Szolgáltatásaink:
 Közösségek működési helye: Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Etnikai Hagyományőrző Csoport, helyi újság szerkesztőbizottsága, Ifjúsági klub-, honismereti kör
vezetőségének, rendezvények előkészítő
szervezőbizottságainak megbeszélései,
szakmai előadások, fórumok színhelyei.
 Segítségnyújtás hétköznapi ügyek intézésében: hivatalos levelek megírása; kérelmek,
beadványok, nyomtatványok kitöltése; előzetes egyeztetés különböző hivatalokkal,
intézményekkel, személyekkel.
 Közhasznú tájékoztatás, helyi nyilvánosság szerveződése, alakítása: Helyi hirdetés, hírközpont, információ gyűjtése, közvetítése, utazási információk: MÁV, VOLÁN, tájékoztató-, szórólapok terjesztése,
igényfelmérő kérdőíven való tájékozódás,
helyi-, térségi újság szerkesztése, pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatírás.
 Irodai szolgáltatás: telefax, szövegszerkesztés, nyomtatás, névjegykártya-, egyedi
levélpapírok, emléklapok, meghívók készítése, (iskola, Műv. Ház, CKÖ, stb.) számítógépes játékprogramok használata.
 Foglalkoztatási Információs Pontként a
munkanélküliek tájékoztatása.
 Programok, rendezvények szervezése, lebonyolítása.
 Az ismeretterjesztő előadások, különböző
tanfolyamok (számítástechnika, zongora,
néptánc) játszóházak, kézműves foglalkozások, egészségügyi előadások megrendezésében, lebonyolításában jelentős szerepet vállal egyesületünk.

Nyitvatartás:
Hétfő és Péntek:
Kedd és csütörtök:
Szerda:

8 - 1730
8 - 1600
8 - 13

TELEHÁZ

Mindenkit szeretettel
várunk!
Cím: Bojtért Egyesület Teleház
4114 Bojt, Ady Endre u. 4.
A Bojtért Egyesület elnöke:
Pányáné Karácsony Mária
A Teleház vezetője:
Németh Mariann
Tel: (54) 701-515
Fax: (54) 701-516

KALAUZ

E-mail: bojt@telehaz.hu
A Bojtért Egyesület adószáma:
18554621-1-09
Számlaszáma: 60000013-10007534

„Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent;
mondhatnám, nem tehet sokat, egyesített erőknek
pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges.”
/Kölcsey Ferenc/

A kezdetektől..…
A község polgármestere és a Művelődési Ház vezetője, 25 a településért elkötelezett embert hívott
közös gondolkodásra a falu jövőjéről, arról hogy mit
és hogyan tehetnek az emberek falujukért. „Bojtnak
szüksége van faluközösségre.” Ebben a mondatban
foglalható össze a Bojtért Egyesület 1998. május
28-ai alakuló gyűlése.
A szervezet olyan kulturális, sport, szabadidős, természetvédő, egészségnevelő, hagyományőrző rendezvények, programok támogatását, szervezését
tűzte ki célul, melyek valamilyen formában a község
lakosságát, a felnövekvő generáció érdekeit, fejlődését szolgálják. Az egyesületi célok különböző tevékenységi körökben ellenőrzötten, összehangoltan,
felelős irányító, koordináló személyek segítségével
valósulnak meg.
A Bojtért Egyesület céljai közé tartozik az etnikai
kisebbség kultúrájának, önazonosságának megőrzése, fejlesztése, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.
Kiemelt tevékenységünk közé tartozik a cigány fiatalok identitástudatát felfedező, személyiség központú fejlesztés, tehetséggondozás.
Egyesületünk cigány hagyományőrző csoportja –
Uzho Jilo (Tiszta szív) – 1996 óta működik.
Az elmúlt évek során kiemelkedő eredményeket értek el a cigány kultúra megőrzése, ápolása terén. A
Népzenei Együttesek Országos Minősítésén mindkét alkalommal Arany fokozatot értek el.
A Bojtért Egyesület tagjaival 1998 nyarán több alkalommal tájékozódó látogatáson vettünk részt a
szentpéterszegi teleházban, ezt követően pedig
szeptember 14-én a szolnoki Teleház–telefalu konferencián. Az itt tapasztaltak alapján arra az elhatározásra jutottunk, hogy mi is követjük példájukat.

1999. január 20-án a szentpéterszegi Bihar Közösségeiért Alapítvány teleház-alirodát nyitott meg
településünkön.
A ’99-ben a Magyar Teleház Szövetséghez önálló
teleház működtetésére benyújtott pályázat eredményeként 2 millió forint értékű informatikai eszközzel lett gazdagabb az ezek után már önálló
teleház. A pályázaton nyert nagy teljesítményű
fénymásoló, telefonfax, 5 multimédiás számítógép,
lézernyomtató, szkenner, faxmodem, újabb szolgáltatások bevezetésére adott lehetőséget.
Az önkormányzat által rendelkezésükre bocsátott
épület (2 szoba, konyha, fürdőszoba, kamra) és környezete a teleház jellegéhez, szelleméhez, bővülő
szolgáltatásaihoz megfelelő feltételeket, közérzetet teremtenek. A helyiségek biztosítják a tevékenységek elkülönülését (fogadótér, csendes tevékenység, kiszolgáló helyiség). A helyiségek berendezését érdekeltségnövelő pályázaton nyert összegből
oldottuk meg.
Az önálló teleház átadására 2000. augusztus 19-én,
a Millenniumi Falu- és Városszépítő Verseny 2.
szombatján került sor.
2002. áprilisában bekapcsolódtunk a Bihari Teleház
2002-től Programba, mely munkatársunk bérének
támogatása mellett, három éven keresztül folyamatos, szakmailag megalapozott, hatékonyabb munkavégzést eredményezett.
2007-ben csatlakoztunk a Bihar Közösségeiért Alapítvány HEFOP 2.2.1. „Bihari Foglalkoztatási Mentor Hálózat Kiépítése” elnevezésű projektjéhez.

A Teleház révén szélesebb körűvé vált a kulturális, közhasznú szolgáltatások biztosítása.
A Falunapon közel 200 elszármazott vendég tisztelt
meg bennünket, kiknek többek között erre az alkalomra készített bojti képeslappal kedveskedtünk.

1999-ben bekapcsolódtunk az Országos Közterület Szépítési, 2000-ben a Millenniumi Falu- és
Városszépítő Versenybe. Mindkét versenyen kategóriánkban az I. helyezést értük el.

Néprajzi gyűjtőmunkánk eredményeképpen községünk állandó helytörténeti kiállítással is büszkélkedhet.
Hagyomány lett falunkban a helyi és környező települések néptánc – majorett csoportjainak részvételével immár 9 alkalommal megrendezett őszi
szüreti felvonulás és bál, december 18-án a kisebbségek napján pedig a községi romanap, Területi Cigány Kulturális Szemle, Majális megrendezése. Rendszeresé váltak kirándulásaink az ország
különböző tájaira.
Minden év októberében egy hetes rendezvénysorozattal készülünk az idősek köszöntésére. Egyesületünk az előkészületi munkákban, programok szervezésében, lebonyolításban működik közre.
Kiemelkedő esemény volt 2002. szeptember 30-án
rendezett emlékműsor, az adományokból készült

emlékoszlop avatása Kossuth Lajos születésének
200. évfordulójára.
Önkormányzatunk a hátrányos helyezte ellenére a
vállalkozó szellemű közösségek, egyének jobbító
szándékú törekvéseihez – lehetőségéhez mérten –
az anyagi, tárgyi hátteret biztosítja. A teleház
ügyintézők munkabérét a Hajdú-Bihar Megyei
Munkaügyi Központ támogatásával tudtuk biztosítani. A szolgáltatások bevételeit eszközeink karbantartására, fejlesztésére használjuk fel. Eszközparkunk bővítésére, nagyobb programok, akciók
lebonyolítására pályázati úton teremtünk forrást,
amit kiegészítenek a támogatók, szponzorok adományai, valamint az önkéntes segítők munkái is.

Eddigi tevékenységünkkel igyekeztünk értékké
tenni mindazt, amivel egy kisközösség rendelkezik: a hagyományt, néprajzi értékeket, a kézügyességet, a természet kincseit, a falu képét
és sok mindent, ami ott van bennünk és körülöttünk. Egymást segítve, közös célokért való munkálkodással.

