
Tisztelt Bocskaikerti Polgárok!

Újságunk  ünnepi  számában  kívánunk,  Bocskaikert  község  minden  lakosának,  a  Község 
Önkormányzata és képviselő-testülete nevében

          Szőllős Sándor              Lőrincz János                    Szaniszló Tamás

              polgármester                  alpolgármester             jegyző

         Dr. Lőrinczy Tamás      Dr. Tarcali Gábor                Kovács Sándor

           képviselő                pénzügyi bizottság elnöke              képviselő

            Nagy Mihályné             Pethe Istvánné                      Sándor Aliz

     szociális bizottság elnöke          képviselő                kulturális bizottság elnöke

            Tóth Tamás                                                              Záhonyi László

            képviselő                                                                       képviselő

            Lukács Anna               Megyeri Mihályné         Moldovánné Duró Ágnes

         pénzügyi bizottság           szociális bizottság                kulturális bizottság            

              külső tagja                         külső tagja                           külső tagja 

békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag,
boldog új évet!

Tájékoztatni  kívánjuk  a  lakosságot  a  2008.  évben  elvégzett  munkánkról,  a  várható 
fejlesztésekről, a 2009. évben előttünk álló feladatokról.

4. sz. főút elkerülő
A  beruházó tájékoztatása  szerint, terv  szerint  megépül  a  4.  sz.  főút  Debrecent  elkerülő 
szakasza. A 12 km hosszú útszakasz  kiépítése -  amelynek  egy része 55 méterre  halad el 
Bocskaikert mellett -  2009. év elején elkezdődik, és várhatóan 2010. második felére elkészül. 
A nyomvonal által érintett területek felvásárlása már tart, rövidesen megjelenik a kivitelezői 
munkálatokra a pályázati kiírás. 
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Folyamatban  van  a  beruházás  támogatási  szerződésének megkötése.  A  december  13-án, 
Hajdúszoboszlón  megrendezett  fórumon,  személyesen  kértem  Molnár  Csaba  (KHEM) 
miniszter úrtól, közbenjárását az elkerülő úttal kapcsolatban.

2008. évben végrehajtott feladatok
Az  önkormányzat  teljesítette  a  törvényben  előírt  kötelező  feladatait,  megőrizte 
működőképességét,  fejlesztéseket  hajtott  végre  az  intézményeiben  és  a  településen. 
Pályázatokat  nyújtottunk  be,  melyekkel  Bocskaikert  további  fejlődését  kívánjuk szolgálni. 
Több pályázat jelenleg is előkészítés alatt áll, amelyek egy része 2008. végéig beadásra kerül, 
a további pályázatokat 2009. elejétől folyamatosan kívánjuk benyújtani. 

Beadott pályázataink, melyek meghaladják a 10 millió Ft-ot
- gyűjtőutak aszfaltozása 
- iskola épületének akadály-mentesítése   
- iskola-óvoda épületbővítése
- Humán Szolgáltató épületbővítés 
- tanyagondnoki gépjármű beszerzés  

Megnyert pályázataink
- Magyar Ökomenikus Szolgálattól segélycsomag: 340 ezer Ft értékben
- Iskola akadály-mentesítése: 25 millió Ft-os támogatás, 
- Iskola-óvoda épület felújítás-bővítés: közel 403 millió Ft
- Iskola informatikai eszköz beszerzés: 23 db új számítógép, 1 db új szerver
- Iskolai programokra, eszközökre elnyert támogatás: 1,7 millió Ft
- Tanyagondnoki szolgálat gépjármű beszerzés: 10 millió Ft

Megvalósult fejlesztések a településen
- szikkasztó árkok kerültek kiépítésre az alábbi utcákban: 
  Dugó, Tavasz, Gyöngyvirág, Csillag, Tölgyfa utca
- útjavítási munkálatokat végeztünk az alábbi utcákban: 
  Dugó, Tavasz, Vincellér, Fenyves, Borostyán, Németh László, Zelemér,  
  Állomás, Debreceni, Etelköz, Diófa, Tölgyfa utca
- tavaszi-őszi gréderezést végeztünk a belterület útjain
- 13 db fekvőrendőr került kiépítésre 1, 6 millió Ft értékben - saját beruházás keretében-
- szennyvíz szivattyú javítás költsége évenként 400-600 ezer Ft
- Tölgyfa utcában járda építése
- Állomás utcán, az út szélét jelző műanyag oszlopok elhelyezése, az aszfaltút  
  szegélyének takarítása
- Buszváró fejlesztés, 6 db fedett váró kialakítása: 2,6 millió Ft értékben - saját beruházás   
   keretében-
                                    

Rákóczikert
- tavaszi gréderezés
- az állomás mögötti terület és a Pacsirta utca között található út szélesítése 
  vízelvezető árkok kialakítása
- Pacsirta utca őszi gréderezés

Monostordűlő
- Homok utca gréderezés
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- Záróvonal került felfestésre a 4. sz. főúton / a Homok utca torkolatánál
  a kanyarban/
- buszváró fejlesztés, 2 db fedett váró kialakítása

Óvoda
Pályázatokon nyert támogatások:
- óvodai környezeti eszközök, iskolai DVD filmek vásárlására: 153 ezer Ft értékben
- zenei nevelési eszközök vásárlására: 41 ezer Ft-ért

Az önkormányzat által megvalósított fejlesztések:
- nagyméretű, új hűtőszekrény vásárlása
- új kerítés építése a hátsó udvaron
- járda egyenetlenségének kijavítása
- 8 db fapad, 4 db nádtetős padfedél elhelyezése a pálya mellett

Iskola
Pályázatokon nyert támogatások:
- határon túli kapcsolatok támogatására 200 ezer Ft
- hátrányos helyzetűek táboroztatása 300 ezer Ft
- iskolások úszásoktatására 200 ezer Ft
- pedagógusok szakmai továbbképzésére 75 ezer Ft
- napközis játékok vásárlására 25 ezer Ft
- tanulmányi kirándulások (botanikus-kert, állatkert) 45 ezer Ft
- diáksport rendezvény támogatása 50 ezer Ft
- reneszánsz túra, Miskolc 720 ezer Ft
- művészeti iskolai eszközbeszerzés 1, 2 millió Ft
 
2008. évben az intézmény által elnyert pályázati támogatás összegének nagysága meghaladta 
a 3 millió Ft-ot.

Az önkormányzat által megvalósított fejlesztések:
- iskola hátsó udvar megvilágításának kiépítése
- táblavilágítás kiépítése
- udvari padok elhelyezése a pálya körül
- tűzjelző központ javítása
- új fénymásoló vásárlása
- 2 db internet hozzáférés kialakítása a nevelői szobában
- fax készülék cseréje
- védőháló és élvédők vásárlása és elhelyezése a tornateremben

2008-ban az  intézményt az alábbi  civil  szervezetek  támogatták,  mely támogatásokért 
köszönetet szeretnénk mondani az adományozóknak!

      
Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Alapítvány:
- óvodai közlekedési tábor támogatása 30 ezer Ft 
- mikuláscsomag, a hátrányos helyzetű gyerekek részére az óvodában és  
  iskolában 20 ezer Ft
- az iskolai szekrények elkészítéséhez 30 ezer Ft
Activus Alapítvány: 
- iskolai szekrények elkészítéshez 40 ezer Ft
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Napsugár Alapítvány: 
- iskolai szekrények elkészítéséhez 100 ezer Ft
- pedagógus továbbképzésre, fejlesztő játékokra 100 ezer Ft

Humán Szolgáltató Központ
- meglévő számítógépek felújítása
- szoftverek és új számítógép vásárlása
- világítás korszerűsítés az épületben, Szemünk fénye program keretében 
- digitális fényképezőgép vásárlása az idősek klubjának

Hivatal
- a hátsó udvar területének megvilágítása
- a járda mellett új kerítés építése 
- Szemünk fénye program keretében új világítótestek elhelyezése
- az épület helyiségeinek belső festése
- Mor-Plusz internet kiépítése
- Stihl fűrész vásárlása a karbantartók részére

Temető 
- a ravatalozó épületében keletkezett károk javítási munkálatai
- a kültéri padok lebetonozása
- a temetőhöz vezető útszéli fasor és közterület gondozása

Elutasított pályázataink:
Forráshiányra való hivatkozással, elutasították a belterületi gyűjtőutak aszfaltozására beadott 
pályázatunkat.
Értesítést  várunk,  a  Humán  Szolgáltató  Központ  épületbővítésre  beadott  pályázatunkkal 
kapcsolatban.

Előkészítés alatt lévő pályázatok
Hosszabb  időre  kívánjuk  bérbe  adni  a  víz-szennyvízhálózatunkat,  hogy  Bocskaikertben 
alacsonyabb legyen víz- és csatornadíj. Szeretnénk, ha a szolgáltatás minősége javulna, mert 
pl.  nyáron,  több  helyen  nyomáscsökkenés  tapasztalható.  Beruházásokat  szeretnénk 
megvalósítani, belterületen még néhány utcában nincs kiépítve a víz-szennyvíz hálózat. 
A Rákóczikertben  folytatni  kell  az  ivóvízhálózat  bővítését,  és  Monostordűlőben is  ki  kell 
építeni az egészséges ivóvízellátást. Az üzemeltetési pályázatra beérkező ajánlatok elbírálása 
2009. tavaszától kezdődhet. 
Amennyiben  belterületi  utak  aszfaltozására  írnak  ki  pályázatot,  azonnal  benyújtjuk 
pályázatainkat.
Pályázatot  fogunk  beadni  település,  illetve  településközpont  fejlesztésre,  melynek  keretén 
belül:
- rendbe kívánjuk hozni a meglévő játszóterünket, ahol új, korszerű játékokat szeretnénk    
  elhelyezni
- díszburkolatot, új padokat és kandelábereket kívánunk elhelyezni a közterületeinken
- korszerűsíteni kívánjuk parkolóinkat
- növelni kívánjuk a meglévő zöldfelületeink nagyságát, fák és dísznövények ültetésével

Pályázni szeretnénk a Bocskaikert és Monostordűlő közötti kerékpárút építésére.
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Pályázatot szeretnénk beadni a meglévő közműveink fejlesztésére, villamoshálózat bővítésre, 
és közvilágítás fejlesztésre is.
Egyeztetéseket folytatunk a MÁV-val, szorgalmazzuk a Rákóczikert felé történő gyalogos és 
kerékpár aluljáró kiépítését, a Pacsirta utca végén található vasúti átjáró áthelyezését, 
szeretnénk ezzel is javítani a településrész megközelíthetőségét. 
Folyamatban  van  a  település  rendezési  tervének  módosítása,  amely  elsősorban  az 
iskolabővítés  miatt  vált  szükségessé.  Kijavításra  kerülnek  a  tervben,  a  jelenleg  meglévő 
pontatlanságok, hiányosságok is. A lakosság által megfogalmazott és teljesíthető igények is 
belekerültek a módosítások közzé. A lakóövezeti  besorolások változása,  a Kisgergely utca 
vasút felé eső részének feltárása, a Rákóczikert úthálózatának járhatósága is, mind a lakosság 
érdekét szolgálja.
Elmaradt 2008-ban a közvilágítás fejlesztésére tervezett program, melyet szeretnénk 2009-ben 
megvalósítani. A lakosság részéről érkezett igények a többszörösét jelentették a betervezett 
keretnek.
A központi parkoló járdaszigeteinek akadály-mentesítését 2009-ben kezdjük el, rendelkezésre 
áll a kiviteli terv, a padkasüllyesztés és a burkolatjavítás munkálatai tavasszal indulhatnak. 
Egyeztető megbeszélést folytattunk az A.K.S.D. Kft képviselőjével a 2009. évi  a kegyeleti 
közszolgáltatási díjak mértékéről. Az egyeztetés után, az A.K.S.D. Kft által tervezett emelés 
mértékét sikerült 7,8 %-ról 6,5 %-ra csökkenteni.
   
Tájékoztatás a vállalkozók részére
A bocskaikerti vállalkozók részére tavasszal kívánunk rendezni egy fórumot, ahol az aktuális 
uniós és belföldi pályázatok kerülnek bemutatásra. Tájékoztatni kívánjuk a vállalkozókat az 
önkormányzat  által  elnyert  pályázatokról,  a  beruházások  megkezdésének  időpontjáról. 
Lehetőséget  kívánunk  biztosítani  a  helyi  vállalkozók  részére,  hogy  pályázhassanak  a 
beruházások kivitelezési munkáira.

Közrend-közbiztonság
Bocskaikertben a közrend és a közbiztonság helyzete  jelentősen romlott  az utóbbi időben. 
Sajnos elszaporodtak a lopások, rongálások, több családi házba betörtek. A temetőből ismét 
elloptak  ismeretlenek  egy  padot.  A  körzeti  megbízott  nem  teljesít  állandó  szolgálatot 
Bocskaikertben,  a  kapitányság  létszámhiánya  miatt.  Tárgyalást  kezdeményeztem ebben az 
ügyben a megyei rendőr-főkapitánynál. Örömteli hír viszont, hogy a polgárőrség taglétszáma 
jelentősen  megnövekedett.  A  polgárőrök  aktív  járőrszolgálatot  teljesítenek  a  településen, 
munkájukat  anyagilag  az  önkormányzat,  a  Bocskaikert  Jövőjéért  és  Felemelkedéséért 
Alapítvány és helyi vállalkozók támogatják.

Rendezvényeink
Színvonalas  fellépések,  előadások keretében emlékeztünk meg az Államalapítás  ünnepéről 
augusztus 20-án.
Bocskaikert  önállóvá  válásának  15.  évfordulója  alkalmából,  több  részből  álló  ünnepséget 
rendeztünk. Emléktáblát  avattunk az előkészítő bizottság tiszteletére /mely a Polgármesteri 
Hivatal  falán  került  elhelyezésre/,  koszorút  helyeztünk  el  Bocskai  István  szobránál, 
emlékműsort mutattunk be az iskolában. Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 
elnöke, megyezászlót adományozott Bocskaikertnek.
Az eddigi évek hagyományainak megfelelően az 1956-os forradalomra és szabadságharcra 
emlékezve, fáklyás felvonulást tartottunk a főtértől a templomig. Ezt követően koszorúzással 
egybekötött ünnepi megemlékezést volt a templomban. 
Az elmúlt évben indult kezdeményezést  követve, karácsonyig minden vasárnap a település 
főterén, a lakossággal közösen gyertyát gyújtva ünnepeltük az adventet. 
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Az első gyertya a békét, a második a hitet, a harmadik a szeretetet, míg a negyedik a reményt 
szimbolizálja.
Decemberben az adventi megemlékezések előtti napokon az iskolában játszóházat, kézműves 
foglalkozást szerveztünk, ahol ünnepi koszorúkat készíthettek a jelenlévők.
December 5-én, /a 2004. december 5-én megtartott népszavazás és a trianoni békediktátum 
fájdalmas emlékére/ kopjafát állítottunk az iskola udvarán. Koszorút helyezett el: De Blasio 
Antonio a Fidesz Magyar Polgári Szövetség európai parlamenti képviselője, Tasó László a 
4.sz választókerület országgyűlési képviselője, Nyíradony város polgármestere, a Hajdú-Bihar 
Megyei Önkormányzat képviselői, valamint a Bocskaikert Községi Önkormányzat képviselői.
December  13-án  a  templomban  betlehemes  műsort  mutatott  be,  a  Nagyenyedről érkező 
csoport. 
December 19-én az iskolában megtartottuk az iskolások részére a karácsonyi ünnepséget.
December 20-án az iskolánk tanulói karácsonyi koncertet adtak a templomban.
December 21-én a főtéren megtartottuk a falukarácsonyi ünnepségünket.

Feladataink 2009-ben
Önkormányzatunk  alapvető  célja  2009-ben,  a  működőképesség  megőrzése,  a  kötelező 
feladatok  ellátása,  intézményeink  és  a  település  fejlesztése,  a  megnyert  pályázatok 
megvalósítása, és új pályázatok benyújtása. Sajnos, az eddigi adatok alapján nagyságrendileg 
40 millió Ft-al kevesebb állami támogatást kap Bocskaikert a központi költségvetésből. Ez a 
feladatokhoz  rendelt  normatíva  csökkenéséből  adódik.  Az  elmaradt  támogatásokat  az 
önkormányzatnak  kell  kigazdálkodnia  saját  bevételeiből,  illetve  más  feladatok,  pl.   a 
fejlesztések megvalósítására szánt keretből kell átcsoportosítania. Az energiahordozók árának 
emelkedése is,  újabb nehéz feladat elé állítja településünket.  A 2009. év várhatóan sokkal 
nagyobb megpróbáltatások elé állítja majd önkormányzatunkat és az itt élő embereket, mint 
az idei esztendő.     

Köszönetet  szeretnék  mondani  Bocskaikert  minden  lakosának!  Büszke  vagyok  azokra  az 
eredményekre, amelyeket 2008-ban az Önök segítségével, közösen elértünk!

Szeretném  megköszönni  az  önkormányzat  dolgozóinak,  az  eredményes  és  hatékony 
munkavégzését, és a képviselő-testület felelősségteljes munkáját.

                                                                                                                            Szőllős Sándor
                                                                                                                             polgármester

Tisztelt Bocskaikerti Polgárok!

Tájékoztatni  kívánom  Önöket  a  Polgármesteri  Hivatal  és  az  Önkormányzat  legutóbbi 
időszakban végzett munkájáról.
A  Képviselő-testület  ez  év  nyarán  hozott  határozata  alapján  folyamatban  van  a  település 
rendezési tervének módosítása. A változtatások közül a legfontosabbak, illetve legjelentősebbek 
az alábbiak: 
- a település belterületén megszűnik az LK1 és LK2 övezeti besorolások közötti  
  megkülönböztetés a telkek nagyságára vonatkozóan, azaz - a hatályba lépést  
  követően - az eddigi 700m2, illetve 550m2 helyett egységesen 550m2 lesz a 
  megengedett legkisebb telekméret egy telekalakítási eljárást követően.
- a Kisgergely utcában a telkek végén / a vasút felől/ kialakításra kerül egy utca, 
  így, az ott lakók telkei is megoszthatóvá válnak.
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- Rákóczikert településrészt a tervezet több ponton is összeköti a belterülettel 
  /gyalogos és közúti átjáró a sínen keresztül/ - kivitelezés természetesen a MÁV 
  hozzájárulásán és akaratán múlik.
- Monostordűlő területén lévő homokbánya minősítésű terület – a tulajdonos 
  hozzájárulásával – újra mezőgazdasági területté lesz nyilvánítva, lehetőséget 
  adva ezzel akár turisztikai célú felhasználásra is.
- a Teleki utca be nem épített oldalán lévő almás terület belterületbe vonását is 
  tartalmazza a rendezési terv módosítása, így a tulajdonosok részéről lehetőség 
  van építési telkek kialakítására.
Fontos megjegyezni: az utcaszélesítésekre vonatkozó rendelkezések már 2007. január elsejétől 
hatályosak, a korábbi 2006. szeptemberi testületi döntés alapján.

A képviselő-testület  másik  fontos  döntése  volt  a  víziközmű-  és  szennyvízcsatorna  hálózat, 
koncessziós  eljárás  keretében  történő  bérbeadása.  Ettől  a  döntéstől,  illetve  a  pályáztatás 
eredményétől azt várjuk, hogy:
- Bocskaikertben a vízdíj ne emelkedjen – az utóbbi évek gyakorlatától eltérően – 
  az inflációt meghaladó mértékben, 
- ne az önkormányzatot terheljék az alkalmanként több százezer forintos 
  szivattyújavítások,
- az új üzemeltető által kerüljön kiépítésre a Homok és Pacsirta utcák teljes 
  hosszán a gerincvezeték, ezáltal a megfelelő szélességű utcák esetében 
  lehetőség nyílik azok hálózatba történő bevonására, külterületen is,
- szűnjenek meg a – különösen a nyári időszakban előforduló – 
   nyomásingadozások.

A rendezési tervhez kapcsolódik: kérjük azokat az ingatlan tulajdonosokat, akik a közterületet 
lekerítették, szüntessék meg a jelenlegi állapotot./Pl. Németh László utca páratlan oldala, vagy 
a Fazekas, Báthory, Dugó, Zelemér utcák Pillangó utcán túli részén lefoglalt ún. csőszdűlők./

Korábbi  lapszámban  már  jeleztük,  a  házszámok  rendbetételére  tett  intézkedéseket. 
Elengedhetetlenül fontos, hogy rendben legyen, mind az itt lakók érdekében, mind a hatóságok 
munkájának megkönnyítése végett. 
Kérjük, akik már értesítést kaptak az új házszámról, lehetőség szerint jól láthatóan helyezzék 
ki,  a kapura vagy az épületre.  Természetesen ez a kérés azon ingatlan-tulajdonosok felé is 
irányul, akiknek nem változik a házszáma.
Az újonnan beköltözőket pedig arra kérjük, hogy eleget téve törvényi kötelezettségüknek, 3 
napon  belül  jelentkezzenek  be  új  lakcímükre.  A  régóta  életvitelszerűen  itt,  de  hivatalosan 
máshol lakók szintén tegyék meg ezt a lépést. Hiszen e nélkül semmilyen állandó lakcímhez 
kötött, hivatalos ügyet nem tudnak elintézni Bocskaikertben. 

A képviselő-testület novemberi ülésén módosította rendeletét a kommunális adóra vonatkozóan 
is. Adótárgyanként - 2009. január 01-től – belterületen 12 ezer Ft-ot, külterületen 6 ezer Ft-ot 
kell  fizetni.  A  környező  településekkel  ellentétben,  Bocskaikertben  továbbra  sem  kerül 
bevezetésre  a  szemétszállítási  díj.  Annak  ellenére  sem,  hogy  a  lakosság  által  befizetett 
kommunális adó nem fedezi az Önkormányzat által szemétszállításra kifizetett évi 12,5 millió 
forintot. Ez az összeg a következő évtől 20%-al emelkedni fog. Így várhatóan 15 millió forintot 
kell a jövő évi költségvetésből erre a célra fordítani.
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                                                                                                                         Szaniszló Tamás
 

jegyző
Évfordulóra …

Miután  összegyűlt  a  több  mint  200  ezer  hiteles  aláírás,  Mádl  Ferenc  köztársasági  elnök 
ügydöntő  népszavazást  írt  ki  december  5-re  a  kettős  állampolgárság  bevezetésével 
kapcsolatban. 2004 őszét írtuk. 
A lelkek felemelkedtek. Hiszen végre Magyarországon is megtörténhet az, ami Európa szinte 
valamennyi országában oly természetes: megkaphatja az adott ország állampolgárságát az, aki 
annak kultúrájával, hagyományaival azonosulni tud, beszéli az adott ország nyelvét. Hiszen a 
horvátok, románok, svédek, spanyolok esetében nem kellett népszavazást tartani: parlamentjük 
természetesnek tartotta, hogy ezt törvénybe foglalja. Azokban az országokban, ahol nem lettek 
egymástól  elszakítva  nemzetrészek,  ahol  nem  került  saját  határain  kívülre  az  egy  nyelvet 
beszélők harmada, még ott is magától értetődő ez.
Ha a magyar kormány, a magyar parlament nem is, majd csonka ország népe visszaadja azt az 
erdélyi,  felvidéki, vajdasági, kárpátaljai magyarnak, amit tőlük el sem vehettek volna. Ezért 
vártuk felemelkedett lélekkel 2004. december 5-ét.
A  népszavazás  napját  azonban  kampány  előzte  meg.  Nem  mindenki  gondolta  úgy,  hogy 
magyarnak magyar állampolgárságot adni természetes dolog. Lehet ezt számokkal is mérni! 
Mennyibe  kerülnek  majd  az  új  állampolgárok?  Százmilliárdok  röpködtek  a  levegőben…., 
természetesen ezekből semmi sem volt igaz. De nem is ez számított. A hiénák elérték azt, amit 
szerettek volna. A kádári kisember a mindennapi létét látta veszélyben.  Magyar megtagadta a 
magyart. A világon egyedülálló módon egy nép megtagadta saját magát. 
Noha számtanilag mindenhol az „igenek” kerültek többségbe, a választási törvény szerint a „a 
nemek”  győztek:  a  második  Trianon  bekövetkezett.  A  Hargita  lábánál  már  álltak  az  esti 
tábortüzes ünnepléshez a gúlák…
Így, ha ma élne, továbbra sem lehetne magyar állampolgár Ady Endre, Arany János, Márai 
Sándor, Tamási Áron, Tóth Árpád. Útlevélre lenne szüksége Pázmány Péternek, Kosztolányi 
Dezsőnek, ha Magyarországon szeretnének tartózkodni.

Itt tartunk ma 2008. december 5-én. Van remény?

1956-ra emlékeztünk.

„Az igazság ritka,  de nem költöző madár  a mi tájainkon,  amolyan  velünk telelő.  Van idő, 
amikor hangját veszítve hallgatás erdejében fészkel, vagy lelkünk északos oldalán húzza meg 
magát  a  hazugság  ráidomított  vadászsólymai  elől,  vagy  visszamenekül  szülőföldjére,  a 
mesékbe. És van idő, mint ez a mostani is, amikor csárogásból, károgásból is tisztán kihallható 
az igazság madarának gyönyörű éneke.” (Kányádi Sándor)

A magunk mögött  hagyott  fél  évszázad a  meghurcoltatások,  a megfélemlítések,  a családok 
szétzilálásának évtizedei voltak. 
Az 1945 óta  végigjárt,  végigszenvedett  út  1956-ban robbanáshoz  vezetett,  noha senki  sem 
gondolta, hogy az említett esztendő nagy változásokat hoz majd. Az évtizednyi tudatformálás 
ellenére a többség lelkében és gondolkodásában még ott szunnyadt a nemzeti érzés, különösen 
azokban, akik Trianon előtt születtek, akkor jártak iskolába, és megélték az országcsonkítás 
sorscsapását.  A  középkorúak  jelentős  része  pedig  a  nemzettudat  erősítését  szolgáló 
kultúrpolitikán nőtt fel.

8



1955 őszén már benne volt a levegőben, hogy az emberek valami kitörésre készülnek. Ekkorra 
ugyanis már elviselhetetlenné váltak a terhek, a fizikai és lelki megszorítások.
Nézzük, mi is történt 1956 októberében?
Az 1848-as forradalomhoz hasonlóan az események kezdeményezői az egyetemisták voltak. 
Október 23-ára a Műszaki Egyetem hallgatói békés felvonulást szerveztek a Bem térre, ezzel 
kívánták  kifejezni  támogatásukat  a  varsói  diákság  és  a  lengyel  nép  diktatúraellenes 
megmozdulásai mellett.
Az akkori belügyminiszter, Piros László azonban az utolsó pillanatban betiltotta a felvonulást. 
Ekkor  a  hallgatók  delegációt  küldtek  a  Belügyminisztériumhoz,  hogy  az  intézkedés 
visszavonását  kieszközöljék,  sikerrel  jártak,  ám a békés tüntetés  még aznap éjjel  fegyveres 
felkeléssé vált. Ezzel kezdetét vette a XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb 
eseménye, a bátorság, az öntudat és a diadal napján.
A vidéki egyetemek hallgatói  már napokkal korábban tanácskoztak.  A Műszaki Egyetemen 
pedig megfogalmazták a 14 és a 16 pontot, az ÁVH pedig már ekkor körülzárta az egyetem 
épültét.  Célkitűzéseik  között  szerepelt  többek  között  a  kormány  megbuktatása,  a  szovjet 
csapatok kivonása és a többpártrendszer, valamint az ország semlegességének a visszaállítása.
A tüntetők három helyszínen gyülekeztek, egy részük a Petőfi szobortól a Parlamenthez tartott, 
ahol a „Ruszkik haza” jelmondatot skandálta a tömeg, és Nagy Imrét követelték. Mivel a téren 
csak  a  Parlament  vörös  csillaga  világított,  újságokból,  jegyzetekből  csavart  fáklyákkal 
világítottak, és tovább skandálták követeléseiket. 
Ekkor váratlanul kialudt a vörös csillag fénye,  újra világosság támadt a téren, és megjelent 
Nagy Imre, aki akkor még a tüntetés felfüggesztésére kérte a megjelenteket. 
Közben tüntetők indultak a Rádióhoz, hogy a hírekben felolvassák követeléseiket.
Mások a Városligetbe mentek, a Sztálin-szoborhoz, a diktatúra szimbólumához. A szobor a 
híres Regnum Marianum templom helyén állt,  és értékes magyar  közszobrokat olvasztottak 
bele! Ez akkoriban egyet jelentett a magyar és a keresztény értékek elpusztításával.
Tehát a szobor előtt gyülekezett a munkásság és a környező lakosság is. A tömeg a szovjetek 
távozását  követelte,  és  megfogalmazódott  a  szobor  ledöntésének  gondolata.  A  hatalmas 
csizmákat  vasbeton tartotta,  ami  megnehezítette  a  dolgukat,  végül  21 óra 35 perckor  siker 
koronázta elhatározásukat.
Ezt  követően  elszavalták  a  Nemzeti  dalt,  az  eskü szövegét  együtt  kiáltotta  a  tömeg,  majd 
elénekelték a Himnuszt, és a szobor talapzaton maradt csizmájába kitűzték a lyukas nemzeti 
színű zászlót,  s közben valamennyi  zászlóról eltávolították a búzakalászos-kalapácsos-vörös 
csillagos Rákosi-címert. A szobrot elvonszolták, és kalapácsokkal darabokra törték.
Ekkor érkezett a hír, hogy a Rádiónál lőnek, ezért a tömeg oda indult. Valóban, az ávósok a 
tömegbe lőttek.
Október  23-án  éjszaka  Gerőék  szovjet  csapatokat  hívtak  a  fővárosba,  6000  katona,  290 
harckocsi, 120 páncélozott jármű és 156 ágyú érkezett. Ez azonban kevésnek bizonyult, így 
még két hadosztály érkezett Románia és Kárpátalja irányából. A szovjeteket kiszolgáló párt és 
kormányvezetés  késő  éjszaka  megalakította  a  Katonai  Bizottmányt,  céljuk  természetesen 
mindvégig a forradalom leverése volt.
A nemzet egységesnek bizonyult, a fővárosi és vidéki felkelők mögött ott állt az egész ország, 
a hatalmon lévők kivételével. A nemzet küzdött a szabadságáért, a másik oldalon azonban azok 
álltak, akik saját hatalmuk biztosítása érdekében idegen megszállókat hívtak a magyar nemzet 
ellen, s lettek a megszállók hű kiszolgálói évtizedeken keresztül.
A forradalomból október 24-én szabadságharc lett.
A  forradalom  résztvevőit,  21  668  embert,  köztük  Nagy  Imrét,  1957  után  bebörtönözték, 
sokukat kivégezték. 800 főt deportáltak a Szovjetunióba, és ítéltek kényszermunkára.
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Bocskaikertben immár hagyománnyá vált, fáklyás felvonulással és a templomban megtartott 
ünnepséggel emlékeztünk az 1956-os forradalom és szabadságharc résztvevőire és áldozataira.

„A jövő elkezdődött”

A tisztelt Olvasók talán még emlékeznek a Fidesz 2002-be választott szlogenjére, ami az első 
perctől kezdődően éles kritikát kapott. Kezdődött azzal, hogy a kampányplakáton megjelenő 
kisfiú nem magyar származású, és a kijelentés nem értelmezhető. A kitalálói arra gondoltak, 
hogy a  polgári  kormány azóta  sokat  emlegetett  szűk 4 éve alatt  megvalósult  fejlesztések, 
illetve  az  uniós  csatlakozásra  készülő  ország  teljesítménye,  jogossá  teszi  bennünk  azt  a 
képzetet,  hogy a korábban elképzelt terveink kezdenek valóra válni.  Megérkeztünk arra az 
állomásra, amikor ha szétnézünk magunk körül, már egy álmainkból ismerős állapot köszön 
ránk vissza. Egyre hangosabban merem mondani, hogy számomra a Nemzeti Színház épülete, 
az  elszakított  Felvidékkel  összekötő  párkányi  Mária-Valéria  Híd,  vagy  a  Pap  László 
Sportaréna örökre ezt az érzést fogja jelenteni.
Nem  szabad  elfeledkeznünk  egy  mások  szlogenről  sem,  amit  a  szocialista  kampány 
fogalmazott  meg,  illetve  maga  a  kormányfő  jelölt  Medgyessy  Péter  magyarázott  meg  a 
választóknak. És ez nem valahogy szólt, „a Fidesz sok jó dolgot csinált a kormányzása alatt,  
de ez kevés ennek az országnak, ugyanis az emberek többet érdemelnek,  így a szocialista  
kormány meghirdeti „A Jóléti rendszerváltás” programját.” 
Mondanom sem kell, hogy a választók a „szakvezetés” elképzelései szerint reagáltak, hiszen 
ki lenne olyan őrült ebben a Világban, aki ne akarna jobban élni holnap, mint ahogyan tegnap 
élhetett.  Az ígéretek arról szóltak,  „több pénz az önkormányzatoknak”,  „+ 400 kilométer  
védőgátépítés”,  „több  pénz  az  egészségügybe”,  az  egyik  legütősebb,  „a  13.  havi  nyugdíj  
bevezetése”, „hűségjutalom az egészségügyi dolgozóknak”, és a másik joker, „a közszféra 50 
%-os béremelése”. Nos ezekkel szemben a polgári kormány ígéretei eltörpültek, hiszen nem 
tehették meg azt,  hogy ismerve az ország lehetőségeit  és valóságos teljesítőképességét 
hazudjanak a választóknak. Így a teljesség igénye nélkül említve néhányat,  például csak 
több részletben vállalták a közalkalmazottak béremelését, csak inflációhoz igazítva vállalták a 
nyugdíjemelést, és mellékesen nem hiányt, hanem 360 milliárd elkölthető forintot hagytak 
az  államkasszában.  Bizony  az  nem  volt  elegendő,  hogy  ebben  a  négy  évben  sikerült 
lecsökkenteni  inflációt,  az  államadósság  és  a  munkanélküliség  először  csökkent,  illetve 
először növekedett  a foglalkoztatottak aránya,  a minimálbér  és hosszú idő után az ország 
lakóinak önbizalma, talán vele párhuzamosan az egymás iránti tisztelet, és a sahját országunk 
szeretete  is.  Bizonyára  unalmas  és  idegesítő  lehet  azok  számára  újra  olvasni  ezeket  a 
gondolatokat,  akik az előzőeket  „másképpen szeretnék  tudni”,  de a  tények  sajnos  makacs 
dolgok, így annak kockáztatásával folytatom, hogy talán ők már nem olvassák tovább.
Aztán történt néhány furcsa dolog, a nyertes kormányfőről érdekes módon csak két év múlva 
derült  ki,  hogy III/II –s ügynök volt,  és ennek örömére az egykori  kegyeltje  hátba szúrta. 
Később „utazó nagyköveti rangot” kapott, mindaddig, amíg bírálni nem merészelte a „Ferit”. 
Érdekes módon nem sokkal később lett beteg Horn Gyula, miután folyamatosan bírálni kezdte 
az  „MSZP-s Orbánt”, ahogy a sajátjai nevezték a higanymozgású miniszterelnököt. Furcsa 
egybeesés,  hogy nem sokkal később egy elég erős helyi  pártszervezet  vezetője szenvedett 
balesetet, aki vezércserét vizionált, de még egyszer ismétlem ez mind a véletlen műve lehet. 
Közben  volt  egy  népszavazás  a  kórházak  eladásáról,  amiket  közben  eladtak,  és  a  kettős 
állampolgárságról  szóló  törvény lehetőségéről,  ami  ugye  a  „23 millió  román beözönlését  
vetítette  elő”.  Igaz azóta  már  régen nem kell  tartani  attól,  hogy be akarnának özönleni  a 
„románok”, bár más nemzetiségű, kissé távolabbi ország népeiből egyre többen vannak jelen 
hazánkban, sőt igencsak kifogásolható termékeik szinte ellepik a mindennapokat.
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2006-ról és környékéről mégiscsak vannak érdekes emlékek, gondolok itt az öszödi beszédből 
„majd bele döglöttem,  hogy azt  csináljuk,  mintha kormányoznánk,  közben nem csináltunk  
semmit, az ég egy világon semmit”, a Veres féle„trükkök százaira”, a „kurva országra”,  a 
„hazudtunk éjjel  nappal,  meg este” kijelentésekre,  az azonosító  jelvény nélküli  tüntetőket 
verő rendőrökre, a lehallgatási botrányokra, a Kulcsár féle „Gyurcsányi nagy ember” –re, a 
villa-ügyre, a kormányfő cégének két milliárd hasznot hozó kedvezményes áram ügyére, a 
Veres  pénzügyminiszter  tésztagyárát  bérlő  cég  5  milliárdos  kormánytámogatása.  Azóta  is 
várjuk, hogy mikor kezdődik el a madárinfluenzát világszerte megszüntető vakcina-gyártás 
valahol a Karib szigeteken, ahová a kormány 4,7 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást 
adott egy magáncégnek.
Napjainkba érkezve, a nem politizáló „független” Vágó István nevű, a képviselők tiszteletdíját 
„irigylő”  kvízmester  mutatja  be  az  kivezényelt  közönség  óriási  sikongása  között  dedikált 
Gyurcsányi  bloggokból  álló  könyvet,  ami  azért  érdekes,  mert  köztudottan  nem  a 
miniszterelnök írja,  sőt sokszor tőlünk értesül arról, hogy mit is írt.  Az SZDSZ nevű 
„tömegpárt”, a nagy sikerre való tekintettel sokadjára játssza el az „ellenzék” szerepét, csak 
közben  mind  a  közel  kétszáz,  elég  zsíros  díjakért  veszteglő  felügyelő-bizottsági,  és  más 
szakértői bizottságok tagjai maradtak folyamatosan „üzemben”, és közben éppen a Zuschlag 
nevű alapítványi szakértő büntetőügyében nyilatkozzák, hogy a „fél-kormány” érintett. Hol a 
botrány-párttá  vált  MDF,  hol  pedig  a  koreográfia  szerinti  felosztásban  az  SZDSZ,  és  a 
kivásárolt függetlenek egymás után szavazzák meg a költségvetéssel összefüggő törvényeket.
Aztán  időközben  megjött  a  várva  várt  válság,  ami  jótékonyan  elfed  mindent,  szinte  alig 
vesszük észre a szenzációs hírt, hogy a volt egészségügyi miniszter, a bül-bül szavú Molnár 
Ágnes veszélyes  kalandokba keveredik az egyik  baráti  tv „valóság showjában”.  A válság 
azonban mindenre gyógyír, vissza lehet vonni a már régen értékét vesztett béremeléseket, 
13. havi nyugdíjat, a közszféra járandóságát, Bajnai, a nálunk is ismert Hajdú-Bétes fenomén, 
éppen az aktuális harmadik miniszteri  tárca élén varázsolja újra elénk a „soha nem látott” 
milliárdokat, és most aztán munkát adnak mindenkinek segély helyett. Néhány napja pedig, 
kendőzetlenül  nyilatkozzák  ki,  hogy  hála  a  mindenféle  felhatalmazás  nélküli 
hitelfelvételnek és az uniós pénzeknek, az MSZP úgy gondolja „hatalmon marad”. Közben a 
szomszédságokban  közkedvelt  Juhászné  egykori  bizalmasa  és  kampányfőnöke  egyszerűen 
kijelenti,  hogy  az  ország  legnagyobb  vállalkozását  úgy  hívják,  hogy  MSZP,  illetve 
Gyurcsány azért marad addig hatalomban, ameddig eddig akar, mert  mindenkiről van egy 
dossziéja.
A Karácsonyt  elfedi  az új  Messiás, Gyurcsány tündöklése,  aki bátran,  demokrata  módjára 
mindenféle felhatalmazás nélkül Veres és Simor tettestársakkal hármasban felvett 20 
milliárd  eurót,  cca.:  5.400  milliárd  Ft-ot.  Mint  elmondták,  valójában  nem  akarják 
felhasználni,  bár a tegnapi  napig  már 900 milliárdot sikerült.  A kormányfő,  vagy Bajnai 
barátja,  néha a bankelnök-nőből  lett  szociális  és  munkaügyi  miniszter,  talán  megirigyelve 
Aigner Szilárd könnyedségét, és mint az időjárás jelentést, naponta jelentik be, hogy éppen 
mennyivel lett több a munkanélküliek száma, és mi várható holnap, és a hét második felében. 
Az ironikus hangvételből egy fájóan komolyabbra váltva jelentem ki az Olvasóknak, hogy 
olyan világ következik ránk, amilyet csak rémálmunkban láttunk volna. Ez az ország jövőre 
már nem az lesz, ami ma, és számos olyan dolog fog megváltozni körülöttünk, amit akkor, 
amikor az említett szlogent megfogalmazták, nem hittünk volna el senkinek. Egyenlőre még 
csak  azok  érzékelik,  aki  már  az  utcára  kerültek,  vagy  azok,  akiknek  már  kiküldték  a 
hitelkamatok drasztikus emeléséről szóló levelet, vagy az APEH keselyű módjára lecsapott a 
végrehajtásra ítélt cégére.
Jövőre  azonban  csak  keveseknek  adatik  meg,  hogy  ne  érzékeljék  a  borzalmasan 
elrontott gazdaságpolitika, és a talán sok esetben már szándékosnak is látszó legyengített 
gazdaság  vergődését.  Az  életszínvonal  romlása  drasztikussá  válik,  és  ha  valakiknek  a 
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fiatalokhoz,  vagy  éppen  a  saját  gyermekükhöz  kell  majd  szólni,  a  kilátásokat  ecsetelve 
javaslatokat kell megfogalmazni a jövőjükről, igencsak el fog akadni a hangjuk.

Elő  kell  venni  az  összes  tudást,  amit  eddig  sikerült  felhalmozni  a  probléma kezelés 
területén,  és elő kell  venni,  leporolni  a sárba tiport magyarságtudatot,  és valamilyen 
csodalámpával keresve meg kell  találni  azokat a bizonyos értékeket,  melyek 1998-tól 
2002-ig ennek az országnak erőt, lakóinak hitet adtak. 
Ha közben a reklámok mégsem állnak le, és sikeres országról adnak hírt, ne bosszankodjunk, 
ne verjük szét a készüléket,  mert  azok már  ki  vannak fizetve,  és bizony vannak,  akiknek 
nagyon is bejött ez a hatévnyi vergődés, igaz őket valóban úgy hívják, a „felső tízezer”. Azon 
sem kell meglepődni, ha nem csak „felül vannak” nyertesek, hiszen a zavarosban alul is jókat 
lehet  halászni.  Azonban  véglegesen  ne  szegje  kedvét  senkinek  a  jelenlegi  állapot,  mert 
voltunk már ilyen helyzetben, és akkor is volt kiút.
Most  azonban,  amikor  a  „helyzet-jelentők”  éppen  a  munkanélküliek  számának  napi 
emelkedését  jelentik  be,  akkor  kérem az Olvasókat,  emlékezzenek vissza arra  a  bizonyos 
szlogenre.  Mert  ami  az  után  jött,  és  ami  ránk  következik,  bizony  már  azt  is  láttuk 
rémálmainkban valahol.
Hat  év  MSZP-SZDSZ  kormányzás  eredménye  arra  enged  vizionálni,  hogy  az  akkori 
győztesek világa ez, ami ma körülöttünk van, és sajnos már tegnaptól kezdődően,  az a 
jövő elkezdődött.

                                                                                                                        Tasó László
                                                                                                                a 4.sz. választókerület  
                                                                                                            országgyűlési képviselője

     Bocskaikerti karácsony

Ha az emberi tévedéseket félretesszük, mondhatjuk azt, hogy 2008 
évvel  ezelőtt  megszületett  Jézus.  2008.  december  25.  az  Ő  2008-dik 

születésnapja.  Jó,  ha  időnként  tudatosítjuk  ezt,  és  különválasztjuk  karácsony  ünnepének 
lényegét, a rárakódott szokásoktól, üzleti fogásoktól. A karácsony, szláv eredetű szó: keresun 
– az újba átlépő.

Miért  éppen  december  25.?  Az  ősi  pogány  kultuszban  ekkor  ünnepelték  a  Nap 
születését, mivel kezdenek hosszabbodni a napok. 

A világosság lassan legyőzi a sötétséget. Jézus a világ világosságának mondta magát. 
Ezért is jelzi az ő születését az egyre több égő gyertya. 

Hosszú ideig úgy tudtuk,  hogy kb.  6000 évvel  ezelőtt  jelent  meg az első ember  a 
Földön. Ma már van, aki az emberiség életét 1 millió, vagy akár több millió évre becsüli. 
Tény,  hogy ebben a  visszafelé  elbizonytalanodó hosszúságú időben,  kétezer-néhány évvel 
ezelőtt megjelent Valaki, akinek a születésétől új időt kezdtek számítani. Korábban nem volt 
egységes időszámítás, a különböző uralkodók idejéhez viszonyítva határozták meg az éveket. 
Amikor  a  jelenlegi  időszámítás  szerint  a  VI.  században  elhatározták,  hogy  Krisztus 
születésétől számítják az időt előre és visszafelé is, ma már tudjuk, hogy a rendelkezésükre 
álló  adatok  alapján nem sikerült  egész pontosan meghatározni  az  Ő születésének  évét.  A 
kutatások  jelen  állása  szerint  kb.  7  évet  tévedtek  (tehát  valójában  Krisztus,  Kr.e.  7-ben 
született). Ez a tévedés nem változtat a lényegen: olyan jelentőségűnek tekintették Krisztus 
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születését, hogy az áttekinthetetlen számozásokat lezárva, innen kezdték mérni az időt, előre 
és vissza. A Biblia első történelmi szereplője Ábrahám, Krisztus előtt 2000 táján élt. 

Hozzá  viszonyítva  pedig  az  emberiség  őstörténete  kb.  2000 évvel  korábban,  tehát 
Kr.e. 4000 táján kezdődött.

Ki volt ez a Názáreti Jézus, akinek szinte az egész világ ünnepli a születésnapját?
A  Biblia  bűnbeesés  történeténél  szerepel  egy  ígéret,  amit  ősevangéliumnak  is 

nevezünk, miszerint az asszony ivadéka majd a kígyó fejére tapos. Erre a Messiásra várt az 
emberiség 4 évezreden át, amit az advent négy hete jelenít meg. Az Isten pedig újra és újra 
megerősítette ígéretét a próféták által. Nem valakit, nem egy megbízottat, hanem a saját Fiát 
küldte, hogy emberré lévén megmutassa, milyen a tökéletes ember.  Ahogyan egy-egy nép 
ünnepli  a  szabadságát  (nálunk:  március  15-e,  vagy  október  23.),  úgy  ünnepli  az  egész 
emberiség az ő nagy Szabadítójának, Jézus Krisztusnak a születésnapját. Jézus Krisztus az 
Atya  Isten  irántunk  való  szeretetének,  a  Szeretetnek  a  kinyilatkoztatása. 
Születésnapjának a legméltóbb ünneplése, a szeretetben való megújulásunk. 

Itt,  Bocskaikertben  is,  akkor  lesz  igazi  karácsony,  ha  a  családok,  szomszédok, 
munkatársak – nemcsak karácsonykor – szeretettel fordulnak egymás felé. Nem riválist, nem 
üzleti  partnert,  és  nem  ellenséget  látunk  egymásban,  hanem  testvért,  aki  koldulja  a  mi 
szeretetünket, és mi kolduljuk az övét. Csak ilyen koordináták közt tudunk igazán emberré, 
keresztény emberré érlelődni.

Bocskaikert,  a  maga  kis  ökumenikus  templomával  –  lehet  ilyen  újba  átlépő, 
karácsonyi közösség. Templomunk,  külső formájában hasonlít  ahhoz a templomhoz,  amit 
Betlehem mezején építettek arra a helyre, ahol az angyalok hírt adtak a pásztoroknak Jézus 
születéséről. Templomunk olyasmi távolságra van Debrecentől, mint az Angyalok temploma 
Jeruzsálemtől. Már az előző évben is eljutott,  most is várjuk, hogy a betlehemi barlangból 
Debrecenbe érkező betlehemi láng, a mi templomunkban is fellobbanjon. 

Ezek a jelentéktelennek látszó apró jelek arra hívnak minket, hogy Bocskaikert ne csak 
kertes  házaival  legyen  vonzó  a  debreceniek  számára,  hanem a  különböző  felekezetekhez 
tartozó  keresztény  emberek,  a  krisztusi  szeretet  alapján  állva  építsék  az  EGYSÉG 
TEMPLOMÁT,  ahol  megbékélhet  a  nagyváros  zajából  ideérkező,  felüdülést,  megújulást 
kereső ember. 

                                                                                    
                                                                                                                 Fodor András 
                                                                                                     templomunk római katolikus 
                                                                                                                   plébánosa

Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Alapítvány 15 éve

Bocskaikert 1993 októberében lett közigazgatásilag is önálló település. Örömünkben ekkor 
még üröm is vegyült, mivel örökségül szinte semmit nem kaptunk. Nem volt önálló iskolánk, 
önkormányzatunk,  óvodánk,  csak  elmaradt  infrastruktúránk.  A nehézségek  ellenére  mégis 
örömmel mondhatjuk, hogy községünk önállóvá válásával a megye egyik legdinamikusabb 
fejlődő településévé vált. A nagyváros közelsége és a természetes környezet vonzotta és még 
napjainkban is vonzza a lakosságot. Mi itt élő emberek felismertük, hogy az Önkormányzatra 
nagyon sok feladat hárul, hogy az itt élő lakosság igényeit kielégítse. Ebből a munkából részt 
kívántunk vállalni. Ennek tudatában jött létre a Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért 
Alapítvány  1993  decemberében  5  fős  kuratórium vezetésével.  A  kuratórium  elnöke 
Szőllős Sándor.  Az alapító tagokat az a cél vezérelte, hogy település fejlődéséhez segítséget 
nyújtsanak. Alapítványunk 1997 óta közhasznú.
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A megfogalmazott akkori Fő célkitűzések: 
 
1. A fiatalok programjainak támogatása, iskola óvoda felszereltségének támogatása. 
 2. Szociálisan rászorult családok, hátrányos helyzetű családok támogatása.
 3. Közrend, közbiztonság támogatása.
 4. Szerveződő közösségek támogatása.
Az Alapítvány közhasznú tevékenységének fő színtere a 2001 óta működő Teleház,  amely 
nem  csak  programokat  biztosít  a  fiataloknak,  hanem  rendezvények  szervezésében  és 
forrásteremtésében is aktívan részt vesz, valamint közösségi szintérként is funkcionál, mivel 
Bocskaikertben  sem  Művelődési,  sem  Közösségi  Ház  nem  található.  Közhasznú 
tevékenységeink ma már túlnőnek az alapító okiratban megfogalmazott célokon.  A Teleház 
működtetésével,  szolgáltatásainak  bővítésével  az  Alapítvány  tevékenysége  a  település 
minden lakosára kiterjed. „Intézményesített” fenntartása nélkülözhetetlen. Heti 40 órában, és 
állandó alkalmazottal működik.
Legnépszerűbbek  az  irodai és  az  informatika, és  a  közhasznú információt  nyújtó 
szolgáltatásaink,  „Helyi”  számítástechnikai  eszközök  használatának  oktatása. Pályázat 
figyelés,  agrárinformációs  szolgáltatás,  elektronikus  SZJA  bevallása,  „elektronikus 
ügyfélkapu” szolgáltatása nyújtására. 
Lépéseket  teszünk,  azoknak a  hátrányos  helyzetben  lévő felnőtt  lakosoknak az érdekében 
azért,  hogy a  munkaerőpiacon esélyt kapjanak a munka világába való beilleszkedésre.  A 
település  szintű  munkanélküliség  csökkentése  érdekében  az  Alapítvány  naprakész 
információkkal  szolgál  az  aktuális  tanfolyamokról,  vállalkozóvá  válást  elősegítő 
programokról, pályakezdők elhelyezkedési lehetőségeiről: a területi Munkaügyi Központtal 
kötött együttműködés keretében a Teleház 2006 – évtől FIP - Foglalkoztatási Információs 
Pontként működik.
 Gazdasági Minisztérium pályázati támogatásával a Teleház  2007 szeptemberétől eMOP 
ként  is  funkcionál  a  településen.   E  program  keretében  szeretnénk  a  település  minden 
lakosával  megismertetni  az  e-közigazgatás,  e-tanácsadás,  e-ügyintézés  nyújtotta 
szolgáltatások fontosságát, és igénybevételének hasznosságát. 
Az Alapítvány tevékenyen részt vesz az országos és a régiós civil együttműködésekben. A 
Teleház vezetője az Észak- alföldi Regionális Teleházak Egyesületének Alelnöke, a Magyar 
Teleház Szövetség megyei küldötte, a Nemzeti Civil Alap észak-alföldi régiójának elektora, a 
Hajdúhadházi  Kistérség  civil  szervezeteink  képviselője,  tanácsadói  hálózat  koordinátora, 
gazdasági tanácsadója. Ezek a társadalmi megbízatások és szerepvállalások is köteleztek és a 
jövőben is köteleznek bennünket  régiós, és helyi társadalmi szerepvállalásra alapítványunkon 
keresztül is. 
Szinte már hagyomány, hogy az Alapítvány közösen pályázik a Település önkormányzatával, 
illetve  intézményeivel.  A pályázatokon  kívül  is  aktívan  részt  vállal  az  intézmények  által 
szervezett  közösségi,  az  ifjúsági,  kulturális  és  szabadidős  rendezvényeken. 
Adománygyűjtésével célirányosan is segíti az intézményeket. 
A  Teleház  a  nyitás  pillanatától  fogva  bekapcsolódott  a  település  kulturális  életének 
szervezésébe,  és  pótolni  igyekszik  mindazt  az  űrt,  amelyet  egy  működő  művelődési  ház 
nyújtani  tudna.  Az  újraszerveződő  kisközösségek  patronálásával,  hagyományápolással 
szeretnénk szerepet vállalni abban, hogy az itt élő emberek jól érezzék magukat a településen. 
A  Polgármesteri  Hivatallal  és  a  Képviselő  testület  kulturális  bizottságának  Elnökével 
együttműködve, közösen szerveztünk és rendeztünk meg fontosabb  társadalmi ünnepek, a 
település  életében  fontos  jeles  napok megemlékezéseit,  hagyományőrző és 
hagyományteremtő kézműves és ifjúsági programokat:
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     az  Alapítvány  keretein  belül,  mint  a  Szépkorúak csoportja,  Községszépítő  kör, 
Honismereti  és  Természetjáró  csoport  valamint  BIK (Bocskaikerti  Ifjúsági Kör) nem 
formális közösségként működnek.
     Civil szervezetünk egyik büszkesége a Bocskaikert Dance Band tánccsoport támogatása, 
menedzselése. Fiatalos, lendületes táncukkal, nem csak a helyi  rendezvényeink színvonalát 
emelik, hanem fesztiválok keretein belül is felléptek: Mikepércsen, Nyíradonyban, Nagyrábén 
és külön kérésre a Bakonszegi kemencés napokon. 
     „Elcsatolt  területek  magyar  vonatkozásainak  megismertetése”  sikeres  pályázati 
projektsorozatunk  kapcsán  közel  50  fővel  Romániában  bejártuk  Ady  illetve  Arany  János 
emlékhelyeit 2007-ben. Ez év áprilisában eljutottunk a Romániai magyarlakta Kalotaszegre, 
megcsodáltuk  a  Királyhágó  „Erdély  kapujának”  havas  lejtőit,  emlékeztünk  a  magyarság 
történelméről  a  450 éves  a  Kolozsvári  Református  Kollégium ódon falai  között.  Határon 
átnyúló együttműködést kötöttünk Nagyváradi civil szervezettel.
     Már  hagyománynak  számít  és  egyre  nagyobb  sikert  tudhatunk  magunk  mögött  az 
Önkormányzattal  közösen  megrendezésre  kerülő  majális,  kézműves játszóházak, 
vetélkedők,  június  23. Szent  Iván  éji  rendezvényeink megszervezésével  és 
lebonyolításával.  
     Az idén kiemelt szerepet kapott az önkormányzattal közös rendezvényeink között október 
15-e hiszen ezen a napon volt településünk  15 éves születésnapja. „Bocskaikertiek a 15 éves 
Bocskaikertért”  rendezvényünk  megmozgatta  falunk  széles  rétegét.  Igazi  összefogással 
tettük emlékezetessé e szépnapot, melyet a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emléktábla 
is  jelképez.  Itt  indítottuk  útjára  a  MÉLIUSZ  JUHÁSZ  PÉTER  Megyei  Könyvtár  és 
Művelődési Központtal közösen megvalósítani kívánt „Közös száz évünk „című Teleházas 
megyei programsorozatunkat. 
     Hagyományunknak megfelelően ebben az évben is közös szervezésben –Önkormányzat, 
Ökumenikus templom, Teleház- ünnepeltük meg fáklyás felvonulással az október 23.-át.
     Adventi gyertyagyújtással és játszóházak szervezésével igyekeztünk még meghittebbé 
varázsolni a karácsony ünnepét Bocskaikertben. E rendezvényünk fontos része a „Teleházas 
Télapó”, aki december. 05. én a főtéren ajándékozta meg a „jó „embereket. 
     Az Önkormányzattal  közös  programunk:  december  13-án délután 5  órakor az 
Ökumenikus  Templom falai  között,  ahol  az  Erdélyből  érkező  moldvai  Betlehemesek 
hozták el Bocskaikertbe a határon túli magyarok karácsonyi üzenetét. 
     A  Falukarácsony rendezvényünk  dec.  21-én  (du.  1600)  az  összefogás  jegyében 
szerveződött. A gyerekek a Betlehemi játékot, a református énekkar a karácsonyi énekeket, a 
Szépkorúak a  mákos  és  diós  bejgli-t,  tették  ajándékként  a  mindenki  karácsonyfája  alá.  A 
közös „ajándékozás”, csillagszórógyújtással, és énekléssel ért véget.

Karácsony ünnepén, mindenhol kigyúl a fény, 
Minden kéz láthatatlan összeér. 

Karácsony ünnepén az egész Föld tekén 
Még a könnycsepp is a szeretetről mesél."

  
                                                                                                                       

                                                                                                                        Kondor Istvánné
                                                                                                                          Teleház vezető
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Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Közhasznú Alapítvány
                     

Köszönetet mond mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%-ával támogatták 
alapítványunkat.

2007. évi felajánlás összege: 338. 453. Ft
A befolyt összeget az Alapítvány, ifjúsági,szabadidős és kulturálisprogramok szervezésére, 

határon átnyúló kapcsolatok kiépítésére fordítja. A 2008. évi felajánlásokat irodai és 
informatikai eszközök bővítésére, kulturális és szabadidős programok és képzések 

szervezésére, illetve hátáron átívelő együttműködések működtetésére kívánjuk fordítani.
Az alapítvány kuratóriuma a jövőben is számít önzetlen támogatásukra. 

                              Adószám: 18542929-1-09

BOCSKAIKERT JÖVŐJÉÉRT ÉS FELEMELKEDÉSÉÉRT
ALAPÍTVÁNY

4241 BOCSKAIKERT, ETELKÖZ U. 6.
Telefon:52/384-607

Számlaszám:60600187-11013329                Adószám: 18542929-1-09
  
                      Szőllős Sándor                                  Kondor  
Istvánné

       Kuratórium elnöke                       Teleház vezető

A HAJDÚ VOLÁN Zrt.

HELYI és HELYKÖZI FORGALMI ÜZEME

AUTÓBUSZVEZETŐAUTÓBUSZVEZETŐ

MUNKATÁRSAKAT KERES FELVÉTELRE

FELTÉTELEK:
- „D” kategóriás jogosítvány és PÁV II.,
- belföldi személyszállítási szakvizsga,
- egészségügyi alkalmassági csoport: 2,

- orvosi egészségügyi alkalmasság,

Jelentkezni személyesen:
Goda Lajos üzemigazgatónál:

Debrecen, Déli sor 55., Telefon: 52/ 521-861

Dr. Szigeti Balázs üzemigazgatónál:
Debrecen, Autóbusz-állomás, Tel.: 52/ 518-186

Kolozsvári Gergely üzemigazgatónál:
Berettyóújfalu, Honvéd u. 13. Tel: 52/518-19
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Mor-plusz Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.

Tel.: 06-20-393-4930

*/2009 tavaszán indul HD Tévé + INTERNET + TELEFON + RÁDIÓ/*

 Akciós árlista
Internet:

vezeték nélküli internet:             
-      1024/128   (24 Hó) 4300 Ft/hó
-      2048/128   (24 Hó) 5300 Ft/hó
-      3072/128   (24 Hó) 7800 Ft/hó

Bekötési díj : 14000 Ft

-          1024/128   (12 Hó) 5300 Ft/hó
-          2048/128   (12 Hó) 6300 Ft/hó
-          3072/128   (12 Hó) 8800 Ft/hó

Bekötési díj: 16000 Ft
Hűségnyilatkozat nélkül: Bekötési díj: 30000 Ft 

Kábel net:    (2009 tavasz):

-          2M/1M 24 Hó 2700 Ft
-          5M/2M 24 Hó 4800 Ft
-          10M/2M  24 Hó 6800 Ft
-          2M/1M 12 Hó 3700 Ft
-          5M/2M 12 Hó 5800 Ft
-         10M/2M  12 Hó 7800 Ft

Bekötési díj : komplett szolgáltatás függvénye

Kábeltévé:    (2009 tavasz):

-          43 csatorna 24 Hó  3000 Ft
-          65 csatorna 24 Hó  4500 Ft
-          43 csatorna 12 Hó 4000 Ft
-          65 csatorna 12 Hó 5500 Ft

Bekötési díj : komplett szolgáltatás függvénye

Telefon: (2009 tavasz):      

         AZ ÁRAINK TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK!!!!!!
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SÁPEX ELŐFIZETÉSES EBÉD HÁZHOZSZÁLLÍTÁS
BOCSKAIKERTBŐL

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 étkezési keményítővel, 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!

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, mikrózható edényzetben: 740Ft

Egy fő étel, a hozzátartozó körettel, mikrózható edényzetben: 600Ft

Sápex-Duett Kft. 4241 Bocskaikert Baross G.u.19.

Jó étvágyat kívánunk!
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Értesítjük Bocskaikert tisztelt lakosságát és a jogi személyeket, hogy 2008. december 26-
án (pénteken) a hulladékszállítás az ünnepre való tekintettel elmarad!
Helyette: 2008. december 28-án, (vasárnap) történik a hulladékszállítás.
Kérjük a megszokott helyen és a fent említett napon, helyezzék ki az elszállítani kívánt 
hulladékot reggel 6 óráig! 
                                                                                     Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Kft.

Értesítjük  a  tisztelt  lakosságot,  hogy  a  Polgármesteri  Hivatal  2008.  december  22-től 
2009. január 4-ig igazgatási szünetet tart. Köszönjük szíves megértésüket.

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: Graphicon Kft.
                                                            

Az újság megjelenését támogatta.
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