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Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!
Kedves Olvasók!

Mozgalmas időszak van mö-
göttünk, egy világpolitikai 
és belföldi eseményekkel 

telített másfél év, ezért jogosan vá-
gyunk mindannyian békés és boldog 
Karácsonyra.

Az európai mércével is kimagasló 
gazdasági teljesítmény imponáló mu-
tatókat hozott, de természetesen nem 
ezen mérjük le elégedettségünket, 
vagy éppen az ellenkezőjét, amikor a 
mi eltelt egy évünkre gondolunk.

Az emberi élet sokkal több attól, 
mint amit az eszeveszetten rohanó vi-
lág felénk diktál, szerencsére meg van 
még bennünk és még mindig műkö-
dik az érzékünk, ami segít eligazodni, 
kiválogatni a fontosat a haszontalan-
tól, még akkor is, ha korábban sokkal 
stabilabban is működött.

Mégsem kerülhetjük el a telepü-
lések életét befolyásoló önkormány-
zati választások eredményének és 
jelentőségének rövid elemzését, mert 
kihatással van ránk, figyelmeztet és 
inspirál.

A fővárosban különösen és né-
hány nagyobb város eredményeiből 
világossá vált, hogy a politikai hata-
lom megszerzése érdekében ma már 
bárki bárkivel összefog, egyáltalán 
nincs jelentősége a világnézetének, 
vallásának, éltfelfogásának vagy ér-
tékrendjének. Egyetlen közös céljuk 
a zsákmányszerzés lehetőségének 
kiaknázása, nem a törődés az ország 
és lakóinak sorsával. A magyar vidék 
döntő hányada azonban nem esett ál-
dozatául a szokatlan és az eddigi po-
litikáról alkotott ismereteinktől merő-
ben eltérő emberi magatartásnak.

Fontos üzenet ez a kormány zó
pártoknak, amit vétek lenne rosszul 
értelmezni, vagy nem kellő figyelem-
mel és komolysággal reagálni.

Az üzenet ugyanis arról szól, 
hogy az országrészek és települése-
ken élő közösségek nem értékelik 
egyformán a kormányzati teljesít-
ményt, nem értékelik egyformán a 
korábban nem tapasztalt támogatá-
sokat és gesztusokat sem, a megszo-
kottá váló biztonságot az élet min-
den területén evidensnek, magától 
értetődőnek tartják.

Holott egyáltalán nem lett biz-
tonságosabb Európa, érkezik az 
újabb, szokás szerint a tengeren túl-
ról érkező mesterségesen gerjesztett 
gazdasági válság és a közösségek, 
társadalmak szétszakításának, meg-
osztottságának folyamata inkább 
gyorsult.

Előzőekhez igazodva megállapít-
ható, hogy a vidéken lakók hálásak a 
fejlettségbeli különbségek enyhítése 
és a felzárkóztatás érdekében hozott 
intézkedésekért, ellentétben a fővá-
ros telhetetlen és ellenőrizhetetlen 
forrásigényével.

A 2014 és 2020 közötti uniós 
pénzügyi ciklus uniós és hazai forrá-
sainak eredményeként a Budapesten 
megvalósuló beruházások összértéke 
megközelítően 7 ezer milliárd forint, 
az összes többi településen Magyar-
országon ez a szám legfeljebb 4,6 
ezer milliárd forint lehet.

Ezért csak a megyeszékhelyünk-
nek a történelmi jelentőségéhez és 
elfoglalt helyéhez végre igazodó 
erősödése emelkedik ki a régióból, 

valójában alig érezhető a fejlettségi 
szintek közeledése, mert Budapest 
és agglomerációja lényegesen gyor-
sabban halad.

Ezért a következő években a 
magyar vidék politikusainak köte-
lessége és felelőssége lesz a lobby
erejük összerendezése, a települések 
szorosabb együttműködése, határo-
zott fellépés, a fejlesztési források 
megszerzése a gazdasági, társadalmi 
felzárkóztatás érdekében. Jelentős 
és érezhető javulásnak kell bekö-
vetkezni számos területen már az 
Új Évtől kezdődően, mert különben 
a könnyen hergelhető és heccelhető 
közösségek elvesztik józanságukat 
és indulatból hoznak döntéseket.

A keleti régió és a motorja, Deb-
recen egységes és erős, helyén van 
az esze a közösségeknek jól tudják, 
csak azokra számíthatnak, akik nap 
mint nap bizonyítják, hogy értük és 
velük dolgoznak annak érdekében, 
hogy lakhelyük számunkra továbbra 
is a legjobb hely legyen a világon.

Békés, Boldog
Karácsonyt

és Egészségben,
Sikerekben Gazdag
Új Évet Kívánok!

Tasó László
országgyűlési képviselő

Tasó László
országgyűlési képviselő Polgármesteri beszámoló 

a 2019-ben végzett munkáról és a 2020-as fejlesztésekről

Bocskaikert idén ünnepelte ön-
állóvá válásának 26. évfordu-
lóját. Rendkívül büszkék va-

gyunk az önállóvá válásunk óta eltelt 
időszakban megvalósított fejlesztése-
inkre, beruházásainkra, településünk 
fejlődésére.

Köszönettel tartozunk azoknak az 
embereknek a munkájáért, akiknek 
Bocskaikert önállóvá válása, és az el-
telt 26 év fejlődése köszönhető.

Költségvetés
Önkormányzatunk költségvetése 2019
ben nagyságrendileg 450 millió Forint 
volt. A beadott pályázataink többsége 
sikeres és eredményes volt, az elnyert 
pályázati támogatásokkal együtt költ-
ségvetésünk mintegy 1.3 milliárd Fo-
rintra emelkedett.

Önkormányzatunknak a kötelező 
feladatok ellátásához, az intézménye-
ink működtetéséhez, a saját erőből 
megvalósított beruházásaink kivite-
lezéséhez szükséges fedezetet idén is 
sikerült biztosítanunk. Költségveté-
sünket idén is úgy terveztük, gazdál-
kodásunkat úgy alakítottuk, hogy a 
megnyert pályázatokhoz – a szükséges 
önrész biztosítására, a szakhatósági 

engedélyek beszerzésére, a tervdoku-
mentációk elkészíttetésére és a beru-
házásokhoz kellő terület megszerzésé-
re – a fedezet rendelkezésünkre álljon.

Egyre több fiatal család választja 
tudatosan lakóhelyül Bocskaikertet. 
A kormány kedvező családpolitikai 
támogatásainak köszönhetően, egyre 
több új lakást építenek vagy vásárol-
nak Bocskaikertben.

Önkormányzatunknak kihívást és 
egyben nagy feladatot jelent, hogy az 
intézményeink kapacitását, az egyre 
növekvő gyerek és felnőtt létszámhoz 
igazítsa.

Rendezvényeinket a lakosság ré-
széről egyre nagyobb elismerés és 
látogatottság övezi.

Külön köszönet a rendezvényein-
ken fellépő óvodásoknak, iskolások-
nak, felnőtteknek és az őket felkészí-
tő pedagógusoknak.

Áldozatos munkájukért külön 
köszönet és elismerés jár a rendez-
vényeink szervezésében és lebonyo-
lításában részt vevő Bocskaikerti 
Humánszolgáltató Központ dolgozó-
inak, a rendezvényeink megvalósítá-
sába bekapcsolódó dolgozóinknak és 
a polgárőröknek.

Rövid visszatekintés a 2019-
ben megvalósult fejleszté-
sekre, eredményekre

Idén is sikerült pályázati forrásból és 
önerőből, fejlesztéseket, beruházáso-
kat megvalósítanunk.
• kijavítottuk az aszfaltos útjainkon 
lévő kátyúkat,
• útjavítási munkálatokat végeztünk a 
földútjainkon,
• fejlesztettük, bővítettük könyvtá-
runk eszköz és könyvállományát,
• önkormányzatunk 3000 Forint ér-
tékű vásárlási utalványt adott a 70. 
életévüket betöltött lakosaink részére,
• eredményesen pályáztunk ismét a 
szociális tűzifa programban, amely 
eredményeként 206 m3 tűzifát nyer-
tünk, és osztunk ki a rászorulók kö-
zött,
• több mint 40 főt tudtunk idén be-
vonni a közmunka programba,
• virágokat és fákat ültettünk tavasz-
szal és ősszel a közterületeinken és a 
temetőben,
• növényeket és facsemetéket osztot-
tunk ingyenesen tavasszal és ősszel a 
lakosság részére.

A 2019es év legjelentősebb beruházása. A Debreceni úton megvalósult fejlesztés eredményeként létrejövő mini 
bölcsőde újabb férőhelyeket és egy magasabb színvonalú szolgáltatást tesz elérhetővé a családok számára. A Humán 
Szolgáltató Központ új és korszerű épülete szintén a szolgáltatásokat igénybe vevők színvonalas ellátását segítik.
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Máris lehetőség nyílik arra, hogy a bölcsőde új épületét újabb férőhelyek-
kel növeljük. A fenti látványterevek alapján létrejövő bővítés 135 millió 
forintból valósul meg 2020ban.

Több mint 700 millió 
forint fejlesztésekre
Megnyert pályázataink
Sikeresen és eredményesen pályáz-
tunk a TOP és VP pályázati felhívá-
sokon.

Büszkék vagyunk arra, hogy beru-
házásaink:
• szükségesek,
• meglévő hiányt pótolnak,
• rövid és hosszú távon is fenntart-

hatók,
• új intézményi épület kialakítását 

eredményezik.
A megnyert pályázatok közbeszerzési 
eljárásai eredményesek voltak. Ennek 
alapján aláírásra kerültek a kivitele-
zési szerződések.

2019-ben az alábbi beruházások 
kerültek megvalósításra:
• bölcsőde építése,
• Bocskaikerti Humánszolgáltató 

Központ új intézményi épületének 
kialakítása,

• idősek klubja – könyvtár épületé-
nek külső felújítása,

• kerékpárút felújításépítés,
• piac építése,
• belterületi aszfaltos utak felújítása,
•  zártkerti út felújítása (Rákóczi

kertben a Pacsirta út).
A Magyar Falu Program keretében a 
kormány pályázatokat írt ki az 5000 
fő alatti települések számára.
Az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:
• önkormányzati tulajdonú utak fel-

újítása,
• eszközfejlesztés belterületi közterü-

let karbantartása,
• óvoda udvar fejlesztése,
• falués tanyagondnoki szolgálat tá-

mogatása,
• temető fejlesztése,
• polgármesteri hivatal fejlesztése.
Megnyert pályázatok, amelyek 
2020-ban kerülnek megvalósításra
• felszíni csapadékvízelvezetés (100 

millió Ft),
• az új bölcsőde épületének bővítése 

(135 millió Ft),
• óvoda udvar fejlesztése (5 millió Ft),
• temető fejlesztése (5 millió Ft),
• játszótér kialakítása az Oláh Sándor 

út mellett (16 millió Ft),

• rendezvények szervezése Bocskai-
kertben (2.5 millió Ft).

További tervek
Térfigyelő kamerákat telepítettünk a 
főtérre, a játszótérre, a kondi parkba 
és a temetőbe. További kamerákat kí-
vánunk telepíteni a Rákóczikertben 
és a Monostordűlőben található kon-
ténerek közelében és a belterület több 
pontjára.

Közlekedési tükröket helyeztünk 
el a balesetveszélyes kereszteződé-
sekben, további tükrök telepítését 
tervezzük.

Útalapot építettünk önerőből a Pi-
pacs utcában mintegy 21 millió Ftból, 
további utcákban kívánunk útalapot 
építeni az önkormányzati ciklusban.

Várjuk a további pályázati kiíráso-
kat, elsősorban aszfaltozott utak és jár-
dák kialakítására szeretnénk pályázni.

Közérdekű
Önkormányzatunk honlapját folya-
matosan fejlesztjük, az ott található 
fontos és közérdekű információkat 
frissítjük.

Időben tájékoztatást nyújtunk a 
lakosság részére a testületi ülések, 
falugyűlés, eboltás, a szelektív hulla-
dékgyűjtés, véradás stb. időpontjáról.

Kérem, látogassák honlapunkat, 
kövessék figyelemmel az itt és a hir-
dető tábláinkon megjelenő informáci-
ókat!

Polgárőrség
Rendszeresen járőröznek a polgár-
őreink településünkön, melyről – a 
meghatározott helyeken – értesítőt is 
hagynak a postaládákban. A polgár-
őrség és a rendőrség együttműködése 
példaértékű, a közös munka rendkí-
vül eredményes és hatékony. Az Or-
szágos Polgárőr Szövetségtől és helyi 
vállalkozóktól rendszeres támogatás 
érkezik a helyi polgárőrség részére. 
A támogatások üzemanyag és felsze-
relés vásárlásra, illetve az egyesület 
működésére kerülnek felhasználásra.

Köszönet polgárőreinknek az in-
gyen elvégzett munkájukért, a polgár-
őrséget támogató személyeknek, vál-
lalkozóknak pedig az önzetlen anyagi 
és erkölcsi segítségükért.

Szőllős Sándor
polgármester

Bocskaikert Községi Önkormányzat a Magyar Falu 
Program „Temető fejlesztése” című alprogram (a ki-
írás kódszáma: MFPFFT/2019) keretében 4.416.438 
forint vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből a 
bocskaikerti köztemetőt fejlesztjük. A pályázati forrás-
ból az alábbi fejlesztéseket végezzük el:

• a kerítés dróthálójának cseréje acélhálós
kerítésbetétekre,

• az utcafronti vaskerítés festése,
• kültéri padok elhelyezése,
• térfigyelő kamerarendszer telepítése.

A temető fejlesztése
a Magyar Falu Program keretében

Bocskaikert Községi Önkormányzat a Magyar Falu 
Program „Óvodaudvar” című alprogram (a kiírás 
kódszáma: MFPOUF/2019) keretében 4.999.228 fo-
rint vissza nem térítendő támogatást nyert, melyből a 
Bocskaikerti Napsugár Óvoda udvari játékainak a szá-
mát bővítjük.

Az óvodaudvar 
játékainak bővítése
a Magyar Falu Program keretében

2019. október 13án önkormányza-
tunknál rendben lezajlottak a helyha-
tósági választások.

A választáson 2 polgármesterje-
lölt, és a 6 képviselői posztra 14 je-
lölt indult. A 14 képviselőjelöltből az 
egyéni listás szavazás eredményeként 
a 6 legtöbb szavazatot kapott jelölt 
jutott mandátumhoz. A 6. mandátum 
sorsa – szavazategyenlőség miatt – 
sorsolással dőlt el.

Bocskaikertben a névjegyzékbe 
felvett választópolgárok száma 2.865 
fő volt, és 1.407 személy jelent meg 
október 13án szavazni. Ez a válasz-
tók 49,11 %a.

A polgármesterjelöltek közül – 
723 érvényes szavazattal – Szőllős 

A helyhatósági választásokról
szóló tájékoztató
Tisztelt bocskaikertiek!

Sándor, a FIDESZKDNP jelöltje lett 
Bocskaikert régiúj polgármestere.

A képviselőtestület első 5 helyére 
ugyancsak FIDESZKDNP jelölt ka-
pott bizalmat:
• Fási Ágnes 663 szavazattal,
• Kiss Tibor 629 szavazattal,
• Dr. Tarcali Gábor 577 szavazattal,
• Komáromi Ferenc 568 szavazattal,
• Záhonyi László 566 szavazattal,
• Szilágyi Gyöngyi független jelölt 
553 szavazattal került be.

A Választási Bizottság határozatai 
ellen fellebbezés, bíróisági felülvizs-
gálati kérelem nem volt, így a pol-
gármester és a képviselők választási 
eredménye október 17én jogerőre 
emelkedett.

A mandátumok kiosztására 2019. 
október 24én, a képviselőtestület 
alakuló ülésén került sor. Ekkor kezdte 
meg munkáját az új képviselőtestület.

A képviselőtestület tagjai közül 
alpolgármesternek Dr. Tarcali Gábort 
választotta meg.

Az alakuló ülésen felül lett vizs-
gálva a szervezeti és működési sza-
bályzat, melynek eredményeként egy 
új bizottság, az Oktatási és Nevelési 
Bizottság megalakításáról döntöttek. 
Az új bizottság elnöki feladatait Fási 
Ágnes képviselő asszony látja el.

Bocskaikert, 2019. december 10.
Baloghné Kiss Judit

HVI vezető, jegyző
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A Bocskaikerti Polgármesteri
Hivatal tájékoztatója

Ügyeleti nyitvatartás
az ünnepi időszakban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 
2019. december 23tól 2020. január 1ig

a Polgármesteri Hivatal 
igazgatási szünet 

miatt zárva tart.

Ügyeletet biztosítunk:
2019. december 23. (Hétfő):  8.00 – 10.00
2019. december 30. (Hétfő):  8.00 – 10.00

óra között.

Első munkanap és pénztári nyitvatartás:
2020. január 2.

Baloghné Kiss Judit 
jegyző

A Polgármesteri Hivatal 
ügyfélfogadási rendje:

– hétfő:  7.30 - 17.00 óráig
– szerda:  7.30 - 12.00 óráig
– csütörtök: 7.30 - 12.00 óráig

A polgármester és jegyző 
ügyfélfogadási rendje:

– Polgármester: hétfő: 7.30 - 12.00 óráig
– Jegyző:          hétfő: 7.30 - 12.00 óráig

Pénztár ügyfélfogadási rendje:
– hétfő:    9.00 - 12.30 óráig és
  13.00 - 16.00 óráig
– szerda:    9.00 - 12.00 óráig
– csütörtök:   9.00 - 12.00 óráig

Az építéshatósági ügyintéző 
ügyfélfogadási rendje:

– szerda: 7.30 - 10.00 óráig

HajdúBihar megye minden településén a lakosság tu-
lajdonában lévő ingatlanok és a társasházak égéster-

mékelvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát a katasztró-
favédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei 
végzik el. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéménysep-
rés területén végbement változásokra, még sokan nem is-
merik pontosan a szabályokat.

A kéményseprők szempontjából az ügyfeleket két nagy 
csoportba lehet sorolni: a családi házban és a társasházban 
élőkre. Mindkét csoport tovább osztható két másikra: ahol 
nincs bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van.
•  Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve gazdál-

kodó szervezet, annak a kéményseprés önkéntes és in-
gyenes. A kéményseprő akkor jön, amikorra a kémény-
tulajdonos időpontot foglal. Noha már nem kötelező 
a vizsgálat, érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő 
fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket kétévente 
megnézetni szakemberrel. Az időpont egyeztetését a kö-
vetkező linken – http://kemenysepres.katasztofavedelem.
hu/ugyfelszolgalat –, vagy a 1818-as telefonszámon a 
9-es 1-es melléken lehet kezdeményezni.

•  Abban az esetben, ha a családi házba gazdálkodó szerve-
zetet jegyeztek be, akkor a kéményseprés megrendelése 
kötelezettség. Attól függően, hogy milyen fűtőeszköz 
van a kéményhez csatlakoztatva egy vagy kétéven-
te kell ellenőriztetni, és ezért fizeti is kell. Ezen a lin-
ken – http://kemenysepres.katasztrofavdelem.hu/hirek/
tajekoztato/35 – a település irányítószámának megadá-

sával elérhetővé válik azon kéményseprőcégek listája, 
amelyek egyikétől meg kell rendelni a munkát.

• Aki társasházban él és oda nincs cég bejegyezve, ahhoz 
kérés nélkül érkezik a kéményseprő és két időpontot 
ajánl, amelyben ingyen elvégzi az ellenőrzést. A társas-
házak éves sormunkatervei itt találhatók megyék sze-
rinti bontásban: http://kemenysepres.hu/tevekensegek/
sormunkaterv-2020

• Aki pedig társasházban él, de a lakásába gazdálkodó 
szervezet van bejegyezve, ahhoz kijön a kéményseprő 
megrendelés nélkül, de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak 
saját kéménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a tár-
sasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, akkor a munka 
rá eső részét kell kifizetnie, például egy tízlakásos ház-
ban a teljes munkadíj tizedét.

A tűzmegelőzés és a szénmonoxidmérgezéssel járó bal-
esetek megelőzése területén bizonyított a kéményseprők 
rendszeres ellenőrző munkájának fontossága. A szakem-
berek modern eszközöket, műszereket használnak, és a 
tűzmegelőzésen energetikai, légellátási,, tüzeléstechni-
kai, környezetvédelmi tanácsokkal is ellátják az ügyfele-
ket. Ha nincs semmilyen probléma, egy égéstermék elve-
zető teljes nyomvonalának szemrevételezése és műszeres 
ellenőrzése 30 percet vesz igénybe. Ha a kéményt tisztí-
tani kell, valamivel hosszabb időbe telik, de a biztonság 
megéri a ráffordított időt. A munka elvégzéséről és az 
eredményről minden esetben tanúsítvány készül, ennek 
egy példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon sze-
repel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is kell kapni, a 
problémát minél hamarabb, de legkésőbb a következő el-
lenőrzésig szakemberrel ki kell javíttatni.

Kéményseprési kisokos
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Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ
2019. évi beszámolója

A Bocskaikerti Humánszolgál-
tató Központ integrált intéz-
ményként a következő szol-

gáltatásokat nyújtotta Bocskaikertben 
a 2019. év során:
• szociális étkeztetés,
• házi segítségnyújtás,
• tanyagondnoki szolgáltatás
  (2 körzet),
• nappali ellátás – Idősek Klubja,
• család és gyermekjóléti szolgálat,
• családi bölcsőde (Mazsola Családi 

Bölcsőde és Csillagvirág Családi 
Bölcsőde),

• területi védőnői ellátás (2 körzet).

Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat
A Bocskaikerti Humánszolgáltató 
Központ keretén belül működtetett 
család és gyermekjóléti szolgálat 
feladatai közzé tartozik a családsegí-
tés, valamint a gyermekjóléti alapel-
látási feladatok végzése. A szolgálat 
munkatársa tanácsadással, informá-
ciónyújtással, szociális segítő mun-
kával hozzájárul a lakosság szociális 
helyzetének javításához, valamint a 
szolgálat koordinálja az észlelő és 
jelzőrendszer működését is.

A gyermekvédelmi gondoskodás 
keretébe tartozó hatósági intézkedé-
sekhez kapcsolódó, a gyermekek vé-
delmére irányuló tevékenységek ellá-
tása, valamint a gyermek családban 
nevelkedésének elősegítése, a gyer-
mek veszélyeztetettségének meg-
előzése érdekében a speciális szol-
gáltatások nyújtása a Hajdúhadházi 
Család és Gyermekjóléti Központ 
feladatkörébe tartozik. A központ a 
járás valamennyi lakosa részére biz-
tosítja a szolgáltatásokat. Jelenleg 
speciális szolgáltatásként a jogi ta-
nácsadás, 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 tájékozta-
tás nyújtása.

A készenléti szolgálat szolgáltatá-
sa igénybe vehető a család és gyer-
mekjóléti központ ellátási területén 
(Bocskaikert, Hajdúhadház, Téglás) 
élő lakosok számára.

A készenléti szolgálat telefonszáma: 
06-30-833-0382

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 munka-
társnak személyes intézkedésre nincs 
lehetősége, segítséget, tanácsadást 
telefonon tud nyújtani. A telefonszám 
hívása nem ingyenes.

Bocskaikertben a család és gyer-
mekjóléti szolgálat ügyfélforgalma 
igen magas. 2019. évben havonta 
átlagosan 150 fő vette igénybe vala-
melyik szolgáltatását, így egy év alatt 
közel 1800 fős ügyfélforgalmat bo-
nyolított le.

A család és gyermekjóléti szol-
gálat munkatársa az alapfeladatokon 
kívül számos programban vett részt 
az év során.

A korábbi évekhez hasonlóan to-
vábbra is egész évben folyamatosan 
gyűjtöttük az adományokat, amelyet 
az egyéni szükséglethez szabottan 
juttattunk el a rászorulókhoz. Hat 
alkalommal településszintű ruhaosz-
tásra is sor került, amelyen 68 család 
vett részt. Ezúton is szeretnénk meg-
köszönni minden adományozónak az 
év során felajánlott ruha és bútorado-

mányokat, játékokat, könyveket, amit 
rajtunk keresztül juttattak el a rászo-
ruló embertársaiknak!

Intézményünk részt vesz a Szoci-
ális és Gyermekvédelmi Főigazgató-
sággal kötött együttműködési megál-
lapodás alapján a szegény gyermekes 
családok és a rászoruló várandós nők 
számára történő élelmiszercsomagok 
kiosztásában, amely az RSZTOP ki-
emelt európai uniós projekt keretében 
valósul meg.

A pályázati forrásból megépült új 
Humánszolgáltató Központ épülete a 
jövőben számtalan lehetőséget kínál 
újabb szolgáltatási formák beveze-
tésére, ifjúsági közösségi programok 
szervezésére és megvalósítására.

Családi bölcsőde
Bocskaikertben jelenleg a Mazsola 
Családi Bölcsődében és Csillagvirág 
Családi Bölcsődében történik a há-
rom éven aluli gyermekek napközbe-
ni ellátása. A 2019/2020as bölcsődei 
nevelési évben is 100 %os kihasz-
náltsággal működik a két családi böl-
csőde a korábbi évekhez hasonlóan. 
Hamarosan megkezdi működését a 
130 milliós pályázati forrásból meg-
épült mini bölcsőde is, amely a két 
csoportjában összesen 14 gyermeket 
tud majd fogadni.

A bölcsőde olyan szolgáltató in-
tézmény, amely az alapellátás kere-
tében életkornak megfelelő napköz-
beni ellátást nyújt a gyermekeknek: 
nevelést, gondozást, felügyeletet, 

Az ősszel újraindított zenebölcsiben egyre többen vesznek részt.

foglalkoztatást és étkeztetést. Segíti 
a szülők munkavégzését, munkaerő 
piaci visszatérését, képzésen történő 
részvételét.

A bölcsődei ellátás alapfeladata 
a 3 éven aluli, családban nevelke-
dő gyermekek napközbeni ellátása, 
szakszerű nevelése, gondozása. Böl-
csődei ellátás keretében a sajátos ne-
velési igényű gyermek, valamint a 
korai fejlesztésre és gondozásra jogo-
sult gyermek nevelése és gondozása 
is végezhető.

A bölcsődei nevelési év szeptem-
ber 1jétől a következő év augusztus 
31éig tart.

Bölcsődei ellátás keretében a 
gyermek húszhetes korától nevelhető 
és gondozható három éves korig a kö-
vetkező feltételekkel:
• Ha a harmadik életévét január 1je 

és augusztus 31e között tölti be, az 
adott év augusztus 31éig.

• Ha szeptember 1je és december 
31e között tölti be, a következő év 
augusztus 31éig, ha a szülő, tör-
vényes képviselő nyilatkozik arról, 
hogy a gyermek napközbeni ellátá-
sát eddig az időpontig bölcsődei el-
látás keretében kívánja megoldani.

• Ha a gyermek harmadik életévét be-
töltötte, de testi vagy értelmi fejlett-
ségi szintje alapján még nem érett 
az óvodai nevelésre, és óvodai je-
lentkezését az orvos nem javasolja, 
bölcsődei ellátás keretében gondoz-
ható, nevelhető a gyermek negye-
dik életévének betöltését követő 
augusztus 31éig.

• A bölcsődei ellátásban a sajátos ne-
velési igényű gyermek annak az év-
nek az augusztus 31. napjáig vehet 
részt, amelyben a hatodik életévét 
betölti.

A családi bölcsőde napi, heti és éves 
programterv alapján működik. Szak-
mai programunkban fontos szere-
pet 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 beépül-
tek a hagyományok és az ünnepek, 
amelyek jelentős alkalmak a gyerme-
kek és a családi bölcsőde életében.

A családi bölcsődébe járó gye-
rekek hetente egy alkalommal az 
épületben működő Sószobában ját-
szanak, így az önfeledt játékkal egy 

időben az egészségvédelem és egész-
ségmegőrzés is megvalósul.

Bocskaikert Községi Önkormány-
zat Képviselő Testületének döntése 
alapján jelenleg a családi bölcsődé-
ben gondozási díjat nem kell fizetni, 
csak az étkezésért fizetnek térítési 
díjat a szülők, ami 465 Ft/nap. Ez az 
összeg szociális rászorultság esetén 
mérsékelhető.

Idén ősszel újra indítottuk a 
„Zenebölcsi” programunkat, amelyre 
minden szerdán 10:20tól szeretettel 
várjuk a három éves kor alatti gyer-
meket és szüleiket.

Idősek Klubja
Településünkön 20 férőhellyel műkö-
dik az idősek klubja. A klub program-
jai ingyenesek és nyitottak az egész 
lakosság számára. A klub átmenetileg 
a Vincellér úti épület megújításának 
ideje alatt, illetve az új Humánszol-
gáltató Központ épület jogerős műkö-
dési engedélyének kiadásáig a helyi 

általános iskola közösségi termében 
működik. A klubtagok mozgalmas kö-
zösségi életet élnek. Az együtt eltöltött 
minőségi idő, a meghitt beszélgetések, 
a közös főzések, a különböző névna-
pi és születésnapi ünnepek, a nőnap, 
a vidám farsang, a majális, az anyák 
napja, a kirándulások, a táncházak, a 
közös adventi készülődés és még sok 
más érdekes program teszik színessé a 
klubtagok hétköznapjait. A klub életé-
ben fontos szerepet tölt be a tagokból 
álló népdalkör, mely minden csütörtök 
délután 14 órától tartja próbáit. A nép-
dalkör alkalmai szintén nyitottak min-
denki számára, így örömmel várjuk az 
énekelni szerető lakosokat, valamint a 
leendő új tagokat is.

Településünkön az idősek száma 
közel 600 fő. Örömmel számolha-
tunk be arról, hogy a település szintű, 
idősek számára rendezett programja-
inkon a résztvevők száma évről évre 
gyarapszik.

Az Idősek Klubjának tagjaiból álló népdalkör rendszeresen fellép a telepü-
lés rendezvényein.

Vidám együttlét Mikulás napja alkalmából az Idősek Klubjában.

Folytatás a 10. oldalon!
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TŰZIFA VÁSÁR
Kései meggy tűzifa:  21.000 Ft/m3
Tölgy tűzifa:   23.000 Ft/m3
Akác tűzifa:   24.000 Ft/m3
Kiszállítás:     3.000 Ft/m3

Megrendelésüket az 
52/276-049 telefonszámon
vagy e-mailben adhatják le.

Minimális rendelést 1,5 m3-től.

Hirdetésünk a készlet erejéig tart,
az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

Tisztelettel:
Komáromi Ferenc

elnök
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Védőnői Szolgálat
Az előző évhez hasonlóan 2019. év-
ben is tovább folytatódott a települé-
sünk nagy ütemben történő gyarapo-
dása. A két védőnői körzetben 2019. 
évben várhatóan 52 gyermek fog szü-
letni. Jelenleg 20 várandós kismamát 
gondoznak a védőnők, valamint 269 
gyermeket látnak el a 06 éves kor-
osztályt tekintve. Településünkön az 
általános iskolába járó több mint 300 
gyermekekkel kapcsolatos iskolavé-
dőnői feladatokat is a körzeti védő-
nők látják el.

Tanyagondnoki Szolgálat
A Tanyagondnoki szolgálat a külterüle-
teken körzetesítve látja el a munkáját.

1. sz. tanyagondnoki szolgálat ellá-
tási területe: Rákóczikert,

2. sz. tanyagondnoki szolgálat ellá-
tási területe: Monostordűlő.

A tanyagondnoki szolgálat fontos 
szerepet tölt be a család és gyermek-
jóléti szolgálat, a védőnői szolgálat és 
a házi segítségnyújtás munkatársai-
nak a külterületekre való eljutásában, 
valamint az idősek klubja tagjainak 
szállításában, programjaik megvaló-
sításában. A tanyagondnoki szolgá-
lat szükség esetén segítséget nyújt a 
külterületen a ház körüli munkák el-

végzésében, az igénybe vevőt érintő 
veszélyhelyzet kialakulásának meg-
előzésében, a kialakult vészhelyzet 
elhárításában. A szolgáltatás feladatai 
közzé tartozik az információk gyűj-
tése és tájékoztatás a helyben, illetve 
a legközelebbi településen elérhető 
szociális és közösségi szolgáltatá-
sokról, ellátásokról. A tanyagondnok 
szükség esetén segíti a külterületi 
lakos egészségügyi ellátáshoz való 
hozzájutását (pl. háziorvoshoz törté-
nő szállítás, gyógyszerek kiváltása, 
beszerzése és házhoz szállítása).

Mindezeken kívül részt vesz a 
helyi közélet fejlesztésével kapcso-
latos tevékenységek (önkormányzati, 
intézményi, közösségi programok) 
szervezésében, az alkalmakra történő 
személyszállításban is.

Minden hétfőn a háziorvosi szol-
gálat által helyben levett vért szintén 
a tanyagondnoki szolgálat szállítja 
a debreceni laborba, ezzel is teher-
mentesítve a bocskaikerti lakosokat a 
Debrecenbe történő utazásoktól.

Házi segítségnyújtás
Jelenleg a jogi szabályozásnak megfe-
lelően a házi segítségnyújtás keretében 
két szolgáltatási altípus kerül megkü-
lönböztetésre a nyújtott tevékenységek 
mentén. A szociális segítés és a sze-
mélyi gondozás körébe tartozó tevé-
kenységek elválnak egymástól, amely 
hatékonyabb és az igénylő szükséglete 
alapján célzottabb szolgáltatásnyújtást 
tesz lehetővé, ez által biztosítja, hogy 
az igénybevevők szükségleteihez il-
leszkedő szolgáltatásnyújtás történjen, 
továbbá minél hosszabb ideig az ott-
honukban maradhassanak a segítség-
re szoruló személyek. A jogszabályi 
változások előírják, hogy a személyi 
gondozás körébe tartozó feladatokat 
csak szakképzett gondozó végezheti, 
míg a szociális segítés feladatai köz-
foglalkoztatásban részt vevő személy-
lyel is biztosítható, amennyiben belső 
intézményi képzésben részesült. A 
Bocskaikert Községi Önkormányzat 
Képviselőtestületének döntése alap-
ján a magasabb gondozási szükségletű 
személyi gondozást igénylő szemé-
lyek számára ingyenes a szolgáltatás, 
míg az alacsonyabb szükségletű szoci-
ális segítést igénybevevőknek 300 Ft/
óra térítési díjat kell fizetni a szolgál-
tatásért.

Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés célja, hogy 
napi egyszeri meleg étkezést biz-
tosítson azoknak a szociálisan rá-
szorultaknak, akik koruk, egészégi 
állapotuk, fogyatékosságuk, pszi-
chiátriai betegségük, szenvedély-
betegségük vagy hajléktalanságuk 
miatt önmaguk, illetve eltartottja-
ik részére tartósan vagy átmeneti 
jelleggel nem képesek biztosíta-
ni. 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 igé-
nyeihez igazodva házhoz szállít-
ják, vagy ételhordóban elviheti az 
ellátást igénybe vevő vagy segítő-
je. Az étkezés személyi térítési díja 
jövedelemfüggő.

Visszatekintve intézményünk 
egész éves munkájára elmondhat-
juk, hogy a Bocskaikerti Humán-
szolgáltató Központ teljesítette 
mindazokat a feladatokat, amelye-
ket a szakmai programjában és az 
éves munkatervében lefektetett.

Intézményünk 2020 évben is 
igyekszik minden lehetőséget meg-
ragadni és mindent megtenni azért, 
hogy a tőlünk telhető legtöbbet tud-
juk nyújtani szolgáltatásainkkal a 
település lakosai számára.

Munkatársaim 
és a magam

nevében minden
bocskaikerti
lakosnak

boldog, békés 
ünnepeket 
és sikeres 
új évet
kívánok!

Ráczné Hamerszki Judit
intézményvezető

É N E K E L N I  J Ó !
Várjuk az énekelni szerető 

és vágyó időseket a 
Bocskaikerti Őszirózsa

Népdalkörbe!
A próbák csötörtök 

délutánonként
14 órától vannak.

Jelentkezni az
52/384-512

telefonszámon, vagy
személyesen a 

Debreceni út 85 sz.
alatt, a humánszolgáltató 

közponban lehet!

Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!

Kérem, amennyiben lehetőségük adódik, 
támogassák adójuk

1%-ával a

Bocskaikert Polgárőr Egyesület
működését.

Adószám: 18407897-1-09

Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!

Kérem, amennyiben lehetőségük adódik, 
idén is támogassák adójuk 

1 %-ával a

Bocskaikert Jövőjéért
és Felemelkedéséért Alapítvány

működését.
Adószám: 18542929-1-09

Tisztelt Bocskaikerti Lakosok!

Kérem, amennyiben lehetőségük adódik, 
idén is támogassák adójuk 

1 %-ával a

Ráció Egyesület
működését.

Adószám: 18657614-1-09

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.

A Hajdú-Bihar megyei Civil Infor-
mációs Centrum bemutatkozása
A Civilek a Fiatalokért Egyesület 2012 óta a Haj-
dúBihar megyei Civil Információs Centrum 
címbitokosa.

Szervezetünk legfőbb küldetése, hogy tevékenysé-
gével erősítse a civil szervezetek fenntarthatóságát 
és innovációs képességét, növeljük a szervezetek és 
közösségek összetartó erejét, felszínre hozzuk a ré-
gió civil szervezeteiben rejlő tudást, valamint a helyi 
civil és közéletben való részvételre ösztönözzük a 
fiatalokat. A civil szervezeteknek célirányos, díjmen-
tes tanácsadást biztosítunk, ezek közül kiemelkedő a 
jogi és közhasznúsági tanácsadás, pénzügyi, könyv-
viteli és adózási tanácsadás, valamint az olyan komp-
lex pályázati és forrásteremtési tanácsadás, amely 
felöleli a teljes pályázati időszakot. 

Tanácsadásokra előzetes regisztráció alapján lehet 
jelentkezni, telefonon a +36 52 501 372 telefonszá-
mon, illetve a hbmcic@gmail.com email címen, 
valamint személyesen a Civil Információs Centrum 
irodájában, a 4024 Debrecen, Piac utca 69. Fszt. 
2/A szám alatt.

Kutas 2000
Erdőbirtokossági Társulat
Hajdúhadház, Dr Földi János u 33.

Tel.: +36 52 276 049
E-mail: postmaster@kutas2000.t-online.hu
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Áttekintés a Bocskaikerti Németh László
Általános Iskola és AMI 2019-es évéről

Intéményünk a 2019es naptári 
évet 15 tanulócsoportban, 313 
fővel zárta. Kitűnő eredményt 

2019 júniusában hatvan tanuló ért el, 
huszonnégy gyermek zárt jeles ered-
ménnyel. Az iskola magatartás átla-
ga: 4,3; szorgalom átlaga: 4,1.

A tantestület két új taggal bővült 
alsó tagozaton. A tanulók napi mun-
káját pedagógiai asszisztens szociál-
pedagógus valamint iskolapszicho-
lógus segítette. 2019 szeptemberétől 
fejlesztőpedagógus is támogatja a di-
ákokat. Komoly eredménynek tartom, 
hogy iskolánk állandó tantestülettel 
rendelkezik, személyi változások 
nem jellemzőek a nevelőtestületben.

Tárgyi feltételeinket elsősorban 
pályázatok révén fejlesztettük, ennek 
keretében tanszerek, projektorok, ve-
títővásznak beszerzése történt meg. 
Diákjaink informatika, történelem, 
angol, német, magyar nyelv és iroda-
lom, ökológia szakkörökön fejlődhet-
nek szabadidejükben.

Szeptemberben hagyományaink-
hoz híven sportnapot szerveztünk, 
amelyre a szomszédos településekről 
is érkeztek sportágakat népszerűsítő 
egyesületek.

A 8. osztályos tanulóink számára, 
mint minden évben, idén is felvéte-
li előkészítőt biztosítottunk magyar 
nyelv és irodalom, matematika tantár-
gyakból a sikeres felvételi vizsgához.

Májusban, az előző éveknek megfe-
lelően, 5. osztályos tanulóink úszások-
tatáson vettek részt Újfehértón. Havon-
ta két alkalommal a családok számára 
közösségépítő sportfoglalkozásokon 
való részvételre nyílt lehetőség.

Iskolánk számos rendezvényt 
szervezett, illetve sok települési szin-
tű és egyéb kulturális rendezvénynek 
adott helyet az idei évben is. Ünnepi 
megemlékezések, valamint a meg-
rendezésre kerülő karácsonyi műsor 
tették, teszik emlékezetessé a mögöt-
tünk álló időszakot.

Tanulóink az EFOP 3.1.8. pá-
lyázat támogatásából látogathattak 
el a Nyíregyházi Móricz Zsigmond 
Színházba, Gödöllőre, Veresegyház-
ra, Csehországba, Sólyomkővárra 
és a Debreceni Jégcsarnokba. 2019 
júniusában az EFOP 3.3.3.5 projekt 
keretében tanulóink Mezőkövesden 
és Bocskaikertben ingyenes bentla-
kásos, illetve napközis táborokban 
vehettek részt.

2019 nyarán 20 fő vett részt nép-
tánc táborban a hortobágyi Fecske-
házban.

Tanulóink idén is látogatták a 
Vojtina Bábszínház és a Csokonai 
Színház iskolások számára szervezett 
bérletes előadásait.

A fenti események mellett számos 
megyei, országos versenyeredmény-

nyel büszkélkedhetünk elsősorban a 
tanulmányi vetélkedők területén.

Művészeti tagozatos tanulóink ré-
szére nagysikerű tanszaki hangverse-
nyeket rendeztünk a félév és a tanév 
zárásaként.

TeSzedd! akció
Bocskaikertben
A Bocskaikerti Németh László Álta-
lános Iskola Madarász sulijának tagjai 
2019ben is csatlakoztak az országos 
mozgalomhoz, a TeSzedd! program-
hoz. Ennek keretében szemétgyűjtési 
akció indult március 22én az iskola 
tanulóinak két csoportjával. A hul-
ladékgyűjtésben a 2. osztályos tanu-
lók és a Madarász Suli aktív diákjai 
(összesen 35 fő) vettek részt, Vadász 
Ferencné és Pásti József Csaba peda-
gógusok vezetésével.

A munka és balesetvédelmi ok-
tatás után remek, napsütéses idő-
ben láthatott a csapat munkához. A 
gyerekek nagyon fegyelmezetten és 
szorgalmasan gyűjtötték a hulladé-
kot, így az iskola környékén, a köze-
li erdőben és a vasútállomás mellett 

egy óra alatt majdnem hét zsákot si-
került megtölteni.

Kistérségi zenei találkozó 
Bocskaikertben
2019. április 12én a Bocskaikerti 
Németh László Általános Iskolában 

Az iskola Madarász sulijának tagjai 2019ben is csatlakoztak az országos 
mozgalomhoz, a TeSzedd! programhoz. A gyerekek szorgalmasan gyűjtöt-
ték a hulladékot.

Nagy sikerrel került megrendezésre a kistérségi zenei találkozó, amelyen 
négy iskola közel 50 tanulója mutatkozott be a hangversenydélutánon. A 
diákok Bocskaikertből, Hajdúhadházról, Téglásról és Újfehértóról érkeztek.

A 4,3 millió forintos beruházás keretében megépült játszótér májusban át-
adásra került a Hajdúböszörményi Tankerületi Központnak köszönhetően.  

nagy sikerrel került megrendezésre a 
2019. évi Kistérségi zenei találkozó, 
ahol négy iskola, közel 50 tanulója 
mutatkozott be a hangversenydélutá-
non. A tehetséges diákok – a házigaz-
da, Bocskaikerti Németh László Álta-
lános Iskola mellett – a hajdúhadházi 
Földi János Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskolából, a téglási II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskolából, 
valamint az Újfehértói Általános Is-
kolából érkeztek. A találkozó nem-
csak a gyerekeknek adott lehetőséget 
hangszertechnikai képességeik bemu-
tatására, hanem a pedagógusoknak is 
teret adott a szakmai konzultációkra, 
a tapasztalatcserére. A találkozón a 
gyerekek teljesítményükért minősíté-
seket kaptak.

Játszótér átadása Bocskai-
kertben
2019. május 6án nagy álmunk vált 
valóra az iskolai játszótér megvalósu-
lásával. Tudjuk, nem olyan egyszerű 
ma játszóteret építeni: európai uniós 
szabványoknak meg kell felelni, s 
az anyagi fedezetet is elő kell rá te-
remteni. Sokévi várakozás után a 
Hajdúböszörményi Tankerületi Köz-
pontnak köszönhetően 4,3 millió fo-
rintos fejlesztés eredményeként végre 
megépült egy olyan játszótér, ahol a 
gyerekek kipróbálhatják magukat, 
erősödhetnek, ügyesedhetnek, kikap-
csolódhatnak.

Szlovákiában jártak
a bocskaikerti diákok –
Határtalanul program
A Bocskaikerti Németh László Álta-
lános Iskola és AMI 36 tanulójának 
és 4 tanárának 2019. május 8 és 11. 
között a Határtalanul elnevezésű pá-
lyázat keretében lehetősége nyílt ta-
nulmányi kiránduláson részt venni 
Szlovákiában. A tanulmányi út négy 
napja során számos természeti kin-
cset és a magyar történelemhez illet-
ve kultúrához köthető nevezetességet 
látogathatott meg a csoport.

Az első napon a Domicabarlangot, 
a betléri Andrássykastélyt, valamint 
Igló városát csodálhatták meg a gye-
rekek és tanáraik. A nap során egy 
magyar nyelven is tanító felvidéki 
alapiskolához is ellátogatott a csapat 
Pelsőcön. A második napon Nedec 
várát tekinthették meg a tanulók és tu-
tajozhattak a Dunajec folyón, s emel-
lett Szlovákia egyik nevezetességét, 
a Vörös kolostort is meglátogatták. 
A harmadik napon Lőcse városába 
érkezett a csoport, ahol a városházát, 
a szégyenketrecet, illetve a Felvidék 
egyik legszebb gótikus templomát, 

Folytatás a 14. oldalon!
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a Szent Jakab templomot tekintették 
meg a gyerekek. Majd a késmárki 
Thökölyvár és a Tátrában található 
Kőpatakitó felkeresése következett. 
Az utolsó napon a Szepesváralján ta-
lálható templomot, a szepesi várat, 
valamint Kassán a Rákóczi házat lá-
togatták meg a kirándulók.

A programdús kirándulásból a 
résztvevők számos élménnyel és is-
merettel gazdagodva tértek haza.

A Honvédelmi Sportszövet-
ség pályázata
2019. október 25én a Bocskaiker-
ti Németh László Általános Iskola 
és AMI 45 tanulója 5 kísérő pedagó-
gussal a Honvédelmi Sportszövetség 
pályázatának köszönhetően egész na-
pos kiránduláson vett részt a honvé-
delem jegyében. Utunk első állomása 
Budapesten a Hadtörténeti Intézet és 
Múzeum volt, ahol megtekintettük 
a Magyarország a Nagy Háborúban 
19141918 című állandó kiállítás tár-
latát. Ezt követően egy érdekes múze-
umpedagógia foglalkozás keretében 
megismerkedtünk a kézi lőfegyverek 
technikai fejlődésével az ősi íjtól egé-
szen a modern sorozatlövő kézifegy-
verekig. Legizgalmasabb helyszínünk 
a Sziklakórház Atombunker Múzeum 
volt, ahol egy rövid, a kórház történe-
tét bemutató kisfilm megnézését köve-
tően tárlatvezetőnk irányításával bete-
kintést nyerhettünk a Budai Vár alatt 
található barlangrendszer kiépített 
részébe. Programunk zárásaként Isa-
szegen a dicsőséges tavaszi hadjárat 
csatájának emlékéül állított Honvéd
emlékműnél helyeztek el diákjaink 
koszorút.

2019. november 21. és 23. között 
szintén a Honvédelmi Sportszövetség 
támogatásával felvidéki kiránduláson 
ismerkedhettek meg diákjaink a had-
történet és a magyar történelem jeles 
helyszíneivel. Jártunk Borsiban, Fel-
sőhalason, Szepesen, Iglón, Késmár-
kon és Kassán. Megcsodáltuk a Ma-
gasTátra hófedte csúcsait és tettünk 
egy sétát a Csorbató körül. A prog-
ramokról a gyerekek új és hasznos tu-
dással, élményekkel felvértezve tér-
tek haza. A két programban összesen 
2 100 000 Ft vissza nem térítendő tá-
mogatásban részesült intézményünk.

Sipos István
intézményvezető

A Határtalanul Program keretében szlovákiában jártunk, többek között a 
Tátrában és a Kassán található Rákóczi emlékhelynél.

A Honvédelmi Sportszövetség támogatásával Budapesten, Isaszegen
és a Felvidéken jártunk.

Kosztolányi Dezső
Karácsony

(részlet)

Ezüst esőbe száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés sürű;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, gőzöl a tejsürű.

Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mezőket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
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Betekintés a Bocskaikerti Napsugár Óvoda 
2019-es életébe 

2019 szeptemberében 113 fő gyer-
mekkel kezdődött a nevelési év. 
Nyolc fő óvodapedagógus, négy 
fő dajka, egy fő pedagógiai asz-
szisztens, egy fő óvodatitkár, egy 
fő konyhai kisegítő és egy fő ön-
kormányzat által biztosított szociá-
lis munkás, aki segíti az udvar és a 
kerti munka ellátását.

Az óvodában négy vegyes élet-
korú csoport működik és épületünk-
ben üzemel a Családi Bölcsőde. 
Szakmai munkánkat a HajdúBihar 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
szakemberei segítik: logopédus, 
gyermekpszichológus, fejlesztőpe-
dagógus, szociálpedagógus, akik 
heti egy alkalommal foglalkoznak 
a gyerekekkel – egyénenként vagy 
kiscsoportokban.

Minden augusztusban – amikor 
intézményünk zárva tart – az ön-
kormányzat és a technikai dolgo-
zók az óvoda épületét, udvarát és a 
játékokat karbantartják, felújítják, 
így szeptemberben szép rendezett 
környezetben várjuk a gyerekeket. 
Idén a nagy facsúszdás mászókát új, 
korszerű, fém, dupla csúszdás má-
szókára cseréltük, a másik kombinált 
játékot teljesen felújítottuk mintegy 
2.500.000 forint értékben. Az udva-
ron kialakításra került egy bizton-
ságosabb sekély lejáró a gyerekek 
részére, a kerítéseket lefestettük, a 
csatornákat és a tetőszerkezetet kita-
karítottuk és lemostuk. A közeli fák 
koronáját megnyírtuk, a veszélyes 
letört ágakat eltávolítottuk. Nyolc 
facsemete ültetésével növeltük a 
zöld felületet.

Szeptember első hetében a Pil-
langó csoport táncosai a Mézfeszti-
válon szerepeltek, ahol színvonalas 
programok várják a település lakóit 
és minden gyerek számára biztosít 
ingyenes kikapcsolódási és spor-
tolási lehetőségeket (ugrálóvár, 
arcfestés, csillámtetkó, elektromos 
kisautók stb.). Népszerű a főzőver-
seny, amin óvodánk csapata is részt 
vett.

Szeptember első hetében a Pillangó csoport táncosai a Mézfesztiválon 
szerepeltek.

A mindennapos testnevelés, a napi levegőzés, udvari játék, séták és ki-
rándulások télen is mind hozzásegítik a gyermekeket az egészséges élet-
mód kialakításához.

Az állatok világnapján kirándulást szerveztünk. Két csoport a Debreceni 
Állatkertbe, másik két csoport a Tiszatavi Ökocentrumba látogatott el.

Szeptember végén „Szüreti mulatságra” vártuk az elsősöket, a pedagógu-
sokat és a szülőket. Az ünnepi hangulatról a Gyöngyvirág csoport gondos-
kodott.

Az óvodásoknak is lehetősége nyílik arra, hogy használják az új műfüves 
focipályát.

Novemberben Szabó Gergely Bese nevű vadászsólymával tartott bemutatót 
nálunk, amellyel az állatok szeretete és tiszteletére tanította a gyerekeket.

17
Folytatás a 18. oldalon!

Szeptember 20án „Szüreti mu-
latságra” vártuk az elsősöket, a peda-
gógusokat és a szülőket. Az ünnepi 
hangulatról a Gyöngyvirág csoport 
gondoskodott. A szülők segítségével 
szőlőt préseltünk, és mustot, gyü-
mölcsöt, kalácsot kínáltunk vendé-
geinknek.

Októberben elkezdődtek az óvo-
dai foglalkozások. A külön foglal-
kozások keretében Tóth Evelin tánc-
pedagógus néptáncot, Kiss Tibor 
Ovifocit tart heti két alaklommal, 
illetve református és görögkatolikus 
hittanon heti egy alkalommal vehet-
nek részt a gyerekek. Óvodánk lehe-
tőséget biztosít a „Lehetsz király” 
nevű programnak, amely a nagyon 
jó képességfejlesztés a gyermekek 
részére. Tehetségműhely foglalkozás 
keretében anyanyelvi területen gon-
dozzuk a tehetséges gyerekeket.

Minden évben bekapcsolódunk 
az általános iskolával együtt az ön-
kormányzat által megszervezésre 
kerülő „Mobilitási hét” rendezvény 
programjaiba, amelyeken ösztönöz-
zük a szülőket, gyerekeket a gyalo-
gos és kerékpáros közlekedésre, az 
autó mellőzésére. Csoportonként – 
séták keretében – lehetőségünk nyílt 
a műfüves focipálya használatára. 
A program keretén belül minden 
gyermek egy ajándék labdát vihe-
tett haza. Zárásaként a Sápex Duett 
Kft. támogatásával családi „Apafia” 
focinapon vehettek részt az érdek-
lődők, ahol finom ételeket, egészsé-
ges gyümölcsöket, üdítőitalokat fo-
gyaszthattak és találkozhattak a Loki 
népszerű focistáival.

Az egészséges életmódra neve-
lés fontos része óvodánk életének, 
egész évben változatos programok-
kal segítjük a szemléletformálást 
már kicsi gyermekkortól. Évente 
két alaklommal veszünk részt fogá-
szati szűrésben, naponta egyszer, 
ebéd után fogat mosunk. Heti egy 
alkalommal csoportonként testne-
velés foglalkozást tartunk, jó idő 
esetén az udvaron, később a torna-
teremben. A mindennapos testne-
velés, a tartásjavító gyakorlatok, 
lábtorna, napi levegőzés, udvari 
játék, séták és kirándulások télen is 
mind hozzásegítik a gyermekeket 
az egészséges életmód kialakítá-
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sához. Heti egy alkalommal gyü-
mölcsnapot tartunk csoportonként 
a szülők által biztosított alapanya-
gokból. A gyerekek gyümölcs és 
zöldségsalátákat készítenek és fo-
gyasztanak.

Az óvodánkban működő sószoba 
lehetőséget nyújt heti két alka-
lommal az óvodások és bölcsődé-
sek részére a kikapcsolódásra és a 
gyógyulásra, ahol játszhatnak és a 
sóterápiát igénybe vehetik. A sócsere 
és a sópárologtató karbantartása fel-
újítása közel 200.000 forintba került, 
ami biztosítja a helyiség higiénikus 
üzemeltetését.

Október elején az állatok vi-
lágnapján kirándulást szerveztünk. 
Két csoport a Debreceni Állatkert-
be, másik két csoport a Tiszatavi 
Ökocentrumba látogatott el.

Ezt követő héten Sőrés Rozika 
népi mesemondó látogatott el hoz-
zánk színvonalas interaktív előadá-
sával, a gyerekeket a népmesék vilá-
gába varázsolta.

Novemberben az állatok témahét 
keretében egy különleges találko-
zóra került sor óvodánkban. Bese 
nevű vadászsólymával Szabó Ger-
gely jött el hozzánk, aki megmutat-
ta milyen fontos az állatok szerete-
te, segítése és tisztelete. A gyerekek 
érdeklődéssel és örömmel fogadták 
a találkozást.

Ellátogattunk a Bocskaikerti 
Állategészségügyi Centrumba is, 
ahol Dr. Fekete Zoltán állatorvos és 
felesége fogadta szeretettel a gye-
rekeket. Bemutatták a rendelőt, és 
beszéltek az állatokról és azok gyó-
gyításáról.

A témahét zárásaként vendégünk 
volt a Hajdúsági Vakvezető és Segí-
tőkutya Képzésért Alapítvány. Szabó 
András habilitációs kutyakiképző 
és Bella, a vakvezetőkutya tartot-
tak előadást, akik bemutatták, ho-
gyan élik mindennapjaikat a vakok, 
milyen segítséget tud nyújtani egy 
vakvezetőkutya. A gyermekek játé-
kos feladatok keretében átélhették a 
fogyatékkal élő emberek mindenna-
pi nehézségeit.

December 5én a Debreceni 
Méliusz Juhász Péter Könyvtár Mi-
kulás napi műsorral kedveskedett a 
gyerekeknek. A „Bigyóka” színját-
szó csoport felszabadult, színvona-

las, jó hangulatú előadást nyújtott 
részünkre.

A decemberi adventi ünnepkör-
ben óvodásaink az iskolásokkal 
együtt karácsonyi ünnepi műsort ad-
nak elő vasárnaponként a templom-
ban. Az óvodát a Pillangó csoport és 
a Margaréta csoport képviseli.

December 13án Karácsonyi ját-
szóházunkban idén is vendégül lát-
tuk a szülőket az ünnepi készülődés-
re, közös kézműveskedésre.

December 20án a falukarácsony 
rendhagyóan az iskolával közösen 
kerül megrendezésre az év utolsó 
rendezvényeként. A Szivárvány cso-
port ünnepi műsorával képviseli az 
óvodánkat.

Az Önkormányzat karácso-
nyi ajándéka, hogy csoportonként 
120.000 forint értékben biztosította 
játékok, mesekönyvek vásárlását. 
3.000.000 forint értékben további 
fejlesztések, bútorok, szőnyegek, 
fejlesztő eszközök, sport felszere-
lések, konyhai eszközök, számítás-
technikai eszközök vásárlása való-
sult meg.

A Magyar Falu program pályáza-
tának elnyerése lehetőséget biztosít 
5.000.000 forint értékben új udvari 
játékok vásárlására, amik a követke-
ző év tavaszán kerülnek telepítésre.

Köszönjük a Bocskaikerti Közsé-
gi Önkormányzat, a szülők és a Haj-
dúBihar Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat dolgozóinak támogatását, 
valamint a rendezvényeinken való 
együttműködést.

Kívánok Áldott
Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet
az óvoda dolgozói

nevében!

Szilágyiné Szőllős Judit
mb. intézményvezető

A Bocskaikerti Állategészségügyi Centrumban Dr. Fekete Zoltán állator-
vos és felesége bemutatták az óvodásoknak a rendelőt, beszéltek az álla-
tokról és azok gyógyításáról.

Vendégünk volt a Hajdúsági Vakvezető és Segítőkutya Képzésért Alapít-
ványtól Szabó András kutyakiképző és Bella, a vakvezetőkutya.

Az adventi ünnepkörben óvodásaink az iskolásokkal együtt karácsonyi ün-
nepi műsort adnak elő vasárnaponként a templomban.

A „Bigyóka” színjátszó csoport műsora. A Debreceni Méliusz Juhász Péter 
Könyvtár Mikulás napi programmal kedveskedett a gyerekeknek.

Az Önkormányzat karácsonyi ajándéka, hogy csoportonként 120.000 forint 
értékben biztosította játékok, fejlesztő eszközök, mesekönyvek vásárlását.
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Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog Új Évet Kíván a

Dec 24. 10–12-ig 
(csak a megrendelt ételek átadása)

Dec 25. Zárva
Dec 26. Zárva
Dec 31. Zárva

2020. Jan 1. Zárva

Ünnepi nyitva tartás:

Asztalfoglalást, ételmegrendelést 
a következő telefonszámon adhat le: 

52/276-281, 30/989-94-88

Karácsonyra, szilveszterre ételmegrendelést 
December 20-ig felveszünk! Ételeinkről, árainkról 

tájékozódhat a www.vendiofacsarda.hu weboldalunkon.

Belgyógyászati vizsgálatok – 
fizikális és kiegészítő vizsgá-
latok segítségével a különféle 
betegségek diagnosztizálásá-
ra és kezelésére nyújtunk le-
hetőséget.

Műtéti ellátás – teljes körűen 
felszerelt műtönkben minden 
rendelkezésre áll a különböző 
lágysebészeti műtétek kivitele-
zéséhez pl.: ivartalanítás, csá-
szármetszés, daganat eltávolí-
tás, traumás műtéti ellátás, stb.

Diagnosztikai eszközök – vér   bio-
ké miai automata, vizelet  vizsgálat, 
ultrahang, videootoszkóp, mikro-
szkóp, stb.

Szülészeti, szaporodásbiológi-
ai ellátás – progeszteron szint 
mérés, vemhességi ultrahang, 
spermavizsgálat, stb.

Fogászati problémák – fogkő
el tá volítás, fogeltávolítás, peri-
o dontosis kezelése stb.

Szaktanácsadás – a helyes tar-
tással és táplálkozással kap-
cso latos kérdésekben, a beteg-

ségmegelőzéssel kapcsolatos 
teendőkben is segítséget nyúj-
tunk.

Vakcinázás, microchip beül-
tetés, külső és belső parazi-
taellenes kezelés, állatútlevél 
kiállítás

Állatgyógyszertár – állatorvosi 
gyógytápok, táplálék kiegészí-
tők, állatgyógyászati termékek 
haszonállatok számára is.

2020-BAN IS
SZERETETTEL
 VÁRJUK RÉGI 

ÉS ÚJ 
ÜGYFELEINKET!

Nyitvatartás:
Hétfő:  15:00 – 19:00
Kedd:  15:00 – 19:00
Szerda:  08:00 – 11:00
Csütörtök:  15:00 – 19:00
Péntek:  15:00 – 19:00
Szombat:  09:00 – 12:00
Vasárnap:  zárva
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F á j  a  f o g a  h é t v é g é n ?
A  M á t h é  Fo g á s z a t  s z om b a t o n , 

v a s á r n a p  é s  ü n n e p n a p o k o n
i s  m e g o l d j a  p ro b l é m á i t !

Tovább i in formáció:
http://mathe foga szat.hu

Cím: Debre cen, Hadházi u . 8.

Nyitvatartás:

Hétfő:      16-18 óráig
Kedd:       15-20 óráig
Szerda:     16-18 óráig
Csütörtök: 16-18 óráig
Péntek:    11-22 óráig
Szombat: 10-20 óráig
Vasárnap: 10-20 óráig

 

A virág-ajándék boltban folyamatosan bővülő árukészlettel várom kedves vásárlóimat.  
Kapható virág, ajándék, játék, illatszer és virágkötészeti kellékek.  
Virágcsokrok és koszorúk kötését, valamint kiszállítását vállalom. 

 Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Boldog Új Évet Kívánok!  
Fazekasné Irén 

06 30 67 66 887 
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A Virág-Ajándék boltban
folyamatosan bővülő árukészlettel várom 

kedves vásárlóimat. 

Kapható: virág, ajándék,
játék, illatszer 

és virágkötészeti kellékek.

Virágcsokrok és koszorúk
kötését, valamint

kiszállítását vállalom. 

Bocskaikert település 2019. év-
ben is bővelkedett a Bocskai-
kert Községi Önkormányzat 

által szervezett közösségi és kulturá-
lis programokban. Önkormányzatunk 
fontosnak tartja, hogy a település inf-
rastrukturális fejlődése mellett előse-
gítse a település közösségi életének 
fejlődését is. Évről évre egye több és 
változatosabb programot kínálunk a 
településen élők számára, figyelembe 
véve a korosztályok különböző igé-
nyeit. A rendezvényeink sikeressége 
mögött településünk közösségei is ott 
állnak, így a közösségi összefogások-
nak köszönhetően a programok egyre 
bővülnek és egyre színesebbek.

Majális
Az idei települési Majális a kedve-
zőtlen időjárás ellenére is nagy ér-
deklődésre tett szert. A rendezvényre 
kilátogatókat változatos programok 
várták. Az esős időben minden főző-
csapat helyt állt, és finom, változatos 
ételeket készítettek. A gyerekeket in-
gyenes paintball lövölde, közlekedési 
akadálypálya, arcfestés, csillámteto-
válás, kézműves udvar várta. A leg-
kisebbek zenebölcsin vehettek részt. 
A színpadon felléptek a Bocskaikerti 
Napsugár Óvoda óvodásai, a Bocs-
kaikerti Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
néptánc művészeti csoportja, vala-
mint az ÁkomBákom Bábcsoport. 
Az „Egészségsziget” ingyenes szűrő-
vizsgálatokkal, teaházzal, ételkósto-
lóval, gyógytornával és újraélesztés-
sel kapcsolatos workshoppal várta az 
érdeklődőket.

Méhészeti Szakmai
Konferencia
A Bocskaikert Jövőjéért és Felemel-
kedéséért Alapítvány közreműködé-
sével ismét megszervezésre került 
2019. szeptember 6án a Méhészeti 
Szakmai Konferencia, amely lehe-
tőséget teremtett arra, hogy a Haj-
dúhadházi járásban méhészettel fog-
lalkozók kisközösségeket hozzanak 
létre, szakmai tudásuk növekedjen és 

A Majális a kedvezőtlen időjárás ellenére is nagy érdeklődésre tett szert. A 
rendezvényre kilátogatókat változatos programok várták.

Bocskaikert Községi Önkormányzat 
2019. évi rendezvényei

A Méhészeti Szakmai Konferencián előadások hangzottak el, valamint 
szakmai fórum keretében lehetőség nyílt a szakmai kérdések megbeszélé-
sére, gyakorlati tapasztalatcserére és „jó gyakorlatok” megismerésére.

A Mézfesztiválra ebben az évben több mint ezerötszáz ember látogatott ki.

Bocskaikert Községi Önkormányzat 
híreit és információit
keresse honlapunkon!

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

Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket 

és Sikeres
Boldog Új Évet

Kívánok!
*

Fazekasné Irén
06 30 67 66 887 

„ Jöj jön új  év,  tel jen szebben,
szeretettel  a szívekben!

Hozzon siker t ,  gazdagságot,
formálja át a vi lágot.

Hozzon kedvet,  egészséget,
jó szívekbe melegséget,

tel jesítsen minden álmot!
Boldog Új Évet Kívánok!”
Aranyosi Ervin: Elmúlik az Óév (részlet)
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együttműködéseket alakítsanak ki. A 
konferencián méhészettel kapcsola-
tos szakmai előadások hangzottak el, 
valamint szakmai fórum keretében 
lehetőség nyílt a szakmai kérdések 
megbeszélésére, gyakorlati tapaszta-
latcserére és „jó gyakorlatok” megis-
merésére.

A következő előadások hangzottak el:
1. A növényvédő szerek hatása a mé-

hekre és a méhészeti termékekre
Előadó: Dr. Tarcali Gábor  Ma-
gyar Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamara Elnöke

2. Méhészetek bemutatkozása
– Kovács Zsolt Méhészet
– Fazekas Tibor Méhészet
– Jónász Méhészet

3. A szaktanácsadó válaszol
Előadó: Barkó Árpád Az Országos 
Magyar Méhészeti Egyesület Haj-
dúBihar megyei szaktanácsadója, 
méhész

4. Amikor a méhek segítenek a gyógy-
ulásban. – Apiterápiával gyógyuló 
beteg személyes tapasztalatai

A konferencián résztvevők új kapcso-
latokra tehettek szert, megismerhet-
ték méhésztársaikat és elmélyíthették 
meglévő kapcsolataikat. A programra 
a Hajdúhadházi járásból és távolabbi 
településekről is érkeztek méhészek. 
A konferencia keretében megszerve-
zésre került egy kiállítás is, amelyen 
különböző méhészeti eszközök, ter-
mékek, illetve információs paravá-
nok mutatták be a méhészeti szakmát, 
népszerűsítették a magyar mézfo-
gyasztást. A kiállítás három napig volt 
megtekinthető a lakosság számára. 
A rendezvény megszervezésével si-
került ápolni a Bocskaikertben és a 
Hajdúhadházi járásban élő méhész-
kedéssel foglalkozó családok hagyo-
mányait, elősegíteni a helyi méhészek 
szakmai közösséggé formálódását.

Értékeink Ünnepe
2019. szeptember 8án került meg-
rendezésre értékeink ünnepe, a Bocs-
kaikerti Mézfesztivál, amely egyre 
népszerűbb a környező településen 
élők körében is. Ebben az évben is 
több mint ezerötszáz ember látoga-
tott ki a rendezvényre. Előzetesen 
több verseny is meghirdetésre került 
a lakosság körében: főzőverseny, fő-
zősátordíszítési verseny, valamint 
a mézes süti verseny. Összesen 14 

A Bocskaikerti Mézfesztiválon jelen volt Kósa Lajos országgyűlési képvi-
selő; Tasó László országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke; Pajna 
Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke; Tasi Sándor a megyei közgyűlés alel-
nöke; Tóth Lajos Árpád, a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ Igaz-
gatója, Dr. Tarcali Gábor Bocskaikert alpolgármestere és természetesen 
Szőllős Sándor polgármester.

A Bocskaikerti Mézfesztiválon a gyermekeket és fiatalokat ingyenes prog-
ramok várták, és a színpadon is felléptek a legifjabbak.

A nap egyik sztárvendége Gryllus Vilmos volt, aki 
most is vidám műsort adott a gyermekeknek. 

főzőcsapat jelentkezett a főzőver-
senyre, és 8 féle mézes süteménnyel 
neveztek be a mézes süti versenyre 
a lakosok és közösségek, amelynek 
résztvevőit és nyerteseit a nap végén 
a zsűri különféle ajándékokkal jutal-
mazta meg.

A nap során változatos programok 
valósultak meg. A gyerekeket ingye-
nes programok várták, mint Gryllus 
Vilmos gyermekműsora, elektro-
mos járgányok, paintball lövölde, 
állatsimogató, rendőrségi bemutató, 
ugrálóvár, kézműves udvar, arcfestés 
és csillámtetoválás készítés, íjászat, 

ügyességi vetélkedő, zenebölcsi. Az 
egész napos rendezvény lehetősé-
get biztosított a helyi és a környező 
településeken élő kézműveseknek, 
népművészeknek, mestereknek, civil 
szervezeteknek, hogy egy vásár ke-
retében bemutassák értékeiket, ké-
pességeiket. A „vásári forgatagban” 
a kiállított árukon kívül interaktív 
bemutatók is várták a rendezvényre 
kilátogatókat.

A színpadi műsor keretében a 
helyi és a környező települések 
formális és informális kisközössé-
gei mutatták be hagyományőrző és 

Nagyon sok embert vonzott 2019ban is a Bocskaikerti Mézfesztivál színpadi programja. A fellépők sorát vidám 
dalokkal Csepregi Éva hangulatos koncertje zárta.

kulturális értékeiket. A fellépők kö-
zött volt a Bocskaikerti Őszirózsa 
Népdalkör, a Hajdúhadházi Nép-
dalkör, a helyi általános iskola nép-
tánccsoportja, a Bocskaikerti Nap-
sugár Óvoda óvodásai, valamint a 
Rhythm and Shoes Dance Club. A 
színpadi műsor Csepregi Éva han-
gulatos koncertjével zárult.

Családi Sportnap
Szeptember 22én vasárnap családi 
sportnapon vehettek részt települé-
sünk lakosai. A rendezvényen részt 
vettek a DVSC öregfiúk is, akik 
barátságos futballmérkőzést játszot-
tak a lelkes szurkoló apukákkal. A 
legnagyobb sikere az apafia foci-
bajnokságnak volt. Ezen kívül sport 
ügyességi vetélkedő, ugrálóvár, arc-
festés várta a gyerekeket. A jó han-
gulatú családi közösségépítő rendez-
vényen közel ötszázan vettek részt.

Idősek Napja
Októberben az Idősek Hónapja alkal-
mából köszöntve lettek a településünk 
szép korú lakosai. Az ünnepi rendez-
vényen több mint százhatvanan vettek 
részt. A Bocskaikerti Napsugár Óvoda 
óvodásai néptánc csokorral ajándé-
kozták meg a jelen lévő szép korúakat. 
Magyar nóták és örökzöld dallamok 
köszöntöttek minden résztvevőt Botos 
Lajos zenekara és a Lente Lajos Ma-
gyar Nóta Egyesület énekesei közös 
előadásában. A közös vacsora után 
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táncházzal folytatódott az este, amely 
feledhetetlen hangulatban telt el.

Márton-napi Jótékonysági Bál
A rendezvények sora novemberben a 
Mártonnapi Jótékonysági Bállal foly-
tatódott, amely a Bocskaikert Köz-
ségi Önkormányzat, a Bocskaikerti 
Humánszolgáltató Központ, a Bocs-
kaikerti Napsugár Óvoda és a Polgár-
mesteri Hivatal közös szervezésében 
valósult meg. A táncos mulatságon 
idén százhúsz vendég vett részt, hogy 
jelenlétével és adományával támogas-
sa a rendezvény célját: Bocskaikert 
zöldfelületének növelését. A bál nem-
csak a jótékony cél megvalósulását 
jelentette, hanem közösségformáló 
ereje is szembetűnő volt. Településünk 
vállalkozói, civil szervezetei valamint 
lakosai nagy mennyiségű tombolatár-
gyat ajánlottak fel. Minden felajánlást 
– legyen az készpénz, tombolatárgyak 
és szolgáltatások, munka, a rendez-
vényre fordított szabadidő, képesség 
vagy készség – és személyes részvé-
telt ezúton köszönünk!

Adventi Programok
December hónapban a korábbi évek-
hez hasonlóan megszervezésre kerül-
tek az Adventi Ünnepkör programjai. 

Az év végi adventi vasárnapokon a település hagyományának megfelelően 
az ökumenikus temlomban gyűlünk össze, hogy meggyújtsuk az adventi 
gyertyákat. Az ünnepi beszédeket az óvodások és iskolások műsorai teszik  
még emlékezetesebbé és meghitté.

Az egészségre nevelés, a sport és 
a mozgás népszerűsítése volt a 
célja a szeptember 22én megren-
dezett családi sportnapnak. Egye-
bek mellett futballmérkőzések 
várták a település lakosságát, még 
a DVSC öregfiúk csapata is pályá-
ra lépett. Egész délután pattogott 
a labda a műfüvespályán, gyere-
kek és felnőttek egyformán rúgták 
a bőrt. A rendezvényen ingyenes 
szűrővizsgálatokra is lehetőség 
volt, a gyerekeket pedig ugrálóvár 
és arcfestés is várta.

A Mártonnapi Jótékonysági Bálon százhúsz vendég vett részt. A tombolaje-
gyek bevételét idén is Bocskaikert zöldfelületének növelésére fordítjuk. A tom-
bolatárgyakat a település vállalkozói, civil szervezetei, lakosai ajánlották fel.

December 13án karácsonyi vásárt 
tartottunk. A vásár ideje alatt nagyon 
sok természetbeni adomány érkezett 
az adománygyűjtő pontra a hátrányos 
helyzetű családok számára. A felaján-
lásokat a humánszolgáltató központ 
munkatársai juttatják el a családokhoz. 
Minden felajánlást köszönünk!

2019. december 19én hagyományt 
ápolva az önkormányzat megrendezi 
az Idősek Adventváró Ünnepségét, ahol 
Szőllős Sándor polgármester köszönti az 
egybegyűlt ünneplőket. Az ünnepi gon-
dolatok és műsor után vacsora és vidám 
mulatság várja a résztvevőket.

Végül az adventvárás vasárnapja-
in a település hagyományának meg-
felelően együtt gyújtottuk meg az 
adventi gyertyákat a templomban. A 
várakozás örömét az óvodások és is-
kolások műsorai tették ünnepélyessé 
és eghitté.

Településünkön az idősek száma közel 600 fő, külük sokan részt vettek az 
idei idősek napi rendezvényen. 

q PB gázpalack csere

q Karácsonyi dísztasakok széles 
vá lasztékban, karácsonyi köny-
vek, kifestők, képeslapok, ajtó- 
és ablakdíszek, szalvéták, házi 
áldás,  mikulászacskók

q Óvodai és iskolai foglalkoztatók

q Nyakláncok, fülbevalók, haj-
csatok, hajgumik, hajráfok

q 2020-as naptárak (asztali és fali)

q Borítékok nagy választékban

q Játékok

Bácsi
papír- és ajándékbolt

A Baross Gábor és Tölgyfa 
utca sarkán,

az iskola utcájában!

Nyitvatartás:
Hétfőtől - Péntekig: 7-17

Szombaton: 9-13

Mindenkit sok 
szeretettel várunk!

q Ajándéktárgyak: névre szóló 
és karácsonyi bögrék, kaspók, 
perselyek, hűtőmágnesek

q Gyertyák, illóolajok, illatmé-
csesek, teamécsesek

q Vegyes papírtermékek

q Műanyag és háztartási kellékek

q Menetlevél, adásvételi szerző-
dés, leltárfelvételi ív, jelenléti 
ív, pénztárgépszalag, egészség-
ügyi kiskönyv

q FÉNYMÁSOLÁS

Kínálatunkból:

KÖNYVELÉS
ADÓTANÁCSADÁS

+36 70 776 9124
Simon L ászló



Bocskaikert Község Önkormányzatának Lapja
A kiadó neve és címe: Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselőtestület képviseletében Szőllős Sándor polgármester

4241 Bocskaikert, Poroszlay út 20. A szerkesztőség vezetőjének neve: Szőllős Sándor
Nyomdai munkálatok: Szőllősy Botond magánvállalkozó

Szelektív hulladékgyűjtés
szállítási időpontjai 2020-ban

4220 Hajdúböszörmény Radnóti Miklós 1. sz.
Tel: 52/219-489 

e-mail: ugyfelszolgalat@hhgkft.hu; szamlazas@hhgkft.hu; 
web: www.hhgkft.hu

BOCSKAIKERT
SZELEKTÍV

(sárga)
BIO

(barna)
ÜVEG

JANUÁR 3. 

JANUÁR 31. 

FEBRUÁR 28.  FEBRUÁR 28.

MÁRCIUS 27. MÁRCIUS 27.

ÁPRILIS 10.

ÁPRILIS 24. ÁPRILIS 24.

MÁJUS 8.

MÁJUS 22. MÁJUS 22.

JÚNIUS 5. JÚNIUS 5.

JÚNIUS 19. JÚNIUS 19.

JÚLIUS 3.

JÚLIUS 17. JÚLIUS 17.

JÚLIUS 31.

AUGUSZTUS 14. AUGUSZTUS 14.

AUGUSZTUS 28. AUGUSZTUS 28.

SZEPTEMBER 11. SZEPTEMBER 11.

SZEPTEMBER 25.

OKTÓBER 9. OKTÓBER 9.

OKTÓBER 24.

NOVEMBER 6. NOVEMBER 6. 

NOVEMBER 20. NOVEMBER 20.

DECEMBER 4. DECEMBER 4.

Várnai Zseni

Boldog Új Évet
(részlet)

Te Új Világ, jóra törekvő,

bár te lennél az a régvárt,

békét hozó, csodás esztendő,

mely az Idők méhében érik

talán már évmilliók óta...

s most a mi Századunk tüzében,

most válik nagy...; igaz valóra...,

Boldog új évet, emberek!

Békés ünnepeket,

sikerekben gazdag

Boldog Új Évet kíván

Szőllős Sándor polgármester

Baloghné Kiss Judit jegyző

és Bocskaikert Községi 

Önkormányzat 

képviselő-testülete!

Áthelyezett hulladékszállítási napok
2020. május 1.        →  2020. május 2.
2020. október 23.     →  2020. október 24.
2020. december 25. →  2020. december 27.
2021. január 1.        →  2021. január 2.

Szállítási napokon
a hulladékot reggel
6 óráig kérjük kihe-
lyezni a közterületre!

HHG Nonprofit Kft.


