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III. Évfolyam 1. szám 

Iránytű nélkül 
 

Sokszor hallottam egyenesből és mások tolmácsolásában is azt, hogy a helyi közélet dolgaira 
nem jellemző az, ami a „nagypolitikában” tapasztalható. Azt is megkaptam már, hogy nem 
szabad „behozni a parlamenti stílust” a hazai pályára, mert az messze van, minket nem érint, 
és különben is nagyon „durva”. Nem érvényes valamennyi kritikára, de jelentős hányadára 
minden bizonnyal, hogy elsősorban a tájékozatlanság és egy kis „helyi ájtatosság” ezen 
vélemények igazi formálója.  
Ha valaha igaz volt az a tétel, hogy a problémák nem állnak meg a települések határainál, 
akkor ez a mostani helyzetre teljesen igaz. Ugyanis a nehezen értelmezhető gazdasági 
növekedés, a GDP ellenkező előjelűre változó üteme, az egekbe szökő államadósság, a forint 
átváltási arányának tragikus romlása, a drasztikusan növekvő munkanélküliség és 
munkabérek, a nyugdíjak reálértékének csökkenése már nem „szitokszó”, hanem a bőrünkön 
érezhető fájdalmas, lassan kezelhetetlen probléma. Ha lefordítom az előzőeket és bármely 
helyi közösségre vonatkoztatom a hatásait, akkor a következőről van szó.  
Az elmúlt években, konkrétan 2005-től kezdődően a gazdasági növekedés csökkenését a 
munkabérre ragadó járulékok és különadók, valamint a hazai vállalkozásokat háttérbe szorító 
közbeszerzési törvény tovább nehezítették. Elöntött bennünket a színvonal nélküli, a 
munkaerőpiaci rabszolgák kizsákmányolásával létrehozott kínai szemét, az argentin disznóhús 
és a brazil csirke. Az európai országokban megtartott nemzeti kedvezmények segítségével 
minden volt szocialista ország, még az utánunk belépő Románia is, elment mellettünk. Újra 
Bécsbe járnak a dunántúliak vásárolni, mert olcsóbbak az áruk, nem növekednek, hanem 
csökkennek a munkabérek és ugyanazon összegért nem csak többet kell dolgozni, hanem 
kevesebbet is tudunk érte vásárolni. Isten óvja meg azokat, akik lebetegednek, mert 
pénzkérdéssé vált a gyógyíttatás! Az államadósság növekedése nem csak azért baj, mert 
unokáik is nyögni fogják és ha ilyen csapdába kerülnek, már nem tudnak hitelt felvenni, 
hanem azért, mert az államnak új adókat kell kivetni és még több pénzt kell elvonni az 
emberektől, hogy tudja fizetni a mindennapi kiadásait. Az államcsőd nem csak az „államot 
érinti”, hanem elszabadítja az árakat és lehetetlenné válik a hitelek kamatainak robbanásszerű 
emelkedésével járó törlesztő részletek fizetése. A megszűnő munkahelyek tönkreteszik a 
családokat, a gyermekek taníttatása luxussá válik és nem lesznek lassan fiatalok, akik 
hivatalosan is össze mernék kötni az életüket, netán gyerekeket vállalnának.  
Magyarországon az elmúlt 20 évben 2008-ban kötöttek a legkevesebben házasságot, a 
legkevesebb gyermek ebben az évben született, a legkevesebb építési engedélyt adtak ki, a 
településeken a legnagyobb az iparűzési és a súlyadó hátralék. 2008-ban adták vissza a 
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legtöbb vállalkozói engedélyt és vállalkozást, a legnagyobb volt a szociális segélyezettek köre 
és a legtöbb gyógyszertámogatás iránti kérelem érkezett be. 
Az önkormányzatok ez évre vonatkozóan a törvényes határidőn belül már a 2008 
novemberében elfogadták azt a koncepciót, amelyben a helyi vállalkozások működését is 
segíthették.  
Általában nem többlettámogatással, hanem kevesebb adóelvonással és az adóhátralékok 
átütemezésének vállalásával, valamint az új munkahelyek teremtését támogató 
adókedvezményekkel lehetett segíteni. Az önkormányzatok elemi érdekében állt a koncepció 
kialakítása során, hogy intézményrendszerükből ne kelljen dolgozókat elbocsátani és 
vélhetően megpróbálnak minél több embert bevonni a közfoglalkoztatásba azok köréből, akik 
tartósan vesztegelnek a munkaerőpiacon, illetve pályakezdőként kerülnek az álláskeresők 
szomorú táborába. Bizonyára támogatni fogják a közgyógyellátásból kiesettek legfeljebb 
negyedévenkénti gyógyszertámogatását, a krízishelyzetbe kerültek átmeneti segélyezését és 
nem fogják csökkenteni a továbbtanulókat segítő Bursa Hungarica pályázati rendszer helyi 
keretét és a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatási keretét.  
Ezek az intézkedések azonban nem nyújtanak elegendő segítséget és nem nyújtanak alapvető 
biztonságot a mindennapokra és a szerteágazó – a családokat, a lakosságot, a gazdasági 
szereplőket és a helyi közösségeket sújtó – problémákra. 
Alapvető baj, hogy az ország életéből hiányzik az iránytű, hiányzik a világos és valóban 
kiutat jelentő irány és a hozzá vezető út. Ezt a bajt fokozza, hogy a társadalom egészét mély 
bizalmi, morális és közéleti válság fertőzi meg, melynek hatása ugyanúgy nem kerüli el a 
településeket, mint az előzőekben felsoroltak.  
Struccpolitika azt gondolni, hogy a mindennapok világára nincs hatással a „nagypolitika”, 
mert az élet egyetlen területét és egyetlen konfliktushelyzetét sem kerüli el annak hatása. 
Befolyásolni egyelőre még azoknak is nehéz, de legalább is lassú folyamat, akik erre választói 
felhatalmazással bírnak. Abban azonban nyugodtak lehetnek, hogy minden lehetséges és 
alkotmányos eszközzel ezen dolgozunk és ez meg fogja hozni törekvésünk eredményét is.  
Valahogy addig ki kellene bírnunk, de attól tartok, ez nem minden esetben és nem fog 
mindenkinek sikerülni. Elő kell venni az összes szellemi és, ha van még, anyagi tartalékot, az 
akarat és a küzdeni tudás bennünk rejlő erejét. 
 
Az iránytűt és az utat rövidesen megtalálja az ország és meg fogja találni az a közösség 
is, amely már legalább azzal tisztában van, hogy merre akar menni. 
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                        Tasó László 
                                                                                                                a 4.sz. választókerület               
                                                                                                             országgyűlési képviselője 

 
Tisztelt Bocskaikerti Polgárok! 

 
A Bocskaikerti Hírek 2009-ben is, legalább negyedéves rendszerességgel jelenik meg. 
Újságunk idei első számában tájékoztatjuk a lakosságot az önkormányzat elfogadott 
költségvetéséről, az előttünk álló feladatokról. Beszámolunk a beadott pályázatokról, illetve 
arról, hány további pályázatot készítünk elő és milyen beruházásokat akarunk megvalósítani 
Bocskaikertben.  
 
Költségvetés 
Az önkormányzat elsődleges célja a település és az intézmények működőképességének 
megőrzése, a törvény által előírt kötelező feladatok ellátása, ennek érdekében az önként 
vállalt feladatokat is átértékeltük. Önkormányzatunk 2009-ben közel 400 millió Ft-ból 
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gazdálkodik, a tervezett forráshiány összege 17,5 millió Ft. Forráshiányunk (amely közel 10 
millió Ft-al kevesebb, mint 2008-ban) idén is abból adódik, hogy az önkormányzat számára a 
kötelező feladatok ellátásra utalt állami támogatások összege nem fedezi ezen feladatok 
ellátását. A különbözetet az önkormányzatunknak kell kigazdálkodnia, amit a saját 
bevételeinkből és pályázati forrásokból tudunk előteremteni.  
A képviselő-testület által 2007-ben elindított takarékossági program – ami érintette az 
intézményeinket és a dolgozói létszámot – megtakarítást eredményezett. A kommunális 
adóbevétel tervezett nagysága 12 millió Ft - az önkormányzatnak elsősorban ebből kellene 
fejlesztenie a települést, új utakat, további közműveket építeni - viszont a szemétszállítás éves 
költsége 2009-ben meghaladja a 15 millió Ft-ot. Ennek ellenére a képviselő-testület idén sem 
kívánja külön bevezetni a szemétszállítási díjat, a különbözeti 3 millió Ft költség az 
önkormányzatot terheli.  
Sajnos egyre nagyobb mértékű a településen élő emberek elszegényedése, jelentősen megnőtt 
a segélykérelmek száma és a jogosultak létszáma. Az önkormányzat 2009-ben a lakosságnak 
nyújtandó segélyekre, támogatásokra az államtól 58 millió Ft-ot kap. Viszont a lakosság 
számára a törvény szerint nyújtandó különböző segélyek, illetve támogatások nagysága 70 
millió Ft, a különbözetet az önkormányzatnak kell kiegészítenie. 
 
Pályázatok- eredmények 
Januárban átadtuk a Németh László Általános Iskola épületének komplex 
akadálymentesítését. A beruházás összköltsége 27,7 millió Ft volt, ebből önkormányzatunk 
pályázaton nyert 24,9 millió Ft-ot, melyhez saját költségvetésből 2,7 millió Ft önrészt 
biztosított.  
Sikerrel pályáztunk tanyagondnoki gépjármű beszerzésre: az elnyert támogatásból egy 10 
millió Ft értékű gépjárművet fogunk vásárolni. A pályázat előírásainak megfelelően az 
önkormányzat 1,7 millió Ft önrészt vállalt 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 értékű támogatási 
szerződést. Amennyiben megkapjuk a támogatást, a pályázat megvalósításához vállalt önrész 
nagysága 20 millió Ft. 
Pályázatot nyújtottunk be a településközpont fejlesztésre 48,2 millió Ft értékben, melyet a 
véleményező szervezet - a 12 beérkezett pályázat közül - az 1. helyen továbbított a kiíró 
hatóság felé. Amennyiben sikeres a pályázat, az önkormányzati önrész nagysága eléri a 10 
millió Ft-ot. A pályázaton elnyerhető összegből, a szolgáltatóház mögötti játszótéren új 
játékokat kívánunk kihelyezni. Továbbá térburkolattal, padokkal, zöld növényzettel akarjuk 
ellátni a szolgáltatóház előtti közterületet és kijavíthatjuk a ravatalozó épületének hibái.   
 
Előkészítés alatt lévő pályázatok 
Bérbe kívánjuk adni 15 évre a víz-szennyvízhálózatunkat, hogy Bocskaikertben alacsonyabb 
legyen a víz- és csatornadíj. Szeretnénk, ha a szolgáltatás minősége javulna, illetve kiépülne a 
település kétirányú ivóvíz betápláltsága. Ki akarjuk ezzel védeni az olyan jellegű 
problémákat, mint pl. a nemrég tapasztalt, több napig is eltartó ivóvízhiányt, vagy nyáron 
többször is előfordult - főleg a magasabban fekvő részeken - nyomáscsökkenést. Szeretnénk 
további beruházásokat megvalósítani, hiszen még belterületen sincs minden utcában kiépítve 
a víz-szennyvíz hálózat. A Rákóczikertben folytatni kell az ivóvízhálózat bővítését és 
Monostordűlőben is ki kell építeni az ivóvízellátást.  
Ezeket a problémákat is szeretnénk megoldatni a szolgáltatóval. Az üzemeltetési pályázat 
kiírásának időpontja - Hajdúböszörménnyel történő egyeztetések, a közös vagyon 
megosztásával kapcsolatos kérdések tisztázása miatt elhúzódott - az eddigi adatok alapján 
nyáron várható.  
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A Humán Szolgáltató Központ épületének bővítésére várhatóan idén megjelenik egy 15 millió 
Ft értékű, 100 százalékig támogatott pályázat. Az önkormányzatnak rendelkezésére állnak az 
épületbővítéshez szükséges tervrajzok; kedvező kiírás esetén élni kívánunk a lehetőséggel.   
Eddig még nem írtak ki belterületi utak aszfaltozására pályázatot, amennyiben idén 
megjelenik a felhívás, azonnal benyújtjuk pályázatainkat. 
Több utcában fontos lenne, ha kiépülhetne a szilárd útburkolat, nagyon szeretnénk már 
megoldani az óvoda aszfaltos úton történő megközelíthetőségét. 
 
Beruházások - fejlesztések 
Idén önkormányzatunk a saját erőből megvalósítandó fejlesztésekre 19,3 millió Ft-ot kíván 
fordítani. A célok között szerepel: közvilágítás fejlesztés, utak karbantartása, szikkasztó árkok 
készítése, közterület gondozása, a parkoló járdaszigeteinek akadálymentesítése, illetve a 
beadott pályázatok önrészének biztosítása. 
 
Tájékoztató aktuális pályázatokról  
Az önkormányzat szervezésében - idén több alkalommal - tájékoztatóval egybekötött 
pályázati fórumot rendezünk március 26-án. A rendezvényre a lakosság, civil szervezetek, 
vállalkozók és az egyházak kapnak meghívást. A tájékoztatón a pályázatokat előkészítő, kiíró 
és irányító szervezetek munkatársai tartanak előadást a jelenleg kiírt, illetve előkészítés alatt 
álló pályázatokról. 
 
Tájékoztató a vállalkozók részére 
A bocskaikerti vállalkozók részére szervezünk egy tájékoztatót, ahol beszámolunk az 
önkormányzat által elnyert pályázatokról, a várható beruházások megkezdésének 
időpontjáról. Lehetőséget kívánunk ezzel biztosítani a helyi vállalkozók részére, hogy időben 
tájékozódjanak és pályázataikat be tudják nyújtani a megvalósítás előtt álló beruházások 
kivitelezési munkáira. 
 
Közrend-közbiztonság 
Bocskaikertben a közrend és a közbiztonság helyzete javult az előző évhez képest. Az eddig 
elszaporodott lopások, rongálások, betörések száma visszaesett, ez nagymértékben 
köszönhető a polgárőrök aktív járőrszolgálatának. A polgárőrség létszáma az eddiginek a 
négyszeresére növekedett, jelenleg meghaladja a 60 főt. Munkájukat anyagilag az 
önkormányzat, a Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Alapítvány, helyi vállalkozók és 
magánszemélyek támogatják. Szeretnénk itt is megköszönni a polgárőrök munkáját és a 
részükre felajánlott támogatásokat. Szoros együttműködés alakult ki a polgárőrség, a Megyei 
Polgárőr Szövetség és a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság között.  
Távlati céljai a polgárőrségnek: saját gépjármű, stabilan magas taglétszám, aktív 
járőrszolgálat, kiszámítható támogatási rendszer, és a pályázati lehetőségek maximális 
kihasználása.  
Csökkent az utcáinkon a gyorshajtók száma, ez részben köszönhető a kiépített 
fekvőrendőröknek. Viszont a 4.sz. főúton sokan továbbra sem tartják be a megengedett 
sebességet, számos esetben áthajtanak a közlekedési lámpa tilos jelzésén. Sajnos továbbra is 
rendszeresen megjelennek a prostituáltak a 4.sz. főút mellett. A fatolvajok - a hidegebb 
időszakban - napi rendszerességgel áthaladnak a településen, tolják haza a szomszéd városba 
kerékpárjukon a tűzifát. Ezeket a problémákat is rendszeresen jeleztem és jelezem a rendőrség 
felé, kérem a hatékony fellépést és intézkedést.  
Körzeti megbízott még mindig nem teljesít állandó szolgálatot Bocskaikertben, ebben az 
ügyben személyesen beszéltem Dr. Fekete Csaba megyei rendőr-főkapitánnyal úrral. Kértem, 
tartson a rendőrség rendszeres közlekedési ellenőrzési akciókat Bocskaikertben.  
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A biztonságos közlekedés elősegítése érdekében az önkormányzat traffipax készülékek 
működtetésében szeretne részt venni, mivel a 4. sz. főúton nagyon sok a gyorshajtás és 
rendszeresen áthajtanak a közlekedési lámpa tilos jelzésén is. A Hajdúhadházi 
Rendőrkapitányság kamerát készül elhelyezni a közlekedési lámpa mellé, ezzel sikerülhet 
kiszűrni a gyorshajtókat és mindazokat, akik áthajtanak a jelzőlámpa tilos jelzésen. 
 
Köztisztaság 
Önkormányzatunk igyekszik - az év minden időszakában - rendben és tisztán tartani a 
közterületeket. Idén is maximálisan kihasználjuk a közcélú foglalkoztatást, munkalehetőséget 
biztosítunk ezzel a lakosság egy részének. A közhasznú foglalkoztatásban részt vevő 
dolgozóinknak az elsődleges feladatuk a közterületek megfelelő gondozása. Sok hulladék 
található a 4.sz. főút mellett, a vasútvonal melletti területen és a környező erdőkben. Sajnos 
egyesek még mindig ide rakják le a hulladékot. Az iskola, a természetbarát kör és a lakosság 
bevonásával idén is szemétgyűjtési akciót szervezünk a településen és a környező erdőkben.  
 
Közérdekű 
A tavaszi lomtalanítás időpontja: március 28. (szombat), az időpontról tájékoztattam a 
Hajdúhadházi Rendőrkapitányságot és a polgárőrséget. Levelet írtam az E.on Zrt. részére a 
közvilágítás megfelelő időben történő működtetésével kapcsolatban - reggel későn kapcsolták 
le, délután pedig korán kapcsolták be a lámpákat - a közvilágítás éves költsége 7,9 millió Ft.  
A főnyomócső meghibásodása miatt ivóvízhiány volt február 11 és 13. között településünkön. 
Levélben kerestem meg az üzemeltetőt, hogy tegyenek meg mindent az ilyen esetek 
elkerülése érdekében. Amennyiben mégis hasonló meghibásodás történne, akkor adjanak 
azonnali, gyors és pontos tájékoztatást a lakosság részére, a hibát pedig a lehető 
leggyorsabban hárítsák el. Kértem továbbá az üzemelőtől, hogy a javítást követően 
tapasztalható zavaros és használhatatlan ivóvíz miatti többletfogyasztást a lakosság részére 
kompenzálják. Minden szolgáltató részére levelet küldtem, amelyben kértem, jelezzék a 
lakosság és az önkormányzat felé - legalább 8 nappal – mikor és hol terveznek javítási-
karbantartási munkálatokat Bocskaikert közigazgatási területén. Kértem, jelezzék az esetleges 
meghibásodásokat, tájékoztassák körültekintően a lakosságot a hiba okáról, a javítás várható 
idejéről, a szolgáltatás visszaállításának előrelátható időpontjáról.  
A szennyvízcsatorna-hálózatunk karbantartására évente 400-700 ezer Ft-ot költünk. Ezek a 
költségek nagyrészt az átemelő szivattyúk gyakori meghibásodásaiból adódnak. A 
szivattyúkat tönkre teszik a csatornába bekerülő idegen tárgyak, a nem odavaló hulladékok. 
Tisztelettel kérjük a lakosságot, vigyázzunk a szennyvízcsatorna hálózatunk 
működőképességére, ne juttassunk a rendszerbe olyan anyagokat, amely meghibásodást, 
illetve kárt okozhat.  
Kezdeményeztem, hogy hívják meg a megyei rendőrfőkapitány urat a Hajdúhadházi Többcélú 
Kistérség Társulás ülésére - a közrend-közbiztonság helyzete miatt -, mivel Bocskaikertben 
csak papíron van körzeti megbízott.  
Kértem a kistérség elnökétől, vizsgálják meg a gyepmesteri szolgálat, kistérségi társulásban 
történő feladat ellátását.  
Együtt működési megállapodást kötött önkormányzatunk és egy állatvédő alapítvány, a 
településen található kóbor kutyák elszállítására, és elhelyezésére. 
 
4. sz. főút elkerülő 
A Közlekedési Operatív Programban szereplő útberuházás 85 százalékos uniós támogatásban 
részesülhet. A 4.sz. főút Debrecent elkerülő szakasz - a 35.sz. főút és a 4.sz. főút 
Hajdúhadháznál visszatérő ágáig tart - 2x1 sávos lesz, hossza 11,9 km. A beruházás becsült 
kivitelezési költsége 10-12 milliárd Ft.  



 6

A régészeti feltárási munkálatok már elkezdődtek, az elkerülő út nyomvonala Bocskaikertnél 
55 méterre a szélső házaktól halad. A kivitelezési munkálatokra a nyílt közbeszerzési eljárás 
kiírásra került, amelyre április végéig várják az ajánlatokat. Amennyiben sikeres lesz az 
eljárás, májusban megindulhat az elkerülő út építése, amely a tervek szerint 2010 októberéig 
elkészül.  
 
Rendezvények 
Elkészült az önkormányzat 2009. évi részletes közművelődési koncepciója. Az önkormányzat 
által szervezett programok mellett, támogatni kívánjuk az egyházi és civil szervezetek 
programjait, kulturális rendezvényeit. A programokra szeretettel várjuk a település lakosságát. 
  
                                                                                                                              Szőllős Sándor 
                                                                                                                               polgármester 
 
 

Tisztelt Bocskaikerti Polgárok! 
 

A képviselő-testület a február 6-i ülésén két fontos napirendi pontot is tárgyalt. Az egyik 
előterjesztés a település rendezési tervéről, a másik az idei költségvetésről szólt. Mindkét 
előterjesztést minősített többséggel fogadta el a testület. Bocskaikert Rendezési Tervének 
módosítását több tényező is motiválta. Községünk szempontjából a legfontosabb ok az 
iskolánk bővítéséhez szükséges terület biztosítása volt. Ehhez - az ingatlan keleti irányú 
kiterjesztéséhez – kellett a hivatalosan közútként funkcionáló területet „arrébb tolni”. Fontos 
lépés volt még a déli oldalon lévő, kiserdőként ismert ingatlan tulajdonosaival való, több éve 
húzódó, megállapodás aláírása is. Ennek eredményeként önkormányzati tulajdonba került 
közel másfél hektár terület, melynek egy része szintén az oktatási intézmény bővítésének 
beépíthetőségét biztosítja. Másik jelentős ok a lakóövezeti besorolásból adódó eltérő 
nagyságú legkisebb telekméret egységesítése volt. Azaz a módosítás előtt – belterületen – a 
legkisebb telekméret 700 m2 -ben, illetve 550 m2 -ben lett meghatározva. A már hatályos 
szabályozás szerint ez – a lakosság számára kedvező módon - 550 m2. Tehát az 1100 m2 
területű vagy annál nagyobb ingatlanok megosztására van lehetőség – ebbe természetesen 
nem számíthat bele a Rendezési Terv szerinti szabályozás után közútszélesítésre leadandó 
terület. 
Meghatározó a módosítás a rákóczikerti településrész úthálózatát illetően is, hiszen egyrészt a 
Forrás utca folytatásaként közvetlen csatlakozást biztosít a 4. számú főútra, másrészt a 
további változtatások az ott tulajdonnal rendelkezők számára jelent előnyösebb lehetőségeket. 
A költségvetést 382 millió 859 ezer forint bevétellel, illetve 400 millió 282 ezer forint 
kiadással fogadta el a testület. A tervezett forráshiány 17 millió 423 ezer forint. Elsődleges 
szempont természetesen a bérek fedezetének, illetve intézményeink működőképességének a 
biztosítása volt. A Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Óvoda idei költségvetése 168 millió 411 ezer forint, gyakorlatilag az összköltségvetés 42 
százaléka. Az állami normatíva 98 millió 232 ezer forint, a különbözetet az iskola és az 
önkormányzat saját bevételeiből biztosítja. 
Kiemelt figyelmet fordítottunk a pályázatok önrészének és egyéb kapcsolódó költségeinek a 
biztosítására – csak az óvoda, illetve iskola bővítés önrésze 20 millió forint. Terveztük még a 
faluközpont fejlesztés 5 milliós, valamint a tanyabusz 2 milliós önrészét, az ezekhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárások díjait, a közzétételek költségeit.  
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A szociális törvény változásaiból adódóan a segélyekre, illetve az ún. rendelkezésre állási 
támogatásra (rát) kifizetendő összeg is emelkedett a tavalyi 58 millió forintról 70 millió 
forintra. Ebből az önkormányzat önrésze hozzávetőlegesen 20 százalék. 
 

HIRDETMÉNY 
 
A kormány 2008. december 31-én módosította – többek között – a 343/2006. (XII. 23.) számú 
rendeletét. Ez az építésügyi hatóságok kijelöléséről és működési feltételeinek módosításáról 
szól. Eszerint minden ilyen hatáskört gyakorló településen minimum 2 fő teljes munkaidős 
köztisztviselőt köteles foglalkoztatni a munkáltató. Mivel 2 fő építéshatósági ügyintézőre 
Bocskaikertben nincs szükség, illetve a Polgármesteri Hivatal sajátosságaiból adódóan a 
második ügyintéző elhelyezése sem lenne megoldható – a Képviselő-testület döntése 
értelmében, a vonatkozó kormányrendelet Bocskaikertet – ezen hatáskör tekintetében – 
Hajdúhadház illetékességi területébe sorolja 2009. március 1-től kezdődően. Ennek 
értelmében – ettől az időponttól – a bocskaikerti építési- és használatbavételi engedélyek, 
telekalakítási eljárások stb. tekintetében a hajdúhadházi jegyző jár el. Gyakorlatilag azonban – 
egy külön megállapodás eredményeként – a helyzet nem változik. Azaz a 2007. július 01-től 
Bocskaikertben tevékenykedő építéshatósági ügyintéző – hajdúhadházi állományban – de a 
bocskaikerti Polgármesteri Hivatalban áll továbbra is az ügyfelek rendelkezésére a 
megszokott ügyfélfogadási időben. 

                                                                                                                           Szaniszló Tamás 
                        jegyző 
 

MÁRCIUS 15. 

Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük. Március 15. jelképpé vált, 
nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki. 
1848. március 15-én néhányan indultak el – Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Irinyi 
József vezetésével – Landerer Lajos nyomdájához. Az utca népe csatlakozott hozzájuk, s így a 
lefoglalt nyomdában kinyomtatták Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti Dalt, valamint az 
Irinyi által megfogalmazott 12 pontot. Ez utóbbi röviden és lényegre törően foglalta össze a 
legfontosabb követeléseket: a sajtószabadságot, a független magyar kormányt, az évenkénti 
országgyűlést, a vallási és polgári jogegyenlőséget, a nemzeti hadsereget, a közteherviselést, a 
jobbágy-rendszer megszüntetését és az uniót Erdéllyel. 
Délután már több tízezer ember jelent meg a Nemzeti Múzeum előtt, ahol felolvasták a 12 
pontot és Petőfi elszavalta költeményét. 
A forradalom hatására a bécsi udvar kénytelen volt a követeléseket elfogadni, ezekből 
törvényeket alkottak, amelyeket a király áprilisban szentesített. Gróf Batthyány Lajos (1806-
1849) vezetésével létrejött az első független, az országgyűlésnek felelős magyar kormány.  
A miniszterek többsége a kor reformpolitikusai közül került ki, így helyet kapott a 
kormányban Széchenyi és Kossuth is. 
1848 decemberében trónra került Ferenc József elhatározta a „rebellis magyarok” 
megleckéztetését. Az óriási túlerőben lévő császári hadsereg 1849 januárjában a fővárost is 
elfoglalta, így a parlament és a kormány az ország keleti felébe menekült, s Debrecenből 
szervezte az ellenállást. 1849 tavaszán a magyar honvédsereg ellentámadásba ment át, kiverte 
az ország területéről a császári csapatokat. Erdélyt Bem József tábornok vezette csapatok 
tisztították meg a császári betolakodóktól. 
1849 áprilisában a magyar országgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását, s Kossuthot 
Magyarország kormányzójává választották.  
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Ekkor azonban az osztrák császár könyörgésére az orosz cár óriási haderőt zúdított 
Magyarország eltiprására. A harapófogóba került magyar honvédsereget a túlerő legyőzte, 
1849. augusztus 13-án letették a fegyvert. 
Ennek ellenére a forradalmat indító március 15. jelkép lett: a kivívott szabadság 
megőrzésének és az elvesztett szabadság visszaszerzésének szimbóluma.  
A magyarság 1860. óta nemzeti ünnepének tekinti ezt a napot, függetlenül attól, hogyan 
vélekedett erről a mindenkori államhatalom.  
A Magyar Országgyűlés 1991-es határozata értelmében március 15-e az 1848-1849-es 
forradalom és szabadságharc kezdetének, a parlamentáris Magyarország megszületésének a 
napja és a Magyar Köztársaság nemzeti ünnepe.                                                                                                  

                                                                                                                            
Az élet örömünnepe 

HÚSVÉT 
 
Minden Húsvét az élet és az örökélet örömünnepe. Újjá lesz minden fű, fa, virág, bárány, 
csibe… csak a fagyott emberi lélek marad sokszor téli dermedtségében. Pedig kell a megújult 
hit tavaszi tisztasága, kell a lelki kikelet. Mi, a látható és a láthatatlan világ vándorai vagyunk 
és nem csak az orrunkig látunk, de jövőbe vetett hittel és a hit bátorságával haladunk az élet 
és az örökélet útjain. 
Minden Húsvétkor, minden templomban elhangzik az első húsvét története a feltámadás és az 
örökélet evangéliuma. Kár, hogy kevesen hallják, de annál többen kérdezik, hogy miért 
megint ez a régi történet olvasása? Mire jó újra és újra annak reggelnek a felidézése? Mert 
gyakorta elfeledjük, álságosan belénk verték, hogy csak a látható, materiális világ létezik. 
Nekünk tudnunk kell, hogy a látható mellett ott a láthatatlan világrész is. A Lélek tagadói is 
beszélnek lelkesen, lélekből, van, aki lelketlen, vagy lelkes a munkájában, és mindenkit 
megszólít egyszer a lelkiismerete. A lélek, a láthatatlan világ részecskéje. 
Jó hallani és tudni, hogy e világ törvényei felett is vannak magasztasabb törvények. A földi 
törvényszerűségeken felül lehet kerekedni. 
Le lehet győzni a gonoszságot, le lehet győzni a bűnt. 
Le lehet győzni a szeretetlenséget, a haragot, az irigységet, minden aljasságot. 
Van kiút a reménytelenségből, van lehetőség az újrakezdésre még a legkilátástalanabb 
helyzetben is. Minden tékozló fiúnak van lehetősége bűnbánattal hazatérni, újra kezdeni. 
A hétköznapok szürke sivárságába ezért kell ünnepet szentelni, hogy a mindennapok 
egyhangúságából feltöltődve vigyük hittel, reménnyel és szeretettel, valamint új erővel 
lépegessünk, mint az élet és örökélet vándorai. 
Csak egy rövidke üzenet a Szentírás húsvéttörténetéből, Máté ev. 28, 26. szerint: azt mondja 
az angyal a sírhoz közeledő kétségbeesett, kilátástalanságban élő asszonyoknak: „nincs itt, 
feltámadt”. Él. Ezek az asszonyok felfogták, amit hallottak, és az üzenet alapján hittek. Sokat 
nem tudunk ezekről az asszonyokról, eddig csendesen a háttérben szolgáltak. Most, előtérbe 
kerültek és nagyon fontos szereplői lettek a történéseknek. A világ kicsinyei ma is, mind- 
mind, nagyon fontosak Istennek. Lehet, azt gondolod, hogy keveset tudsz te tenni a családért, 
a közösségért, és egyszer csak kiderül, hogy a nagy dolgok rajtad fordulnak meg. Fontos 
vagy. Nagyon fontos. Jézus megkeresi a szakadékba zuhantat, a háttérbe szorultat, az 
egyszerűt, a kicsinyeit, és nagy dolgokra bízza. Menjetek – mondja az asszonyoknak, 
vigyetek üzenetet, vállaljátok hiteteket, nézeteiteket. Erre van ma is szükség. Nem 
világrengető tettekre van szükség, hanem bátor, tisztes, becsületes kiállásra. 
A mai világrendet a pénz istene cserbenhagyta, baj van, válság van. A válság, akkor és azzal 
kezdődött, hogy a Lélek Istent elhagyta az ember és nem törvényi szerint élt. A pénz, a 
vagyon, a külsőségek, földi kincsek, lelketlen tárgyak fontosabbak lettek mindennél és 
istenséggé váltak, bálvánnyá. A süllyedés lelki válsággal kezdődött.  
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Igen, a világválság és benne a mi nemzeti válságunk az erkölcsi válsággal kezdődött, és ennek 
törvényszerű következménye a csőd, a teljes kilátástalanság.  
Még talán nem késő, lehet újat kezdeni Vele és az Ő segítségével. 
A feltámadott és élő Úr segítségével semmi sem lehetetlen. Általa van megújulás és 
újjászületés. Segítségével lehet felemelkedése országnak, nemzetnek. Az jut hamar túl az 
élete egyéni és közösségi válságain, aki hamarabb ismeri ezt fel és indul el a lelkiség útján. 
Én, ezért imádkozom és munkálkodom. 

 
Gyertek, üljünk együtt boldog Húsvéti Ünnepeket! 

                                                                                                                                     Pál Csaba 
                                            lelkipásztor 

 
 

SÁPEX ELŐFIZETÉSES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS 
BOCSKAIKERTBŐL 

 
Bocskaikert-Hajdúhadház-Téglás területén 

Házias, változatos ételek, amiből kedvére állíthatja össze ebédjét. 
Minden nap három levesből, négy másodikból illetve hat fajta egytál ételből választhat. 

Rendelkezünk Kímélő Menüvel 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: 

06-52/703-094 ill. 06-30/525-0868  v. 06-70/948-5334 
vagy futárainktól. 

Menü ára, hagyományos három részes ételhordóban: 700Ft 
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! 

 
 

MOR-PLUSZ Számítástechnikai és Szolgáltató Kft. 
Akciós árlista 

Mikrohullámú internet  
2 éves hűségnyilatkozattal: 
1536 kbit/s /128 kbit/s-os böngészés,768 kbit/s /128 kbit/s – os internet csomagunk korlátlan le- illetve 
feltöltéssel 3.800,- Ft /hó 
2048 kbit/s /128 kbit/s-os böngészés,1024 kbit/s /128 kbit/s –os internet csomagunk korlátlan le- illetve 
feltöltéssel 4.300,- Ft /hó 
Bekötési díj: 14.000,- Ft 
Kábeltévé 2009 tavasz: 
2 éves hűségnyilatkozattal: 
43 csatorna 3.000,- Ft 
65 csatorna 4.500,- Ft 
Bekötési díj: komplett szolgáltatás függvénye. 
A gyorsabb bekötés érdekében kérjük, jelezzék kiépítési igényüket. 
Érdeklődjön a 06-20-393-4930, illetve 06-40-628-528 telefonos ügyfélszolgálatunkon! 



                              www.hajdutakarek.hu                        Havi 700.- Ft és más semmi.                              

Az Önkormányzati dolgozókat* kiemelt ajánlatokkal várjuk kirendeltségeinken. Hűség 
számlacsomag nyitása esetén, havi 700.- Ft-os számlavezetési díj ellenében bankszámlán 
végzett valamennyi tranzakciót díjmentesen végezzük!  Ezen felül a bankkártya és a 
NetB@nk szolgáltatás is ingyenes!

Jelenleg  kiemelkedően  magas  9 %-os  kamattal  (EBKM=kamat) 3 havi  
betétlekötési lehetőséget ajánlunk a TakarékPontos** számlacsomagokhoz, melyek 
ingyenes bankkártyát és havonta egy ingyenes ATM készpénzfelvételt is tartalmaznak 
(Tksz – ATM esetén). Sőt ha egyidejűleg NYESZ*** számlát is nyit nálunk, további kedvez-
ménnyel is tudunk szolgálni!

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

    Kedvező számlavezetés

Nyisson számlát a HAJDÚ TAKARÉK-nál!

*      HAJDÚ Takaréknál vezetett Önkormányzatok dolgozói
**    Rajt, Gyorsítás, Haladás, Célegyenes, Lazítás, Alap, Hűség lakossági számlacsomagok esetén
*** Nyugdíj-előtakarékossági Számla nyitása esetén 2009. április 30-ig max. 180.-Ft kedvezményt        
adunk a számlavezetési díjból havonta

Önkormányzati dolgozóknak!



 11

Pályázati lehetőségek 
 
GOP-2009-2.1.1.A Mikro- kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése 
Támogatható tevékenység: technológiai fejlesztést eredményező beruházások (új eszköz beszerzése 
vagy 3 évnél nem régebbi használt eszköz beszerzése) és hardver-szoftver, minőség, szabvány 
fejlesztése (ISO) 
Igénybevételére jogosult: gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
Támogatás mértéke: 50% 
Támogatási összeg: min. 1.000.000 Ft, max. 50.000.000 Ft 
Benyújtási időtartam: 2009. február 13-tól 2009. december 31-ig 
Automatikus eljárásrend 
 
GOP-2009. 2.1.1 B Komplex technológiai beruházás KKV vállalkozások részére 
Támogatható tevékenységek: Eszközbeszerzés, infrastrukturális és ingatlan beruházás (30%), licenc és 
know-how beszerzések, információs technológia fejlesztése, piacra jutás támogatása, vállalati HR 
fejlesztés, tanácsadás igénybevétele, szabványok bevezetése és tanúsíttatás. 
Igénybevételére jogosult: mikro-, kis-,Közép Vállalkozások 
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 
Támogatás mértéke: 50% 
Támogatási összeg: min. 20.000.000 Ft, max. 150.000.000 Ft. 
Beadási időtartam: 2009. február 23-tól 2009. március 30-ig 
 
5.Új Magyarország Mikrohitel 
A hitel célja: gépek, berendezések, eszközök és más beruházások finanszírozása, a már meglévő üzleti 
tulajdon vagy bérelt infrastruktúra bővítése és/vagy fejlesztése, illetve a beruházáshoz kapcsolódó 
forgóeszközök biztosítása.  
Hitel összege: 
500.000 forint – 10 millió forint közötti beruházási vagy  
500.000 forint- 6 millió forint forgóeszköz hitel igényelhető, 6,5%-os fix kamattól.  
Maximális futamidő 10 év. 
A hitelt a hiteligénylés jóváhagyásától számított két hónapon belül fel kell használni. 
Ummikrohitelt közvetítő hitelintézetek www.ummikrohitel.hu, www.mvzrt.hu 
 
A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg 
nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál  
(Kódszám: MEGŐRZÉS-9122) 
 
I. Max 75%-os támogatási intenzitással nyerhető el támogatás min. 3- max 12 hónapig az elbocsátással 
fenyegetett munkavállalók bér-és járulék költségeit. 
II. 80%-os támogatási intenzitással nyújt bértámogatást, a munkavállalót érintő intézkedések 
kedvezőtlen hatásának csökkentésére. 
 
A munkahelymegtartásra további 10 mrd-os kerettel várhatók az előzőekben bemutatottakhoz hasonló 
pályázati kiírások az Állami Foglalkoztatási Szolgálat gondozásában. 
 
További információ: 
 
dr. Varga Balázs Zoltán kistérségi koordinátor    Tel: 30/476-1636, 
E-mail: balazs.varga@eszakalfold.hu 
 
Brutóczki Csaba kistérségi koordinátor 
Tel: 30/986-8027 
E-mail: csaba.brutoczki@umpont.hu 
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:                            
- hétfő:  7 30 – 17 00  óráig 
- szerda: 7 30 – 12 00  óráig 
- csütörtök: 7 30 – 12 00  óráig 
 
A polgármester és jegyző ügyfélfogadási rendje: 
- Polgármester    hétfő: 7 30 – 17 00  óráig 
- Jegyző     hétfő: 7 30 – 17 00  óráig 
 
Pénztár ügyfélfogadási rendje: 
- hétfő :      9 00 – 12 30  óráig  és 
                          13 00 –16 00  óráig 
- szerda:     9 00 – 12 00  óráig 
- csütörtök:      9 00 – 12 00  óráig 
 
Az építéshatósági ügyintéző ügyfélfogadási rendje: 
- hétfő :           7 30 -  17 00  óráig   
- szerda:          7 30 -  12 00  óráig  
 
 
 
A Bocskaikerti Ökumenikus Templom miserendje:  
 
Görög Katolikus szentmisék: 
   Minden hó 1. és 3. / ha van 5./ vasárnapján 8 30  órától. 
   Lelkész: Dr. Hollós János pápai prelátus. 
 
Református istentiszteletek: 
  Minden vasárnap 11 15  órától. 
  Lelkész: Pál Csaba.  
 
Római Katolikus szentmisék: 
  Minden vasárnap 10 15  órától. 
  Vezető lelkész: Fodor András püspöki helynök.  
  A szentmiséket tartja: Papp László káplán, 1. 2. 3. vasárnap. 
  Minden hó 4. vasárnap szentmisét tart: Holczer Gyula kanonok. 
 
 
Szeretettel hívjuk, várjuk gyülekezeti alkalmainkra a Bocskaikerti 
Ökumenikus Templomban. 
 
 
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. 

 

Az újság megjelenését támogatta. 

 


