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II.ÉVFOLYAM 2. Szám

Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20
Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu

Tisztelt Bocskaikerti Polgárok!
Újságunkban tájékoztatni kívánjuk a település lakosságát az eddig eltelt idõszak
eredményeirõl, az aktuális kérdésekrõl, a 2008. év hátra lévõ idõszakát érintõ feladatokról,
programokról.
4.sz. fõút elkerülõ:
Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre
kerülõ Debrecent elkerülõ út.
Az elkerülõ úttal kapcsolatban az önkormányzat határozott álláspontot képvisel:
- az elkerülõ út megépítésére szükség van, mely a Bocskaikertben élõ emberek
többségének az érdekét szolgálja
- az elkerülõ út lehetõleg minél távolabb épüljön meg a településtõl, ott ahol az
út építtetõjének azt a szakhatóságok engedélyezik, ezt leírtuk a 2007. június
6-án kiadott szakhatósági állásfoglalásunkban is.
Néhány tény az elkerülõ úttal kapcsolatban:
- a megépítésre kerülõ út neve 4.sz. fõút Debrecent elkerülõ 35 sz. fõút
- feladata a Debrecenen áthaladó tranzit gépjármû forgalom
elvezetése
- az elkerülõ út érvényes és végrehajtható építési engedéllyel
rendelkezik
- az elkerülõ út megépítése az egész település érdekét szolgálja, mivel
jelenleg a 4.sz. fõúton, több mint 16 ezer gépjármû halad át naponta
Bocskaikerten
- az út építõje a NIF Zrt., nem pedig Bocskaikert Község Önkormányzata
- a vitatott szakaszon /8+000 - 9+500 szelvény/ az út nyomvonala nem
Bocskaikert közigazgatási területén halad
- a megépítésre kerülõ elkerülõ út Bocskaikert lakosságának a 10 %-át érinti
közvetlenül
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- az óvodánk épülete közvetlenül a 4.sz. fõút mellett található
- a Debreceni utcán lakó emberek évtizedek óta élnek 40 méter távolságon
belül a fõúttól, ahol nincs kiépítve zajvédõfal és minimális a növényvédõ sáv
a lakások és a fõút között
Végül, de nem elhanyagolható tényként említeném meg Debrecen helyzetét az elkerülõ úttal
kapcsolatban:
- a Rakovszky és Nyíl utcán lakó emberek 5 méteren belül
élnek lakásaikban az úttesttõl és a gépjármû forgalomtól
- a megnövekedett forgalom miatt, napközben szinte lehetetlen normális
ütemben közlekedni gépjármûvel Debrecenben
Polgármesterként minden fórumon a Bocskaikertben élõ emberek többségének az érdekét
képviseltem. Az elkerülõ út aktuális helyzetével kapcsolatban az önkormányzat mindig
hitelesen tájékoztatta a lakosságot.
Az április 15-én megtartott falugyûlésen a kérdés nem szerepelt a napirendek között, mivel
nem volt új fejlemény az elkerülõ utat illetõen.
Az akkori álláspont szerint a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség a 2008. 02. 08-án hozzánk eljuttatott levélben közölte önkormányzatunkkal az
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fõfelügyelõség által kiadott,
1415968-412007. iktatószámmal ellátott másodfokú határozatát, amely szerint:
„A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség 286632/2007. számú határozatát a Bocskaikert Zöld Egyesület fellebbezése folytán
felülvizsgáltam. Az elsõfokú határozatot megsemmisítem és az elsõ fokon eljárt
hatóságot új eljárás lefolytatására utasítom.”
Ezt követõen önkormányzatunkat 2008. 04. 16-án értesítette a Tiszántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség a 2463/13/2008. iktatószámú levelében az újabb
fejleményrõl.
A Nemzeti Autópálya Zrt. megbízásából a 4. sz. fõút Debrecen elkerülõ szakasz 8+000 9+500 km szelvények közötti nyomvonal módosításának ügyében a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõségen indult elõzetes vizsgálati
eljárást megszünteti.
„A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. 2008. április 2-án keltezett, NA-15909/2008.
számú levelében megállapította, hogy az adott nyomvonal módosítása a
környezetvédelmi engedély hatályán belül nem lehetséges; valamint, hogy teljesítette a
11/70/2005. számútépítési engedélyben rögzített, a nyomvonal módosítás lehetõségének
vizsgálatára vonatkozó elõírást a környezetvédelmi engedély keretei között. Eltérõ
nyomvonalon, új környezetvédelmi engedély iránti kérelmet a NIF Zrt. nem kíván
benyújtani, ezért tárgyi ügyben 2007. február 2-án kelt kérelmét a Ket. 31. § (1)
bekezdés c) pontjában foglaltakra hivatkozva visszavonta.”
Ez annyit jelent, hogy a beruházó nem kíván nyomvonalat módosítani, meg kívánja építeni az
elkerülõ utat 55 méterre az Oláh Sándor utcától. A beruházás várhatóan január 1-én
megkezdõdik.
A nyomvonal által érintett területek kisajátítása megtörtént, a tulajdonosok részére a NIF Zrt.
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már átutalta a területek vételárát. A Hajdú-Bihar Megyei Földhivatal a területek végleges más
célú hasznosítását engedélyezte, elkezdõdtek a régészeti munkálatok a nyomvonal területén.
Tényként kezelték az elkerülõ út megépítését, a Hajdú-Bihari Naplóban megjelent, a témával
foglalkozó cikkekben, illetve a Debrecen Televízió hírmûsoraiban.
Önkormányzatunk állásfoglalását az elkerülõ úttal kapcsolatban, az alábbi levélben
olvashatják.
Bocskaikert az elkerülõ út mellett
Bocskaikert a Hajdúhadházhoz tartozó kertségbõl lett önálló község 1993. október 15-én. A
község kialakulásában jelentõs szerepet játszott a 4.sz. fõútvonal, de miután az önállóvá vált
település gyors fejlõdésnek indult, a rajta áthaladó, folyamatosan növekvõ gépjármû
forgalom egyre terhesebbé vált a lakosság számára. Megváltásként jött a hír, hogy épülni fog
egy Debrecent elkerülõ út, de kiderült, hogy azt még Bocskaikert elõtt rávezetik a 4.sz. fõútra,
így a településen átmenõ gépjármûforgalom továbbra is elviselhetetlen lesz.
A község akkori vezetõi még nem látták be ennek tragikus következményeit, de a lakosság
megmozdult és több mint 500 lakos aláírásával követelte, hogy az elkerülõ út Bocskaikerten
túl csatlakozzon a 4.sz. számú fõ közlekedési úthoz és ezzel csökkentse a településen áthaladó
gépjármûvek számát és annak káros hatásait. Az ügyben illetékes szervek a lakosság
felháborodását jogosnak ismerték el és áthelyezték az elkerülõ út nyomvonalát a község
nyugati szélére, az akkor még igen gyéren lakott Oláh Sándor utcára. Az új nyomvonal tervét
készítették, közben a település tovább fejlõdött, és az Oláh Sándor utcában is egyre több üres
telek beépült. Ekkor az Önkormányzat azt kérte, hogy az utat helyezzék távolabbra a
településtõl, mivel már az érintett településrészen élõ emberek életét háboríthatná. Ennek
helyt adtak és a községtõl 55 méterre helyezték át az elkerülõ út nyomvonalát, amely építési
engedélyt is kapott. Az újonnan kijelölt távolság nem nyugtatta meg a képviselõket, ezért
három évvel ezelõtt – egy hiányzó képviselõ kivételével- helyszíni szemlét tartottak és a
kihelyezett ülésen úgy ítélték meg, hogy az 55 méteres távolság kevés és 150 méteres
elválasztó erdõsáv esetén már nincs kitéve a lakosság a közvetlen zaj és egyéb szennyezõdés
veszélyének. Ezt a nyomvonal változatot támogatta az erdészet is mint hatóság, melyet a
kiadott szakhatósági állásfoglalásában le írt. Ez a megoldás még elviselhetõ erdõkárosodással
jár és kölcsönös megértéssel, jóakarattal mindenki számára elfogadható megoldást kínál az
elkerülõ út megépülésére vonatkozóan. A testület kérte az erdészetet és a többi érdekelt
szervet járuljon hozzá, hogy Bocskaikertet egy ilyen méretû erdõsáv válassza el az építendõ
elkerülõ úttól. Szükségesnek tartotta továbbá, hogy az Oláh Sándor utcát járdával, modern
villanyvilágítással és aszfaltos úttal lássák el, ennek a beruházásnak a keretében. Ugyancsak
igényként fogalmazódott meg, hogy a Teleki utcán épüljön meg a bekötõ út, szintén
leaszfaltozva, kivilágítva, amely Bocskaikertet összeköti az elkerülõ úttal és lehetõvé teszi a
kellõ zaj és szennyezés kivédése mellett azt, hogy Bocskaikert bekapcsolódjon az ország
úthálózatának vérkeringésébe. Ez lehetõvé tette volna, hogy a település kapjon ezáltal
lehetõséget a munkahelyeket biztosító ipari létesítmények létrehozására is. A Képviselõtestület ezt az elképzelést lelkesen támogatta, a lakosság többsége pedig örömmel és
megnyugvással vette tudomásul a mindenki számára elfogadható döntést. Sikerült az ügynek
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megnyerni az erdészetet, és kemény küzdelem árán minden illetékes szerv beleegyezett,
hozzájárult annak megvalósításához.
Idõközben az önkormányzati választás közeledtével, egyre erõteljesebben kezdte hangját
hallatni egy helyben megalakult zöldszervezet, amely a lakosság, a környezet és a természet
védelmében szállt harcba az elkerülõ út helyszíne, sõt maga az út megépítése ellen. Hasonló
célt fogalmaztak meg az önkormányzati választásokon indult, a zöldekkel szimpatizáló
jelöltek kampányukban. A lakosság elutasító véleményét tükrözte, hogy az önkormányzati
választáson ezek a jelöltek nem kerültek be a képviselõ-testületbe.
Azóta a zöldszervezet minden az elkerülõ úttal kapcsolatos határozatot megtámad,
megfellebbez, valamennyi az úttal kapcsolatos kezdeményezés ellen tiltakozik. A település
lakossága többségének véleményét és érdekét teljes mértékben figyelmen kívül hagyva, évek
óta gátolják az elsõsorban Debrecennek, de Bocskaikertnek is égetõen szükséges elkerülõ út
megépítését. A kivitelezés megkezdésének elhúzódása miatt - amely a zöldszervezet
folyamatos fellebbezéseinek eredménye - ma már a beruházásnak nem része az eredetileg
elfogadott, és jóváhagyott útépítési tartalom, s ma már a beruházásból hiányzik az Oláh
Sándor utca és a Teleki utca aszfaltozása. Ez a községnek nagyságrendileg 200 millió Ft kárt
jelent. További hátrány, további veszteség, hogy az idõ elõrehaladtával szinte valamennyi
érintett hatóság visszavonta támogatását a lakott területtõl 150 méterre húzódó út
megépítésétõl, s jelenleg lényegesen kedvezõtlenebb helyszín, a településhez közelebb
elhelyezkedõ út megvalósítás szerepel az engedélyezett tervben. A Zöld Szervezet a
fentiekben vázolt magatartásával lényegében megakadályozta Bocskaikert lakossága döntõ
többsége érdekét szolgáló beruházás megvalósítását.
Egyébként a zöldszervezet kifogásainak szakmai megalapozatlanságát igazolja, hogy
fellebbezéseiket minden hatósági és bírósági szinten elutasították, tehát az elkerülõ út építési
engedélye jogerõs és végrehajtható, de kétségtelenül a község számára kedvezõtlenebb
helyszínen. Folyik a nyomvonal által érintett területek kisajátítása és a rövidesen induló
útépítés a községtõl mindössze 55 méterre fog haladni.
A község lakosságának túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy a Zöldeknek nem kellett
volna, és a továbbiakban sem kellene felelõtlenül olyan eljárást folytatni, amely a lakosság
számára élhetõbb, nyugodtabb, csendesebb környezet kialakítását megakadályozza, hiszen
ez a magatartás a természetvédelmi értékekkel nehezen összeegyeztethetõ.
Ezzel szemben figyelembe kellett volna venni, hogy 2 hektár erdõ helyett ne tegyenek tönkre
20 ha területet az élõvilágával együtt, holott ez a kiharcolt, de meg nem valósult
elképzelésben kivitelezhetõ lett volna.
A lakosság az önkormányzat reprezentatív felmérése alapján 86 százalékban elutasítja a
Zöldek álláspontját.
A fentiek ellenére szükségesnek tartjuk rögzíteni, hogy az Önkormányzatunk tisztában van
azzal, hogy a kis létszámú zöldszervezet tagjai között is vannak olyan emberek, akik
törvényes eszközökkel és a különbözõ érdekek figyelembe vétele és egyeztetése mellett
valóban védeni akarják embertársaikat és a természet értékeit.
A levél megtekinthetõ a település hirdetõ tábláin, és elhelyezzük a honlapunkon. Eljuttattam
továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzathoz, és Debrecen Megye Jogú Város
Önkormányzatához.
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2008. évi fejlesztések:
Önkormányzatunk 2008-ban saját erõbõl 11 millió Ft-ot fordít fejlesztésekre, a beadott
pályázatainkból megvalósítandó beruházások értéke meghaladja a 600 millió Ft-ot.
Sikerrel pályáztunk az iskola épületének teljes akadálymentesítésére, erre a célra közel 25
millió Ft támogatást nyertünk el. A pályázathoz önkormányzatunk 2,7 millió Ft önrészt
biztosít, így a beruházás 27,7 millió Ft-ból valósul meg. A mozgáskorlátozottak zavartalan
bejutását oldjuk így meg az iskola épületébe, teljesítjük egyben a közintézményekre
vonatkozó törvényi elõírásokat. A beruházás kivitelezési munkálatai megkezdõdtek, az
iskola kezdés idejére befejezõdnek.
Eredményes volt a beadott pályázatunk az iskola informatikai eszközeinek fejlesztésére,
melynek keretében / 21 db iskolai munkaállomást (PC), 3 db tantermi csomagot, 1 db szavazó
csomagot, és 1db alkalmazás szerver csomagot / nyertünk.
Idén 13 db fekvõrendõrt helyeztünk el az aszfaltos útjainkon. Ezzel is elõ kívánjuk segíteni a
balesetmentes közlekedést a településen, a beruházás költsége megközelíti az 1,6 millió Ft-ot.
Elkezdjük a buszmegállóink korszerûsítését, 6 db fedett buszváró kerül megépítésre az
elkövetkezõ hónapokban. A lakosság régi kérését sikerül teljesíteni ezzel a beruházással,
melynek költsége meghaladja az 1,8 millió Ft-ot.
A fõúton történõ átkelés / a közlekedési lámpánál található zebrán / rendkívül körülményes, a
mozgássérültek, a babakocsival közlekedõ kismamák és idõs emberek számára. Ezért az
átkelõhely akadálymentesítését is el kívánjuk végezni.
A közvilágítás korszerûsítésének keretén belül, lámpatestek kerülnek elhelyezésre a település
belterületén és külterületén egyaránt, a beruházás várható költsége 1,2 millió Ft.
Pályázatot nyújtottunk be április 30-án a tanyagondnoki szolgálat gépjármû beszerzésére
vonatkozóan, a két kiterjedt külterület nagysága indokolja a gépjármûveink korszerûsítését. A
beadott pályázatban szereplõ gépkocsi értéke 9,6 millió Ft.
További pályázatok kiírása várható, mûvelõdési ház kialakítására, település központ
fejlesztésre, játszótér korszerûsítésre. Úgy gondoljuk nagy szükség lenne egy új mûvelõdési
házra, illetve a nemrég elbontott játszótéri játékok pótlására és a település központjának
szépítésére. Pályázni kívánunk még utak aszfaltozására, kerékpár út építésre, új intézmény
építésére. Várjuk a külterületeket érintõ pályázatok kiírását is, hogy ezeket a
településrészeket is fejleszthessük.
Az eddig beadott 5 db pályázatunkkal kapcsolatos döntésrõl / az óvoda-iskola bõvítés,
belterületi gyûjtõ utak aszfaltozása, tanyagondnoki gépjármû beszerzés, intézmény bõvítés /
még nem kaptunk értesítést, de az elkövetkezõ hetekben már várhatóak.
Közérdekû:
- Testületi üléssel egybekötött falugyûlést tartottunk április 15-én az iskolában, ahol a
település közbiztonsági helyzetérõl és közlekedési rendjérõl számolt be Dr. Kozma János
rendõrkapitány úr. Kapitány úrnak jeleztem a település közrendjének és közbiztonságának a
helyzete véleményem szerint jelentõsen romlott.
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Csak néhányat említek az indokaim közül:
Egyre gyakoribbak a betörések, lopások, sajnos több rablás is elõfordult az utóbbi idõben a
településen. Az utcáinkon a gépjármûvel közlekedõk között sok a gyorshajtó, a 4.sz fõúton
nem tartják be a megengedett sebességet, áthajtanak a közlekedési lámpa tilos jelzésén. A
prostituáltak jelenléte a fõút mellett rendszeresen tapasztalható. Nincs állandó rendõri
jelenlét a településen, csak alkalmanként, ez pedig elfogadhatatlan a Bocskaikertben élõk
számára.
A lakosság részérõl nagyon sok kérdés és jelzés érkezett kapitány úrhoz, aki igyekezett
válaszolni a kérdésekre és a felvetett problémákra.
A lakosság sem volt elégedett a település közrendjének és közbiztonságának jelenlegi
helyzetével. A képviselõ-testület záradékkal fogadta csak el a kapitány úr beszámolóját.
Ezeket a problémákat írásban is jeleztem a kapitány úrnak, illetve a levelet elküldtem a
Megyei Rendõrkapitány úr részére is, várva a rendõrség hatékonyabb intézkedéseit.
- Több alkalommal vettem részt egyeztetõ megbeszélésen Hajdúböszörményben, melynek
témája a szennyvízcsatorna hálózatban keletkezõ bûzhatás volt. A 3 éve tartó egyeztetés
eredményeként, végre sikerült a problémára a legmegfelelõbb megoldást találni és ebben
egyezségre jutni. A Tiszamenti Regionális Vízmûvek Zrt. üzemeltetõ által kidolgozott
mûszaki megoldás kialakítása és üzemeltetése, Bocskaikertnek nem kerül jelentõs többlet
költségébe. Ez nagy eredmény, mivel egyrészt magas településünkön a víz-szennyvíz díja,
másrészt nem így indult ennek a kérdésnek a megoldására vonatkozó tárgyalás
Hajdúböszörménnyel.
- Több éve húzódik a víz-szennyvíz hálózatunk vagyongazdálkodási törvény szerinti
bérbeadásának és üzemeltetésnek a kérdése. Önkormányzatunk, Hajdúhadház és Téglás
városokkal közösen próbálja megoldani ezt a fontos kérdést. Az adott kérdésben pályázatot
kíván kiírni a 3 önkormányzat, de eddig operatív okok hátráltatták ennek megvalósítását. /A
képviselõ-testületünk minden év végén, csak nagy vita árán fogadta el az üzemeltetõ ajánlatát
a víz és csatornadíjra vonatkozóan. Ameddig viszont ez a kérdés nem oldódik meg, addig a
jelenlegi üzemeltetõvel csak átmeneti, 1 éves idõtartamra vonatkozó szerzõdést tudunk kötni.
Az átmeneti, rövid idõre szóló szerzõdés viszont nem garantálja az olcsó víz és szennyvíz
díjat a településen./
Ezért ez év elején levélben megkerestem Hajdúhadház és Téglás polgármestereit és
egyeztetést kezdeményeztem, ennek a fontos kérdésnek a megoldásának érdekében.
Kidolgozás alatt van egy ütemterv, amennyiben ezt sikerül végre hajtani, akkor idén
novemberben már aláírható lesz az üzemeltetõvel egy hosszabb idõre szóló bérleti szerzõdés.
Ez biztosíthatja a jelenleginél olcsóbb víz-szennyvíz díjat Bocskaikertben, illetve
ütemezetten kerülhetnek kiépítésre a külterületi településrészeken, az ivóvíz ellátást
biztosító, jelenleg még hiányzó vezetékek.
- Több tárgyalást folytattunk idén is az ipartelepítésre kijelölt terület tulajdonosaival és a
beruházó képviselõivel, egy bioetanol üzem építésével kapcsolatban. Az építési munkálatok
megkezdésének idõpontja, a beruházáshoz szükséges banki garanciák megszerzése miatt
tolódott.
De van szándék más befektetõk részérõl is, termelõ-feldolgozó üzem létesítésére a területen.
- Szükségessé vált a település rendezési tervének módosítása. Az eddig eltelt idõszakban
szerzett tapasztalatok, az ismerté vált hibák, hiányosságok kiküszöbölése végett, és a
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beérkezett lakossági kérelmek kielégítése miatt.
A terv módosítás várható költsége 2,9 millió Ft.
- Elkészült Bocskaikert Község Önkormányzatának honlapja, amely a www.bocskaikert.hu
címen található. A településünkrõl minden fontos információ / önkormányzat, intézmények,
rendeletek, testületi ülések anyagai, adatlapok, nyomtatványok / megtalálhatóak és
letölthetõek, melyeket folyamatosan bõvíteni fogunk.
- Sikerült végre elérni, hogy Bocskaikertben az internet szolgáltatás kérdése megnyugtatóan
rendezõdjön, ma már több szolgáltató kínálatából választhat a lakosság.
- Egyeztetõ megbeszélésen kértem Tóth Sándorné állomásfõnök asszonytól, az állomás
melletti peron állandó éjszakai kivilágítását, illetve a MÁV tulajdonában lévõ területek
rendszeres kezelését, kaszálását. Kérésemet a fokozott balesetveszély, az utóbbi idõben
sajnos bekövetkezett balesetek, és a terület rendezetlensége indokolta.
- Az utóbbi hónapokban tapasztalható csapadékos idõjárás, a település több pontján gondot
okozott. Ezeknek a problémáknak az elhárítása érdekében, folytatjuk a szikkasztó árkok
kiépítését, és az útjaink kezelését.
- Levelet küldtünk tavasszal az E.ON részére, hogy vizsgálja meg a villamos hálózat alatt
található fák koronázatát, mivel el szeretnénk kerülni az áram kimaradásokat és az ebbõl
fakadó meghibásodásokat. Ez ügyben levelünket õsszel is el fogjuk küldeni a szolgáltató
részére.
- Havonta több alkalommal közösen bejárjuk a települést, jegyzõ úr és alpolgármester úr
társaságában. Ennek célja, a keletkezett hibák, hiányosságok, feltérképezése, illetve a javítási
munkálatok ellenõrzése.
Rendszeresek a látogatásaink az intézményeinkben, fontos az adott kérdések helyszíni
egyeztetése is az intézményvezetõkkel.
A hivatalban havonta tartunk intézményvezetõi megbeszélést, ahol áttekintésre és értékelésre
kerülnek az adott idõszak feladatai és annak megfelelõ végrehajtása.
Ünnepségeink:
Önkormányzatunk a nemzeti ünnepeink alkalmából színes, színvonalas, ünnepségeket
rendez az intézményeinkben. Elsõsorban az iskolában kerülnek megrendezésre ezek az
ünnepségek, ahol a pedagógusaink felkészítése mellett az óvodásaink és diákjaink
meghatóan szép mûsorait csodálhatjuk meg.
Több ünnepségünk a templomban kerül megrendezésre, nagyon fontosnak tartjuk, hogy
ápoljuk hagyományainkat.
Igyekszünk továbbá kiszolgálni a lakosság igényeit, és ennek megfelelõen más jellegû
rendezvényeket is szervezzük, néhány programunknak már több éves hagyománya van
Bocskaikertben.
Május 1.
Az elõzõ évi programokat követve, nagy sikerrel került megrendezésre a majális
Bocskaikertben. Reggel zenés ébresztõvel kezdõdött a nap a településen, majd az iskola
udvarán, május fa, játszóház, kézmûves foglalkozások, vetélkedõk, ugráló vár, kirakodó
vásár és arcfestés várta az idelátogatókat. Az iskola konyhájában készült finom ebédet / az
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önkormányzat anyagi hozzájárulása miatt/ kedvezményes áron vásárolhatták meg a lakosok.
Színes sport programok várták az érdeklõdõket, hagyomány már a településen a boksz
majális megrendezése. A DVSC Bocskaikert Boxing Klub meghívására idén 60 versenyzõ
nevezett be és mérte össze tudását az iskola tornatermében felállított szorítóban, a helyi és
vendég szurkolók fergeteges biztatása mellett. Az iskola udvarán, Sándor Aliz képviselõ és
Bereczki Tamás pedagógus vezetésével, íjjász bemutató volt látható. A délutánt, a jelenlévõ
sok szülõ örömére, az óvodásaink fellépése nyitotta meg. Ezután a Bocskaikert Dance Band
színes, látványos mûsora következett, majd az iskolásaink néptáncosai léptek fel, szintén
nagy sikerrel. Az esti mûsort hastánc bemutató zárta, majd élõ zene mellett szórakoztak a
vendégek.
Szent Iván Éj
Visszatérõ hagyomány már településünkön a Szent Iván Éji ünnepség megrendezése, amelyet
mindig fokozott érdeklõdés kísér. A rendezvényt Lõrincz János alpolgármester úr nyitotta
meg, a program a Bocskaikert Dance Band nagy sikert arató mûsorával kezdõdött. A
közönség szórakoztatásáról a továbbiakban egy sport bemutató, és a hastáncosok fellépése
gondoskodott. A nagy érdeklõdéssel várt parázson járást sokan kipróbálták. Az érdeklõdõk
csillag vizsgáló segítségével tanulmányozhatták az égbolton ragyogó csillagokat. Idén is
remek zenekar, élõ zenével, hajnalig szórakoztatta a közönséget.
A programok szervezésében, elsõsorban a kulturális bizottság elnöke és tagjai, illetve a
Teleház vett részt. A programok végrehajtását az intézményeink dolgozói végezték.
Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a felkészültségéért, az önzetlen, áldozatos
munkájáért. Ennek hiányában nem sikerült volna ilyen jól, és magas színvonalon
megrendeznünk ezeket szép ünnepségeket és rendezvényeket.
Tisztelettel meghívjuk Bocskaikert polgárait, az Államalapítás tiszteletére rendezett, augusztus 20-i
ünnepségünkre!
Tisztelettel meghívjuk továbbá Bocskaikert polgárait, a település önállóvá válásának 15. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségünkre, október 15.-én.

Szõllõs Sándor
polgármester
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Tisztelt Bocskaikerti Polgárok!
Tapasztalataink szerint több esetben rossz számlaszámra fizetik be lakosaink a különbözõ
adókat, térítési díjakat, pótlékokat. Ezért az alábbiakban közöljük a Hajdú Takarék
Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámainkat. A befizetéseknél kérjük ezekre
hivatkozzanak:
- 60600187-11012816 térítési díjak (étkezési, szociális, mûvészeti)
- 60600187-11012823 kommunális adó
- 60600187-11012847 gépjármû adó
- 60600187-11012854 iparûzési adó
- 60600187-11012878 pótlékok
- 60600187-11012892 egyéb beszedési számla (bírságok, szabálysértések)
- 60600187-11026479 talajterhelési díj
A bevallások (iparûzési adó, talajterhelési díj) határidõben történõ benyújtására és
folyószámlára történõ befizetésére legyenek figyelemmel, hiszen ez a rugalmasabb,
gyorsabb, hatékonyabb ügyintézést teszi lehetõvé és nem utolsó sorban: nem keletkezik
késedelmi pótlék.
Kérjük azokat a szülõket, akik a 2007-2008. tanév II. félévére vonatkozóan még tartozásaik
vannak (étkezés, mûvészetoktatás) rendezzék ezeket. (Az összeg nagyságáról vagy az
„érintettségrõl” a Polgármesteri Hivatal adócsoportjánál lehet telefonon, vagy személyesen
érdeklõdni.)
Az önkormányzatnak az elmaradt befizetések finanszírozása még plusz kamatterhet is jelent.
Ezért 2008. szeptemberétõl az étkezési és egyéb térítési díjakat az adott intézményben
(óvoda, iskola) kell befizetni. Ezek az összegek tárgyhó 10-ig kerülnek beszedésre. Az adott
havi túlfizetések, illetve hátralékok a következõ hónapnál automatikusan beszámításra
kerülnek.
Befejezõdött az ingatlanok központi házszámrendezése. Amint azt már egy korábbi
lapszámban jeleztük szükségessé vált egy átfogó, alapos, minden utcára kiterjedõ áttekintés.
Hiszen a település önállóvá válása óta nem volt megnyugtatóan rendezve az utcák
házszámozása. Ez a különbözõ szolgáltatóknak idõnként gondot okozott, de mentõknek,
tûzoltóknak mindenképpen segítséget jelent, ha egy adott utcán belül növekvõ sorrendben,
szabályszerûen követik egymást az ingatlanok házszámai. Természetesen akit érint a változás
annak pillanatnyi kellemetlenségséget okozhat, de a fentiek miatt mindenképpen szükséges
volt rendezni ezt a kérdést.
Kérjük a helyi vállalkozókat, illetve azokat akik székhelyként vagy telephelyként valamilyen
bocskaikerti címet jelöltek meg a vállalkozásukkal kapcsolatban, hogy mielõtt az egyéni
vállalkozói szakmakódok változása miatti igazolvány cserére készülnek érdeklõdjenek a
hivatalban (vagy az új igazolvány legyártása elõtt az okmányirodában) azzal kapcsolatban,
hogy a házszámuk változott-e.
A képviselõ-testület az elsõ félévben több átfogó, a településen lakók mindennapjait
megnyugtatóan rendezni próbáló rendeletet fogadott el. Alapvetõ megközelítés
természetesen az volt, hogy a Bocskaikertben élõk, illetve az ide beköltözõk azért laknak itt
vagy jönnek ide, mert ez a település csendes, nyugodt, jó levegõjû kertség. (A

9

Bocskaikerti HÍREK

Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja

szabálytalankodók természetesen nem így, nem ebben a megközelítésben értékelik a
rendeleteket.) Csak példálózó jelleggel: belterületen az állattartási rendelet 3 db-ban
maximálta az egy ingatlanon tartható nagyhaszonállatok, illetve a sertések, juhok, kecskék
számát, 50 db-ban a kisállat (baromfi) számot - 720 négyzetméter teleknagyság felett. Ennél
kisebb ingatlanokon nagyhaszonállat tartása tilos, kishaszonállatból fajtánként 2-2 db,
kisállatból maximum 20 db tartható. A környezetvédelmi rendelet pedig konkrétan
meghatározza például azt, hogy egy vendéglátóipari egység milyen hangerõsségû zenét
szolgáltathat vendégei számára mások nyugalmának a zavarása nélkül. Ugyanez vonatkozik
természetesen az egyes ingatlanokra is az egyéb zajkeltõ berendezéseket is beleértve (ipari
gépek, technikai eszközök, szórakoztató elektronika).
A hivatal munkatársai folyamatosan ellenõrzik a település ingatlanjait. Az elhanyagolt,
ápolatlan telkek tulajdonosait (használóit) elsõ lépésben felszólítjuk. Amennyiben ezt
figyelmen kívül hagyta az érintett, szabálysértési eljárás lefolytatására kerül sor. Elsõdleges
szempontok természetesen: a településkép javítása, illetve az érintett szomszédok megfelelõ
komfortérzetének biztosítása.
Szintén az idén került elfogadásra a közterület használatáról szóló rendelet. Eszerint
közterületen tárolni építõanyagot, törmeléket, fát csak engedéllyel lehet. Az engedélyt a
Polgármesteri Hivatalban lehet megkérni, illeték befizetése mellett. A rendeletek az
elfogadást követõen a hirdetõkben mindig kifüggesztésre kerülnek, illetve a hatályos
rendeleteink a Polgármesteri Hivatalban – ügyfélfogadási idõben – bármikor megtekinthetõ,
illetve honlapunkon olvasható. A parlagfûvel szennyezett területek tulajdonosaival nem
helyi rendelet, hanem magasabb szintû jogszabály rendelkezik. Ebben az esetben nem elõzi
meg felszólítás a szabálysértési eljárás megindítását. A Növényvédelemrõl szóló törvény
szerint: „(3) A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni és ezt az állapotot a vegetációs
idõszak végégig folyamatosan fenntartani.” Július elsejét követõen, ha az ingatlan
parlagfûvel szennyezett, megvalósul a szabálysértés.
Belterületen a jegyzõ, külterületen a Földhivatal jár el. Bírságolásra akkor is sor kerül, ha az
eljárás megindítását követõen az érintett lekaszálta a szennyezett területet. A bírság többször
is kiszabható.
Szaniszló Tamás
jegyzõ
2008. június 04.
Sajnos, az utóbbi évek gyakorlatának megfelelõen idén is, a június 4 különösebb
megemlékezés, emlékeztetés nélkül telt el. Pedig 1920-ban ezen a napon kellett a magyar
kormány két küldöttének, Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követnek és Benárd Ágoston
népjóléti miniszternek aláírni a Trianoni békeszerzõdés néven ismerté vált diktátumot.
A Magyar Szent Korona Országai az alábbi területeket veszítette el:
- Erdély és jelentõs területek Magyarország keleti részébõl 103 093
négyzetkilométer, a Magyar Királyság 31,78%-a ( a jelenlegi terület 93 000
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négyzetkilométer!) Romániához került,
- az északi területek többsége, a Felvidék a gyakorlatilag színmagyar Csallóköz
és Kárpátalja Csehszlovákiához került, ez az akkori ország 18,9%-a,
- délen a Szerémség, Dél-Baranya, Bácska és a Bánság nyugati része, a
Muraköz a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része lett – ez a Magyar Királyság
19.14%-a,
- Felsõõrvidék Ausztriához került, így az eredeti határnak egyetlen centimétere
sem maradhatott meg,
- Ausztria mellett szintén a vesztes oldalon álló Lengyelország is kaphatott még
a magyar területekbõl 589 négyzetkilométert.
A diktátum létrejöttével, a 324 411 négyzetkilométer összterületû Magyar Királyság
elveszítette területének több mint kétharmadát. (a Horvátország nélküli terület 282 870
négyzetkilométerrõl 93 000 négyzetkilométerre csökkent).
Sopron és néhány környezõ falu az 1921-is népszavazás következményeként Magyarország
része maradhatott, kiérdemelve ezzel a „leghûségesebb város” címet.
Tíz, túlnyomó többségükben németek! és horvátok! lakta falu is Magyarországot választotta
Ausztria helyett – õk 1923-ban kerültek vissza népszavazás útján.
Somoskõ 1924-ben került vissza az anyaországba, a határ túlsó részén maradt azonban a
vár.
Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!
Óvjuk községünket, védjük tisztaságát a Föld napja után is.
Példás volt azaz összefogás, amely az intézményeink és a lakosság részérõl megnyilvánult
április 26-án. Az Általános iskola és Óvoda, az egészségügy, a Kertbarátköri tagok, a
természetjárók, idõsek és gyerekek, a bel és külterületen élõk egyaránt részt vettek a
környezet megtisztításában, a szemét és a hulladék összeszedésében, elszállításában.
Egy idõre megszabadult az erdõ, a mezõ és a közterület a káros és oda nem illõ anyagoktól,
egyszóval tiszta lett Bocskaikert. Ha végig megyünk községünk fõutcáján mindkét oldalt
tisztaságot, rendszeresen ápolt füves részt láthatunk, amely talán nem volt mindig jellemzõ. A
legtöbb telek elõtt nyíló virág hirdeti, hogy tulajdonosa szereti a rendet, gondozza kertjét,
udvarát és az ingatlana elõtti közterületet is. Ha egy utcán valaki végig néz, talán még sem ezt
látja, mert a helyenként nagyon elhanyagolt kert és közterület elcsúfítja, tönkre teszi az utca, a
tér, a település összképét. Rossz látványt nyújt, allergiát, betegséget hordoz az ember, a
növényvilág és az állatok számára egyaránt.
Önkormányzatunk nem csak megérti, hanem intézkedéseivel is támogatja azokat a jogosan
felháborodott embereket, akik emiatt szégyenkezve, orruk elõtt az allergia ellen zsebkendõt
tartva védik magukat és szüntelenül bosszankodnak az igénytelen, hanyag, magukra és
környezetükre semmit nem adó emberekre.
Ha a tulajdonosokat alaposabban megnézzük, nem biztos, hogy csak primitív, iskolázatlan
emberekrõl van szó, hanem a dudva a gaz mögött nem egyszer magas iskolázottság, hangos
elégedetlenség és nemtörõdömség húzódik meg. Szerencsére fogy a környezetükhöz
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ellenségesen viszonyulók száma és évrõl évre szebb lesz Bocskaikert. Ez a felnövõ
nemzedék, aki már tesz környezete megvédéséért, ezek a ma még iskolás gyerekek, akik részt
vettek a Föld napja tisztasági tevékenységében. Az egyre több tiszta telek és közterületi
tulajdonos vonzó hatása, a szépség és az egészség iránti igény növekedése, az egészségügyi
dolgozók folyamatos felvilágosító munkája, az önkormányzat felhívása, ha kell példás
pénzbüntetése minden évben egy kicsit elõbbre viszi az ügyet, szebbé teszi Bocskaikertet.
Ha e sorok hatására az olvasó körül néz saját portáján és telke elõtt, elõveszi a kapát és a
fûnyírót, vagy napszámost fogad és rendbe teszi környezetét, akkor nem csak a káros
növényzettõl és szeméttõl szabadul meg.
Visszanyeri mások tiszteletét és megbecsülését is és tapasztalni fogja, hogy ez többet ér,
minden mással össze nem mérhetõ haszonnál.
Lõrincz János
Alpolgármester

„Ami fél, azt el ne fogadd,
Egészet akarj, és egészet adj!”
A Németh László Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Óvoda nagy
utat tett meg a tanév kezdete óta, és most elérkezett a számadás ideje, ami az egész éves
iskolai, óvodai munkát mérlegre teszi.
Alapfeladataink: óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, és alapfokú mûvészetoktatás.
Az óvodában 107 kisgyermek nevelését, 8 óvónõ, 4 dajka és egy konyhai dolgozó látta el. A
mûvészetoktatási tagozaton néptánc, rajz-festészet, zongora, furulya-klarinét és citera
tanszakokon tanulhattak a tanulóink.
Összesen 116 tanulónk volt a mûvészetoktatáson, de a két és három tanszakosokkal együtt 167
fõ volt a létszámunk. Pedagógusok száma hat fõ, négy álláshelyen.
Ebben a tanévben a mûvészetoktatási intézmények minõsítésén valamennyi mûvészeti ágon és
tanszakon kiváló minõsítést ért el iskolánk.
Az általános iskolában ebben a tanévben tanévben 11 osztályban 256 diák tanult, alsós
osztályokban 144, felsõben 112 tanuló. Hátrányos helyzetû tanuló 96 fõ, ebbõl halmozottan
hátrányos helyzetû 6 fõ. Sajátos nevelési igényû 2 tanuló.
A tanév folyamán 5 napközis és 1 tanulószobai csoportot mûködtettünk. A napi oktatónevelõmunkát 20 fõállású és egy óraadó pedagógus látta el. A nevelõ-oktató munkát egy fõ
iskola-óvodatitkár, és négy fõ technikai dolgozó segítette.
Szakkörökben folytattuk a felzárkóztatást, tehetséggondozást, fejlesztést, differenciált
képességfejlesztést, a logopédiai ellátást, gyógytestnevelést. Ezen kívül a következõ
szakköröket mûködtettük: angol nyelvi, informatika, a 8.osztályosok számára a felvételi
elõkészítõk.
Tettük ezt szorgalomból, pedagógusi elhivatottságból fakadóan, önzetlenül.
Elvégeztük ebben a tanévben is azokat a feladatokat, amit célul tûztünk ki magunknak. Voltak
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vidám és szomorú pillanataink, voltak ragyogó sikereink és esetenként kudarcaink is.
Mindezek ellenére sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. E tanévben is, szervezett
rendezvényeink hangversenyeink, a játszóházi foglalkozások, a 10 éves évfordulóra
összeállított kulturális bemutató, a sportversenyek, túrák és kirándulások, farsang,
strandolás. Egészségnap, Ovi-tamin nap, színház látogatások, irodalmi séták, Föld Napi
megemlékezés, falukarácsony, templomi koncert, gyermeknapi rendezvény. Úszásoktatás,
közlekedési tábor, a népzenészek gergelyjárása, a néptáncosok nagyhegyesi és itthoni
gálamûsora, az énekkar fellépései. A zongoristáink fellépései az Orvosi Egyetem
Jótékonysági koncertjén, a megyeháza Árpád-termében a Pro Pátria jubileumi
hangversenyen, a Fazekas Gálán, és Országos versenyen Szentendrén. Vagy az adventi
gyertyagyújtások, az igazi Da Vinci kiállítás.
Az angol nyelvi vetélkedõk, a szavaló és mesemondó versenyek, a rajzpályázatokon való
részvételek, a Dance Band fellépései, mind a gyermekek fejlõdését szolgálták.
Az intézményünk a különbözõ pályázatokon 925.000.-Ft-ot nyert, úszásoktatásra, erdélyi
táborra, velencei-tavi táborra, az óvodásoknak környezeti nevelést segítõ eszközökre, illetve
iskolai eszközfejlesztésre. Ezen túlmenõen 720.000.-Ft-ot nyertünk a „Reneszansz éve”
pályázaton, és még nem bírálták el az informatikai eszközbeszerzésre benyújtott
pályázatunkat, mely több millió Ft értékben juttatna iskolánknak informatikai eszközöket.
Iskolánk ebben a tanévben pályázatot készített ökoiskolai címre, melyet az Oktatási
Minisztérium kedvezõen bírált el, s bekerültünk az ország azon általános iskolái közé, akik
Ökoiskola-ként is végzik a környezeti nevelést.
A legnagyobb örömöt azonban a következõ tanulók szerezték iskolánk számára:
Barátunk a könyv címû olvasónapló pályázaton: A 4.b osztály tanulói: Tóth Katalin, Tinkó
Adrienn és Pálóczy Eszter különdíjat hoztak. Felkészítõ : Fási Ágnes tanítónõ
A 3. osztályosok: Dorogházi Dóra, Szilágyi Kitti, Vereb Zsófia, Elek Csaba, Elek Dániel és
Porkoláb Benedek alkotta csapat második helyezést ér el, Kovács Tiborné tanítónõ
felkészítésével.
Területi mesemondó versenyen: Sáfrány Milán 1.a osztályos tanuló elsõ helyezést ért el.
Felkészítõ Dufla Mariann tanítónõ, György Alexandra 3. osztályos tanuló pedig második
helyezést ért el, felkészítõ tanár Kovács Tiborné.
A Pataky meseíró pályázatra nevezett be három tanuló: Elek Csaba, Elek Dániel, Porkoláb
Benedek, akik kiváló eredményt értek el, hiszen az általuk írt mesék megjelennek a 2009-ben
kiadásra kerülõ, Mai magyar népmesék címû mesegyûjteményben, felkészítõ tanár Kovács
Tiborné.
Területi közlekedési versenyen alsó tagozatos diákjaink: Bartha Ákos 1.a, Tóth Marcell 2.o,
Varga Imre 3.o Szabó Dániel 4.osztályos tanulók II. helyezést értek el Fási Ágnes tanítónõ
készítette fel a tanulókat.
Tégláson területi versenyen elsõ helyezést értek el az iskolai sportkörben futballozó
gyerekek: (Juhos Tibor, Nagy Zsigmond, Molnár Zsolt, Szabó Dániel, Lengyel Bence,
Felföldi Bence, Nagy Attila, Tóth Roland), felkészítõ tanár Gorzsás Attila.
Felsõ tagozaton országos eredményekkel is büszkélkedhetünk, mint ahogy tettük azt az
elmúlt két tanévben is.
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Arany János Anyanyelvi Versenyen: Kuffa Katalin 6.b országos 3. helyezett. Bendegúz –
Nyelvész Anyanyelvi versenyen: Bartha Gyula országos 4. helyezett
Simonyi Zsigmond Helyesírási versenyen(országos): Bartha Gyula 6.a megyei 8. helyezett
Mindhárom versenyre felkészítõ tanáruk Vadonné Lukács Tímea tanárnõ.
„Többet ésszel” levelezõ versenyen: földrajzból az országos 1. helyet, történelembõl a 3.
helyet Aradi Lajos 7. osztályos tanulószerezte meg.
Kazinczy Szép Kiejtési Verseny területi döntõjén: szépen szerepelt Szilágyi Panna 5.
osztályos tanuló és Pagnoncelli Francesca 7. osztályos tanuló. Felkészítõ tanár Némethné
Aranyos Margit tanárnõ.
ÁNTSZ Kistérségi Intézete által meghirdetett „Légy egészséges” levelezõversenyen: a 8.
osztály csapata kistérségünkben 5. helyezést ért el.
Felkészítõ tanár Kollár Erzsébet.
József Attila Versmondó Verseny (kistérségi 5.-6. évfolyam):
Szabó Anikó 6.a 1., Végsõ Klaudia 6.b 2. Kuffa Szilvia 6. b 3. helyezett lett.
Felkészítõ tanár Vadonné Lukács Tímea.
A 7.-8. évfolyamon:Kuffa Nikolett 8. osztályos tanuló 1. Tábori Zsanett 8. osztályos
tanuló 2. Balogh Mónika 8. osztályos tanuló 3. helyezett lett.
Felkészítõ tanár Némethné Aranyos Margit.
Barátunk A Könyv Olvasónapló Pályázat: 6. osztályos csapat III. helyezést ért el és
különdíjat kapott : Bartha Gyula, Hárnási Kristóf, Pellei Zoltán,Sáfrány Artúr, Turóczi
Veronika.
Felkészítõ tanár Vadonné Lukács Tímea.
A 8. osztályos csapat is sikeresen részt vett ezen a pályázaton. Elismerésben részesült: Hüse
Johanna, Mászlai Nikolett, Gonda Alexandra, Pálóczy Aliz, Seregi Viktória és Kerekes Aliz.
Felkészítõ tanár Némethné Aranyos Margit.
Kistérségi angol nyelvi versenyen 3. helyezést ért el a 8. osztályos csapat: Laiber
Krisztián, Gonda Alexandra, Seregi Viktória.
Felkészítõ tanár Tóth Julianna.
„Regionális Tavasz az Egyesült Királyságban”:címû angol nyelvi vetélkedõn az iskola
tanulói a 29 csapatból 1. és 3. helyezést értek el.
Felkészítõ tanár Tóth Julianna.
Megyei Közlekedési Vetélkedõn: Simon Tamás 8. osztályos tanuló 3. helyezést ért el.
Felkészítõ tanár Balogh-Fási Ágnes
Az iskola tanulmányi átlaga 4, magatartás átlag: 4,3 szorgalom 4,1 lett. Kitûnõ tanulók
száma 4.osztálytól a 8. osztályig 13, jelesek száma 18. Az alsó tagozatban kiválóan teljesített
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35 tanuló, jól teljesített 37 tanuló, megfelelõen 26 tanuló és felzárkóztatásra szorul 7 tanuló.
Nem teljesítette a tanév követelményeit 1 tantárgyból 1 tanuló, 2 tantárgyból 1 tanuló és
mulasztásai miatt nem osztályozható 1 tanuló. A 8.osztályos tanulók eredményesen
felvételiztek. A 27 tanulóból 18-an érettségit is adó középiskolába mentek.
Köszönetem fejezem ki a fenntartónak, szülõknek, az Activus, Napsugár, és a Bocskaikert
Jövõjéért és Felemelkedésért alapítványoknak, a Hajdú Takarék Takarékszövetkezetnek, a
Hajdúhadházi Rendõrkapitányságnak, és az iskolai szülõi munkaközösségének, és
mindazoknak, akik pozitív hozzáállásukkal segítették az iskola hétköznapjait, valamint az
oktató-nevelõ munkát.
Kedves Szülõk, bocskaikerti lakosok! Kollegáim nevében is ígérem, továbbra is azon
munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyerekekbõl a bennük rejlõ értékeket – nyesegetve a
vadhajtásokat – minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre. Azon
munkálkodtunk eddig is, hogy megteremtsük az elvárások, igények és a pedagógiai
programunkban megfogalmazottak összhangját.
Nevelõtestületünk mindig arra törekedett, hogy minél több legyen az az érték, amit a gyerekek
tudásban, szociális - kulturális fejlõdésben kaphatnak az iskolától.
Iskolánk nyíltan és tudatosan vállalja, külsõ erõkkel megküzdve is, hogy az értékeit megõrzi és
továbbadja: A tudáshoz olyan értéket kívánunk hozzáadni, mint a tisztesség, egymás és a
szülõ tisztelete, hûség, szeretet, becsületesség, megbízhatóság, áldozatkészség, egymásért
vállalt felelõsség.
Moldovánné Duró Ágnes
intézményvezetõ

ÓVODAI ÉLETÜNK
Eseménynaptár az óvodában történt programokról, ünnepekrõl.
Január:
Az Ovitamin napon, egészséggel-gyermekkézzel egész napos közös
gyerek-szülõ napot rendeztünk.
Értékes elõadást tartott Dr. Abafalvi Zsuzsa, aki a gyermekkori
fogápolásról adott hasznos tanácsokat.
Ráczné Hamerszki Judit (védõnõ) ,,Értékes vagy" címmel tartott
elõadást.
Február:
Farsangi mulatságot tartottunk 22-én, ahol fellépett a Fõnix
bohóc.
Március:
A Pillangó bábszínház bábelõadását nézték meg a gyerekek 11- én.
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Húsvéti játszóházat tartottunk 20-án, ahol a húsvéti népszokásokat gyakoroltuk.
Egy csoport részt vett az Idõsek Klubjában szervezett játszóházon.
Április:
A Föld Napját ünnepeltük 22-én, a szülõk, óvodai dolgozók, gyerekek virágokat ültettek és
közösen szépítették az óvoda udvarát.
Május:
Részt vettünk az iskolában szervezett játszóházon.
A Margaréta Csoport lépett fel a majálison rendezett ünnepségen.
Az Anyák Napját megünnepeltük 5-én.
A Szivárvány Csoport az Idõsek Klubjában lépett fel.
Az óvodánkból 20 gyerek kezdett el járni úszótanfolyamra, a
debreceni új uszodába.
Gyereknapot tartottunk 24-én az óvoda udvarán, fellépett a Berkenye
együttes, nagy sikere volt a rendezvénynek, a programra sok szülõ
látogatott el.
Június:
Az évzáró ünnepséget megtartottuk minden csoportban.
A 10. alkalommal szerveztük meg a közlekedési tábort az óvoda udvarán.
Az óvodásaink nevében szeretnék köszönetet mondani, a „sok kicsi, sokra megy" elnevezésû
gyûjtõ akcióban nyújtott támogatásukért a bocskaikerti lakosok számára. Az összegyûjtött
pénzt az óvodások gyermeknapi programjára kívánjuk fordítani.
„Gyermekkel foglalkozni: ez bizony leghálásabb munka,
mi a földön osztályrészül juthat...''
(Brunszvik Teréz)
Bereczki Erzsébet-Márta
tag-intézményvezetõ

A Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ beszámolója, a 2008. elsõ félévben végzett
munkáról.
Idõsek Klubja
A nappali ellátást Csontosné Simon Anna szociális munkás vezeti, munkáját Tóth Józsefné
(Zsuzsa) szociális gondozó és ápoló segíti.
Az Idõsek Klubja a bocskaikerti idõs emberek számára nyújt és szervez szabadidõs
tevékenységet napközben.
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Az elsõ félévben a következõ programokon vehettek részt a klubtagok. Januárban
pótszilvesztert tartottunk és Máté Lajos költõ társaságában megrendeztük a versek délutánját.
Februárban farsangi mulatság, játékos vetélkedõ várta az érdeklõdõket. Márciusban
megünnepeltük a nõket és a nemzeti ünnepünket, valamint közös programot szerveztünk az
óvodás gyerekekkel a húsvéti játszóház keretében. Áprilisban a klub kórusa részt vett a
Magyarországi Népdalénekesek Regionális versenyén. A klubtagok meghívást kaptak a
Csökmõi Idõsek Klubjába, ahol egy vetélkedõ keretében emlékeztünk meg a költészet
napjáról. Ellátogattunk Derecskére a humor fesztiválra és részt vettünk a Hajdú-Bihar
Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége által szervezett versmondó versenyen. Májusban
megünnepeltük az édesanyákat és kirándultunk Nyíregyházára a Vadas parkba, valamint
megnéztük a Múzeumfalut. Júniusban is kirándultunk: voltunk Berekfürdõn és egy egész
napot töltöttünk a Hármashatár-hegyen. A fent említett programok mellett rendszeresen
tartott foglalkozások is részét képezik a közösség életének. Hetente tartanak énekkari próbát a
Rozmaring nyugdíjas népdalkör tagjai, akik rendszeresen lépnek fel megyei, regionális
valamint a település rendezvényein. Havonta két alkalommal bibliakört tartunk az
érdeklõdõk számára. A Biblia tanításait Pál Csaba református lelkész tolmácsolja a hallgatók
felé. Tavasztól õszig rendszeresek a kinti fõzések, szalonnasütések az idõsek klubjának
udvarán. Minden hónapban egészségügyi elõadásokat szervezünk a közösség számára. A
klubtagoknak lehetõségük van az ingyenes vérnyomásmérés és vércukormérésre. A jövõben
a már mûködõ szolgáltatásokat, szabadidõs programokat még tovább szeretnénk bõvíteni.
Terveink között szerepel az olvasó klub és a kézimunkakör beindítása. Sok szeretettel várunk
minden bocskaikerti idõs lakost, akik szeretnének részt venni közösségünk programjain.
Házi segítségnyújtás
A feladatot Futó Sándorné (Zsuzsa) szociális gondozó és ápoló végzi, aki a településen
jelenleg 17 lakos számára nyújt segítséget. A házi segítségnyújtás szolgáltatásai közé tartozik:
bevásárlás, mosogatás, étkezés segítése; az ellátott egészségügyi állapotának, az abban
esetlegesen bekövetkezõ változásnak jelzése a háziorvos felé; a felírt gyógyszerek kiváltása,
szükség esetén beadása a háziorvos elõírása alapján; alapvetõ ápolási, gondozási feladatok
ellátása.
Az ellátott környezetében végzendõ feladatok: a kliens életterének rendben tartása, ágynemû
áthúzása, öltöztetés és annak segítése, szükség esetén mosás, hó eltakarítás stb.
Érdekvédelmi feladatok: ügyintézés helyben, közüzemi díjak befizetése, információ
közvetítés. Mentálhigiéniai gondozás, mely valamennyi tevékenységgel egyidejûleg
történik: az ellátott testi-lelki funkcióinak, hangulatváltozásainak folyamatos megfigyelése,
beszélgetés, a krízishelyzet felismerése.
Szükség esetén a helyi jelzõrendszer szakembereinek (pl. háziorvos) tájékoztatása és
segítségkérés.
Étkeztetés
Bocskaikertben jelenleg 19 fõ részesül étkeztetésben. A Bocskaikerti Községi Önkormányzat
a hét öt munkanapján biztosít ebédet azok számára, akik koruk, egészégi állapotuk,
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk
miatt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek
biztosítani. Az ellátásért térítési díjat kell fizetni a szociális rászorultságtól függõen.
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Tanyagondnoki szolgálat
A feladatot Vajas István látja el a településen. A szolgáltatás Bocskaikert közigazgatási
területéhez tartozó Rákóczikert és Monostordûlõ településrészeken az alapvetõ szükségletek
kielégítését segítõ szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz, valamint egyes
alapszolgáltatásokhoz való hozzájutást biztosítja.
Családsegítés
A Családsegítõ Szolgálat munkatársa Papp Barbara szociálpedagógus, aki családgondozói
feladatokat lát el, ellátásokat közvetít és szervezési tevékenységeket végez. Teljes körûen
felméri és regisztrálja a segítésre szoruló egyéneket és családokat, s a problémáik
megoldásában közremûködik. Biztosítja az aktív korú nem foglalkoztatott személyek
(rendszeres szociális segélyben részesülõk) részére az együttmûködési programot. Jelenleg
több mint 120 családdal foglalkozik a családgondozó.
Gyermekjóléti szolgáltatás
A feladatot Bálint Zoárd Istvánné (Zita) szociálpedagógus végzi a településen. A
gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védõ speciális személyes szociális
szolgáltatás, mely a gyermek testi és lelki egészségének, családban történõ nevelkedésének
elõsegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelõzését, a kialakult veszélyeztetettség
megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését szolgálja.
A gyermekjóléti szolgáltatás szervezésével valósult meg a Húsvéti Játszóház, amelyen 31 –
többségükben hátrányos helyzetû óvodás korú vett részt.
A Humán Szolgáltató Központ játékos nyári napközis tábort szervezett 2008. július 28-tól
augusztus 1-ig, a gyerekek számára az Idõsek Klubjában. A táborban minden nap 730-1600-ig
tudtunk gyermekfelügyeletet biztosítani. A hét során kézmûves foglalkozások, vetélkedõk,
sport játékok és kirándulás várták a gyermekeket. A tábor részvételi díja 5.000 Ft/fõ volt.
Munkatársaim és a magam nevében mindenkinek kellemes, pihentetõ nyarat kívánok!
Ismét élelmiszercsomag-osztást szerveztünk Bocskaikertben. A Bocskaikerti Községi
Önkormányzat a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel együttmûködve kb. 250 fõ
számára tudott élelmiszercsomagot biztosítani.
A családok az alábbi rászorultsági kategóriák alapján részesülhettek az élelmiszerbõl:
létminimum közelében élõk, munkanélküliek, hajléktalanok, kisnyugdíjasok, hátrányos
szociális helyzetû gyermekek.
Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy amennyiben úgy érzik, a fenti kategóriák közül
bármelyikébe beletartoznak és az élelmiszercsomag-osztásakor nem kaptak csomagot,
szíveskedjenek azt a Bocskaikerti Humán Szolgáltató Központ munkatársai felé jelezni az
(52) 384-512 telefonszámon.
Segítségüket és együttmûködésüket köszönjük!
Ráczné Hamerszki Judit
intézményvezetõ
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„Szomszédolás határon túl”
Kirándulás: 2008. április 12-13. Nagyvárad, Királyhágó, Kolozsvár
A Bocskaikert Jövõjéért és Felemelkedéséért Alapítvány Teleháza sikeres pályázatának
köszönhetõen április 12-13-án kétnapos romániai kirándulásra vitte el a Bocskaikerti
fiatalokat. A kirándulás célja a szomszédos, igen jelentõs történelmi múlttal rendelkezõ
elcsatolt területek, magyar vonatkozásainak megismerése, valamint, ízelítõt kapni az ott élõ
emberek jól õrzött évszázados hagyományaiból, kultúrájából és népszokásaiból. A 14-26 év
közötti 40 fõbõl álló csoport elsõ nap megismerte a nagy múltú Nagyvárad magyarsághoz
kapcsolódó nevezetességeit, fejet hajtottak Petõfi és József Attila szobra elõtt a Petõfi
parkban. Megtekintették az Ady Endre nevét viselõ líceum és emlékmúzeumot,
megszámolták a Kanonok-sor oszlopait, megcsodálták a Holdas templom óráját, és néma
áhítattal idõztek a Szent László bazilikában. További úticélunk: Erdély kapuja, az 582 m
magas Királyhágó megtekintése, háttérben a hófödte Havasokkal, felejthetetlen élményt
nyújtott. Csucsa a hajdani Boncza kastély, Ady Endre és az Õ Csinszkájának rezidenciája is
gazdag látnivalót kínált. Ady emlékek megtekintése után Bánffyhunyadra érkeztünk. Ez
Kalotaszeg egyetlen városa, Erdély egyik magyarlakta tömbje, népi hagyományok bölcsõje.
Református temploma a népi fafaragások és kalotaszegi hímzések szentélye is.
Estére érkeztünk Kalotaszentkirályra, vendéglátóinkhoz, ahol megismertük az Erdélyi falusi
turizmus vendégszeretetét, a lakosság hagyományos életmódját, népszokásait, népviseletét,
történelmét, és „Erdély ételeinek ízeit”. A Kalotai hímzést, szövést, fafaragást, sõt még a
bivalyfejést is közelrõl láthattuk.
A másnapi úticélunk Kolozsvár volt, ahol a Szt Mihály templom, Mátyás király szülõháza lovas szobra, a Farkas utcai református templom, a Szt György lovas szobor, Bocskai István
erdélyi fejedelem szülõháza, mind - mind a régi magyarság történelmérõl mesélt.
A Babes-Bolyai Tudományegyetem fõépülete, és a 450 éves Református kollégium ódon
falai is történelmünkrõl „meséltek”. Megálltunk, és fejet hajtottunk a nagy magyar
matematikus Bolyai János szülõházára elhelyezett emléktábla elõtt. Kirándulásunkat a 14
hektáros kolozsvári botanikus kertben tett séta koronázta meg.
Pályázatunkat az NCA Nemzetközi Civil Kapcsolatok Európai Integrációs kollégiuma
támogatta, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
Kondor Istvánné
Teleház vezetõ
„Az elõrehozott választás gazdasági kényszer”
Beszélgetés Orbán Viktorral, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség elnökével
- Elnök úr, Ön azt mondta évadzáró beszédében, hogy Magyarországnak nincs több
vesztegetni való ideje.
- Mindenki tisztában van azzal – hiszen elemzõk, közgazdászok régóta figyelmeztetnek rá –
hogy a világgazdaság radikális átalakulás elõtt áll. Ez az átalakulás hatalmas kihívás elé állítja
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a magyar gazdaságot, amely jelenlegi válságos állapotában nem tudja felvenni az új ritmust,
nem tud alkalmazkodni az új körülményekhez. Ezért minél elõbb változásra van szükség.
Kezelni kell a válságot, és talpra kell állítani a gazdaságot. Erre azonban a kisebbségi
kormány képtelen.
- Hogyan idézhetõ elõ Ön szerint a változás?
- Az ország érdeke egyértelmûen azt diktálja, hogy az emberek minél elõbb, elõrehozott
választáson fejezhessék ki akaratukat az ország jövõjét illetõen. Ugyanakkor az elõrehozott
választás mára gazdasági kényszerré is vált, hiszen a kisebbségi kormány képtelen úrrá lenni
a válságon, amit napról napra újabb bizonyítékok támasztanak alá: a májusi adatok szerint az
infláció már elérte a 7%-ot, egy év alatt tizenegyezerrel nõtt a munkanélküliek száma, újabb
gyárak, üzemek zárják be kapuikat, a kormány mindeközben pedig az ÁFA emelésére készül.
- Mi kell az elõrehozott választáshoz?
- Az elõrehozott választáshoz az Országgyûlésnek fel kel oszlatnia önmagát. Ez pedig
kizárólag az SZDSZ-en múlik. A szabaddemokratáknak el kell dönteniük: az emberek
pártjára állnak, vagy továbbra is kültagok maradnak az MSZP nevet viselõ mutyi bt-ben.
- A kormánypártok állandóan azt róják fel Önöknek, hogy nincs programjuk.
- Az MSZP tovább folytatja a hazugság politikáját. Tavaly decemberben mutattuk be az „Erõs
Magyarország” címû programunkat, azt mindenki elolvashatja. A következõ kormányzás
azonban csak akkor lehet sikeres, ha programjának legfontosabb pontjairól egyezség születik
a kormányzásra készülõk és a társadalom különbözõ csoportjai között. A nyugdíjas
szervezetekkel már egyezséget kötöttünk, amelyben garantáljuk, hogy minden körülmények
között meg fogjuk védeni a nyugdíjak vásárlóértékét. Tárgyalunk a gazdasági élet vezetõ
szereplõivel is, elmondtuk, hogy tíz év alatt egymillió új legális munkahelyet kell létrehozni a
válságból való végleges kilábalás érdekében. A nyár folyamán újabb és újabb szervezetekkel,
társadalmi csoportokkal készülünk egyezségeket kötni. Meggyõzõdésünk, hogy nem az
embereket, hanem az emberekkel kell kormányozni.
A csatolt hirdetéseket az alábbi sorrendben és terjedelemben szeretném kérni.
Sápex + Nyelvtanfolyam A/5 -A/5 nagyságban, egy oldalon
Volán + Mor-Plusz A/5 -A/5 nagyságban, egy oldalon
Hajdútakarék A/4 nagyságban.
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SÁPEX ELÕFIZETÉSES EBÉD
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS BOCSKAIKERTBÕL
Naponta, 3 fajta levesbõl, 4 fajta másodikból, valamint 5 fajta egy tál ételbõl választhat!
1 adag Menü ára, hagyományos ételhordóban: 640Ft
Egyszer használatos, mikrózható edényzetben: 700 FT

Minden munkanapra rendelhetõ! Hetente változó ételek!!!!!
Egyszer használatos mikrózható edényben, 550Ft-ért, 1 fõétel a kiválasztott körettel.
Rendelkezünk kímélõ menüvel, amely cukormentes, zsírszegény, étkezési keményítõvel
készülõételeket tartalmaz!
Rendelhetõ, elõzõ nap 1200 -ig.
Kérésre futáraink az étlapot házhoz viszik!
Díjtalan kiszállítás: Bocskaikert-Hajdúhadház-Téglás területén
Esküvõk, megrendezését 200 Fõ-ig vállaljuk!
Elérhetõségeink: 06/52-703-094 06/30-525-0868 06/30-218-9076
Sápex-Duett Kft. 4241 Bocskaikert Baross G. u. 19.

Alapfokú és középfokú nyelvvizsgára felkészítõ
ANGOL és NÉMET
nyelvtanfolyam
indul szeptembertõl Bocskaikertben
egyetemi tanárok bevonásával, próbanyelvvizsgával, kis létszámú csoportokban.
Két típusú akkreditációval rendelkezünk, amely minõségi garanciát és Áfa mentességet is jelent.
A tanfolyam díja 700 Ft/óra (havi részletfizetés). A vizsgára bejelentkezett tanulóink
95 %-a sikeres nyelvvizsgát tett!
Jelentkezési határidõ 2008. augusztus 10-ig.
Érdeklõdni és jelentkezni lehet hétköznap a Teleházban
Kondor Istvánnénál személyesen vagy az 52/384-607 telefonszámon, vagy
a hét minden napján 8-19 óráig a nyelviskolánál: 30/9-318-774
Referenciáink:
MÁV, Matávcom, Posta, FMF, Videoton, HBM Közigazgatási Hivatal, Pioneer, Polgármesteri Hivatalok, Illetékhivatalok,
Egészségbiztosítási Pénztárak, Szállodák, Államháztartási Hivatalok, Földhivatal, Hûtõipari Rt., Vám- és Pénzügyõrség,
Vízmû, Metrisoft, Linnemann, Erdészeti Szolgálat, Környezetvédelmi Felügyelõség,
Minisztériumi Világ-Nyelves csoportok, Gallicoop Rt., HungaroConrtol Magyar Légiforgalmi Szolgálat,
Kunszöv Kft., Rehab Rt., Takarékszövetkezetek,
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A HAJDÚ VOLÁN Zrt.
HELYI és HELYKÖZI FORGALMI ÜZEME AUTÓBUSZVEZETÕ
MUNKATÁRSAKAT KERES FELVÉTELRE
FELTÉTELEK:
„D” kategóriás jogosítvány és PÁV II.,
belföldi személyszállítási szakvizsga,
egészségügyi alkalmassági csoport: 2,
orvosi egészségügyi alkalmasság,
min. 2 éves igazolt gyakorlat (3,5 t feletti)
erkölcsi bizonyítvány (egy hónapon belüli)
Jelentkezni személyesen:
Goda Lajos üzemigazgatónál:

Debrecen, Déli sor 55., Telefon: 52/ 521-861
Dobos László üzemigazgatónál:
Debrecen, Autóbusz-állomás, Tel.: 52/ 518-186
Kolozsvári Gergely üzemigazgatónál:
Berettyóújfalu, Honvéd u. 13. Tel: 52/518-190

Mikrohullámú internet, akciós áron
Bocskaikertben!
Vezetékes telefon és bekötési díj nélkül!
768 Kbit/s/128 Kbit/s 4000 Ft
1024 Kbit/s/ 128 Kbit/s 5000 Ft
768 Kbit-tõl 15 Mbit-ig
Minden csomag korlátlan forgalmú!
Rendelje meg most!
MOR-PLUSZ KFT.

Tel.: 06-20-393-4930
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Tisztelt Ügyfelünk!
Bizonyára észrevette már, hogy takarékszövetkezetünk külsõ megjelenése jelentõsen
megváltozott: megújult az emblémánk, miközben a korábbinál egyszerûbbé vált az
elnevezésünk is. A következõkben röviden bemutatjuk, hogy milyen - az Ön számára
is pozitív fejleményeket jelentõ - változások rejlenek e megújult külsõ mögött.
2008 májusától takarékszövetkezetünk is részesévé vált a TakarékPontnak, amelynek
célja a részt vevõ takarékszövetkezetek erejének egyesítése. A TakarékPont már
kezdetekor országos szintû, meghatározó méretû hálózat: 14 takarékszövetkezet
mintegy 150 fiókját foglalja magába, ami már egy éven belül várhatóan
megduplázódhat.
A TakarékPont együttmûködésben részt vevõ fiókokban az eddig is jól ismert
szolgáltatások mellett egységes banki, befektetési, lakás-elõtakarékossági, biztosítási,
illetve a közeljövõben már lízingkonstrukciókkal is találkozhat. Mindez lehetõvé
teszi, hogy az Ön számára a korábbinál szélesebb szolgáltatási palettát kínálhassunk,
amely valamennyi fontos, bankfiókban elérhetõ szolgáltatást magában foglal. A
TakarékBank által összefogott országos együttmûködés óhatatlanul nagyobb
biztonságot és rugalmasságot is jelent, emellett biztosítja, hogy Ön mindig a
legversenyképesebb megoldásokkal találkozzék.
Természetesen ezek a változások nem érintik takarékszövetkezetünk eddigi
megszokott mûködését: e vidék önálló hitelintézeti szereplõjeként továbbra is legfõbb
törekvésünk, hogy – helyismeretünket kihasználva – a jövõben is maximálisan meg
tudjunk felelni az Ön igényeinek. Ennek szellemét tükrözi új jelmondatunk is:
„Itthon vagyunk, értéket teremtünk.” Bízunk benne, hogy ezt az értéket Ön is
mielõbb megismeri új szolgáltatásainkban, és kihasználja az új lehetõségek által
biztosított elõnyöket.
A Hajdú Takarék az összes kirendeltségével csatlakozott a Takarékpont hálózathoz
így, Debrecenben három helyen,(Bethlen u.6-8., Mátyás Király u., Józsa Plázában),
továbbá Tépén, Derecskén, Hajdúbagoson, Hajdúhadházon, Hajdúsámsonban,
Hajdúszoboszlón, Hajdúszováton, Hosszúpályiban, Mikepércsen, Monostorpályiban,
Nyíradonyban, Sárándon, Tégláson és a Bocskaikertben várjuk régi és leendõ
ügyfeleinket szolgáltatásainkkal.
A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet
ügyvezetése
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A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:
30
30
- hétfõ: 7 – 17 óráig
30
00
- szerda: 7 – 12 óráig
- csütörtök: 7 30 – 12 00 óráig
A polgármester és jegyzõ ügyfélfogadási rendje:
- Polgármester hétfõ: 7 30 – 17 30 óráig
30
30
- Jegyzõ hétfõ: 7 – 17 óráig.
Pénztár ügyfélfogadási rendje:
- hétfõ : 9 00 – 12 00 óráig és
30
00
12 –17 óráig
- szerda: 9 00 – 12 00 óráig
00
00
- csütörtök: 9 – 12 óráig.
Az építéshatósági ügyintézõ ügyfélfogadási rendje:
- hétfõ :
- szerda:

7 30 - 17 30 óráig
7 30 - 12 00 óráig

A Bocskaikerti Ökumenikus Templom miserendje:
- Görög Katolikus szentmisék:
30
Minden hó 1. és 3. / ha van 5./ vasárnapján 8 órától.
Lelkész: Dr. Hollós János pápai prelátus.
- Református istentiszteletek:
Minden vasárnap 11 15 órától.
Lelkész: Pál Csaba.
- Római Katolikus szentmisék:
15
Minden vasárnap 10 órától.
Vezetõ 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.
Az újság megjelenését támogatta.

Bocskaikert Község Önkormányzatának Lapja.
A kiadó neve és címe: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselõ-testület képviseletében Szõllõs Sándor polgármester, 4241
Bocskaikert, Poroszlay utca 20. A szerkesztõség vezetõjének neve: Kondor Istvánné
A szerkesztõség címe: 4241 Bocskaikert, Debreceni u. 64. (Teleház) telefonszám: 06-52/384-607
Nyomdai munkálatok:
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