez képest már szinte teljes egészében
elfogyott. Mi ad Isten, éppen 2010. áprilisától kell majd megkezdeni a törlesztését, amire azt
mondta a bukott pénzügyminiszter, „ez teljesen korrekt”.
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Bajnai felbukkanásáról Navracsics Tibor találóan azt mondta: - „Amerre megy Bajnai, oda
vándorolnak az uniós források.” Először az uniós forrásokat koordináló kormánybiztos volt,
véletlenül együtt dolgozott egy ideig Dobrev Klárával is (!), később önkormányzati miniszter
lett, aztán legutóbb gazdasági és nemzeti fejlesztési miniszter, most pedig az ismert módon
kormányfő. Az uniós pénz tehát követi Bajnait, ezért nyugodtan lehet mindenki, rövidesen a
kancellária fogja felügyelni az uniós források felhasználását.
Hajdú-Bétes dolgaira nem térek ki, így is elég nyomasztó érzés ismerni a választókerületben
azokat a szerencsétlenül járt családokat, akiket érintett közben a példátlan pénzkimentés,
akiket egyszerűen gazdaságilag és morálisan tönkretettek. Az offshore cégek világában jártas
„szakértő” és most a jelenleg kormányfő szerint, a problémákat a „hozzá nem értésük”
okozott.
Mi várható? Egy biztos, vannak olyan csoportok, és vannak olyan kormánypárti, illetve a
kormányt feltétlenül támogató képviselők, akiknek elemi szüksége van a mentelmi jogra és a
gazdasági bűncselekményeket elfedő 5 éves elévülési időre.
Közben újabb megszorítások nyomorítják az életünket az MSZP és az SZDSZ, illetve az
egyre nyíltabban velük szavazó MDF támogatásával, aminek hatására már közel 600 ezerre
nőtt a munkanélküliek száma.
Sorra dőlnek be a lakáshitelek, megszűntetik a gázár támogatást, a 13. havi nyugdíjat,
csökkentik a béreket, megszűntetik a lakásépítési támogatást, lecsökkentik a gyed idejét, a
táppénz összegét. A legújabb kormányt már utálja mindenki, akinek helyén van az esze, és
nem eszi meg a „túl sokat fogyasztottunk”, a „hitelből nem lehet szociálpolitikát működtetni”,
hangzatos szlogeneket.
A baj okozója a korábban említett gátlástalan elherdálása és kimentése az országok
biztonságát jelentő állami vagyonnak, illetve a kontroll nélküli pénzelosztás gyakorlatának
bevezetése.
Attól kezdődően, amikor az Országgyűlés hatásköréből egy sima „feles törvénnyel” Lampert
ígérete szerint (elég volt hozzá az MSZP és az SZDSZ) kivették az uniós pénzek
felhasználásának rendjét és ellenőrzését, elszabadult a pokol.
Nem volt elég az állami vagyon arcátlan elosztogatása egymás között, nem volt elég az ország
érdekeinek feladása a multinacionális cégek és pénzügyi csoportok javára, és nem volt elég az
örökös pénzügyi függőséget jelentő hitelfelvétel, PpJ D] XWROVy IHO]iUNy]iVL HVpO\W MHOHQWĘ
uniós pénzeket VHP HQJHGWpN YDOyEDQ GHPRNUDWLNXV ~WRQ D YiODV]WyN iOWDO
IHOKDWDOPD]RWWNpSYLVHOĘNEHYRQiViYDOpVN|]UHPĦN|GpVpYHOIHOKDV]QiOQL.
A játszma azonban kezd a vége felé közeledni, és ezért nincsen fontosabb, mint elkerülni az
Alkotmánymódosításokra is lehetőséget adó kétharmados vereséget, illetve ezzel együtt elérni
az utolsó állami vagyonelemek és hosszú távú szerződések garanciájával elérhető örökös
gazdasági befolyás megszerzését.
Ezért minden hatalomban töltött perc szándékos károkozást és további terheket jelent a
lakosság számára, ugyanakkor erősíti az ördögi tervek végrehajtásának esélyét.
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Abban egészen biztosak lehetnek, hogy sokan fogják elhagyni az országot azok körül, akik
eddig is Cipruson, Luxemburgban, vagy valamelyik dél-amerikai országban adóztak, és
fiaztatták az itthon kalandos körülmények között szerzett vagyonukat.
Nekik nincs vesztenivalójuk, minden perc a hazugsággal megszerzett hatalomban ajándék, és
nekik egyébként „sem fog fájni”.
Nekünk azonban, úgy csaknem tíz millióan, akiknek nincsenek off-shore cégeink, nem tudjuk
elkerülni az adózás terheit, nekünk van vesztenivalónk.
Elveszíthetjük az állásunkat, a lakásunkat, a gépkocsinkat, a cégünket, elhagynak bennünket a
gyermekeink, és nem születnek meg az unokáink.

Nekünk van vesztenivalónk, mert mi nem mehetünk innen el.
Ezért az ország érdekében lehetővé kell tenni az elszámoltathatóságot és a felelősségre vonást.
Ha ez nem történik meg, soha nem lesz súlya és értéke a döntésnek, soha nem lesz súlya és
értéke a szavazatnak.
Egységes tiszta szándékkal és szavazótáborral, kétharmaddal lehet Alkotmányt módosítani,
lehet végre olyan szabályokat alkotni, melyek időállóak, és valóban a nép és nem a nép
iOWDOIHOKDWDOPD]RWWDNpUGHNHLWWDUWMiNV]HPHOĘWW. Micsoda különbség!
El lehet érni, és el kell végre érni azt, hogy ennek fontosságát mindenki megértse. A magyar
emberek jövője érdekében kell megtörténnie a megtisztulásnak, és ez be fog következni.
Az első lépés és utolsó figyelmeztetés az Európai parlamenti Választáson kell bekövetkezzen,
a népítélet napjának pedig bármikor lesz, a legközelebbi országgyűlési választásokon.
Csak egy fegyverük maradt a hatalomhoz görcsösen és hisztérikusan ragaszkodóknak, ha az
embereket sújtó intézkedések okozta elkeseredés, passzivitásba fullad.
Ekkor érezhetnék újra, az emberek mégiscsak elfogadták, beletörődtek, tehát akár újra
elővethetjük a szokásos beetetést, újra megpróbálhatjuk a szokásos módon, csalással és
hazugsággal.
Ezt a szívességet, most nem kapják meg a választóktól.

Amit kapni fognak, azt azonban teljességgel megérdemlik.

Tasó László
a 4.sz. választókerület
RUV]iJJ\ĦOpVLNpSYLVHOĘMH
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Kedvezőbb számlavezetést

kínálunk Ö
Önnek!
www.hajdutakarek.hu

Ha nem zavarom, Uram: egy pillanat!!!
Egy üzleti ajánlat, mellyel Ön csak nyerhet!
Kedvére lenne, ha számlavezetési költségei a jelenleginél alacsonyabbak lennének?
Nyisson lakossági vagy vállalkozói bankszámlát a Hajdú Takaréknál, s mi ezt
garantáljuk…!!! Ha ugyanis a korábbi bankjánál kedvezőbb költségei voltak,
akkor mi egész évben ingyen* vezetjük az Ön számláját!

HAJDÚ TAKARÉK…….Versenyben Önért!
* hasonló forgalmat feltételezve valamennyi rendszeres számlavezetési költségre vonatkozik (számlavezetési díj és forgalmi jutalék, bankkártya forgalmi jutalék, elektronikus szolgáltatások havi díja)
t&[B[BKÈOMBUBUBLBSÏLT[ÚWFULF[FUJàHZGFMFLSFOFNWPOBULP[JL
t"[BLDJØQPOUPTSÏT[MFUFJSŸMÏSEFLMŸEKÚOBLJSFOEFMUTÏHFJOLCÈSNFMZJLÏO JMMFUWFB)JSEFUNÏOZFJOLCFO

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Bocskaikerti kirendeltsége
4241 Bocskaikert, Debreceni u. 62. Tel: 52/384-310

MOR-PLUSZ Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.
Egyéb szolgáltatásainkat ajánljuk figyelmébe
- ÒMpVKDV]QiOWV]iPtWyJpSHNMDYtWiVDEĘYtWpVH
- Otthoni vezetékes és vezetés nélküli hálózatok tervezése, kiépítése,
felügyelete
- 0HJILJ\HOĘUHQGV]HUHNWHUYH]pVHNLpStWpVHIHOJ\HOHWH
- (J\HGLLQWHUQHWNLpStWpVLUHQGV]HUHN
- %L]WRQViJWHFKQLNDLUHQGV]HUHNWHUYH]pVHNLpStWpVH ODNiVULDV]WyN 
- 'LJLWDOL]iOiV UpJLYLGHRND]HWWiQOpYĘDQ\DJiW'9'-UHtUMXN

Internet hozzáférés akciós árlista
4300 )W

2 M/bit/128 k/bit korlátlan forgalom
3 M/bit /128 k/bit korlátlan forgalom

 )W

Visszavonásig érvényes!
$PHQQ\LEHQNpUGpVHLYDQQDNHJ\pEV]ROJiOWDWiVDLQNNDONDSFVRODWEDQKtYMDD]
alábbi telefonszámot: 06-20-393-pVyUDN|]|WW
Munkatársaink kézséggel állnak rendelkezésére
__________________________________________________________________________________________

6È3(;(/ė),=(7e6(6(%e'+È=+2=6=È//Ë7È6
%2&6.$,.(57%ė/
Bocskaikert-Hajdúhadház-Téglás területén
Házias, változatos ételek, amiből kedvére állíthatja össze ebédjét.
Minden nap háURPOHYHVEĘOQpJ\PiVRGLNEyOLOOHWYHKDWIDMWDHJ\WiOpWHOEĘOYiODV]WKDW
Rendelkezünk .tPpOĘ0HQYHO is, amely étkezésikeményítővel, édesítőszerrel valamint
növényi olajjal készülő ételeket tartalmaz.
Esküvők, Társas és Családi rendezvények megrendezését 200 fő-ig vállaljuk!
Étkezési utalványt elfogadunk: Sodexo pass, Accor service,
Chéque Déjeuner
Kérésre az étlapunkat is házhoz visszük!
Ételhordót biztosítunk.
Megrendelhető:
06-/703-094 ill. 06--0868 vagy 06-70/948-
vagy futárainktól.
700Ft
Menü ára, hagyományos három részes ételhordóban
Menü ára egyszer használatos, edényzetben 740Ft
Egy fő étel, a hozzátartozó körettel, egyszer használatos edényzetben 600Ft
Minden általunk biztosított edény, mikrózható, fagyasztható.
Sápex-Duett Kft. 4241 Bocskaikert Baross G.u.19.

Jó étvágyat kívánunk!
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3iO\i]DWLOHKHWĘVpJ9iOODONR]iVRNQDN
Észak-Alföldi Operatív Program, ÉAOP-2009-1.1.1/D, Telephely fejlesztés
FtPĦSiO\i]DWLNLtUiV
A támogatás célja a mikro, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban KKV-k) működési
helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s
ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. A pályázati kiírás a KKV-k
működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését,
nem megfelelő telephelyeik cseréjét, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja
elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a
foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett. A pályázati kiírás közvetett célja a KKV-k
tevékenységének erősítése, a régiós kis- és középvállalkozások tőkeellátottságának növelése,
továbbá annak előmozdítása, hogy a telephelyfejlesztéssel járó beruházások hozzájáruljanak a
régió foglalkoztatottsági szintjének megtartásához, növeléséhez. A pályázati kiírás céljának
teljesítéséhez a termelő és/vagy szolgáltató tevékenységüket fejleszteni kívánó vállalkozások
meglévő, illetve új telephelyeik kialakításával és fejlesztésével járulnak hozzá. Jelen pályázati
kiíráson belül a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek értékelésre.
Rendelkezésre álló forrás 2,18 Mrd Ft
Kedvezményezettek köre
A pályázati kiírásra kizárólag a 800/2008/EK rendelet (a Szerződés 87. és 88. cikke
alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek
nyilvánításáról) alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő alább felsorolt azon
vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat
benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben (2008. év) minimum egy fő volt:
• Gazdasági társaságok (112, 113, 114, 211, 212)
• Szövetkezetek (121, 122, 124, 125, 129)
6=-$KDWiO\DDOiWDUWR]yHJ\pQLYiOODONR]yN 
Konzorciális együttműködésben beadott pályázat nem támogatható. Az Általános Feltételek c.
dokumentum konzorciumokra vonatkozó részei jelen kiírás tekintetében nem relevánsak.
Támogatható tevékenységek köre
A pályázat keretében nem támogatható szinten tartó, és helyettesítő beruházás.
Önállóan támogatható tevékenységek
1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a
szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása,
bővítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
3. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló
területen, önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági
kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná
maga után.
A fejlesztés tárgyát képező ingatlannak a pályázó tulajdonát kell képeznie, vagy legalább a
megvalósítási és fenntartási időszakra is kiterjedő kizárólagos bérleti jogviszonnyal kell
rendelkeznie.
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Az önállóan támogatható tevékenység úgy értelmezendő, hogy a pályázathoz elegendő, a fent
felsorolt tevékenységek közül egynek a megvalósítása; illetve a projekt nem kell, hogy
tartalmazzon önállóan nem támogatható, kapcsolódó - a C.1.2 pontban felsorolt –
tevékenységet.
Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek
1. Alapinfrastruktúra kiépítése, korszerűsítése, bővítése, a tulajdonában, bérleményében álló
területen, ahol az alapinfrastruktúra hiánya akadálya a vállalkozás betelepülésének, illetve
továbbfejlődésének.
2. Eszközök beszerzése.
3. Kármentesítés.
A támogatás mértéke 50% ,JpQ\HOKHWĘ|VV]HJMin: 10 millió Ft Max: 100 millió Ft
.LtUyV]HUYH]HW Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Tel.: (1) 237-4400 Honlap: www.nfu.hu E-mail: nfu@meh.hu
KözUHPĦN|GĘV]HUYH]HW ÉARFÜ ROP KSZ 4028 Debrecen, Simonyi út 14
Amennyiben kérése, vagy kérdése van, kérem jelezze azt a következő elérhetőségeken:
Dr. Varga Balázs Zoltán és Brutóczki Csaba, Kistérségi koordinátor Hajdúhadházi kistérség
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Tel: 30/476-1636, 30/986-8027
e-mail: balazs.varga@eszakalfold.hu, balazs.varga@umpont.hu, csaba.brutoczki@umpont.hu
honlap: www.eszakalfold.hu, www.umpont.hu
Munkavégzés helye: Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1.
__________________________________________________________________________________
TÁJÉKOZTATÓ
A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetője M~OLXV-MpWĘO a DKV Debreceni Közlekedési
Zrt. és az Inter Tan-Ker Zrt. által létrehozott Cívisbusz Konzorcium. A DKV Zrt. feladata a forgalomirányítási
rendszer, valamint a helyi autóbusz-közlekedés üzemeltetetése, a konzorciumi partnernek pedig a járművek
biztosítása és a járműfenntartás.
Debrecen város helyi autóbusz-közlekedésének  M~OLXV -jétől érvényes menetrendjéről június 10-től
tájékozódhat a www.dkv.hu internetes oldalunkról, az ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a 3HWĘILWpULpVD
Segner téri forgalomindító helyeken.

DKV Zrt. Ügyfélszolgálat 4027 Debrecen, Füredi út 27. (Malompark II.)
tel./fax.: (52) 531-513; mobil: (30) 488-3040; e-mail: ugyfelszolgalat@dkv.hu
FONTOS! A Hajdú Volán Zrt. és a DKV Zrt. által közösen kiadott, forgalomban lévő vonaljegyek M~QLXV
30-ai üzemzárásig használhatóak fel utazásra. 2009. július 1-jétől kizárólag a DKV Zrt. által forgalomba hozott
vonaljegyeket áll módunkban elfogadni!
A vonaljegyek visszaválthatóak a közlekedési társaságok telephelyein:
+DMG~9ROiQ=UW

DKV Debreceni Közlekedési Zrt.

4025 Debrecen, Szoboszlói út 4 – 6.

4025 Debrecen, Salétrom utca 3.
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$3ROJiUPHVWHUL+LYDWDOJ\IpOIRJDGiVLUHQGMH
- hétfő:
7 30 – 17 00 óráig
- szerda:
7 30 – 12 00 óráig
- csütörtök: 7 30 – 12 00 óráig
$SROJiUPHVWHUpVMHJ\]ĘJ\IpOIRJDGiVLUHQGMH
- Polgármester hétfő: 7 30 – 17 00 óráig
- Jegyző
hétfő: 7 30 – 17 00 óráig
3pQ]WiUJ\IpOIRJDGiVLUHQGMH
- hétfő :
9 00 – 12 30 óráig és
13 00 –16 00 óráig
- szerda:
9 00 – 12 00 óráig
- csütörtök:
9 00 – 12 00 óráig
$]pStWpVKDWyViJLJ\LQWp]ĘJ\IpOIRJDGiVLUHQGMH
- hétfő :
7 30 - 17 00 óráig
- szerda:
7 30 - 12 00 óráig

A Bocskaikerti Ökumenikus Templom miserendje:
Görög Katolikus szentmisék:
0LQGHQKypVKDYDQYDViUQDSMiQ30 órától.
Lelkész: Dr. Hollós János pápai prelátus.
5HIRUPiWXVLVWHQWLV]WHOHWHN
Minden vasárnap 11  órától.
/HONpV]3iO&VDED
Római Katolikus szentmisék:
Minden vasárnap 10  órától.
VezHWĘOHONpV])RGRU$QGUiVSVS|NLKHO\Q|N
A szentmiséket tartja: Papp László káplán, 1. 2. 3. vasárnap.
0LQGHQKyYDViUQDSV]HQWPLVpWWDUW Holczer Gyula kanonok.

Szeretettel hívjuk, várjuk
Ökumenikus Templomban.

gyülekezeti

alkalmainkra

a

Bocskaikerti

Bocskaikert Község Önkormányzatának Lapja.
A kiadó neve és címe: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület képviseletében Szőllős Sándor polgármester,
4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20. A szerkesztőség vezetőjének neve: Kondor Istvánné
A szerkesztőség címe: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 64. (Teleház) telefonszám: 52/384-607
Nyomdai munkálatok: Szőllősy Botond magánvállalkozó

$]~MViJPHJMHOHQpVpWWiPRJDWWD.
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