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A zaklatott világban az Advent segíthet

M

anapság egyre erősebben
vágyunk egy nyugodtabb
időszakra, ami korántsem
az Évezred első évtizedének kudarcos
időszakára való visszatérést jelenti.
Nem unalmas eseménytelenséget,
konzerválódást, hanem sokkal inkább
biztonságot, tervezhetőséget, teljesítmény alapú gyarapodást, innovációt
és az idő múlásával járó bölcsességet
szeretnénk a mindennapokra.
Mindezek helyett lassan hat éve
szembesülünk távoli világok ismert,
de korábban nem érzékelhető problémáinak megjelenésével. Szerencsére,
de sokkal inkább a határozott magyar
álláspont mellett kiállva, megőrizve
határainkat, egyelőre ez közvetlenül még nem nyomaszt bennünket,
de a nyomában keletkezett és egyre
erősödő kísérő problémák betörtek
az életünkbe. Hosszan nem kell írni
erről, nem is kell annyit foglalkozni vele, mint amit az elektronikus és
nyomtatott sajtó és más médiafelületeken a hírgyártók ránk erőltetnek,
de érteni kell, mert muszáj. Jó lenne
rózsaszínű ködben élni és azt hinni
nem igaz, amit a rossznyelvek beszélnek, miszerint minden folyamat mögött jelképesen, de talán szó szerint is
néha, egy homályos szobában szivar
és whisky mellett néhány pénzember
döntése húzódik.
Közben a Nyugat-Európát egyre
inkább sújtó energiaválság rávilágít
arra, hogy bizony vannak olyan országok, amelyek nyersanyag- és ener-

giakészletei révén meghatározzák
a világpiaci árakat, és ha tetszik, ha
nem, a saját biztonságunk érdekében
erre számolnunk kell.
Ha nem csak a szívünknek kedves
hírportálokat böngésszük, hamar kiderül, hogy az erejükkel élő és néha
tapasztalhatóan visszaélő országokkal muszáj tárgyalni, sőt meg kell
állapodni velük, nem kioktatni őket,
vagy számon kérni rajtuk a sokat hangoztatott, de soha nem definiált „demokráciadeficitet”. A Közel-Keleten
azok az országok és nemzetek, akiknek a követendő példának beállított
amerikai demokráciaexport átrajzolta
a történelmüket, éppen most élik meg
a legrosszabb időket.
Európa közepén nagyon régen, talán a török betörése óta nem is voltunk
abban a helyzetben, hogy figyelmen
kívül hagyjuk a keleti és déli szomszédjaink mozgását, a nyugati országokra való állandó figyelem mellett,
de a világ hirtelen nagyot fordult.
Amíg a monopolhelyzetüket évtizedek óta kihasználó arab világ
országainak nyomasztó befolyását
mindenki tudomásul vette, addig az
orosz gázmezők és nyersanyagbőség
adta, enyhén szólva is magabiztosságot okozó hatásán megütközünk. Ez a
helyzet az ázsiai pénztőkével és gazdasági terjeszkedéssel is, amely nem
csak Európában, hanem évtizedek óta
az USA-ban is alapvetően befolyásolja a sebezhetetlennek tűnő világot
uraló gazdaságot.
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A benzinár emelkedése mindig és
most is idegesítő, az energiaár emelkedése a szolgáltatói szektorban megjelenik, ami alól csak a rögzített árak,
többek között a rezsiköltség kézben
tartása adhat védelmet. Tapasztalható, hogy a körülményekkel járó feszültségre nem csak itthon, hanem a
környezetünkben mindenhol még rátesznek egy lapáttal.
Érteni kell a keletkező, a sokszor
előre gyártott problémák eredőjét,
ugyanis a Magyarországtól nagyobb
és erősebb érdekszövetségben lévő
országok, akik az elmúlt évszázadokban sikeresen végig rabolták a világot, földrészeket gyarmatosítottak,
nem szokták meg, hogy tőlük kisebb,
vagy gyengébb országok és érdekszövetségek, mint a V4, nélkülük is
tudjanak boldogulni, képesek legyenek nemzetük, népük biztonságát és
boldogulását garantálni. A Magyarországot (és Lengyelországot) sorozatosan érő politikai nyomásgyakorlás,
az értelmezhetetlen jogállamisági felvetések pedig egyértelműen a belső
megosztottságot erősítik és politikai
haszonlesők táborát szolgálják.
Legalább világossá teszik, hogy
az egybokorba csődült hatalomra vágyók mindent feltesznek egy lapra,
bármit elkövetnek az ország lakóinak
érdekeivel szemben, csak esélyük
maradjon – akár külföldi beavatkozással is – az országot átalakítani és
visszaterelni a provinciák világába.
Ez az, ami megkülönbözteti a
mindenáron hatalmat akaró csoportosulást, az országot irányító felelős
politikai közösségtől.
Ha ez nem így lenne, akkor nem
fordulhatott volna elő, hogy a ránk
zúduló világjárvány kezelése a belpolitikai csatározások és a megosztottság
mezejére kerüljön. Nem fordulhatott volna elő, hogy a hazánknak járó
uniós források elvételére bíztassák az
Európai Parlementet, sőt kiköveteljék
eljárások sorozatát, hogy népszerűségi
indexüket javítsák. Nem fordulhatna
elő, hogy a politika világát megcsúfolva az értékek, élet- és világfelfogások,
izmusok, trendek mellé felsorakozott
választókat egy csoportba tereljék,
követelve az egykoron világosan megkülönböztethető pártokba szerveződők

hűségét. Nem fordulhatna elő, hogy a
közösen elért, de kifejezetten jól kezelt
gazdasági kilábalás intézkedéseinek
üdvözítő eredményeit támadják, tudva
előnyeit, maradéktalanul kihasználják
azt, közben próbálják bagatellizálni,
torzításokkal, hazugságokkal gyengíteni a közvélemény előtt.
Ezek súlyos és gerjesztett problémák, melyek nyomot hagynak az
emberekben, szándékosan fokozzák a
morális feszültséget és gerjesztik a bizonytalanságot.
Ez senkinek nem jó, de leginkább
azoknak nem, akik nyugodtabb és tervezhetőbb életre vágynak, dolgoznak,
vagy megdolgoztak ezért, és most
szeretnének készülni az Adventi időszakára attól függetlenül, hogy újra
nyomaszt bennünket a járványhelyzet
okozta bizonytalanság.
Ilyen helyzetben nem az elért eredmények felsorolása a legfontosabb,
bár kevés lenne ez az újságterjedelem
(bár lesz majd ilyen is), ahová beférne az, amit együtt elértünk a környezetünkben, vagy éppen a családunk,
illetve a saját életünkben.
A feszültségtől hangos közvélemény azonban nem engedi érzékelni
a jelentős erőfeszítések ellenére sem a
gazdaság teljesítőképességéből szár-

mazó eredményeket, melyek nyomán
lehet nyugdíjprémiumot és többletjuttatásokat finanszírozni, a megemelt
minimálbérhez és garantált bérminimumhoz hozzáigazítani az egészségügyi és a szociális ágazat többlépcsős
béremelését, a folyamatosan igénybe
vehető családi támogatásokat, társadalmai rétegeket, célzottan a fiatalokat segítő kedvezményeket, bértámogatásokat, a megemelt kerettel újra
nyíló vállalkozásokat, gazdálkodókat
segítő, a családi házak, illetve a civil
és piaci szervezetek által igénybe vehető korszerűsítést, bővülést, energetikai fejlesztéseket, a működést segítő
támogatásokat.
A rossz hír mindig utat tör magának, hangosabb, idegesítőbb, bezavar
az életünkbe, elnyomja a jót és semlegesíti a saját erőfeszítéseink nyomán
keletkező örömünket is, ami rossz
hangulatot, melankóliát, csalódottságot, depressziót okozhat.
Ha nem tudjuk a helyén kezelni
az eredményeinket, természetesnek
vesszük, amikor elérünk valamit és
tragédiának, ha valami egyből nem
sikerül, leromlik az önértékelésünk,
a tőlünk függetlenül működő folyamatokat és a negatív változásokat is a
saját kudarcunknak élünk meg.

Ezt kell elkerülni és erre kell recept, ami lehet az Advent időszaka, lehetőséget teremthet előzőkben
érintett összefüggések megértéséhez,
feldolgozásához és kinyitja újra előttünk az élet számtalan szépségét és az
emberi kapcsolataink fontosságát újra
felemeli.
A görögkatolikusok hitvilága szerint már november közepén megkezdjük a Várakozást, készülünk lélekben
Karácsonyra, a Szeretet Ünnepére.
Most még sok a komor felhő, de
van még ideje a Napnak és ereje a
szélnek, hogy javítson a kilátásokon,
amíg el nem jön a Fény.
Kell azonban a szándék és mellé a
bátorság az önvizsgálathoz, újra kell
súlyozni az életünkben szerepet játszó és meghatározó dolgainkat. Több
figyelem, több tisztelet, több türelem
és több megértés kell másokhoz, legalább annyira, mint önmagunkhoz.
Szülessen meg bennünk az akarat,
adjunk mellé időt, mert meggyőződésem, segíteni fog a következő hetek,
hónapok várhatóan nehéz időszakában, előbbre kerülhetnek életünk
leginkább emberi és szeretetre méltó
megnyilvánulásai.
Tasó László
országgyűlési képviselő

Bocskaikerti Gyógyszertár
Köszönjük a felénk nyújtott
egész éves bizalmat.
Bocskaikert lakosainak
és családjaiknak
kívánunk
az új évre jó egészséget!
Szakmai felkészültséggel
várunk mindenkit!

Szeretettel:
a gyógyszertár dolgozói
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Polgármesteri beszámoló

Folyamatban lévő
beruházások

a 2021-ben végzett munkáról

– Sikeresen és eredményesen pályáztunk a TOP (Területfejlesztési Operatív Program) pályázati
kiírásban az új bölcsődénk épületének bővítésére. A beruházás
megvalósítására mintegy 135
millió Ft forrást nyertünk, amelyből 2 új csoportszoba, kiszolgálóhelyiségek és udvari homokozók
kerülnek kialakításra.

B

ocskaikert idén ünnepelte önállóvá válásának 28. évfordulóját. Büszkék vagyunk az
eddig eltelt időszakban megvalósult
fejlesztéseinkre. Köszönettel tartozunk mindenkinek a munkájáért, akiknek Bocskaikert önállóvá válása és az
eltelt 28 év fejlődése köszönhető.
A 2021-es év szintén különbözik
az eddigi évektől, hiszen szinte teljes
mértékben felülírta a Covid-19 járvány. Országosan és helyi szinten is
elsősorban a járvány elleni védekezés
feladatai határozták meg munkánkat.

– Pallag – Monostordűlő közötti kerékpárút kiépítése.
– 2x2 sávos lesz a Debrecen-Nyíregyháza között a 4. sz. főút.

TOP Plusz pályázati kiírások

Költségvetés

Önkormányzatunk 2021-ben nagyságrendileg 500 millió Forintból
gazdálkodhatott. A megváltozott
körülmények ellenére is sikerült
megvalósítani, intézményi és önkormányzati szinten egyaránt, a mindennapi feladatellátást. A kötelező
feladataink ellátásához, intézményeink működtetéséhez, a saját erőből
megvalósított beruházások kivitelezéséhez a szükséges forrásokat idén
is biztosítottuk. Költségvetésünket
és gazdálkodásunkat úgy terveztük,
hogy a kiírásra kerülő pályázatokhoz
a szükséges önrész biztosítására, a
szakhatósági engedélyek beszerzésére, a tervdokumentációk elkészíttetésére, a fedezet rendelkezésre álljon.

Pályázati forrásból
és önerőből megvalósított fejlesztések
– fejlesztettük és bővítettük idén
is, a pályázati forrásból megújult
könyvtárunk eszköz- és könyvállományát,
– kijavításra, megszüntetésre kerültek a kátyúk az aszfaltos útjainkon,
– útjavítási munkálatokat végeztünk a földútjainkon tavasszal és
ősszel,
– önkormányzatunk idén is támogatta a 65. életévüket betöltött

Eddig az óvodabővítés, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése és az élhető települések
kiírások jelentek meg ezekben a pályázati kiírásokban.

Óvodabővítés

A Magyar Falu Program keretében útalap került kialakításra a
Kisgergely, Diófa és Arasz utcákban, valamint járdaépítés valósult meg
a Baross Gábor úton.
lakosainkat 3 ezer Ft értékű vásárlási utalvánnyal,
– önkormányzatunk idén is támogatást nyújt, a 2021. november 30án települési lakásfenntartási támogatásban részesülő személyek
részére, 30.000 Ft mértékben
– önkormányzatunk ebben az
évben bevezette az újszülöttek
támogatását, 15 ezer Ft értékű
vásárlási utalvánnyal,
– idén is eredményesen pályáztunk
szociális tűzifa támogatásra, a
pályázaton mintegy 3.314.700 Ft
támogatást nyertünk, amelyből
175 m3 úgynevezett kemény
4

Hamarosan befejeződik a bölcsőde bővítése. A Területfejlesztési Operatív Program keretében elnyert 135 millió Ft forrásból az új bölcsőde
épületének bővítése valósul meg. Két új csoportszoba, kiszolgálóhelyiségek és udvari homokozók kerülnek kialakításra.

Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése

lombos tűzifát vásároltunk. A
tűzifa a jogosultak részére 2022.
február 15-ig kerül kiszállításra.

Magyar Falu Program eredményes
pályázatai

Az óvoda, a hivatal, a piac, és a ravatalozó épületére szeretnénk napelemet elhelyezni.
Korszerűsíteni szeretnénk az óvoda és a Polgármesteri Hivatal gázkazánjait.

– kutyák-macskák ivartalanítása,
– járda építése, amelyet a Baross
Gábor úton valósítottunk meg,
– útalap kialakítása a Kisgergely,
Diófa, Arasz utcákban,
– aszfaltozott út felújítása, amelyet
a Pillangó úton valósítottunk meg.

Az óvodánk épületét 2 csoportszobával és a hozzá kapcsolódó öltöző,
mosdó helyiségekkel szeretnénk bővíteni. Szerencsére rendkívül magas a
gyereklétszám Bocskaikertben, ez indokolja az intézményeink (bölcsőde,
óvoda) épületeinek bővítését is.
Idén is várhatóan 72 gyermek születik településünkön, az óvodánkból
32 gyerek megy iskolába, helyükre
pedig az óvodába 68 gyerek érkezik.

Folytattuk a térfigyelő kamerák telepítését, így a Monostori-Debreceni
út, a Diófa-Debreceni út és a Teleki-Oláh Sándor út sarkára kerültek
térfigyelő kamarák.
5

Élhető település
Ez a legkomplexebb kiírás, melynek
keretében szeretnénk 2 db zebrát kialakítani a 4-es sz. főúton történő biz-
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tonságos átkelés és a buszváróhelyek
biztonságos megközelítésének elősegítése érdekében, a Diófa-Teleki út és
a Monostori-Állomás út útkereszteződésnél.
Szeretnénk további járdákat építeni, pl. a Teleki úton. További felszíni
csapadékvíz-elvezető árkokat kialakítani, pl. a Németh László, Gyöngyvirág, Bodai, Váci Mihály, Diófa, Pipacs utcákban. Amennyiben a kiírás
és a rendelkezésre álló keret engedi,
közvilágítás fejlesztést megvalósítani
bel- és külterületen, valamint a rendezési tervünket módosítani.

közbiztonsági helyzetéről. Itt is szeretném megköszönni Dr. Asztalos János kapitány úrnak és a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság állományában
dolgozó rendőrök áldozatos munkáját. A rendőrség munkájának köszönhetően Bocskaikertben tovább javult
a közrend és közbiztonság helyzete.
Önkormányzatunk honlapján folyamatosan frissülnek az aktuális és
közérdekű információk. Igyekszünk
időben és előre tájékoztatást nyújtani

a lakosság részére, a testületi ülések,
falugyűlés, eboltás, a szelektív hulladékgyűjtés, véradás stb. időpontjáról.
Kérem, látogassák honlapunkat, kövessék figyelemmel az itt és a hirdető
tábláinkon megjelenő információkat!

Rendezvények

Június 4-én a Nemzeti Összetartozás
Napján méltóképen megemlékeztünk
Trianonról.

Belterületi utak
aszfaltozása

A Top Plusz pályázatok keretén belül, várhatóan hamarosan megjelenik a belterületi utcák aszfaltozása
kiírás. Az önkormányzatunk részére
megítélésre kerülő forrás nagyságának megfelelően és az érvényes
útépítési szabványoknak megfelelő
utcáinkban szeretnénk aszfaltozott
felületet kialakítani.

Bocskaikert önálló településsé válásának 28. évfordulója alkalmából október 15-én koszorúzást tartottunk Bocskai István mellszobránál.

Közmunka
program

2021-ben több mint 40 főt tudtunk
bevonni a közmunka programba.
Köszönjük a programban résztvevők
munkáját.

Polgárőrség

Polgárőreink rendszeresen járőröznek a településünkön, melyről a
meghatározott helyeken értesítőt is
hagynak a postaládákban. A polgárőrség és a rendőrség együttműködése példaértékű, a közös munka rendkívül eredményes és hatékony. Az
Országos Polgárőr Szövetségtől és
helyi vállalkozóktól rendszeres támogatás érkezik a helyi polgárőrség
részére. A támogatások üzemanyag
és felszerelés vásárlásra, illetve az
egyesület működésére kerül felhasználásra.
Köszönet polgárőreinknek az ingyen elvégzett szolgálatokért, a polgárőrséget támogató személyeknek,
vállalkozóknak pedig az önzetlen
anyagi és erkölcsi támogatásért.

Térfigyelő kamerák

Folytattuk a térfigyelő kamerák telepítését, így a Monostori-Debreceni
út, a Diófa-Debreceni út és TelekiOláh Sándor út sarkára kerültek
térfigyelő kamarák. Bocskaikertben
2019-től kezdődően, a rendőrséggel
egyeztetett helyszínekre, eddig ös�szesen 32 db térfigyelőkamera került
telepítésre. A lakosság jogkövető
magatartásának, a rendőrség munkájának, a polgárőrség járőrözésének
és a térfigyelő kamerák telepítésének
köszönhetően tovább javult Bocskaikertben a közrend, közbiztonság,
köztisztaság helyzete.

Közérdekű

Önkormányzatunk közmeghallgatást
tartott, ahol a Hajdúhadházi Rendőrkapitányság számolt be Bocskaikert

Önkormányzatunk a Covid-19 járvány miatt a többi rendezvényét csak
korlátozottan tudta megtartani.
Augusztus 20-án megemlékeztünk az államalapításunkról.
Megrendezésre került a Mézfesztivál, a hagyományoknak megfelelően ingyenes gyermekprogramokkal,
fellépőkkel, vásári árusokkal.
Október 15-én megemlékeztünk
Bocskaikert önállóvá válásának 28.
évfordulójáról.
Október 23-án fáklyás felvonulást
szerveztünk és megemlékezést tartottunk a templomban az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából.
A könyvtárban, az óvodában, a
Humánszolgáltató épületében több
játszóház, kézműves foglalkozás,
gyermeknap került megrendezésre.
Köszönet illeti a programokat
megszervező dolgozóink, segítőik, a
programokat megszervező pedagógusok és a képviselő-testületi tagok
munkáját.
Amennyiben a Covid-helyzet engedi, szeretnénk megrendezni a Falukarácsonyt és az adventi ünnepségeinket a templomban.
A piac területen idén is felállításra
kerül Bocskaikert karácsonyfája.

Szőllős Sándor
Megrendezésre került a Mézfesztivál, a hagyományoknak megfelelően
ingyenes gyermekprogramokkal, fellépőkkel, vásári árusokkal. A rendezvényen felléptek: Hevesi Tamás, valamint a Groovehouse együttes.
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polgármester

A könyvtárban, az óvodában, a Humánszolgáltató épületében több játszóház, kézműves foglalkozás, gyermeknap került megrendezésre.
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Jegyzői tájékoztatás
Szavazókörök módosítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Bocskaikert lakosságszámának
folyamatos növekedése miatt, a választójoggal rendelkező választópolgárok száma jelenleg 3075 fő.
A választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 77.§-a értelmében
a szavazókörök számát, sorszámát és
területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási
iroda vezetője (jegyző) határozattal
állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb
ezerötszáz, a központi névjegyzékben
szereplő választópolgár jusson, de
minden településen legyen legalább
egy szavazókör.
A korábbi 2 szavazókör helyett 3
szavazókör került kialakításra az
alábbiak szerint:

01. szavazókör: A szavazóhelyiség
címe: 4241 Bocskaikert, Baross Gábor út 19. (Általános Iskola)

A szavazókörhöz tartozó utcák: Állomás tér, Állomás út, Baross Gábor
út, Borostyán út, Buzogány út, Csillag
út, Debreceni út páros oldala, Etelköz
út, Faragó Sándor út, Fenyves út,
Forrás út, Gohér út, Hadházi utca,
Kerektó út, Kisgergely út, Kulacs út,
Lepke út, Nyárfa utca, Őz út, Pacsirta
út, Poroszlay út, Rigó út, Sólyom út,
Tanító út, Tölgyfa út.
Választópolgárok száma: 1011 fő

02. szavazókör: A szavazóhelyiség
címe: 4241 Bocskaikert, Debreceni út
85. (Bocskaikerti Napsugár Óvoda)

A szavazókörhöz tartozó utcák:
Akácfa utca, Csalogány utca, Dália utca, Diószegi Sámuel út, Dugó
út, Dugovits Titusz utca, Erdő utca,
Eszenyi utca, Farkas köz, Fazekas
Mihály út, Fenyő utca, Galamb út,
Gulyás Pál út, Gyöngyvirág út, Határ
út, Homok utca, Hóvirág utca, Ibolya
utca, Kiskert utca, Kökény sor, Kukorica köz, Külső-Pallagi út, Monostori dűlő, Monostori köz, Monostori
út, Nefelejcs utca, Nyírfa utca, Nyúl
utca, Oláh Sándor út, Orgona sor,
Pallag-Monostor, Pillangó út, Rezeda
utca, Ringló utca, Rózsa sor, Sas utca,
Szép utca, Szolnoki utca, Tavasz utca,

Tűzoltó köz, Vadász utca, Vadkacsa
köz, Viola utca, Virág utca, Zsák utca.
Választópolgárok száma: 1007 fő

03. szavazókör: A szavazóhelyiség

címe: 4241 Bocskaikert, Debreceni út
118. (Bocskaikerti Humánszolgáltató
Központ)
A szavazókörhöz tartozó utcák: Arasz
út, Báthory út, Bodai köz, Bodai út,
Debreceni út páratlan oldala, Dienes
út, Diófa út, Németh László út, Pipacs út, Teleki út, Tsz központ, Váci
Mihály út, Veress Péter út, Vincellér
út, Zelemér út.
Választópolgárok száma: 1057 fő
Valamennyi
mentes.

szavazókör

akadály-

A határozat a www.bocskaikert.hu
honlapon tekinthető meg.
A választás kitűzésétől a választás
napjáig nem lehet a szavazókör sorszámát megváltoztatni, szavazókörbe
sorolt cím besorolását megváltoztatni, továbbá település megnevezésének, közterület nevének és jellegének,
ház számának, épület vagy lépcsőház
jelének megváltoztatását a címnyilvántartásban átvezetni. Az új lakóházak használatbavétele kapcsán a
házszámigényléseiket a fenti határidő figyelembevétel szíveskedjenek
intézni!

Utcák kiszélesítése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elkötelezett a település infrastrukturális
fejlesztése mellett. A Hajdúhadháztól történő leválás óta a korábbi ún.
„dűlőutak” kiszélesítése az egész település érdeke. A település Helyi Építési Szabályzatában és a Szabályozási
tervében került meghatározásra az
utcák kötelező szélessége. Ez a szélesség sok utcában nem biztosított a
korábbi építkezések miatt. A szilárd
útburkolat építése engedély köteles.
Az engedélyező hatóság csak abban
az esetben adja ki az útépítési engedélyt, amennyiben a kellő utcaszélesség az egész utcában biztosított. Így
amíg a kerítések nem lesznek a szabályozási vonalra áthelyezve, illetve
8

a területrészek nem kerülnek az utca
területébe beolvasztásra, nem tud az
önkormányzat pályázatot benyújtani
útépítésre.
Kérjük a lakosságot, hogy segítsék elő az utcák jogszabályban előírt
kiszélesítését azzal, hogy az utcához
szükséges területrészt adják le az önkormányzat részére úgy, hogy a leadott rész bevonásra kerüljön az érintett utca területébe. A területek leadása
előtt minden esetben egyeztessenek
az önkormányzattal. Új építkezések
esetén a kerítés csak a szabályozási
vonalra – az utca előírt szélességének
megfelelő helyre – építhető. Új kerítés építésekor szükséges a közművek
áthelyezése, illetve a közterületre eső
közművezetékek leágazásának megszüntetése, valamint a közterületen
kint lévő régi kerítések elbontása.

Esővíz elvezetése

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
az esővizet mindenki köteles a saját
területén elszikkasztani. Esővizet a
közterületre kivezetni tilos.

„Az egészséges mosolyért”
Rendelőnk ajtaja a hét minden napján nyitva áll!
Hétvégén és ünnepnapokon is!

Nyitvatartás:
Hétfő:
16–18 óráig
Kedd:
15–18:30 óráig
Szerda:
15–18:30 óráig
Csütörtök: 08–18 óráig
Péntek:
09–18 óráig
Szombat: 10–19
óráig
Vasárnap: 10–16
óráig

Cím:

Debrecen
Hadházi u. 8.
Mobil:

+36 30 905 2282

További információ: http://mathefogaszat.hu

Hivatali ügyintézés

Kérjük, hogy ügyintézés céljából az
előírt távolságtartás érdekében szíveskedjenek időpontot egyeztetni az
+36 52 583 450-es telefonszámon.
A Polgármesteri Hivatal épületében
ügyintézés céljából egyszerre 1 fő
tartózkodhat. Kérjük türelmüket és
megértésüket.

Utalványok kiosztása

A 65 éven felüliek részére az utalvány
kiosztását a Humánszolgáltató Központ munkatársai végzik. Az utalvány
munkaidőben, hétfőtől csütörtökig
8-16.00 óra között, pénteken 8-12.00
óra között vehető át a személyi igazolvány felmutatása mellett, illetve
meghatalmazással a Debreceni út
118. sz. alatt.

A Bocskaikerti
Polgármesteri Hivatal
valamennyi dolgozója nevében
Boldog Új Évet Kívánok.
Baloghné Kiss Judit

jegyző

KERT ABC
Minőségi élelmiszerek

üdítő, édesség, tej és tejtermékek, fűszerek ● felvágottak, pékáru,
zöldség-gyümölcs ● hűtött italok, habos kávé ● sörök-bor-pálinka,
minőségi alkohol ● illatszerek, tisztítószerek
● kutya-macska étel ● gázpalackcsere

Nyitvatartás:

Bocskaikert
Homok u. 10.

Hétfőtől Szombatig 6:00 – 20:00
Vasárnap:
7:00 – 19:00
9
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Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ
2021. évi beszámolója
A Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ integrált intézményként
nyolc féle szolgáltatást nyújtott 2021.
év folyamán a Bocskaikertben élők
számára. Az intézmény szolgáltatásai
évről évre bővülnek és megújulnak.

Szolgáltatásaink:

1) család- és gyermekjóléti szolgálat
2) tanyagondnoki szolgálat
3) házi segítségnyújtás
4) szociális étkeztetés
5) idősek nappali ellátása – idősek
klubja
6) Mazsola Családi Bölcsőde és Csillagvirág Családi Bölcsőde
7) Mini bölcsőde
8) területi védőnői ellátás

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
A család- és gyermekjóléti szolgálat
feladatai közzé tartozik a családsegítés, valamint a gyermekjóléti alapellátási feladatok végzése. A szolgálat
munkatársa tanácsadással, információnyújtással, szociális segítő munkával segíti a lakosság szociális helyzetének javulását, valamint a szolgálat
koordinálja az észlelő- és jelzőrendszer működését is.
2021. május 01. napjától új munkatárs látja el a családsegítő feladatokat Gellér Beáta szociálpedagógus
személyében.

A szolgálat elérhetősége
A szolgáltatás címe:
4241 Bocskaikert, Debreceni út 118.
Telefonszám:
+36 20 441 7236
E-mail cím:
csaladsegito1@gmail.com

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

Az ügyfélfogadáson való részvételhez előzetes időpont egyeztetés
szükséges.
A gyermekvédelmi gondoskodás
keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységek ellátása, valamint a gyermek családban
nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a speciális szolgáltatások nyújtása a Hajdúhadházi
Család- és Gyermekjóléti Központ
feladatkörébe tartozik. A központ a
járás valamennyi lakosa részére biztosítja a szolgáltatásokat. Jelenleg
speciális szolgáltatásként a jogi tanácsadás, a pszichológiai tanácsadás
és a készenléti szolgáltatás biztosított
a központ részéről a járás területén.
A készenléti szolgálat célja a
család- és gyermekjóléti központ
nyitvatartási idején kívül felmerülő
krízishelyzetekben történő azonnali
segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.
A készenléti szolgálat igénybe vehető a család- és gyermekjóléti központ ellátási területén (Bocskaikert,
Hajdúhadház, Téglás) élő lakosok
számára.
A készenléti szolgálat telefonszáma:
+36 30 833 0382
amely hívható hétköznapokon
16:00-tól másnap reggel 07:30-ig,
illetve hétvégén péntek 13:30-tól
hétfő 07:30-ig.
A készenléti ügyeletet ellátó munkatársnak személyes intézkedésre nincs
lehetősége, segítséget, tanácsadást telefonon tud nyújtani, amelynek hívása nem ingyenes.
A család- és gyermekjóléti szolgálat a korábbi évekhez hasonlóan az
alapfeladatokon kívüli programokban
is részt vett.
A korábbi évekhez hasonlóan
egész évben folyamatosan gyűjtöttük
az adományokat, amelyeket az egyéni
szükséglethez szabottan juttattunk el
a rászorulókhoz.
Itt szeretnénk megköszönni azoknak a bocskaikerti lakosoknak va10

lamint civil szervezeteknek az adományait, akik a 2021. év folyamán
hozzájárultak a hátrányos helyzetű
családok mindennapjainak segítéséhez. Külön köszönjük az Activus
Egyesület közel 450 000 Ft értékű karácsonyi élelmiszeradományát, valamint az Ica Mama Konyhája karácsonyi adománygyűjtési akciója során
összegyűjtött lakossági adományokat
(kerékpárok, ruhák, játékok), melyek
közel 30 család ünnepét tették örömtelivé.
Intézményünk részt vesz a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal kötött együttműködési megállapodás alapján a szegény, gyermekes
családok és a rászoruló várandós nők
számára történő élelmiszercsomagok
kiosztásában, amely az RSZTOP kiemelt európai uniós projekt keretében
valósul meg.
A pályázati forrásból megépült új
Humánszolgáltató Központ épülete számtalan lehetőséget kínál újabb
szolgáltatási formák bevezetésére,
ifjúsági, családi, közösségi programok megvalósítására. A covid-19 járványból adódó szervezési nehézségek
ellenére több programot is sikerült
megvalósítanunk (családi nap, egész-

Az Activus Egyesület közel
450.000 Ft értékű karácsonyi
élelmiszeradománya 21 család
ünnepét tette örömtelivé.

ségnap, sportnap, kiállítások). Az új
épület egy régóta hiányként jelentkező funkció betöltését is megkezdte a
nyár folyamán. Augusztus végén Ifjúsági nap szervezésével avattuk fel az
új épület közösségi termét, amin több
mint száz fiatal vett részt. Fiatalokból álló kisközösségek kezdeményezésére ősztől ifjúsági klub alkalmak
kerültek megszervezésre, melynek
középpontjában a közösségépítés, a
kulturált szórakozás áll.

Az Ica Mama Konyhája karácsonyi adománygyűjtési akciója során összegyűjtött lakossági adományok is gazdagították a gyermekes családok karácsonyát.

Szeptemberben sokszínű programokkal teli családi napnak adott otthont a
humánszolgáltató központ udvara és épülete.
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Tanyagondnoki
Szolgálat

A Tanyagondnoki szolgálat a külterületeken körzetesítve látja el a munkáját.
1. sz. tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: Rákóczikert
2. sz. tanyagondnoki szolgálat ellátási területe: Monostordűlő
A tanyagondnoki szolgálat fontos szerepet tölt be a család- és gyermekjóléti
szolgálat, a védőnői szolgálat és a házi
segítségnyújtás munkatársainak a külterületekre való eljutásában, valamint
az idősek klubja tagjainak szállításában, programjaik megvalósításában.
A tanyagondnoki szolgálat szükség
esetén segítséget nyújt a külterületen
a ház körüli munkák elvégzésében, az
igénybe vevőt érintő veszélyhelyzet
kialakulásának megelőzésében, a kialakult vészhelyzet elhárításában. Az
elmúlt években több alkalommal is
előfordult, hogy a tanyagondnok munkájával, odafigyelésével életet mentett.
A szolgáltatás feladatai közzé
tartozik az információk gyűjtése és
tájékoztatás a helyben, illetve a legközelebbi településen elérhető szociális és közösségi szolgáltatásokról,
ellátásokról. A tanyagondnok szükség
esetén segíti a külterületi lakos egészségügyi ellátáshoz való hozzájutását
(pl. háziorvoshoz történő szállítás,
gyógyszerek kiváltása, beszerzése és
házhoz szállítása).
Mindezeken kívül részt vesz a
helyi közélet fejlesztésével kapcsolatos tevékenységek (önkormányzati,
intézményi, közösségi programok)
szervezésében, az alkalmakra történő
személyszállításban is.
A tanyagondok elérhetőségei:
Vajas István: +36 20 441 5509
Csányi István: +36 20 441 7092
folytatás a 10. oldalon
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Házi segítségnyújtás

Családi bölcsőde
és Mini bölcsőde

Jelenleg a jogi szabályozásnak megfelelően a házi segítségnyújtás keretében két szolgáltatási altípus kerül megkülönböztetésre a nyújtott
tevékenységek mentén. A szociális
segítés és a személyi gondozás körébe tartozó tevékenységek elválnak egymástól, amely hatékonyabb
és az igénylő szükséglete alapján
célzottabb szolgáltatásnyújtást tesz
lehetővé, ez által biztosítja, hogy
az igénybevevők szükségleteihez
illeszkedő szolgáltatásnyújtás történjen, továbbá minél hosszabb ideig az otthonukban maradhassanak a
segítségre szoruló személyek. A jogszabályi változások előírják, hogy a
személyi gondozás körébe tartozó
feladatokat csak szakképzett gondozó végezheti, míg a szociális segítés feladatai közfoglalkoztatásban
részt vevő személlyel is biztosítható, amennyiben belső intézményi
képzésben részesült. Bocskaikert
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján a
magasabb gondozási szükségletű
személyi gondozást igénylő személyek számára ingyenes a szolgáltatás, míg az alacsonyabb szükségletű
szociális segítést igénybevevőknek
300 Ft+ ÁFA/óra térítési díjat kell
fizetni a szolgáltatásért. Jelenleg három fő szakképzett gondozó látja el
a házi segítségnyújtás feladatait.
A szeptemberben megrendezett egészségnapok keretében a felső tagozatos
diákok újraélesztés oktatáson vettek részt. A felnőttek számára pedig prevenciós célú egészségügyi szűréseket szerveztünk.

Szociális étkeztetés
A szociális étkeztetés célja, hogy
napi egyszeri meleg étkezést biztosítson azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik koruk, egészégi
állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk
miatt önmaguk, illetve eltartottjaik
részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Ez
az ellátási forma jelenleg a hét 5
munkanapján biztosít ebédet az arra
rászorulóknak. Az étkezés szolgáltatása a községben működő általános
iskola főzőkonyhájáról történik. A
lakosság ellátási igényeihez igazodva házhoz szállítják, vagy ételhordóban elviheti az ellátást igénybe vevő
vagy segítője. Az étkezés személyi
térítési díja jövedelemfüggő.

A Humánszolgáltató Központ új épülete egy régóta hiányként jelentkező funkció betöltését is megkezdte a nyár folyamán. Augusztus végén
Ifjúsági nap szervezésével avattuk fel az épület közösségi termét, amin
több mint száz fiatal vett részt.
12

A gyerekek örömére 2021-ben is ellátogatott a bölcsődébe a Mikulás.
13

Az intézmény összesen 29 férőhelyen biztosít bölcsődei ellátást a településen. Bocskaikertben a Mazsola
Családi Bölcsődében és Csillagvirág
Családi Bölcsődében és a Mini Bölcsődében történik a három éven aluli
gyermekek napközbeni ellátása. A
bölcsődei férőhelyek kihasználtsága
2021. évben is 100% volt. A jelenlegi
29 férőhely hosszútávon nem elégíti
ki a jelentkező szükségleteket, ezért
az önkormányzat pályázati forrásból
újabb 14 férőhellyel bővíti a mini
bölcsődét, amely elkészült az év folyamán, és jelenleg a használatbavételi- és működési engedély megszerzéséhez szükséges eljárás zajlik.
A két családi bölcsődei csoport
2021 szeptemberétől az óvoda épületéből elköltözött a Baross Gábor
út 24/B. alatt található új épületbe. A
költözést az óvodai létszám nagyarányú növekedése tette szükségessé.
A bölcsőde alapellátás keretében
életkornak megfelelő napközbeni
ellátást nyújt a gyermekeknek: nevelést, gondozást, felügyeletet, foglalkoztatást és étkeztetést. Segíti a
szülők munkavégzését, munkaerő
piaci visszatérését, képzésen történő
részvételét.
A bölcsődei ellátás alapfeladata
a 3 éven aluli, családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátása,
szakszerű nevelése, gondozása. Bölcsődei ellátás keretében a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a
korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása
is végezhető.
A bölcsődei nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus
31-éig tart.
Bölcsődei ellátás keretében a
gyermek húszhetes korától nevelhető
és gondozható három éves korig a következő feltételekkel:
• Ha a harmadik életévét január 1-je
és augusztus 31-e között tölti be,
az adott év augusztus 31-éig.
• Ha szeptember 1-je és december
31-e között tölti be, a következő
év augusztus 31-éig, ha a szülő,
törvényes képviselő nyilatkozik
arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig
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bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
• Ha a gyermek harmadik életévét
betöltötte, de testi vagy értelmi
fejlettségi szintje alapján még
nem érett az óvodai nevelésre, és
óvodai jelentkezését az orvos nem
javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.
• A bölcsődei ellátásban a sajátos
nevelési igényű gyermek annak
az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.
Bocskaikert Községi Önkormányzat
Képviselő Testületének döntése alapján jelenleg a családi bölcsődében és
a mini bölcsődében gondozási díjat
nem kell fizetni, csak az étkezésért fizetnek térítési díjat a szülők, ami 465
Ft/nap. Ez az összeg szociális rászorultság esetén mérsékelhető, illetve a
jogszabályban előírt kritériumoknak
való megfelelés esetén az étkezés ingyenesen vehető igénybe.
A 2022/2023-as bölcsődei nevelési évre a beiratkozás 2022. május
hónap folyamán lesz, melynek pontos
időpontjáról és módjáról értesíteni
fogjuk az érintett családokat a védőnői szolgálat útján.
A családi és mini bölcsőde napi,
heti és éves programterv alapján működik. Szakmai programunkban fontos szerepet tölt be a mozgás; a készségek és képességek fejlődésének
segítése; a ritmus és a zene; a mese,
valamint a társas kapcsolatok kibontakozásának segítése. Éves programunkba beépültek a hagyományok és
az ünnepek, amelyek jelentős alkalmak a gyermekek és a családi bölcsőde életében. A covid-19 járvány nem
kerülte el a bölcsődei szolgáltatásokat
sem. A pandémia átírta a szabályokat,
ugyanakkor – ha zárt ajtók mögött is
– megvalósultak a hagyományokat
ápoló programjaink.
Az önkormányzat támogatásával
közel 2 millió forint értékben bővült
fejlesztő játékokkal a bölcsőde játékkészlete a gyerekek nagy örömére.
Az év folyamán két alkalommal
sikerült megszerveznünk a „ZENE
BÖLCSI”-t. A korábbi évekhez hasonló
rendszeres alkalmak megszervezése a
mindenkori járványhelyzet függvénye.

Idősek nappali
ellátása

Településünkön 20 férőhellyel működik az idősek klubja. A klub programjai ingyenesek és nyitottak az egész
lakosság számára. A korszerű épület
számtalan új lehetőséget biztosított a
minőségi közösségi élet megéléséhez.
Beindítottuk a Reform Életmód Klubot és a gyógytorna foglalkozásokat
is. A foglalkozások nyitottak, sok szeretettel várunk minden bocskaikerti
idős lakost!
Az idősek nappali ellátása
elérhetősége:
Humánszolgáltató Központ
4241 Bocskaikert, Debreceni út 118.
Az önkormányzat támogatásával 2021. év végén közel két millió forint
értékben bővült fejlesztő játékokkal a bölcsőde játékkészlete a gyerekek
nagy örömére.

A nappali ellátás nyitvatartási ideje:
Munkanapokon
Hétfő:
8.00-17.00
Kedd:
7.30-16.00.
Szerda:
8.00- 16.00
Csütörtök: 7.30.-16.00
Péntek:
7.30.-13.30

Védőnői Szolgálat
Az előző évhez hasonlóan 2021. évben is tovább folytatódott a településünk nagy ütemben történő gyarapodása. A két védőnői körzetben 2021.
évben 70 gyermek született.
Jelenleg 32 várandós kismamát
gondoznak a védőnők, valamint 401
gyermeket látnak el a 0-6 éves korosztályt tekintve. Településünkön az
általános iskolába járó több mint 300
gyermekekkel kapcsolatos iskolavédőnői feladatokat is a körzeti védőnők látják el.
A védőnői szolgálat elérhetősége
Cím:
4241 Bocskaikert,
		
Debreceni út 85.
Telefonszám: +36 20 441 6637
Védőnői tanácsadások időpontja:
Kedd és szerda:
• Terhes tanácsadás: 8.00-10.00
• Csecsemő tanácsadás: 10.00-12.00
• Orvossal tartott tanácsadás (oltások,
vizsgálatok): Szerda: 12.00-13.00

A veszélyhelyzet ideje alatt előzetes
időpontegyeztetés szükséges a tanácsadáson való részvételhez.
Visszatekintve intézményünk egész
éves munkájára elmondhatjuk, hogy
a Bocskaikerti Humánszolgáltató
Központ teljesítette mindazokat a feladatokat, amelyeket a szakmai programjában és az éves munkatervében
lefektetett.
Intézményünk 2022. évben is igyekszik minden lehetőséget megragadni
és mindent megtenni azért, hogy a tőlünk telhető legtöbbet tudjuk nyújtani
szolgáltatásainkkal a település lakosai számára.

Munkatársaim
és a magam nevében
minden bocskaikerti
lakosnak boldog,
egészséges és sikeres
új évet kívánok!
Ráczné Hamerszki Judit Lívia
intézményvezető

A Bocskaikerti

Ökumenikus Templom
miserendje

Római Katolikus szentmisék
Minden vasárnap 8.00 órától
Tartja: Tóth László plébános

Görög Katolikus szentmisék
Minden vasárnap 9.00 órától
Tartja: Urgyán Antal parochus

Református istentiszteletek
Minden vasárnap 10.15 órától
Tartja: Miklós László lelkész
Szeretettel hívjuk, várjuk
gyülekezeti alkalmainkra
a Bocskaikerti Ökumenikus
Templomba.

Településünkön 20 férőhellyel működik az idősek klubja. A klub programjai ingyenesek és nyitottak az egész lakosság számára. Beindítottuk a Reform Életmód Klubot és a gyógytorna foglalkozásokat is. A foglalkozások
nyitottak, sok szeretettel várunk minden bocskaikerti idős lakost!
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Áttekintés a Bocskaikerti Németh László
Általános Iskola és AMI 2021-es évéről

2021 szeptemberében iskolánk is megszervezte a Magyar Diáksport Napját.
A témához kapcsolódóan színes programsorozatot állítottunk össze. Többek
között Oroszné Tóth Anikó és Tomkó Lola 8. osztályos tanulónk jógapózokat mutattak be a gyerekeknek, azok jótékony hatásáról is említést tettek.

A

z év első felében a járványügyi helyzetre való tekintettel
bevezetett intézkedések befolyásolták iskolánk életét. Ebben az
időszakban a rendezvényeink elmaradtak vagy online formában kerültek
megrendezésre. Leghamarabb a nyári
táborokat tudtuk megszervezni. Egy
csoport bentlakásos, öt csoport pedig
napközis táborban vett részt a Csodaszarvas pályázat keretén belül.
A nyári szünetben intézményvezető váltásra került sor, így 2021.
augusztus 16-tól vehettem át a Bocskaikerti Németh László Általános
Iskola és AMI vezetését. Igyekszem
jó kapcsolatot ápolni a település intézményeivel, azoknak vezetőivel. A
Hajdúböszörményi Tankerületi Központ, valamint a Bocskaikert Község Önkormányzatának teljeskörű
támogatását élvezem. Munkánk magas színvonalú végzéséhez minden
rendelkezésükre álló eszközt és segítséget megkapunk. A kedvező járványügyi helyzet lehetővé tette, hogy
augusztustól kezdődően számos, eddig sajnos elmaradt rendezvényünket
megtartsuk. A teljesség igénye nélkül szeretném Önökkel ismertetni a
2021-es évben elvégzett munkánkat.
Az augusztusi nevelőtestületi
alakuló ülésünkön Kollár Erzsébet
kolléganőm oklevélben részesült
kiemelkedő szakmai tevékenysége
elismeréseként. Több évtizedes pedagógiai munkája során hangsúlyt
helyezett a tehetségkibontakoztatásra
a grafika/festészet területén, valamint

a lemaradó tanulók felzárkóztatásának megsegítésére is. Prof. Dr. Kásler
Miklós miniszter úr által megítélt díjat Tóth Lajos Árpád úr, a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatója adta át.
2021. szeptember 1-jén 8 órától
tartottuk ünnepélyes tanévnyitónkat.
A közösségi teremben az 1. és 8. évfolyamos tanulók voltak jelen, míg a
többi osztály diákjai online követhették az eseményeket. Az ünnepség keretén belül a 8. osztályos tanulók felkötötték az első osztályos diákoknak
az iskolai nyakkendőt és sálat, ezzel
is jelezve, hogy „befogadtuk” őket iskolánkba.
A Méliusz Juhász Péter Könyvtár
jóvoltából két előadást is hallhattunk
Győrffy-Kiss József (John Cure) író,

kriminálpszichológiai szaktanácsadó
előadásában. A 7. osztályos tanulók
a Klímaváltozásról, míg a 8. évfolyamos diákok az Internet veszélyeiről
gazdagíthatták tudásukat. Mindkét
téma a környezetünket érintő, aktuális kérdést dolgozott fel.
A 2020/21-es tanévtől már hivatalosan is témanap a Magyar Diáksport
Napja, amelyet az idén valamennyi
iskola 2021. szeptember 24-én tartott meg. A témához kapcsolódóan
iskolánk is színes programsorozatot
állított össze. Jelen voltak a DEAC
Kosárlabda Akadémia kosarasai, akik
játékos feladatokkal is készültek a
kisdiákok számára. Oroszné Tóth
Anikó és Tomkó Lola 8. osztályos
tanulónk jógapózokat mutattak be,
azok jótékony hatásáról is említést

2021. szeptember 1-jén tartottuk ünnepélyes tanévnyitónkat. A közösségi
teremben az 1. és 8. évfolyamos tanulók voltak jelen, míg a többi osztály
diákjai online követhették az eseményeket.
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A Zenei világnap alkalmából megrendezett ünnepi koncertünket a Kodály
Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola növendékei, valamint a bocskaikerti Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai színesítették műsorukkal.
tettek, melyet a gyerekek utánozhattak. Az udvaron reggeli zenés torna,
élő csocsó, ugrálóvár, sorversenyek,
futballmeccsek, trambulin várta az
érdeklődő gyerekeket. A kerékpározást kedvelők számára pedig egy
hosszabb biciklitúrát is szerveztünk a
debreceni Nagyerdőre.
Lehetőségünk nyílt részt venni a
Bocskaikerti Humánszolgáltató Központban szervezett Roma-napon. A
rendezvényen a néptánc tanszak tanulói megismerkedtek a roma tánc lépéseivel, jellegzetes hangszereikkel. A
8. évfolyamos tanulók megtekintettek
egy kiállítást a romák szokásairól, hagyományairól, kultúrájáról, valamint
megkóstolták a roma fánkot. Ezt követően Scholtz Róbert Gergely írótól, a „Hegedűvel és puskával” című

könyv szerzőjétől hallgattak meg egy
előadást a romák világháborúban betöltött szerepéről.
Sikeres pályázat keretén belül egy
három napos kétéjszakás osztálykirándulást nyertünk el, melyet Zánkán
töltöttek el a nyolcadik évfolyamos
tanulók. A gyerekek programjaiban
csapatépítő feladatok, tudományos
ismeretterjesztő előadások, földrajzi
ismereteket bővítő túrázások, szórakozást biztosító koncertek is szerepeltek. Lehetőségük nyílt a Tihanyi
Apátság és a Tájházak megtekintésére, sétahajózásra, fürdőzésre a Balatonban. Kirándulást tettek Kékkútra,
ahol a világhírűvé vált ásványvízzel
megtölthették kulacsaikat. Hegyestű
bazaltkúpjainak tetejéről pedig csodálatos panoráma nyílt a Káli-me17

dencére és a Balatonra egyaránt. Felejthetetlen élménnyel gazdagodtak
tanulóink.
A Magyar Népmese Napján megkülönböztetett tisztelettel fordultunk
mind a magyar, mind más népek meséi felé. A 2-4. évfolyamos gyerekek
a Bocskaikerti Községi Könyvtárban
vettek részt egy izgalmas vetélkedőn
Szabó Gyuláné Pál Sarolta könyvtáros
vezetésével. Valamennyi tanuló értékes jutalomban részesült. Az alsó tagozatos tanulók az aula paravánjait gyönyörű meseillusztrációkkal díszítették.
A Zenei világnap alkalmából megrendezett ünnepi koncertünket a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola növendékei,
valamint a bocskaikerti Alapfokú Művészeti Iskola tanulói és tanárai színesítették műsorukkal.
Részt vettünk a Bocskaikerti
Egészségnapokon a Humánszolgáltató
Központban, ahol az egészséges táplálkozásé és életmódé volt a főszerep.
Az alsó tagozatos gyerekek nagy
része ebben az évben is rendelkezik
színházbérlettel a Vojtina Bábszínházba. A színház pótló előadásokat is
tartott azoknak a bérlettel rendelkező
gyerekeknek, akiknek előadásai elmaradtak a pandémia miatt. A társulat
tagjai a fantasztikus színészi alakításokkal, a díszlettel, a zenei részekkel
mindannyiszor elvarázsoltak minket.
A Mi a pálya? műszaki pályaválasztó fesztivál keretén belül az
ország hat városát érintő debreceni
programon vettek részt az érdeklődő
8. évfolyamos diákjaink. A szervezők
látványos, interaktív, élmény alapú
bemutatók segítségével keltették fel
az érdeklődést a pályaválasztás előtt
álló diákokban a műszaki és informatikai pálya iránt. A tanulók az „utcák”
elején megtalálhatták azokat a cégeket, amelyek a műszaki ágazatok kiemelkedő képviselői, míg az „utca”
végén ott álltak azok a középiskolák,
ahol minden tudást megszerezhetnek
majd a különböző szakmák elvégzéséhez. Szintén a pályaválasztást segítette elő a Hello szakma! című rendezvény, mely több mint 70 standdal,
7 konferenciával, 6 helyszínen, interaktív programokkal és modern technikai eszközökkel várta a továbbtanulás előtt állókat. Ezen a programon is
részt vettünk a debreceni Nagyerdei
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Stadionban. A konferencia legfontosabb célja, hogy segítse a továbbtanulók pályaválasztását, betekintést
nyújtson a DSZC széles képzési kínálatába és felvázolja, hogy milyen
sokszínű karrierút áll azok előtt, akik
technikumban vagy szakképző iskolában tanulnak tovább.
Több középiskola részvételével
pályaorientációs napot rendeztünk iskolánkban. Fontosnak tartjuk, hogy a
pályaorientációs tevékenység ne korlátozódjon a 7–8. évfolyamra, hanem
minden életkorban az annak megfelelő formában készítsük fel a tanulókat
a szakmák megismerésére, a továbbtanulásra, életpályájuk megtervezésére. Alsó tagozaton főleg a helyi
üzletekkel, vállalkozásokkal, Polgármesteri Hivatallal, orvosi rendelővel,
illetve az ott dolgozókkal ismertettük
meg a gyerekeket. Felső tagozatos
tanulóink részére pedig nyolc debreceni középiskola készült részletes tájékoztatással, érdekes feladatokkal. A
rendőrség dolgozói izgalmas bemutatóval, ujjlenyomatvétellel színesítették rendezvényünket. Volt diákjaink
is rendszeresen visszajárnak a végzős
tanulókhoz, és tájékoztatják őket személyes tapasztalataikról, a továbbtanulási lehetőségekről. Ezen a napon
került sor rajzpályázatunk eredményhirdetésére is. 51 eredményesen teljesített munkát emelt ki és jutalmazott a
szakmai zsűri.
Te Szedd! – Önkéntesen a tiszta
Magyarországért szemétgyűjtési akció keretében mi is „nagytakarítottunk”. Így a 3-4. évfolyamos diákok
az iskola környéki erdőből és tisz-

Az 1956-os forradalom tiszteletére megrendezett ünnepségünket először
az alsó tagozatos diákok, majd azt követően a felsősök tekinthették meg a
közösségi teremben. Színvonalas műsort láthattunk a 8. osztályos tanulóink előadásában.
tásról egy óra alatt hét zsák szemetet
gyűjtöttek össze. A szemétszedéshez
szükséges eszközöket a szervezet
biztosította. Ökoiskolaként mi mindannyian fontosnak tartjuk, hogy megtisztítsuk szűkebb és tágabb környezetünket.
Az 1956-os forradalom tiszteletére megrendezett ünnepségünket először az alsó tagozatos diákok, majd
azt követően a felsősök tekinthették
meg a közösségi teremben. Színvonalas műsort láthattunk a 8. osztályos
tanulóink előadásában.
A környezettudatos szemlélet formálása végett a szülői munkaközösség papírgyűjtést szervezett, melyen
az osztályoknak lehetősége nyílt a
családokban felhalmozott papírok leadására.
A Lázár Ervin Program keretén
belül tanulóink részt vehettek színházi előadásokon, mesehallgatásokon.

Iskolánk tantestülete részt vett a
III. Tankerületi Innovációs Napon,
mely biztosította a tankerület intézményei között az együttműködést,
valamint a tudásmegosztást.
Tantermi kereteken belül került
megrendezésre a Márton-nap. A Mikulás ünnepséget, valamint az adventi
kézműves foglalkozást is ilyen formában bonyolítottuk le. Az adventi
gyertyagyújtást követő hétfői napokon iskolarádión keresztül tanulóink
műsorral idézték az ünnep hangulatát.
Virtuális keretek között gyújtottuk
meg az aulában elhelyezett adventi
koszorú gyertyáit.

Belgyógyászati vizsgálatok –
fizikális és kiegészítő vizsgálatok
segítségével a különféle betegségek diagnosztizálására és kezelésére nyújtunk lehetőséget.

2021-ben digitális röntgen berendezéssel bővítettük eszközparkunkat, mely lehetővé teszi a
különböző betegségek mélyebbre
ható kivizsgálását

Műtéti ellátás – teljes körűen
felszerelt műtönkben minden
rendelkezésre áll a különböző
lágysebészeti műtétek kivitelezéséhez pl.: ivartalanítás, császármetszés, daganat eltávolítás, traumás műtéti ellátás.

Megindítottuk kardiológiai szak
rendelésünket (szívférgességszűrés, ultrahang, EKG, vérnyomás mérés)

Állatgyógyszertár – állatorvosi
gyógytápok, táplálékkiegészítők,
állatgyógyászati termékek haszonállatok számára is.

Teljeskörű
labordiagnosztika
– gyorstesztek, vérbiokémiai automata, hematológia, vizeletvizsgálat

Fogászati problémák – fogkő
eltávolítás, fogeltávolítás, perio
dontosis kezelése.

Szülészeti, szaporodásbiológiai ellátás – progeszteron szint
mérés, vemhességi ultrahang,
spermavizsgálat
Szaktanácsadás – a helyes tar
tással és táplálkozással kap
csolatos kérdésekben, a betegségmegelőzéssel
kapcsolatos
teendőkben is segítséget nyújtunk.

Ezúton kívánok Önöknek
jó egészséget
és Boldog új évet!

Vakcinázás, microchip beültetés, külső és belső parazitaellenes kezelés, állatútlevél kiállítás

Orbánné Horváth Éva

intézményvezető

Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!

2022-BEN IS SZERETETTEL

Kérjük, amennyiben
lehetőségük adódik,
támogassák adójuk

Bocskaikert Községi Önkormányzat
híreit és információit
keresse honlapunkon!

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

VÁRJUK RÉGI
ÉS ÚJ ÜGYFELEINKET!

Nyitvatartás:

1 %-ával a

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:

Ráció Egyesület

Híreinket keresheti
Bocskaikert Községi Önkormányzat
hivatalos Facebook oldalán is!

működését.

www.facebook.com/BocskaikertKözségi-Önkormányzat-hivatalosoldala-101441891788945

Adószám: 18657614-1-09
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Bőrgyógyászat – citológiai vizsgálatok helyben, videootoszkóp, mikroszkóp.
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12:00 – 19:00
12:00 – 19:00
08:00 – 12:00
12:00 – 19:00
12:00 – 19:00
09:00 – 12:00
zárva
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A Bocskaikerti Napsugár Óvoda
2021-es évének áttekintése

Ó

vodánk a gyermekek nevelésében a családokkal
együttműködve tud hatékony
eredményeket elérni. Gyermekközpontúságunk elviekben és gyakorlatban is megvalósul, nevelőmunkánkat
áthatja a gyermekek egyéni különbözőségének tiszteletben tartása, a
szereteten, őszinte érdeklődésen, az
elfogadáson alapuló nagyfokú tolerancia. A gyermekeknek az óvoda a
második otthonuk, nélkülözhetetlen
a befogadó, a szükségleteiknek minden szempontból megfelelő környezet biztosítása. Lényeges, hogy kiegyensúlyozott, boldog gyermekeket
neveljünk, hiszen így válnak a későbbiekben jó kedélyű, elégedett felnőttekké. Ezt figyelembe véve segítjük
az egészséges testi, lelki, szellemi
fejlődésüket.
Intézményünk öt csoporttal működik, 2021. szeptember 1-jén 137
kisgyermekkel kezdtük el a nevelési
évet. A járvány következtében új eljárásrendek, intézkedések kerültek,
kerülnek bevezetésre. Az ebben való
folyamatos együttműködés a fenntartó, a szülők, gyermekek, az óvoda kollektívája részéről példaértékű.
A 2021-es évre tervezett partnereink
számára nyílt rendezvényeink egy
része elmaradt, ám az óvoda kapuin
belül próbáltuk minél színesebbé tenni a gyermekek hétköznapjait. Változatos tevékenységekkel, élményekkel
biztosítjuk fejlődésük, nevelésük optimális feltételeit. Kiegyensúlyozott,
nyugodt óvodai életet kívánunk teremteni számukra ebben a nehézségekkel teli időszakban is.
Az egészséges életmódra nevelés fontos része óvodánk életének,
változatos programokkal segítjük e
szemlélet formálását. A csoportok januárban az Egészséghét keretein belül gyümölcs-zöldség napot tartottak,
salátákat, turmixokat készítettek, fogyasztottak, melyekhez az alapanyagot a szülők biztosították. A környezettudatos nevelésre nagy hangsúlyt
kívánunk fektetni, a komposztáló
rendszeres használata már beépült a
csoportok szokásrendjébe.

Az egészséges életmódra nevelés fontos
része óvodánk életének, változatos programokkal segítjük e
szemlélet formálását.
A csoportok januárban az Egészséghét
keretein belül gyümölcs-zöldség napot
tartottak,
salátákat,
turmixokat készítettek, fogyasztottak.

Óvodánkban tél elején megkezdtük a
madáretetést, mely a tavasz kezdetéig rendszeres tevékenységünk volt. A
madáretetőket folyamatosan figyeltük,
töltöttük fel eleséggel.

Március 15-re emlékezve, a
szabadságharc hőseinek tiszteletére a Bocskai-szobornál
helyezték el óvodásaink a saját készítésű zászlóikat.

Óvodánk tágas udvara, komplex játékparkja kiváló lehetőségként szolgál
egész évben a mozgás
kielégítésére,
nevelési
céljainknak, feladatainknak
megvalósítására, a
természet változásainak megfigyelésére.
A tél örömeit kihasználva sokat tartózkodtak a gyermekek
a szabadban.

Március 22-én a víz világnapja alkalmából a gyermekek változatos játéktevékenységeken keresztül ismerkedtek meg a víz tulajdonságaival, felhasználhatóságával, tudatosítva ezzel élettani jelentőségét.

Február végén megtartottuk télűző farsangi mulatságunkat. A gyermekek
minden évben nagyon várják ezt az időszakot, az előkészületek, a farsangi
bál maradandó élményt nyújtanak az óvodásaink részére.
20

A Föld napja alkalmából virágokat ültettünk az óvoda udvarára.
21

Óvodánk tágas udvara, komplex
játékparkja kiváló lehetőségként szolgál egész évben a mozgás kielégítésére, nevelési céljainknak, feladatainknak megvalósítására, a természet
változásainak megfigyelésére. A tél
örömeit kihasználva sokat tartózkodtak a gyermekek a szabadban.
Mindennapjainknak fontos része
az állatok szeretetére, védelmére nevelés. Óvodánkban tél elején megkezdtük a madáretetést, mely a tavasz
kezdetéig rendszeres tevékenységünk
volt. A madarakról való gondoskodás
jó lehetőség a különböző fajok megismerésére, a természethez fűződő
pozitív érzelmi viszony alakítására.
A madáretetőket folyamatosan figyeltük, töltöttük fel eleséggel, amelyeket
a gyermekekkel együtt vásároltunk,
készítettünk.
2021. február végén megtartottuk télűző farsangi mulatságunkat.
A gyermekek minden évben nagyon
várják ezt az időszakot, az előkészületek, a farsangi bál maradandó
élményt nyújtanak az óvodásaink
részére. Hagyományainktól eltérően
a járványügyi helyzetre való tekintettel nem tudtuk meghívni a szülőket,
nagyszülőket. A farsang hetében vidám tevékenységek, változatos programok gazdagították a gyermekek
napjait, megismerkedtek a néphagyományokkal, tréfás mondókákat, verseket, dalokat tanultak.
A járványügyi helyzet miatt 2021.
március 8-tól a Kormány az óvodákban rendkívüli szünetet rendelt el. Ennek megfelelően ügyeletet tartottunk
azoknak a gyermekeknek, akiknek a
szülei dolgoztak, így nem tudták megoldani az otthoni felügyeletet. Az óvodapedagógusok ezalatt az időszak alatt
is olyan tevékenységeket szerveztek,
amelyek hozzájárulnak a gyermekek
képességeinek, személyiségének harmonikus, sokoldalú fejlődéséhez. Az
ügyeleti idő alatt is tartottuk a gyermekekkel, szülőkkel a kapcsolatot
zárt Facebook csoportokon keresztül.
Rendszeresen osztottunk meg információkat, meséket, dalokat, kézműves ötleteket, mozgásos videókat.
Március 15-re emlékezve, a szabadságharc hőseinek tiszteletére a
Bocskai-szobornál helyezték el óvodásaink a saját készítésű zászlóikat.
Március 22-én a víz világnapja
alkalmából változatos játéktevékeny-
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ségeken keresztül megismerkedtek a
víz tulajdonságaival, felhasználhatóságával, tudatosítva ezzel élettani
jelentőségét.
Az óvodáskori élmények meghatározóak a gyermekek számára, nem
mindegy, hogy milyen hatások érik
őket a környezet és természet megismerése kapcsán. Legfontosabb törekvésünk a természet szeretetére és
tiszteletére nevelni a gyermekeket.
Ebben az évben először egy egész hét
keretében készültünk a Föld napjára,
hagyománnyá kívánjuk tenni e jeles
napot kisérő programokat, tevékenységeket. A szülők és önkormányzatunk jóvoltából virágokat ültettünk az
óvoda udvarára.
Május 10-én megemlékeztünk a
Madarak és fák napjáról. A gyermekek tartalmas tevékenységeken keresztül szereztek ismereteket a madarakról, táplálkozási szokásaikról,
fészkelő helyeikről, a fák védelmének
jelentőségéről. Szebbnél szebb alkotások születtek ebben a témában, természetesen az újrahasznosítás jegyében.
Új kezdeményezésként Mesevers hetet tartottunk az óvoda nagycsoportosainak, ahová meghívtuk a
tanítónéniket. E program folytatásaként a Bocskaikerti Községi Könyvtárban még két alkalommal találkozhattak a gyermekek és szüleik, ahol
az óvodapedagógusok közreműködésével kézműves foglalkozás, különböző ügyességi játék segítette a
további ismerkedést.
2021. május 26-án megrendeztük
a közlekedési napunkat a Hajdúhadházi Rendőrkapitánysággal együttműködve. Célunk volt az óvodások
biztonságos közlekedésre nevelése,
olyan ismeretekhez juttatása, amelyekkel megalapozhatjuk a balesetmentes közlekedést, szabálytudatuk
kialakítását.
Intézményünk a Bocskaikerti
Községi Önkormányzattal közösen
szervezve 2021. június 20-án várta
óvodásait családjaikkal a gyermeknapi „Ovi-partira”. Nagy örömmel készültünk e napra, hiszen lassan másfél
éve annak, hogy a szülőkkel együtt
megrendezett hagyományos ünnepeink és számos más programunk nem
valósulhatott meg. A délelőtt jó hangulatban telt, településünk aprajának,
nagyjának is feltöltődést, kikapcsolódást jelentett.

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

Májusban megemlékeztünk a Madarak és fák napjáról. Szebbnél szebb alkotások születtek ebben a témában, természetesen az újrahasznosítás jegyében.

A „Szüreti mulatság” programjai keretében a gyermekek többek között
szüreti táncházon vehettek részt.

A Mese-vers hét folytatásaként két alkalommal találkozhattak a gyermekek
és szüleik a Bocskaikerti Községi Könyvtárban, ahol kézműves foglalkozások és ügyességi játékok segítették az ismerkedést.

Májusban közlekedési napot rendeztünk a Hajdúhadházi Rendőrkapitánysággal együttműködve.
22

Az állatok világnapja alkalmából Vendégeink voltak a Hajdúsági Vakvezető- és Segítőkutya Képzésért Alapítvány jóvoltából Lenny és Matyi, gazdáikkal. A Bocskai Állategészségügyi Centrumban a Nagycsoportosaink
többek között végignézték egy terápiás kutya vizsgálatát.
23

Augusztusban a karbantartási szünetben három csoportszoba, gyermeköltözők, mosdók festésére került
sor, így rendezett környezetben vártuk szeptemberben az óvodásokat.
Szüreti mulatságunkon a gyermekek megismerkedtek a szőlő darálásának, préselésének, must készítésének
fortélyaival. Játékos, vicces feladatokban vettek részt csoportonként, ezzel is erősítve az összetartozás érzését. Friss mustot, kalácsot kóstoltak,
szüreti táncházzal zártuk a délelőttöt.
Az állatok világnapja alkalmából szervezett témahét programjai jó
alkalmat kínáltak arra, hogy a gyermekek változatos tevékenységeken
keresztül ismerkedjenek az állatvilággal, állatgondozással. Vendégeink
voltak a Hajdúsági Vakvezető- és
Segítőkutya Képzésért Alapítvány jóvoltából Lenny és Matyi, gazdáikkal.
Négylábú ismerőseinknek a szülők
és a gyermekek adományaival köszöntük meg a délelőtti programot. A
Bocskai Állategészségügyi Centrumba rendszeresen ellátogattunk, kedves
ismerősként fogadják óvodánkat az
itt dolgozók. Nagycsoportosaink az
állatorvossal beszélgettek a felelős
állattartásról, végignézték egy terápiás kutya vizsgálatát. Az állatokkal
való ismerkedés maradandó élményt
nyújtott az óvodások számára.
Az Ákom-BÁkom BÁBcsoport
színvonalas előadásai mindig nagy
sikert aratatnak, ebben az évben három alaklommal is vendégeink voltak
a debreceni művészek.
November 11-én Márton-napi libabált tartottunk. Szent Márton életét
játékos formában elevenítettük fel,
közös tevékenységekkel, sok dallal,
tánccal. Az óvónénik, dajka nénik
meglepték a gyermekeket a Lúdas
Matyi című mese előadásával.
Intézményünk elhivatott a környezetvédelem iránt, ebben igyekszünk
nap mint nap példát mutatni a gyermekeknek, családoknak. A szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékcsökkentés, az
újrahasznosítás fontosságára kívánjuk
felhívni a figyelmet azzal a témahéttel,
amelyet az EWWR, Európai Hulladékcsökkentési Hét idején szerveztünk immár második alkalommal.
December 6-án érkezik hozzánk a
Mikulás. A Hajdúszoboszlói Bigyóka
Társulat zenés produkciója, és az
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óvodapedagógusok mesejátéka teszi
színesebbé ezt a várva várt napot.
Óvodánk fenntartója a Bocskaikerti Községi Önkormányzat karácsonyi
ajándéka csoportonként 50 000 forint,
az ebből vásárolt játékok kerülnek az
óvoda karácsonyfája alá.
Intézményünkben változatos élményeket nyújtó óvodai együttlétet
biztosítunk, ahol a játék mint alaptevékenység a világ megismerésének
leggazdagabb formája, melyben az
értelem, az élmény együtt motiválja a
gyermeket. Közösségünk arra törekszik, hogy érzelmileg meleg, elfogadó,
szeretetteljes légkörben, vidáman töltsék gyermekeink a mindennapokat.
Ennek eredményeként örömmel
értesültünk arról, hogy a Bocskaikerti
Napsugár Óvoda a Jobb Veled Alapítvány által kiírt pályázaton a 20212022-es nevelési évben elnyerte a
Boldog Óvoda címet. Köszönjük a támogatását, együttműködését a Bocskaikerti Községi Önkormányzatnak,
a családoknak, a helyi vállalkozóknak, a Hajdú- Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat dolgozóinak, és
mindenkinek, aki hozzájárult ehhez.

Bocskai Beauty Szalon
„Ahol a szépség testet ölt!”
A 21. század elvárásainak
megfelelően szolgáltatásaim:

A debreceni Ákom-BÁkom BÁBcsoport művészei három alaklommal is
vendégeink voltak 2021-ben. Előadásaik mindig nagy sikert aratatnak.

•
•
•
•
•
•

Szeretettel üdvözlöm minden kedves
meglévő és leendő vendégemet!
Makszimné Lipécz Anita kozmetikus, Pierre
René sminkmester és Image termékspecialista
vagyok. Rendszeresen fejlesztem és bővítem a
szakmai ismeretemet, továbbképzéseken veszek részt, hogy a lehető legjobb megoldással a
legalaposabb segítséget tudjam nyújtani minden vendégemnek. Számomra a szakmai sikert
a pozitív visszajelzések jelentik, a hálás szemek
és szavak az eredményesség megerősítését.

Eredményekben gazdag
új évet kívánok
egy boldog óvoda
nevében!
Gábor Sándorné

intézményvezető

•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 éve élünk Bocskaikertben, 6 éve vezetem a
település szívében lévő Bocskai Beauty Szalont.
A Márton-napi libabálon játékos formában elevenítettük fel Szent Márton
életét sok dallal, tánccal. Az óvónénik, dajka nénik meglepték a gyermekeket a Lúdas Matyi című mese előadásával.

Facebook:
Bocskai Beauty Szalon

Cím:
Bocskaikert, Etelköz út 2.

Tisztelt Támogatóink!

A Bocskaikert Jövőjéért
és Felemelkedéséért Alapítvány

Kérjük, amennyiben lehetőségük adódik,
támogassák adójuk

2021. évre 122.724 Ft szja 1%-ot kapott.

1%-ával

A felajánlás az alapító okiratban foglaltaknak
megfelelően került felhasználásra.

a Bocskaikert Polgárőr Egyesület
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Mobil: Makszimné Lipécz Anita
+36 30 20 443 6845

Szeretettel várok minden szépülni és megújulni vágyó vendéget!
Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!

A szelektív hulladékgyűjtés, a hulladékcsökkentés, az újrahasznosítás fontosságára hívtuk fel a gyermekek figyelmet az Európai Hulladékcsökkentési Hét idején szervezett prograjainkkal.

szolárium (álló, fekvő gép)
szauna, aromaterápia
fogyasztás, masszázs
Relaxinfra szauna, 3D-s infra
méregtelenítés
nyirokcsizma – lábvizesedés megszüntetésére, nyirokpangás kezelésére, anyagcsere
folyamatok gyorsítására, fogyasztásra, méregtelenítésre
TriPollar® rádiófrekvenciás berendezés:
bőrfeszesítésre, fiatalításra, arckontúrozásra
Geneo kezelés: 3 az 1-ben arckezelés
Image termékek (peelingek)
Mavex kéz és láb peeling kezelés
ItalWax szőrtelenítés
lézeres szőrtelenítés
szempilla lifting
henna szemöldök, szempillafestés
Pierre René smink termékek (teszt állvány).

Kérjük, amennyiben lehetőségük adódik,
2022-ben is támogassák adójuk
1 %-ával az alapítvány működését
Adószámunk: 18542929-1-09

működését.

Adószám: 18407897-1-09
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Beszámoló a könyvtár munkájáról

filmet nézett, a nagyobbak előzetes
felkészülés után a népmesék ismeretéből vetélkedtek egymással.
A 2. évfolyam boldog nyertesei
a Bocskaikert Községi Önkormányzat és a Méliusz Könyvtár ajándékait
kapták.
A könyvtár Olvasótermének kialakítására most kerül sor.

K

önyvtárunk a Vincellér utca
20. szám alatt található,
ahol több mint 3000 könyvvel, hangoskönyvekkel és nyolcféle
folyóirattal, internethasználati- és
fénymásolási lehetőséggel várom olvasóimat.
Könyvtárunk fenntartója a Bocskaikert Községi Önkormányzat,
szakmai irányítója a Méliusz Juhász
Péter Könyvtár, így olvasóim könyvtárközi kölcsönzéssel kikérhetik a
Méliusz Könyvtár könyveit is ingyenesen.
A Méliusz Könyvtártól programokat is kapunk. Idén az első előadás
az Ákom-BÁkom BÁBcsoport Csillagszemű juhász meséje a Napsugár
Óvoda gyerekeit szórakoztatta.
Június végén a könyvtár udvarán
felszerelték a könyvkölcsönző automatát, amelyet a kistelepülések közül
másodikként vehettünk át.
Júliusban indultak a nyári foglalkozások gyerekeknek, amelyet a
Bocskaikert Községi Önkormányzat
támogatott. A nyári programokat és
minden könyvtárral kapcsolatos információt a Bocskaikerti Könyvtár
Facebook oldalán osztok meg.
Az első foglalkozáson Porkoláb
Benedek bőrdíszműves segítségével
készítettek karkötőt a gyerekek. A
következő foglalkozáson Pásti Csaba természetfotós és tanár tartott
előadást az itt élő madarakról, és
arról, hogyan gondoskodhatunk róluk. Az előadás után madáretetőt készítettünk. A következő alkalommal
makramé kulcstartók és karkötők
készültek Szokodi Tünde irányításával. Az utolsó alkalommal kavicsot
festettünk.
Szeptember 21-én szintén a
Méliusz Könyvtár segítségével az
általános iskola 8. osztályos tanulói
előadást hallhattak Győrffy-Kiss Józseftől az Internet veszélyei címmel,
a 7. évfolyam a Klímaváltozásról.
Könyvtári órán meglátogattak a 6.
b osztály tanulói, hogy ismerkedjenek
a könyvautomata használatával.
Október elején megtartottuk az
immár hagyományos Népmese Napja
vetélkedőt az iskola alsó tagozatosai
számára. Az első évfolyam mese-

Szokodi Tünde irányításával makramé kulcstartók és karkötők készültek.

A Napsugár Óvoda gyermekeinek örömére a Méliusz Könyvtár szervezésében az Ákom-BÁkom BÁBcsoport tartott előadást.

Jelenlegi
és leendő olvasóimnak
és településünk minden
lakójának békés, boldog
új esztendőt kívánok.
Szabó Gyuláné Pál Sarolta
könyvtáros

Könyvkölcsönző automatát kapott a település június végén

Szeptemberben a Méliusz Könyvtár segítségével az általános iskola 7. és
8. osztályos tanulói előadást hallhattak Győrffy-Kiss Józseftől az internet
veszélyeiről és a klímaváltozásról.

A nyári, gyermekeknek szóló foglalkozások utolsó alkalomán kavicsot festettünk.

Porkoláb Benedek bőrdíszműves segítségével készítettek karkötőt a gyerekek egy nyári foglalkozáson.

Pásti Csaba természetfotós és tanár tartott előadást az itt élő madarakról, és
arról, hogyan gondoskodhatunk róluk.
26

A könyvautomata használatával ismerkedtek a 6. b osztály tanulói.

Októberben a Népmese Napja alkalmából megrendezett vetélkedőn a 2.
évfolyam boldog nyertesei a helyi önkormányzat és a Méliusz Könyvtár
ajándékait kapták.
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A Népmese Napja rendezvényen az
első évfolyam mesefilmet nézett,
a nagyobbak előzetes felkészülés
után a népmesék ismeretéből vetélkedtek egymással.

Nagy László

ADJON AZ ISTEN
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét.
üres vékámba,
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne düljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet –
nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel: 52/219-489
e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu; szamlazas@hhgkft.hu;
web: www.hhgkft.hu

Szelektív hulladékgyűjtés
szállítási időpontjai 2022-ben
BOCSKAIKERT

SZELEKTÍV
(sárga)

BIO
(barna)

ÜVEG

JANUÁR 28.
FEBRUÁR 25.
MÁRCIUS 25.

FEBRUÁR 25.
MÁRCIUS 25.
ÁPRILIS 08.

ÁPRILIS 22.

ÁPRILIS 22.
MÁJUS 06.

MÁJUS 20.

MÁJUS 20.
JÚNIUS 03.

JÚNIUS 17.

JÚNIUS 03.

JÚNIUS 17.
JÚLIUS 01.

JÚLIUS 15.

*

JÚLIUS 15.
JÚLIUS 29.

AUGUSZTUS 12.

AUGUSZTUS 12.
AUGUSZTUS 26.

SZEPTEMBER 09.

AUGUSZTUS 26.

SZEPTEMBER 09.
SZEPTEMBER 23.

OKTÓBER 07.

Sikerekben gazdag
Boldog Új Évet kíván
Szőllős Sándor polgármester
Baloghné Kiss Judit jegyző
és Bocskaikert Községi
Önkormányzat
képviselő-testülete!

OKTÓBER 07.
OKTÓBER 21.

NOVEMBER 04.

NOVEMBER 04.
NOVEMBER 18.

DECEMBER 02.

NOVEMBER 18.

DECEMBER 02.

DECEMBER 30.

Szállítási napokon a hulladékot reggel 6 óráig kérjük
kihelyezni a közterületre!
Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Bocskaikert Község Önkormányzatának Lapja

A kiadó neve és címe: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület képviseletében Szőllős Sándor polgármester
4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. A szerkesztőség vezetőjének neve: Szőllős Sándor
Nyomdai munkálatok: Center-Print Nyomda Kft. – Debrecen

