
Kivonat 
a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2018. május 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

52/2018. (V.31.) KT. sz. határozat 

 

            A Képviselő-testület 

 

 Bocskaikert község 2017. évi közművelődési tevékenységéről szóló beszámolót 

jóváhagyja, elismerését fejezi ki az abban szereplő programokban résztvevők 

felé.  
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Beszámoló Bocskaikert község 

2017. évi közművelődési tevékenységéről 

 
 

Az idei rendezvények a korábbi évekhez hasonlóan az idén is a helyi hagyományokra 

épültek. A művelődésre, kulturális programok, rendezvények lebonyolítására 

sikerült külön pályázati forrást nyerni. 

     

Továbbra is fontosnak tartjuk az önkormányzati fenntartású intézményekkel, a helyi 

civil szervezetekkel, történelmi egyházakkal, a lakossággal való szoros 

együttműködést, a közös tervezést, az ötletek közös megvalósítását a 

közművelődési, kulturális és sport feladatok minél hatékonyabb ellátása érdekében. 

 

A feladatok ellátásában – az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően – részt vettek 

az Önkormányzat intézményei és a településen működő civil szervezetek, s a 

történelmi egyházak: 

 

 Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Bocskaikerti Napsugár Óvoda 

 Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal 

 Bocskaikerti Humánszolgáltató Központ 

 Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Alapítvány  

 Kertbarátkör 

 Templomi Kuratórium 

 



    Bocskaikertben a közművelődési feladatok megvalósítására – legyen szó 

nagyrendezvényről, kiállításról, előadásról vagy sporttevékenységről a 

legalkalmasabb helyszín az iskola, annak díszudvara, udvara, a sportpálya, valamint 

az új épületszárnyban lévő közösségi terem. A Hajdúböszörményi Tankerülettel 

kötött megállapodásban rögzítésre került, hogy az Iskola, mint közösségi színtér 

helyet biztosít a közművelődési programoknak igény szerint.  

A közművelődési és hagyományőrző rendezvények lebonyolítására alkalmas még az 

ökumenikus templom (komolyzenei koncertek), az óvoda (pl. játszóházak, jeles 

napok), a Vincellér utcai épület (időseknek szóló programok). 

 

Az Önkormányzat olyan programokat támogatott, mely a lakosság minél szélesebb 

rétegei számára kínál kellemes, hasznos és egyben színvonalas időtöltést. 

 

Az elmúlt időszakokhoz hasonlóan voltak olyan nagyrendezvények, melyek minden 

generáció számára egyszerre nyújtottak szórakozási, kikapcsolódási lehetőséget, 

ahol a család minden tagja - gyerekek, szülők, nagyszülők egyaránt - találtak 

kedvükre való programokat. 

 

Ilyen rendezvény volt: 

 

 Március 15. 

 Majális. 

 Alkotmányunk és Szent István királyunk augusztus 20-i ünnepség. 

 Mézfesztivál rendezvény 

 Fáklyás felvonulás, ünnepi megemlékezés október 23. alkalmából,  

 Húsvéti és adventi játszóházak. 

 Márton napi bál 

 Táncház   

 Adventi gyertyagyújtások. 

 Karácsonyi iskolai ünnepség.  

 Karácsonyi koncert ökumenikus templomban az óvodások és a 

művészeti iskola diákjai és pedagógusai közreműködésével. 

 

 

Néhány nagyobb település minden lakóját megmozgató rendezvény:  

 

 

Bocskaikerti majális néven megrendezésre került a május 1-i ünnepség. A fellépők 

között szerepelt a Napsugár Óvoda óvodásainak műsora a Bocskaikerti Őszirózsa 

Népdalkör Műsora, a Bocskaikerti Németh László Általános Iskola és AMI néptánc 

művészeti csoportjainak műsora, illetve a az Ákom-BÁkom bábcsoport „A Mackó 

házikója” című előadása. Sokszínű program várta a kilátogatókat, a gyerekeknek többek 

között Bátorságpróba csillám tetoválás készítés, arcfestés, ugrálóvár, ügyességi játékok, 

akadálypálya.  A felnőttek az egészségsátorban koleszterinszint-, vércukor-, 

vérnyomásmérésen ellenőrizhették egészségi állapotukat.  A hagyományoknak 



megfelelően főzőverseny is megrendezésre került, ahol az elkészült ételekből mindenki 

kaphatott kóstolót.  

 

 

Hagyományként idén is megrendezésre került a „Mézfesztivál” című rendezvény. A 

rendezvényen szintfoltja volt a már hagyománynak számító főzőverseny, melynek nagy 

sikere volt. Ismét több csapat mérte össze főzőtudományát. A programok között 

szerepelt íjászat, ügyességi vetélkedők, elektromos járgányok, ugráló vár, arcfestés, 

csillámtetkó készítés, kézműves udvar. Az intézmények tanulói, a Bocskaikerti 

Őszirózsa Népdalkör Műsora, a Hajdúhadházi Népdalkör, a Melódia Ifjúsági 

Fúvószenekar, LESZ DANCE tánciskola és a BLACK TINE Hip-Hop Tánciskola 

előadását tekinthette meg a közönség. A rendezvényen a kondipark ünnepélyes átadása 

is megtörtént. Az Európai Mobilitási hét rajzpályázatának, a „leghasznosabb kert” 

pályázatnak és a főzőverseny és a mézes sütik verseny eredményhirdetése után a 

rendezvény Nagy Feró koncerttel zárult.  

 

Immár hagyományként 2017-ben is advent minden vasárnapján körülállhatta 

Bocskaikert lakossága a „mindenki adventi koszorúját”, ami az idén a település 

ökumenikus templomában került felállításra. A közös gyertyagyújtásokat az 

iskolásaink, óvodásaink közreműködésével előadott karácsonyt idéző szép versek, 

énekek teszik még meghittebbé és szebbé. Az ökumenikus templom helyi lelkészének, 

plébánosainak áldásai tették meghittebbé az advent ünnepét.  

 

Hagyományainkhoz híven 2017-ben is igyekeztünk a civil szervezetekkel és a 

történelmi egyházak képviselőivel egyre jobb kapcsolatot kialakítani, melyet a 

jövőben is szeretnénk folytatni. 

 

Szeretném megköszönni a programok sikeres lebonyolítása érdekében segítségüket: 

 

 Szőllős Sándor polgármester úrnak, 

 a Képviselő Testületnek, 

 a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal vezetésének és dolgozóinak, 

 az Iskola, Óvoda, Humánszolgáltató központ vezetésének, valamennyi 

dolgozójának, tanulóinak, óvodásainak, 

 a Kertbarátkörnek 

 Bocskaikert Jövőjéért és Felemelkedéséért Alapítványnak  

 az Activus Egyesületnek, 

 a Református énekkarnak, 

 az Egyházaknak, 

 és Bocskaikert lakosságának. 

 

       

 

 Kiss Tibor 

 bizottsági elnök 

 



 

Bocskaikert, 2018. május 31. 

A kivonat hiteléül:  

 

________________________ 

Gonda Lajosné  

jegyzőkönyvvezető 


