Bocskaikert 15 éve önálló
Bocskaikert Hajdúhadház külterületeként számon tartott szőlőskert volt 1993. október 15- ig,
amikor Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság akkori elnöke önálló községgé nyilvánította. De
nézzük, mi is történt előtte, milyen út vezetett idáig!
A települést kettészeli az észak- déli irányban húzódó 4-es számú főútvonal. Keletről a
Záhony- Budapest vasútvonal határolja. 1158- ból való az első írásos feljegyzés erről a
területről, amikor még erdőként tartották nyilván. Ekkor Szabolcs vármegyéhez tartozott.
Számos híres történelmi személy megfordult itt, és birtokolta. Néhány hajdúhadházi és
debreceni lakos, akik 1898 és 1903 között parcellázták ezt a területet, alkalmasnak találták
szőlő és gyümölcsös telepítésére.
1899. február 21- n alapították meg Bocskaikertet, mint hegyközséget. Hamarosan kezdett
benépesülni a terület, építési telkek, lakóházak, üdülők jelentek meg. Ez főleg a rendezett, jó
levegőjű, erdős övezetnek volt köszönhető. Híres írók, költők vonultak ide a világ zajától,
hogy nyugalmat találjanak alkotásaikhoz. Róluk később utcákat is neveztek el. Bocskaikertet
ekkor még, bár gyarapodott, Hajdúhadház külterületeként kezelték, pedig saját
irányítószámmal, postával, vasútállomással rendelkezett. Már ebben az időszakban megállta
volna a helyét önálló településként, ehelyett fejlődése évtizedekre megállt. 1985- 1989 között
azonban virágzásnak indult: telefonrendszert, teljes vízhálózatot, villamosítást, iskolai
napközis ellátást fejlesztett, óvodabővítést hajtott végre. Utcákkal gyarapodott, a lakosság
létszáma nagyon gyorsan emelkedett.
A lakosok ekkor alakították a Lakóközösségi Fórumot, mely a képviselőtestületnek írt
nyilatkozatában fenntartotta a jogot, hogy önálló települést hozzanak létre. Ez nem maradt
eredmény nélkül. Két autóbuszváró és- megálló létesült, a részleges megvilágítás is
megvalósult a Rákóczi- kertben, mely ma is Bocskaikert része a Monostordülővel együtt.
Ezenkívül a község parkolóval és közlekedési jelzőlámpával is gazdagodott. Bizonyos
problémák miatt azonban a további fejlesztés elmaradt. Ehelyett Hajdúhadház fejlesztését
részesítette előnyben az önkormányzat.
Végső elkeseredésükben a lakók számos levelet küldtek különböző állami szerveknek és
felsőbb vezetőknek, hogy segítséget kérjenek a mielőbbi leváláshoz. Így került sor arra a
döntésre, ami 15 évvel ezelőtt, 1993. október 15- n született: Bocskaikert önálló községként
létezhet tovább.
Rengeteget fejlődött a község az elszakadás óta: bővítették az óvodát, új iskolát, valamint
templomot, üzletközpontot, orvosi és fogorvosi rendelőt építettek. Számos üzlet nyílt meg,
nőtt a buszmegállók száma. További fejlesztések még most is folynak.
Október 15-n minden évben megünnepeljük Bocskaikert önállóvá válását.
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