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ESZTÁR község a
FEJLŐDÉS ÚTJÁN!
A 2016 elején megalakult
Településfejlesztési
Iroda
(TEFI) közreműködése által,
17 sikeresen elnyert pályázaton keresztül (A Tankerületi
pályázatokkal kiegészülve)
mindezidáig több mint 600
millió forintnyi támogatáshoz jutott a település,
de további 5 pályázat még
jelenleg is elbírálás alatt áll.
Reményeink szerint, hamarosan rég nem látott energetikai és infrastrukturális
fejlődés mehet végbe Esztár
életében, legújabb sikerünk
pedig ez a sportöltöző és
lelátó, mely az esztári sporttelepet gazdagítja majd.
5.oldal

ÖNKORMÁNYZAT

Tájékoztató
a helyi adó
rendelet
módosításáról

4. oldal

EGÉSZSÉG

Védőnői
tájékoztató

14. oldal

MEZŐGAZDASÁG

Hutai István
Falugazdász
tájékoztatója
8. oldal

SPORT

Remekel a
BLONDY FC

13. oldal

SZUMÓ ROBOT ESZTÁR KUPA
óriási tömeg vett részt ROBOTIKA ESZTÁRBAN
TURISZTIKA

a 6. LECSÓFESZTIVÁLON

Idén másodjára szerveztük meg a Szumó Robot Esztár Kupát, összességében már a hatodik alkalommal. Az
6. alkalommal került me- dult meg községünk utcáin.
országosan meghirdetett versenyre eddig legmesszebbről
grendezésre településünk A
rendezvény
nagyobb
Mosonmagyaróvárról érkeztek, de visszatérő vendégeink
Tervfajta: ÉPÍTÉSZETI TANULMÁNYTERV
Generáltervező cég:
Létesítmény megnevezése:
legnagyobb gasztronómiai
komplikációk nélkül Építész
za-tervező: több budapesti
csapat és a környező megyékből is voltak
Esztár Község Önkormányzat
Régió Terv
Rajz megnevezése:
Rajzszám:
-és
zenei
rendezvénye
az jlott
le, köszönhetően
a
versenyzők. Debrecenből számos
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Regionális
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Fejlesztési
Esztár
labdarugó
pálya
és
Innovációs
Kft
Esztári Lecsófesztivál, mely
200 főt számláló,
magát aLátványterv
szabályrendszerhez
kötött megmérettetésen,
2
Sport nagyjából
öltöző és lelátó
Kassai Zsolt
építész
Cím: 4032 Debrecen Böszörményi út 161
minden
eddiginél nagyobb főként helyi lakosokból okleveles
állónévjegyzék
melyen
csak Lego alkatrészekből épített önműködő, azaz
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“NEHÉZ, DE MOZGALMAS
IDŐSZAK ÁLL MÖGÖTTÜNK”
Szécsi Tamás Esztár település polgármestere
valamint Dr. Vitányi István országgyűlési képviselő
Úr köszönti önöket.
Kedves Esztáriak!
Ezúton köszöntöm Önöket a hosszabb
szünet után ismét megjelenő Esztári
Hírmondón keresztül. Reményeink sze
-rint a megújult külső és tartalom az
Önök elégedettségére szolgál. Természetesen szeretnénk rövid áttekintést
adni a mögöttünk álló évről és egy
kitekintést adni a következő évre.
Nehéz, de mozgalmas időszak áll
mögöttünk. Az Önkormányzat a rá
bízott intézményeit megfelelő módon tudta irányítani, úgy, hogy az államtól érkező intézményi támogatást
ez évben is jelentős mértékben kellett pótolni. Ezzel együtt takarékosan
gazdálkodva sikerül az évet biztonságosan és számlatartozás nélkül befejezni.
Komoly terhet jelent a pénzügyi és
adminisztrációs rendszerek évről
évre történő változtatása. Mire megszokják a kollegák az egyik rendszert,
lehet máris a következőt elsajátítani.
Sok energiát és figyelmet kíván a
köztisztviselőktől ez a munka, úgy ,
hogy az illetményalapjuk több, mint
10 éve változatlan. Jó lenne, ha a döntéshozók látnák és érzékelnék ezt a
komoly problémát. Ez igaz a közalkalmazottakra is, hogy a megnövekedett
munka és feladat mellett 15 éve volt
utoljára béremelés. Természetesen a
garantált illetményváltozás némi javulást jelent, de jó lenne, ha a közalkalmazottak is éreznék a központi bérrendezést. Önkormányzatunk évről
évre saját erejéből próbálja enyhíteni
ezt a problémát, de ez nem átfogó és
jelentős.

Ez évben jelentős számban ült össze a
képviselő-testület és hozott sok olyan
döntést, amelyek véleményem szerint
továbbra is jó irányban tartják a település szekerét. Sok fejlesztési döntés született, így megújulhat a Polgármesteri Hivatal, az Epreskert Óvodában játszóudvar
épülhet, az Ízek-Háza bővítése kezdődik,
új tornacsarnok épül, az iskola megújul
és még hosszan lehet folytatni a sort.
Következő év elejétől lép életbe a község új rendezési terve, és a településképi rendelet. Ezek, ha nem is látványosak,
de fontosak a község jövője szempontjából. Szeretnénk a következő évben az
egészségmegőrzésre több figyelmet
és energiát fordítani egészségnapok
szervezésével, illetve a figyelmet felhívni a különböző szűrővizsgálatok fontosságára. A szűkebb környezetünkben
megfigyelhető az egyik alattomos és
csúf betegség, a daganatos betegségek
jelenléte, amely sok ember életét keseríti meg. Éppen ezért tartotta fontosnak a képviselő-testület, hogy a kötelező
kommunális adó éves megfizetése alól
felmentési lehetőséget kínál valamilyen
szűrővizsgálaton való megjelenés igazolásával. Részletesen tájékoztatásra kerül,
hogy milyen módon és formában lehet
igénybe venni a mentességet.
Az Önkormányzat a szűkös bevételei egy részéről mond le a mentesség
lehetőségével, de úgy véljük, hogy a
jó egészséget nem érdemes pénzben
mérni. Bízom abban, hogy a lakosaink
megfelelően értékelik és a lehetőséget
komolyan véve, minél többen élnek a
mentességgel.
Tegyünk közösen egy élhető és egészségesebb Esztárért!

Ezúton szeretném megköszönni minden intézményvezetőnek és intézmé- A képviselő-testület ez évben is egy
nyi munkatársnak az egész éves áldo- szerény csomaggal szeretne kedzatos munkáját.
veskedni minden családnak. A cso2

mag tartalmaz egy ajándékot, melyet a kerámia műhelyben dolgozó
kolléganők készítettek, több hónapos, megfeszített munkával. Az ajándék egy szépen kivitelezett kerámia
házszámtábla. A cél az, hogy minden
utcában, minden házon, kerítésen
egységes házszámtáblák legyenek,
mely egyedülálló lenne az országban.
Tisztelettel kérem, hogy járuljanak
az egységes kép megjelenítéséhez
azzal, hogy kifüggesztik a kerámia
táblákat. Megköszönöm a kolléganők
fáradságos munkáját, nagyon szép
ajándékot készítettek a családoknak.
Szeretnék
szólni
térségünk
országgyűlési képviselőjének, Dr. Vitányi István képviselő úr munkájáról.
Sok
rendezvényt
személyesen
megtisztelt, de rendezvényen kívül is
ellátogatott munkamegbeszélésekre.
A fenti fejlesztési lehetőségünk nem
lenne ennyire bőséges, ha nem tudnánk magunk mellett képviselő úr támogatását és bizalmát. Nem szabad
elhallgatni, hogy nagyon sok kérésünknek jó gazdája és igyekszik a
kérésünket konkrétummá formálni.
A
képviselő-testület
nevében
köszönöm meg neki az egész évben
nyújtott támogatását és ügyeinkhez
való
emberséges
hozzáállását.
Nem utolsósorban volt a képviselőtestületnek egy díjazásra vonatkozó
felterjesztése, amelyben a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat „Hajdú-Bihar
Megye Közigazgatásáért” díjra a település korábbi polgármesterét, Vajas Józsefet jelölte. A döntéshozók a
jelölést elfogadták, így november 22én a Hajdú-Bihar Megye Napján, ünnepi közgyűlésen vehette át Vajas József
volt polgármester úr a díjat.
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(fotó: dehir.hu)
Ezúton is szívből gratulálunk az elismeréshez és nagyon jó
egészséget, munkájához pedig örömteli mindennapokat és
sikereket kívánunk.

Nem marad más hátra, mint hogy a magam és a képviselőtestület nevében, a községünk minden lakójának áldott,
békés, boldog karácsonyt és egészségben, sikerekben
gazdag, új esztendőt kívánjak.
Szécsi Tamás
polgármester

Lehet látni, hogy számtalan döntést hozott a képviselőtestület, melyről lehet így vagy úgy véleményt formálni,
egy azonban biztos: hogy mindig az itt élők és a községünk
javát kívánjuk szolgálni döntéseinkkel. Megköszönöm a
képviselő-testület egész éves építő jellegű hozzáállását és
munkáját.

Karácsonyhoz, a kereszténység legnagyobb ünnepéhez
közeledve most leginkább az örömökről szólnék Önökhöz.
Az esztáriak által megfogalmazott célokat, törekvéseket
igyekeztem a lehetőségemhez mérten maximálisan
segíteni és támogatni. Büszke vagyok arra, hogy a község
virtuális karácsonyfája alá sikerült olyan fejlesztéseket
betenni, mint az emeletes iskola felújítása, az új
torna-csarnok építése, az óvoda továbbfejlesztése, a
Polgármesteri
Hivatal
felújítása,
az
Ízek-Háza
továbbfejlesztése,
az
infokommnikációs
idősügyi
program, melynek keretében az idősebb korosztály 20 db
számítógéphez jutott hozzá.

“Munkával és döntésekkel
teli napokat hagyunk magunk
mögött 2017-ben”

Ezek a fejlesztések mintegy 600 millió forintból valósultak meg, valósulnak meg hamarosan. A felsorolás
korántsem teljes, s reményeim szerint a későbbiekben
tovább építhetjük, szépíthetjük településüket.
Ezeket a törekvéseket, eredményeket az Önök jóvoltából, a
Tisztelt Esztáriaktól 2014-ben is kapott felhatalmazásnak
köszönhetően volt lehetőségem támogatni. Úgy érzem,
községük lakóival mindig jó volt a kapcsolatom; ígérem, a
jövőben is számíthatnak rám.

Kedves Esztáriak!
Örömmel mondhatom: mint hosszú évek óta mindig, ebben az esztendő-ben is sok rendezvényen volt szerencsém
találkozni az esztáriakkal. Kérem, engedjék meg, hogy ezúton, az Esztári Hírmondó
hasábjain keresztül is
köszöntsem Önöket.
Munkával és döntésekkel
teli napokat hagyunk
magunk mögött 2017ben. Megyénk legnagyobb
választókerületének parlamenti képviselőjeként
nagyon sok településen
fordultam meg, s számtalan alkalommal hallgattam meg a Biharban élők
örömeit, gondjait.

Büszkeséggel és megtiszteltetéssel töltene el, ha a
következő években is tudnám a választókerületemhez
tartozó 41 település, így Esztár fejlődését is szolgálni a
Parlamentben.
Ezúton kívánok minden kedves esztári lakosnak áldott,
békés karácsonyt és egészségben, sikerekben gazdag új
esztendőt.
Dr. Vitányi István
országgyűlési képviselő
3
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TÁJÉKOZTATÓ A HELYI ADÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról
szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) alapján és
keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti.
Tisztelt Esztári lakosok!
Az önkormányzat által beszedett helyi
adók tekintetében a képviselő-testület
évenként felülvizsgálja az adómértékeket, és szükség esetén módosítja
azokat.

nyújtja be a kérelmet és az
igazolást, abban az esetben igazolnia kell, hogy az I.
félévi adót határidőre megfizette. Ha az I. féléves adót
határidőre megfizette, úgy
részére a befizetett adót vissza kell téríteni és a mentességet az egész adóévet
érintően meg kell állapítani.

Ilyen jellegű módosításra került sor
a 2017. október 15-én megtartott
ülésen, amikor a Képviselő-testület a
jelenlegi évi 3.000 Ft helyett, 5.000 Ftra emelte a kommunális adó összegét.
Az adó összegének emelésével
egyidejűleg egy eddig még nem
lévő mentességet is beépített a rendeletébe,
amelynek
értelmében:
Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az az adóalany, aki a tárgyévben igazoltan részt vett

a; mellkas-szűrővizsgálaton
(tüdőszűrés), vagy
b; méhnyakszűrésen, vagy
c; vastagbélszűrésen, vagy
d; az emlő lágyrész röntgenvizsgálatán alapuló emlőszűrésen (mammográfia), vagy
e; prosztataszűrésen, vagy
f; anyajegyszűrésen, vagy
g; szájrákszűrésen.
A mentesség csak arra az adóévre
vonatkozik,
amelyik
évben
a
szűrővizsgálaton
való
részvételre sor kerül, tehát valamilyen
szűrővizsgálaton minden évben részt
kell venni, ahhoz, hogy a mentesség az
adóévre megállapításra kerüljön.
A mentesség az adóalany részére állapítható meg, ha az adóalany, vagy a
vele életvitelszerűen egy háztartásban
élő nagykorú családtagja vesz részt az
(1) bekezdés szerinti szűrővizsgálatok
egyikén. A vizsgálaton való részvételt a vizsgálatot végző egészségügyi
intézmény által kiadott igazolással
kell igazolni. Ezen szabály értelmé-

ben
ingatlanonként/családonként/
háztartásonként már egy személy
szűrővizsgálaton való részvétele mellett kérhető a mentesség megállapítása.
Fontos,
hogy
az
adóalany
adófizetési
kötelezettségének
teljesítése
során
menynyire van figyelemmel az adóhatóság által megállapított adófizetési határidőkre,
ugyanis, ha valaki a március 15-i befizetési határidőt komolyan veszi és
határidőre az adót (I. félévi 2.500 Ft-ot)
befizeti, lényegtelen, hogy a vizsgálaton évközben mikor vesz részt, hiszen az
éves mentesség megállapítható lesz részére visszamenőlegesen és a befizetett
adót a befizetést követő 30 napon belül
visszakapja.
Amennyiben az adóalany március 15-ig
kérelmezi a mentesség megállapítását
és a mentességre okot adó igazolást benyújtja, mentesül az éves kommunális
adó fizetési kötelezettség alól.
Amennyiben március 15-ét követően
4

Amennyiben az I. féléves
adót határidőre nem fizette
meg, a mentességet csak
a II. félévet érintően lehet
megállapítani. Fontos szabály, hogy mentességi kérelmet csak adó- és pótléktartozással nem rendelkező
adóalany nyújthat be.
A fenti szabály megállapításakor a Képviselőtestület célja az volt,
hogy minél nagyobb számban ösztönözze a lakosságot a különböző
szűrővizsgálatokon
való
részvételre. Évente több mint 70 ezer új
daganatos beteget fedeznek fel. A daganatos betegségeknél különösen fontos a megelőzés, a rendszeresen végzett ön- és szűrővizsgálatok, valamint
a megfelelő életmód sokat segíthet a
daganatok megelőzésében, illetve korai felfedezésében, nagymértékben
javítják a gyógyulási esélyeket.
A
Képviselő-testület
belátja
a
megelőzés fontosságát, célként tűzte
ki a településen élők egészségi állapotának javítását, és hajlandó az adóbevételek csökkentésére is, ha azzal
azt éri el, hogy a jelenleginél többen
veszik igénybe a szűrővizsgálatokat.
Kérünk
és
biztatunk
mindenkit arra, hogy – saját maga egészsége érdekében – vegyen részt a
szűrővizsgálatokon.
Fekéné Tarcsi Csilla
jegyző
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FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

BURSA HUNGARICA
Az előző évekhez hasonlóan, ebben az
évben is folytatódik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat.
Az elmúlt évek döntései alapján jelenleg 7 fő felsőfokú tanulmányait folytató
hallgató részesül havi 5.000 Ft összegű
támogatásban, melyhez az intézményi,
illetve a megyei támogatás is társul. A
támogatásra a kérelmeket ezévben november 7-ig kellett benyújtani. Szintén a hátrányos helyzetű gyermekek
tanulmányainak folytatását támogatja
a Képviselő-testület az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvétellel, melynek keretében jelenleg 4
fő, jövő szeptembertől már 5 fő, a Tóth
Árpád Gimnáziumban tanulmányokat
kezdő és folytató tanuló iskoláztatási

költségeihez járul hozzá havi 10.000
Ft/fő összeggel. A kétféle közoktatási
támogatásra közel 800.000 Ft-ot fordít
éves szinten az Önkormányzat.
Bízunk benne, hogy a következő években is ilyen szép számmal kerül be tehetséges esztári diák a közép-, illetve
felsőoktatási intézményekbe. Kérjük
a szülőket, hogy – adott esetben –
éljenek a támogatási lehetőséggel.

Fekéné Tarcsi Csilla
jegyző

ESZTÁR A FEJLŐDÉS ÚTJÁN

Pályázati híreink a 2016-2017-es évekről

Az elmúlt néhány évben megváltozott az önkormányzatok működése.
Jelenleg az – Észak-Alföldi régió kistelepüléseire jellemzően - közigazgatási
teendők mellett a közmunkaprogram
jelenti a kisebb mértékű infrastrukturális fejlesztéseket. Az önkormányzatok alapvetően feladatellátás finanszírozásúak. Az állam által nyújtott
költségvetési támogatások fejlesztésre már nem elegendőek. Ezért is
rendkívül meghatározóak és fontosak
mind a hazai, mind az uniós pályázati
lehetőségek, források felhasználása
egy település életében.

érezze a fejlődést és a pozitív változást.
Ebben az időszakban születhetnek
nagyra törő tervek, megváltozhat egy

Széchenyi 2020: Az Európai Unió és a
magyar kormány 2013-2020-ig tartó
támogatási időszaka melyet az országban minden település, úgy Esztár is
nagyon várt. A program támogatási
felhívásai jelenthetnek lehetőséget
arra, hogy egy település minden lakója
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település jövőképe, arculata, tartalommal töltődhetnek meg a település
minennapjai.
Ennek reményében vártuk 2015 év végén, 2016 tavaszán az első pályázati
kiírásokat. A település vezetése jól átgondolt koncepcióval készült erre az
időszakra.
2016 elején megalakult a Településfejlesztési Iroda (TEFI), melynek feladata
pályázatok figyelése, szervezetek, intézmények és a lakosság értesítése pályázati felhívásokról, adatszolgáltatás,
hazai, uniós és nemzetközi pályázatok
írása.

Szervezetek, melyek a Településfejlesztési Iroda segítségével,
közreműködésével nyújtottak be
pályázatot:
-Esztár Község Önkormányzata
-Esztár Fejlődéséért Alapítvány
-Epreskert Óvoda,
-Esztári Szociális Szövetkezet
-Esztári Bűnmegelőzési Egyesület
-Irinyi Károly Alapítvány
-Esztári Szabadidős Egyesület
-Esztári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat
-Blondy Football Club Esztár Sport
Egyesület

*(A 2017-es nyertes pályázatok között a tornaterem
építésének költsége számszerűsítve nem szerepel, mivel
annak kivitelezéséről a pályázat kiírója gondoskodik.)
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ESZTÁR ÉLETÉBEN LEGMEGHATÁROZÓBB NYERTES
PÁLYÁZATOK A 2016-2017-ES ÉV TÜKRÉBEN
Berettyúújfalui Tankerületi
Központ pályázatai:
EFOP-1.3.9-17 - Iskolaközpontú helyi
együttműködések támogatása
Cím: Iskolaközpontú helyi
együttműködések támogatása Esztáron
Támogatási döntés: 2017.09.28.
Megítélt összeg: 50 000 000 Ft
EFOP-4.1.3-17 - Az állami fenntartású
köznevelési intézmények tanulást
segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése
Cím: A Fekete Borbála Általános Iskola
tanulást segítő tereinek fejlesztése
Támogatási döntés: 2017.09.01.
Megítélt összeg: 149 984 930 Ft

TOP-1.4.1-15-HB1 - A foglalkoztatás
és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
Cím: Az esztári Epreskert Óvoda
szolgáltatásainak minőségi fejlesztése
új eszközök, fedett terasz és parkoló
kialakítása által
Támogatási döntés: 2017.05.03.
Megítélt összeg: 41 480 486 Ft
TOP-3.2.1-15-HB1 - Önkormányzati épületének energetikai
korszerűsítése
Cím: A Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése
Esztáron
Támogatási döntés: 2017.05.03.
Megítélt összeg: 50 188 034 Ft

Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása
Cím: Esztár Konyhafejlesztés
Támogatási döntés: 2016.12.06.
Megítélt összeg: 9 500 000 Ft
Kedvezményes Műfüves Pályaépítési
Program
Cím: Műfüves Futballpálya építése
Támogatási döntés: 2016.07. 11.
Megítélt összeg: 26 208 246 Ft
Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra
Fejlesztési Program II. ütem
Cím: Esztár Község Önkormányzat Tornaterem építés
Támogatási döntés: 2017.06.30.
Megítélt támogatás: „A” típusú tornaterem építésének finanszírozása

Esztár Fejlődéséért
Alapítvány:
EFOP-1.2.2-15 - Ifjúsági programok
támogatása
Cím: #IF-YOU#dream#Esztár
Támogatási döntés: 2016.11.21.
Megítélt összeg: 24 993 427 Ft
EFOP-1.3.5-16 - Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek
fejlesztésével
Cím: AlkoTér projekt -Esztár közösségépítés alatt
Támogatási döntés: 2017.02.07.
Megítélt összeg: 24 970 000 Ft

Esztár Község
Önkormányzata:
TOP-1.2.1-15-HB1 - Társadalmi és
környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés
Cím: Esztár Község fenntartható
turizmusfejlesztése egy szabadtéri
színpad, és az Ízek-Háza megújítása
által
Támogatási döntés: 2017.05.30.
Megítélt összeg: 120 000 000 Ft

(A Polgármesteri Hivatal látványterve)
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez
Cím: Esztár Község Önkormányzata
ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA
Támogatási döntés: 2016.11.17.
Megítélt összeg: 5 995 326 Ft
VP-6-7.4.1.1-16 Településképet
meghatározó épületek rekonstrukciója
Cím: Komplex településkép fejlesztés
Esztáron
Támogatási döntés: 2017.08.04.
Megítélt összeg: 20 273 535
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Belügyminisztérium: A kistelepülési
Önkormányzatok alacsony összegű
fejesztések támogatása
Cím: Esztár Irattár felújítás
Támogatási döntés: 2017.11.10.
Megítélt összeg: 1 599 629 Ft

BLONDY FC ESZTÁR
Sport Egyesület:
MLSZ-TAO pályázat 2016/2017
Esztár sportöltöző és lelátó
kialakítása I. ütem
Támogatási döntés: 2017.12.08.
Megítélt összeg: 62.915.678 Ft
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Irinyi Károly Alapítvány:
EFOP-1.8.5-17 - Menő menzák az
iskolákban
Cím: Legyen ételstílusod az Egészség!
- Menő Menzák program sorozat megvalósítása Esztáron
Támogatási döntés: 2017.10.11.
Megítélt összeg: 19 999 999 Ft

Esztári Bűnmegelőzési
Egyesület Polgárőrség:
Hankook Abroncsadományozási
Program
Támogatási döntés: 2017. 08.18.
Megítélt támogatás: 4 db 215/55 R17
Téli gumiabroncs

Esztári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat:
SZOC-FP-17-KK Konyhakerti és kisállattartási szociális földprogram
Cím: Konyhakerti és kisállattartási
program megvalósítása Esztáron
Támogatási döntés: 2017.10.02.
Megítélt összeg: 500 000 Ft

(Az Esztári Piactér látványterve)
A településfejlesztés szempontjából 2 fejlesztést tartottunk, és tartunk most
is nagyon fontosnak, egyik egy komplex egészségház kialakítása ahová a
település egészségügyi szolgáltatásait kívántuk integrálni, a másik projekt
a munkahelyteremtés szempontjából élvezett prioritást, amikor is ipari park
(ipari terület) kialakítására nyújtottunk be pályázatot. Sajnos mindkét projektigényünk elutasításra került, de továbbra is fontos fejlesztési területekről
beszélünk, ezért a jövőben próbálunk újabb forrásokat keresni az elképzelések megvalósításához. A még támogatói döntéssel nem bíró pályázatok
közül nagy várakozással tekintünk többek között a bölcsőde kialakítása, új települési piac létrehozása vagy akár sportöltöző kialakítása elé.
A 2018-as évben továbbra is célunk minden pályázati lehetőséget megragadni,
hogy településünket tovább tudjunk fejleszteni Esztár és lakosai érdekében.
Település Fejlesztési Iroda

KÖZFOGLALKOZTATÁS ESZTÁRBAN
A 2017-es évben 4 program indult,
amelyekben összesen 119 fő van
foglalkoztatva.
A Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program teljes költsége
51 416 700 Ft, összesen 40 fő foglalkoztatásával.
Önkormányzati, szociális és nevelési
intézmény feladatellátásához, különösen az önként vállalt feladatokhoz, így a település közbiztonságának
javításához hozzájáruló település őrök,
a sport és szabadidő területén, közösségi színtereken és a település közterein alkalmazott kisegítő és technikai személyzetek foglalkoztatása:
A jelenlegi főállású dolgozói létszám
a mindennapi munkák elvégzéséhez
nem elegendő és ahhoz, hogy a mindennapi pedagógiai, szociális, sport-és
szabadidős tevékenységet ellátó és

sódert, cementet illetve betonhálót
igényeltünk. A karbantartások folyamatosan zajlanak a korábban említett
utcákon.

adminisztratív munka mellett az egyéb A Helyi sajátosságokra épülő program
más feladatok is rendben legyenek, teljes költsége összesen 43 199 987
szükséges 27 fő közfoglalkoztatott Ft, összesen 24 fő foglalkoztatásával.
hosszabb idejű foglalkoztatása.
Az elmúlt években megkezdett progA település közbiztonságát, és en- ram folytatásaként tovább zajlik
nek fenntartását a 13 fő települési őr az asztalosipari tevékenység, népi
látja el. Ők párban látnak el szolgála- kismesterségek űzése (fazekasság,
tot. Heti 40 órában dolgoznak, illetve szőnyegszövés, tökmag és napraforgó
egyéb rendezvényeken, például az olaj sajtolása). A kerámiát, szőnyeget
Esztári Lecsófesztiválon is szolgálatot a Széchenyi u. 27 szám alatt található
teljesítenek.
telephelyünkön értékesítjük, az asztalos műhelyben előállított kerti paA belterületi közutak karbantartása dok, szemetes kukák pediig a község
program teljes költsége 20 367 909 Ft, közterein, illetve intézményeinkben
összesen 15 fő foglalkoztatásával.
kerülnek elhelyezésre. Az olajokat a
hidegsajtolást követően, palackozzuk,
Ebben a programban az ellátandó majd azok így kerülnek értékesítésre
feladatok közé tartoznak az adminiszt- nemcsak a megyében de képviselő
rációs feladatok, illetve járda felújítás kollegánknak köszönhetően Francia
és esővíz elvezetés kiépítése nagy- országban is nagy sikernek örvend.
részt a Rákóczi, Petőfi, Bocskai, Irinyi Asztalosainkat minősíti, hogy mára
utcákon. A program megvalósításához már minden autóbuszmegállónk fedett
7
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beállóval van ellátva sőt, termékeink az önkormányzatok
közötti barterezés alapját képezik.
Az intézményink fűtése 100%-ban szalmabálákkal történik, 35 000 db szalmabálát tárolunk évente. Ezt brikettálva,
tömörítve könnyebb a fűtés és tárolás. A szalma brikett
előállítása a kisebb kazánok fűtésében nagy segítségünkre
van, ezért egy szalma brikettáló gép beszerzése is indokolt
volt.
A Mezőgazdasági program teljes költsége 79 317 018 Ft,
összesen 40 fő foglalkoztatásával.
Ellátandó feladatok közé tartozik a paprika, paradicsom,
újhagyma, retek, padlizsán, uborka palántanevelés a már
meglévő 2000 m2-es fóliában, illetve szabadföldön is, a 3 ha
energiaakác termesztése, művelése, támrendszeres uborka
termesztés.
Fóliában nemcsak Esztárban, de talán Hajdú-Biharban először
használtunk termőföld helyett kókuszpaplant termesztéshez, melyről a tapasztalataink nagyon jók, véleményem
szerint megállja helyét a piacgazdaságban is.

A megtermelt zöldségek nagy része az Esztári Szociális Szövetkezet által üzemeltetett savanyító üzemünkbe
kerül, ahol az üveges savanyúságok előállítása történik. A
prog-ramban megtermelt és előállított javak nagy részét az
önkormányzat konyháján hasznosítjuk.
Ez évben egy program keretein belül császárfák telepítése
is történt a Rákóczi és a Bocskai utcákon, amely nagyban
hozzájárul a rendezett településképhez és egyben energiaültetvényként is szolgál majd, akárcsak a már meglévő
3 ha energia akác ültetvény mely következő évben már
letermelhető lesz.
A felsorolt programokat nem tudtuk volna megvalósítani a
benne dolgozók lelkiismeretes hozzá állása nélkül, melyet
szeretnék ezúton megköszönni, az alkalmat megragadva
kívánok a falu lakosságának nagyon jó egészséget, kellemes
karácsonyi ünnepeket és boldog újévet!
Csörsz Gyula
falugondnok, alpolgármester

FALUGAZDÁSZi TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Gazdálkodók!
A mezőgazdasági őstermelői
igazolványról szóló 436/2015.
(XII. 28.) Korm. rendelet 8.
§ (1) bekezdése alapján az
őstermelő köteles haladéktalanul bejelenteni az igazolvány
elvesztését,
megsemmisülését,
meg-rongálódását.
Az
igazolvány pótlásáért 3000 Ft
összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
Az őstermelői igazolványok kiadásában és érvényesítésében lényegi
változás nem történt (a módosításokat
be kell jelenteni, pl. az előző évhez
képest más növény lesz értékesítve).
Október 31-től tilos a trágyakijuttatás
a nitrát érzékeny területekre. A tilalom
február 15-ig tart, mely alól kivételt
csak az őszi kalászosok február 1-jétől
megengedett fejtrágyázása képez.
Ne feledkezzenek meg az adatszolgáltatási kötelezettségről sem, ugyanis
ezt minden nitrát érzékeny területen
gazdálkodónak, továbbá az ország
teljes területén háztartási igényt
meghaladóan állatot tartóknak 2018.
január 1-től 2018. március 31-ig meg
kell tennie, elektronikusan.
Amennyiben a Magyar Államkincstár

ökológiai jelentőségű területein (EFA).
Ez 2018.01.01-jén lép hatályba.
Azok a fajok, amiket eddig nitrogénmegkötő növényként vagy ökológiai
jelentőségű másodvetés keverékében
elfogadtak (pl. szója,borsó),
továbbra is a zöldítés szerves
részét képezik, viszont ökológiai jelentőségű területként
történő elfogadásuk 2018tól egy további feltételhez, a
növényvédő szerek használatának
tilalmához
kötött.
Fontos kiemelni azt is, hogy
a tiltás nem befolyásolja a
SAPS és a termeléshez kötött
fehérjenövény-támogatás feltételeit vagy összegét. A fenntartási
időszakra vonatkozó növényvédőszerhasználati tilalom a parlagon hagyott földterületeken és az ökológiai
jelentőségű másodvetés esetében is
él.

már fizetett valamely gazdálkodónak,
a kapott összegek jogcímét egy
GIRO kód alapján be lehet azonosítani. A beazonosításában segít a
www.mvh.allamkincstar.gov.hu-n
közzétett GIRO-kódlista. A bankkivonaton a „Közlemény” rovatban szereplő,
általában három betűvel kezdődő
számsor első három száma a GIRO-kód. A 2017. évre vonatkozó nitrát adatszolgáltatást a 2018 januárjától márA Natura 2000 területeknél a cius 31-ig kell teljesíteni. Benyújtás:
gazdálkodási napló (webGN) be- elektronikusan. A beküldött adatlap
nyújtására
vonatkozó
határidő másolatát 5 évig meg kell őrizni!
egy hónapra rövidül a kifizetések
meggyorsítása
érdekében, Ezúton kívánok minden kedves Ügyazaz az elektronikus benyújtás az felünknek
Kellemes
Karácsonyi
adott évet követő év január 1. és január Ünnepeket és Eredményekben Gazdag
31. közötti időszakban kötelező.
Boldog Új Évet!
Az
Európai
Unió
2018-tól
növényvédőszer-használati
tilalmat
Hutai István
vezet be a zöldítés ún. táblaszintű
falugazdász
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IRINYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNY

küldött közgyűlés tagja megbízó
levelét 2017. november 14-én vehette
át. Ezúton is gratulálunk neki, további
munkájához pedig sok sikert kívánunk!

lájában, a közös mérési rendszerrel.
A mérés eredményei alapján minden
gyerekről egyénre szabott kognitív
profil készül, és ennek megfelelően
folyik tovább a fejlesztésük. Ha odafigyelünk, és nagyobb hangsúlyt fektetünk a korai vizsgálatokra, akkor
valóban megállapíthatók a fejlettségi szintek, és időben megkezdhető
a tanulók célirányos fejlesztése. Az
alapfolyamat, amelyre összpontosítanunk kell, a fejlesztés. Ez adja meg
tulajdonképpen a pedagógussegítő
funkciójának értelmét: segíteni az
egész személyiség fejlődését.

2017 tavaszán Dr. Buda Mariann
kezdeményezésére az esztári általános
iskola Kinterné Szökőcs Beáta tanárnő
által bekapcsolódott egy pályázatba.
A pályázat célja: digitális tananyag
fejlesztése hátrányos helyzetű tanulók
számára, illetve annak tesztelése, hogy
a tablet, mint taneszköz hatékonyan
fejleszti a tanulók nyelvtudását.
Feltétlenül szükséges a versenyképes,
használható nyelvtudás, ezért az
idegen nyelv oktatásának fejlesztése,
módszertanának
folyamatos
megújítása a célunk.

Az idei tanév is sok örömet hozott számunkra. Intézményünk 2017.szeptember. 01-től a Berettyóújfalui Tankerületi Központ a Nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC törvény 83§ (2.)
bek. a) pontja alapján javaslatot tett
a Fekete Borbála Általános Iskola átszervezésére
székhelyváltoztatásra.
A javaslatot a Nemzeti köznevelésről
szóló törvényben foglalt közösségek véleményezték, ezt követően
a fenntartó döntése következett. A
javaslat elfogadásra került így az Irinyi
Károly Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola székhelyintézményként kezdte meg az idei tanévet.
Ez a változás iskolánk és tornatermünk
felújítását megújulását is hozza.
A felújítás eredményeként az intézmény sajátos adottságaira építve képes
lesz hatékonyan bekapcsolódni formális és informális oktatás rendszerébe, a
képesség és kompetenciafejlesztésbe.
A projekt megvalósulása maga után
vonja az intézmény arculatának javulását így a vonzóbb tanulási környezet
által a tanulói létszám emelkedése is
várható. Hosszú távú célunk fokozni az
iskolák eredményességét, nyitottságra
ösztönző nevelését és emelni az iskola
által nyújtott szolgáltatások minőségi
színvonalát.

Sikereink:
2017.október 18-án Hajdúböszörményben szervezett mérési konferencián vettünk részt. A Berettyóújfalui, Hajdúböszörményi és a Debreceni Tankerület vezetői osztották
meg iskoláikban méréssel –fejlesztéssel kapcsolatos tapasztalataikat. Az
egyedi fejlesztésbe 2014-től azért
kezdett a Berettyóújfalui Tankerület,
hogy az intézményeiben tanuló gyermekek alapvető képességei minél jobban, nagyobb ütemben fejlődjenek. Az
országos szinten tapasztalható rossz
kompetencia eredmények térségünkben is jelentkeznek. A fejlesztés és a
mérés már az első osztályba lépőknél
elkezdődik, és további évfolyamokon
is zajlik, a tankerület valamennyi isko-

Az
alapkészségek
fejlettsége,
stabil megalapozása jó biztosítékot
jelent(het) az iskolai, tanulási kudarcok
elkerüléséhez, és kihat a tanuló
jövőjére is. A már 3 év munkája alapján
szeretnénk egy közös gondolkodást
elindítani a helyi óvodával a sikeres
iskolakezdés segítése reményében.
A Nemzeti Pedagógus Kar az állami és
önkormányzati fenntartású köznevelési
intézményekben
pedagógusmunkakörben
közalkalmazottként
foglalkoztatottak
önkormányzattal
rendelkező köztestülete. A Kar
tagja az a pedagógus, aki az állami
és
önkormányzati
fenntartású
köznevelési
intézményekben
pedagógus-munkakörben
történő
foglalkoztatásra
szóló
kinevezést
kapott. A Kar a feladatait országos
szervei, továbbá a megyékben és a
fővárosban működő területi szervei
útján látja el. A Nemzeti Pedagógus kar
fő feladata, hogy ellenőrzi a közösségi
szolgálat
szervezését,
valamint
működteti az ehhez kapcsolódó
tanácsadó és információs rendszert,
véleményezési
és
javaslattételi
jogot gyakorol a köznevelést és
pedagógusképzést érintő jogszabályok
megalkotása és módosítása során,
megalkotja Alapszabályát, valamint
a Pedagógusok Etikai Kódexét, mely
dokumentumok a Kar működésének
jogi kereteit biztosítják. Iskolánkból
Szécsi Attila kolléga a Nemzeti
Pedagógus Kar Hajdú-Bihar megyei
9

Pályázataink:

A sikeres nyári Erzsébet tábor
folytatásaként: Az Erzsébet a Kárpátmedencei Gyermekekért Alapítvány
csoportos
és
egyéni
„Kreatív”
pályázatot hirdetett mindazok számára,
akik 2017-ben ott voltak a zánkai,
vagy a fonyódligeti Erzsébet-táborok
tavaszi, nyári vagy őszi turnusaiban,
illetve a Napközi Erzsébet-táborokban.
A pályázat célja, hogy a napközi
Erzsébet-táborokban
részt
vevő
gyerekek a széles nyilvánosság előtt
is megmutathassák tehetségüket.
Ehhez pedig nem kell mást tenni, mint
megörökíteni a tábori élményeket
írott-, képzőművészeti-vagy videó
pályamunka formájában. Iskolánkból
sok gyermek készült szebbnél szebb
rajzokkal. Nagy örömünkre a beküldött
pályamunkák között vers is szerepelt,
és izgatottan várjuk az eredményt.
Ennek folytatásaként nyújtottunk
be pályázatot az Erzsébet Karácsony
címmel ahol 40 tanuló vehet részt
Budapesti előadáson a Nemzeti
Színházban.
Az elmúlt tanév sikerén felbuzdulva
ebben a tanévben is beadásra került
a Határtalanul HAT-1701 pályázat
mely kedvező elbírálás után a hetedik
osztályosok
számára
adna
egy
felejthetetlen élményt Kárpátalján
2018 márciusában.
Folytatva a már évek óta sikeres
Útravaló
Ösztöndíjprogram
–Út
a
középiskolában
alprogramját
az idei tanévben 22 tanuló és 5
mentor nyújtotta be a pályázatot.
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A pályázat célja esélyteremtés
a
hátrányos
helyzetű
tanulók
iskolai sikerességének elősegítése
érdekében..
Továbbá sikeres programon vehetnek
részt az idén is alsós tanulóink. A Vojtina
Bábszínház társulata fontosnak tartja
az esélyegyenlőség megteremtését,
ezért idén másodszor egy olyan
támogatói belépő pályázatot hirdettet
meg, mellyel Hajdú- Bihar megyei
szociálisan hátrányos helyzetű óvodás
és
kisiskolás
gyermekcsoportok
számára szeretne biztosítani –
térítésmentesen – lehetőséget egy
előadás megtekintésére a 20172018-as tanévbe. a pályázat nyert így
December 18-án Szerencsés János,
avagy az ördög három aranyhajszála
című előadást tekintheti meg 25 alsós
tanuló 2 kísérő pedagógussal.
Iskolánkban
a
művészetoktatás
2007-től
folyamatosan
működik
zeneművészet,
táncművészet,
képző-és iparművészeti ágazatokon.
Zongora, furulya, gitár néptánc és
grafika tanszakokon tudjuk biztosítani
a
tehetség
kibontakoztatását.
Az
Alapfokú
Művészeti
Iskolai
szolgáltatást 6-22 éves korig lehet
igénybe venni és minden tanévben
újra
kell
jelentkezni.
Iskolánk,
lakóhelyünk, és környező települések
rendezvényeit színesítik műsoraikkal.
A szakmailag és lelkileg jól felkészített
növendékeknek az szerez igazán
nagy örömet, ha közönség előtt
önmaga legjobb szintjén produkál,
ha tudását egy-egy verseny vagy
fesztivál nyilvános keretei között
megmutathatja. Célunk, hogy a
művészetoktatásban tanított ágak
közel kerüljenek a nézőkhöz.

Grafika tanszak versenyeredményei:
-Hajdú-Bihar
Megyei
Horgász
Szervezetek
Szövetsége és a Hajdú Bihar
Megyei
Önkormányzat
által
kiírt „Horgászélményem a nyári
szünidőben”
rajzpályázat (4
pályázati munkát küldtünk be. )
-Oktatási Hivatal Humánpolitikai
Főosztálya
által kiírt „Mitől jó az ember?”
rajzpályázatra 7 tanuló küldte be
pályaművét, amelyben országos
2. helyezést ért el Csősz Dorina 4.
osztályos tanuló.

A
pályázatok
mellet
napjaink
köznevelésében
a
hatékony
nevelő-oktató munka érdekében
a felzárkóztatás mellett fontos
feladatnak tartjuk a tehetséggondozást
is. Iskolánk széles körben biztosít
lehetőséget
a
tehetségek
kibontakoztatásra. A tehetséggondozó
munka fontos része a versenyeken
való megmérettetés, egyénileg és
csapatban készítik fel tanulóinkat.

rendezvényen vettünk részt ez
idő alatt. Idén első alkalommal
vettünk részt a Digitális Oktatási
Kiállítás és Konferencián, melynek a
Budapesti Műszaki Egyetemen adott
otthont. Bepillantást nyerhettünk
oktatási célra fejlesztett eszközök
működésébe, kipróbálhattuk külföldi
cégek vívmányait, találmányait.

2017.
szeptembertől
november
végéig a következő versenyeken
szerepelhettek
és
szerepelnek
tanulóink:

-Tudásbajnokság (országos levelező
verseny)
-Irodalmi-műveltségi vetélkedő
-Simonyi Zsigmond Kárpát
medencei Helyesírási Verseny
-Teki Totó
-Bendegúz Tanulmányi verseny
-Bolyai Országos Természettudományi Csapatverseny
A fentiek eredményei év végére
várhatóak.
A Berettyóújfalui József Attila Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
angol nyelvi egyéni tesztversenyt
hirdetett 7. és 8. évfolyamos tanulók
részére 2017. november 15-én.
Nyolc iskola 24 versenyzője mérhette
össze tudását. Iskolánkat 3 fő nyolcadik
osztályos tanuló képviselte: Kinter
Hanna, Nagy Dániel, Nagy Péter Márk.
Gratulálunk az elért eredményeikhez,
különösen Nagy Dánielnek, aki IV.
helyezést ért el!

Robotika:
Iskolánkban 2010. óta foglalkozunk
robotok építésével. Több országos
és
nemzetközi
versenyen
és
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Az egyik ilyen nagy sikernek örvendő
újítás az interaktív padló, melyen
robotikás
tanulóink
Honfoglalót
játszhattak, Magyarországon elsőként
az általános iskolások közül. Több
eszköz már ismerős volt számukra, a
helyi robotika szakkör kapcsán már
találkozhattak a Lego
robotokkal, a Bee-Bottal
és a Blue-Bottal.
A konferencia végén
értékes nyereményekkel
távozhattunk (pl. egy
tablet),
melyeket
a
diákok
pontszerző
feladatokban
való
részvételért kaphattak.
Nagyon jó volt részt
venni a DOKK-on.
Rengeteg új dolgot ismerhettünk
meg, próbálhattunk ki és mutattak be
nekünk, amivel a magyar oktatás is
színesebb, érdekesebb, innovatívabb
lehet.

ESZTÁRI HÍRMONDÓ • 2017 DECEMBER

OKTATÁS

Szumó Robot Esztár Kupa:
Idén másodjára szerveztük meg
a Szumó Robot Esztár Kupát,
összességében a hatodik alkalommal.
Az
országosan
meghirdetett
versenyre
eddig
legmesszebbről
Mosonmagyaróvárról érkeztek, de
visszatérő vendégeink több budapesti
csapat és a környező megyékből
is voltak versenyzők. Debrecenből
számos középiskola képviseltette
magát a szabályrendszerhez kötött
megmérettetésen, melyen csak Lego
alkatrészekből épített önműködő,
azaz teljesen autonóm szerkezetek
küzdenek meg egymással.

Élményeim az Erzsébet Táborról

A VI. kupán, most először, Irinyi
emlékérmet adtunk át. A versenyt
Kapornai Judit, tankerület vezető
asszony, Hodosán Csaba tanügyi
főtanácsos
és
Törökné
Csörsz
Csilla
intézményvezető
nyitotta
meg. A rendezvényt támogatta
Berettyóújfalui Tankerületi Központ,
Esztár Község Önkormányzata és a
MOY Rendezvényház.

A hét közepe különleges meglepetéssel szolgált,
Mert ezen a napon több feladat is várt ránk.
Fejünket kapkodva el sem tudtuk dönteni,
Hogy tutajt vagy hajót kezdjünk készíteni.

Sport:
A sport eredményeink: Az országos
Bozsik programhoz kapcsolódva,
idén ősszel is sokadik alkalommal
kerültek megrendezésre a tehetséges
gyerekeknek
tartott
fesztiválok.
Hajdú-Bihar megyében Esztár az egyik
alközpont, melyet a hozzáértés, magas
fokú szakmaiság és az infrastruktúra
miatt érdemeltünk ki. Összesen
kilenc alkalommal találkozhattak a
focizni vágyó, utánpótláskorú fiatalok.
7 településről közel száz gyerek
focizhatott hétvégéről hétvégére.
Nem csak az egymás elleni meccsek
tették feledhetetlenné a szombatokat,
hanem az ügyességi műhelyek is. A
legkiemelkedőbb gyerekek mindig
oklevéllel és külön csokival térhetnek
haza.
A tavalyi tanévben való eredményes
sportmunkájukért
egy
nagyon
szép élményt kaptak a sportoló
diákok. 3 órán keresztül ingyenesen
kikapcsolódhattak
a
Debreceni
Aquaticum Élményfürdőben, majd
ezt
követően
szurkolhattak
a
DVSC –Videoton NB I-es labdarúgó
mérkőzésen.

Lázas készülődéssel indult a hétfő reggel,
Hisz nem tudtuk a hét hogyan telik el.
Sorakozás közben az udvaron láthattuk,
Hogy sok ismerős arcon ezt az érzést megtalálhatjuk.
A hétfői nap témája horoszkóp volt,
Mely feladat megoldása igazán üde folt.
Mindenki nagy hévvel neki látott a plakátnak,
Szűz, Ikrek, Skorpió, Bika sorakozott alássan.
Kedden már lazábban indult a nap,
Mindenki várta mivel töltődik fel aznap.
Kiderült a titok, a nagy mágia,
Horoszkópját színezze minden gyerek másra.

Csütörtökre virradóra szerencse, hogy megéheztünk,
Ugyanis a hét legédesebb feladatához érkeztünk.
Ínycsiklandó mazsolás müzlis finomságot készítettünk,
Melyet a nap végén mindannyian meg is ettünk.
A péntek a hét legjobb napja volt,
Mert nincs olyan gyerek ki fürödni nem vágyott.
A víz szuper volt és a nap is velünk tartott,
Hisz úgy sütött az égen, hogy mindünket megbarnított.
Szeretnénk megköszönni a hetet nagyon,
Mert tudjuk e mögött sok munka „vagyon”.
Neveket nem akarunk szánt szándékkal írni,
Örülünk annak, hogy velünk tetszettek lenni.
Írta: Lukács Laura, Pribék Gréta, Szécsi Hanna,
Pásztor Erika
2017.10.11. – Esztár

Közösségépítés:
A jövő iskolája csak akkor képes
megfelelni céljainak, ha él a tanítási
órán és az iskolán kívüli nevelés
lehetőségeivel: igyekszik felhasználni
ezek kötetlenebb formáit, módszereit.
A tanítási órán kívül végzett
tevékenységek különböző műveltségi
területekhez kapcsolhatók.
Tapasztalataink szerint azonban a
közösségépítés is eredményesebb,
ha a tanórákon kívül is törekszünk
közösen átélt élményekre és sikerekre;
ha lehetőséget adunk a gyerekeknek
arra, hogy egymást a legváltozatosabb
11

helyzetekben, minél több
oldalról megismerjék. Ha
jól érzik magukat együtt,
nem csupán új élménnyel
gazdagodnak, hanem van
mit emlegetni, van miből
meríteni a hétköznapokon.
Nagy hangsúlyt fektetünk
ezért tanórán és tanórán
kívüli,
gyerekek
számára
vonzó közösségi programok
szervezésére. Ilyen alkalom
például: a fenntartó által
finanszírozott úszásoktatás,
múzeum
pedagógiai
foglakozás ahol a Bihari
Múzeum pedagógusai tartanak
egy kihelyezett rendhagyó
órát,
foglalkozást.
Irinyi
hét keretében névadónkra
emlékezünk,
történeti
visszatekintéssel
rajzos,
mozgásos tevékenységeken
keresztül,
és
névtáblánk
avatójára is sor kerül.
30
tanulóval
3
kísérő
pedagógussal EU tanórán
vesz részt december 12én, a Millenárison. A tanóra
során a tanulók csoportokban
megismerkednek
Európa
földrajzi
fekvésével,
illetve nyelvi- és kulturális
sokszínűségével.
A
foglalkozás
egyik
kiemelt célja a tanulók
természettudományiés
szociális tanulásának segítése,
valamint földrajzi ismereteik
elmélyítése.

Hogyan tovább? A jó iskolaválasztás
hosszú időre befolyásolhatja a
gyermek, s így közvetve a szülők
életét is. A középiskola hatással van a
későbbi munkaerő piaci helyzetre és
életpályára; bár lehetséges a korrekció,
a döntés mindenképpen jelentős
állomás az életút alakításában.
Nyolcadik osztályos tanulóinknak és
szüleiknek szeretnének segíteni a
Szakképzési Centrum által szervezett
Szakmai
Túra,
pályaválasztási
előadások,
kiállítások
kérdőívek.
Fontos szempont, hogy reális legyen a
szülők iskolaválasztása – vagy inkább
javaslata –, mert a végső választást a
gyermekre kellene bízni. Optimális
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lenne, ha a képesség és az érdeklődés
alapján választanánk pályát, iskolát;
a döntő szempont azonban mégis a
tanulmányi eredmény.
A sikeres felvételit segítve pedagógus
kollégáink magyarból, matematikából
heti 2-2 órában tartanak előkészítő
foglalkozásokat.

Kulturális élet:
Kiemelkedő színvonalon emlékezünk
meg nemzeti ünnepeinkről, de iskolán
kívüli rendezvényeken is sikeresen
kapcsolódnak be iskolánk tanulói és
pedagógusai.
Ilyen az Idősek napja (falu számára)
–1952-ben Hortobágyi kitelepítések
emlékére koszorúzás, az Adventi
gyertyagyújtás
ahol
színvonalas
műsort adnak az általános iskola és
művészeti iskola tanulói.

megismerkedhetnek az iskolában
folyó munkával. Az alsó tagozaton,
illetve az ötödik osztályban többen
eljönnek, később sajnos csökken a
látogatottság.
A “Varázsolj mosolyt egy társad
arcára!” program keretében segítünk,
hogy minél több rászoruló gyerek
kaphasson ajándékot. Ezért a nemes
célért jött létre a PontVelem és Magyar
Máltai Szeretetszolgálat közös akciója,
az EMMI és a GLS támogatásával.
Ehhez a nemes kezdeményezéshez
iskolánk is csatlakozik és reméljük a
tanulók és a családok segítségével
sok
ajándékdobozt
sikerül
összegyűjtenünk.

„Ha összejövünk, az a kezdet,
ha összetartunk, az a haladás,
ha összefogunk, az a siker.”
Henry Ford

Diákönkormányzat:
2017.
október
24-én
került
megrendezésre osztálykeretben és
Diákönkormányzat
szervezésében
is a már szokásossá vált Halloween
buli. A gyerekek „félelmetesebbnél
félelmetesebb”
jelmezekben
érkeztek, majd játékokkal és tánccal
mulatták az időt. A szülőket szeretettel
várjuk
azokra
a
hagyományos
rendezvényeinkre, amelyek nyitottak
a külső vendégek számára. Ilyen a
farsang, a tavaly elindított sikeres
jótékonysági bál, nyílt napok ahol

Ezt az összefogást és köszönöm, vezető
társaimnak, pedagógus kollégáknak
és az iskola valamennyi tanulójának.
Mindezek sikeres megvalósításához
nélkülözhetetlen volt a fenntartó és
az önkormányzat támogatása.
Advent öröme, a várakozás izgalma
az iskolában is áthatja a gyerekeket.
Minden osztály várja a mikulást,
amit az alsóban a témahét keretében
versek dalok tanulásával és ügyességi
vetélkedőkkel tesznek emlékezetessé.
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BESZÁMOLÓ AZ ÓVODAI ÉLETRŐL
Köszöntöm a Kedves Olvasókat!
Az egy hónapos nyári szünetet
követően az Esztári Epreskert Óvoda
2017. Szeptember 1-től ismét
gyerekzsivajtól lett hangos.
Az új nevelési évet 49 gyerekkel
kezdtük. Több évtizedes hagyományt
megszakítva, ettől a nevelési évtől
kezdve már nem a kis-középső és
nagycsoport várta a gyerekeket,
hanem Méhecske csoportba jöttek
a 3 éves gyerekek (13 fő), Katica
csoportba a 3-4 éves gyerekek (19 fő)

és Napocska csoportba az 5-6 évesek
(17 fő). A létszám azóta folyamatosan
emelkedik, így december végére már
57–en leszünk, tavaszra pedig 64-en.
A 2017/2018-as nevelési évben is
utazó gyógypedagógus és logopédus
látja el a rászoruló gyerekek egyéni
fejlesztését. Vajas Vera edző vezetésével szeptembertől újra indult az ovifoci program is az 5-6 éves fiúknak.
Szakál Tibor Attiláné (Kitti) pedig a
Katica és Napocska csoportban
tart heti egy alkalommal néptánc
előkészítő foglalkozást a gyerekeknek.
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Szorgalmasan készülnek az iskola
tanulói a karácsonyi ünnepre is.
A karácsony éj varázslatát valószínűleg
mindnyájan ismerjük.
Már napjainkra az ajándékozás
rendkívül fontos momentuma lett
az ünnepnek, mégis a karácsony éj
misztikuma, csodája nem múlt el. Ez
az ünnep, melynek valódi tartalma a
legelevenebben él ma is. Este minden
elcsendesedik, a közlekedés leáll, és
ha olyan szerencsénk van, hogy hó
is esik, a csend még teljesebb. Míg
advent a reményteli várakozás ideje,
a Szenteste maga a megvalósult
és beteljesedett csoda, a Megváltó
születésének napja. A zord téli időjárás
is képes olyan meleg és szeretetteljes
légkört varázsolni, melyet az év
egyetlen napján sem élünk át.
Karácsonykor mindenki kedvesebb és
elnézőbb másokkal szemben.
A következő sorokkal kívánok az iskola
dolgozóinak, tanulóinak, polgármester
úrnak, jegyző asszonynak Esztár
Község Önkormányzatának minden
községbeli felnőttnek és gyermeknek
szeretetteljes, békés karácsonyt!
Kívánok az új évben a közös munkához
mindenkinek kitartást, örömöt a
munkában, tanulásban, és jókedvet a
mindennapokban.

Törökné Csörsz Csilla
intézményvezető

A mindennapos, színes és változatos tevékenységek mellett, az elmúlt
pár hónapban néhány nagyobb
jelentőségű esemény, rendezvény is
lezajlott az óvodában. Ezek közül számunkra a legjelentősebb az Október
11-én megtartott Szüreti nap volt,
melyet az idén is Jótékonysági vásárral kötöttünk egybe. Erre az alkalomra
mindhárom csoportunk színvonalas
műsorral készült az ősz témakörben,
melyek a rendezvényen megjelent
kedves szülők, nagyszülők, hozzátozók, valamint meghívott vendégeink
körében nagy tetszést arattak.
Elfogadta meghívásunkat Nagy József
is, aki tárogatón illetve furulyán
szólaltatott meg számunkra is ismerős
szüreti-őszi dalokat. Czár Lajos helyi
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OKTATÁS
hagyományőrző
közreműködésével
népi játékokat, ajándéktárgyakat
készíthettek a jelenlévők. Fekete
Sándorné Margitka pedig Bojtról jött el
ismét hozzánk népi játékaival, melyet
a gyerekek és felnőttek ingyen kipróbálhattak. A jótékonysági vásáron
az óvodai dolgozók és a szülők által
közösen készített ajándék- és dísztárgyakat lehetett megvásárolni, aki megszomjazott vagy esetleg egy kis házi
süteményre éhezett, az vásárolhatott
a büfében. Volt tombola és zsákbamacska is, de akik szeretik a csillogást,
azok csillámtetoválást csináltathattak
maguknak. A rendezvény teljes bevételét a gyerekekre fogjuk költeni.
Szeretnénk
zenés,
interaktív
gyerekműsorokat szervezni nekik,
valamint kreatív és fejlesztő eszközöket,
foglalkoztató
füzeteket,
meséskönyveket vásárolni. December 12-én ebből a bevételből Rózsás
Viktória karácsonyi gyermekműsorát
nézhetik meg a gyerekek. Ezúton is
szeretném megköszönni még egyszer
mindenkinek a segítségét, aki bármilyen formában hozzájárult és támogatta a rendezvény sikerességét.

Napocska csoportba járó
gyermekeink a szüreti
műsorukkal felléptek az
Idősek napi rendezvényen, valamint a Bentlakásos Idősek otthona
lakóit is ezzel a műsorral
köszöntötték.
Már nagy-nagy izgalommal készülünk és várjuk
a Mikulást, aki December 6-án délelőtt fog
ellátogatni
hozzánk,
és megajándékozza a
gyerekeket.
December 22-én, a téli szünet előtti
utolsó napon tartjuk az Ovi-karácsonyt. Erre az alkalomra szintén mind a
három csoportunk készül, az alkalomhoz illő műsorral.
A Napocska csoport műsorát, az elmúlt
évekhez hasonlóan a Falukarácsonyon
lehet majd megtekinteni.
A 2018-as évet több okból is nagyon várjuk már. Januártól fog indulni
„Esélyteremtő Óvoda” pályázatunk,

mely 3 éven keresztül zajlik majd, soksok gyerekeknek szóló, valamint családokkal közös programmal színezve.
Tavasszal pedig nyertes TOP-os pályázatunk keretében óvoda udvarunk
fog megújulni. A jelenleginél jóval
nagyobb tér, új kültéri játszóeszközök
és még sok más újítás fogja a gyerekek
mozgásigényét kielégíteni.
Az óvoda dolgozói nevében is kívánok
mindenkinek Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Kalmárné Hodosán Irén
intézményvezető

SPORT

A BLONDY FC BESZÁMOLÓJA:
A 2017/2018-as szezont bajnokesélyesként kezdtük, de
hamar rá kellett jönnünk, hogy ez az év sokkal nehezebb
lesz, mint a tavalyi. Ez igaz a felnőttekre és az utánpótlás
csapataink bajnokságára is.
Az új igazolások reményében vágtunk neki az első fordulónak, aztán jött a hidegzuhany. Bár Bihartorda csapata
mindig is mumus volt, azon a mérkőzésen a magas szintű
bírói döntéseknek köszönhetően kikaptunk, és meg is
csappant létszámunk. Az elmúlt szezonban mindössze egy
meccset veszítettünk, így abban bíztunk, hogy a folytatásban több ilyen nem lesz. Majd jött négy döntetlen és nyolc
győzelem, így négy ponttal lemaradva az elsőtől, most a
tabella negyedik helyén állunk, ami bizakodásra adhat
okot.

Edzőink:
U7 Vajas Vera
		
U9 Cseh Lajos
		
U11 Vajas Viktor
		
U13 Vajas Viktor
		
U14 Czibere Tibor, Nagy Bence
		
U16 Vajas Vera
		
FELNŐTT Mándi László
Szeretnénk ezúton is megköszönni nekik a kitartó munkát!

Az U16-os csapatunk mindössze egy mérkőzést veszített,
és sajnos a gólkülönbségnek köszönhetően a második
helyen várja a tavaszi szezont.
Az U14-es csapatunk átalakulóban van, sok az új focista,
akiknek még össze kell szoknia. Most a hetedik helyen
állnak a megye I-es bajnokságban.
Minden korosztályban komoly munka folyik, hogy Esztár és
a Blondy nevét ismerjék és elismerjék.

A Magyar Labdarúgó Szövetségnek a Megyei Igazgatóságnak és Csige László igazgatónak Esztár Község
Önkormányzatának, a támogatóinknak, és a szurkolóinknak
pedig külön köszönet jár, mert nélkülük nem működhetne
mindez. Köszönjük!

Hajrá Blondy! Hajrá Esztár!
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EGÉSZSÉG

VÉDŐNŐI TÁJÉKOZTATÓ

Településünk védőnőjeként november
végén kaptam a felkérést, hogy készítsek listát a 2017. év folyamán Esztárban született gyermekekről, illetve
röviden mutassam be munkámat.
Védőnői
pályámat
a
főiskola
elvégzése után 2001-ben Esztárban
kezdtem. Gyermekeim születése,
óvodába, iskolába kerülése után visszatértem munkakörömbe, melyben
jelenleg is dolgozom.
Mindig örülök, amikor a kisbabákat
vehetem nyilvántartásba, hiszen minden szülés alkalmával az édesanyával,
családtagokkal együtt izgulva várom
én is az új jövevény érkezését, ezért
számomra mindig örömteli esemény
egy-egy új kis csecsemő születése.
Mindennapjaim nagy részét a velük,
értük történő munka, törődés teszi
ki. Szeretnék minden tőlem telhető

segítséget megadni a várandós- és
kisgyermekes anyák számára, hogy
gyermekeik minél egészségesebben
születhessenek és fejlődhessenek.
Sokszor adódnak nehézségek is
munkám során, de mindig van egy-egy
örömteli, akár nagyon apró dolog, ami
visszaadja az erőt a napi teendőkhöz.
A jelenlegi kismamákat továbbra is, a
gyermekáldást váró, leendő várandós
anyákat pedig a jövőben várom
szeretettel a kismama tanácsadáson,
szerdai napokon 10-12 óráig, illetve
előre megbeszélt időpontban. Önálló
védőnői
tanácsadásra
csütörtök
délelőttönként hívom, várom a
csecsemőkkel, kisgyermekkel érkező
anyukákat, apukákat.
Dr. Gombkötő Anikó háziorvossal
együtt végzett tanácsadás időpontja:
csütörtök 12-14 óráig. Doktornő

nagy szakmai hozzáértéssel és elhivatottsággal, gyógyító szeretettel
fordul a gyermekek és szüleik felé,
segít problémáik megoldásában.
Iskolás gyermekeink szűrővizsgálatait
és védőoltásait is közös tanácsadás
keretében végezzük.
A szociálisan nehéz helyzetben
lévő, segítséget igénylő családok
problémáival a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítőjével,
Szécsiné Borsa Kornéliával szorosan
együttműködve foglalkozunk, igyekszünk a nehézségekre közösen megoldást találni.
Remélem e néhány sorban sikerült
hasznos
információkat
megosztani az esztári lakosokkal, akiknek a
reformáció emlékévében a Biblia
értékeit megtartó, Istentől gazdagon
megáldott életet kívánok!
Szécsi Ivett Nikoletta
védőnő

működő Idősek Klubjaival, civil szervezetekkel való
kapcsolatok ápolása.
Egyik saját rendezvényünk a Pogácsafesztivál, amely az idén
negyedik alkalommal lett megrendezve. 14 településről
érkeztek hozzánk összesen 160 fővel. Ebben az évben is
nagyon jól sikerült a találkozás, barátságok köttettek és a
régi kapcsolatok még jobban elmélyültek. Klubunk ebben
az évben húsz településre volt hivatalos, ahová sikerült is
eljutnunk és fellépéseinkkel méltóképpen képviseltük településünket.

KÖZÖSSÉGI ÉLET

AZ ESZTÁRI IDŐSEK
KLUBJA
MINDENNAPJAI
A BSZSZK fenntartásában, és Esztár Község Önkormányzatának közreműködésével az Esztári Idősek Klubja immár
6 éve működik településünkön. Célunk, hogy évről évre
minél több programot valósítsunk meg.
Jelenleg 30 állandó taggal működik a klub. Tagjainkra
jellemző a sokféle érdeklődési kör. Szeretünk közösen
énekelni, táncolni, kártyázni, társasjátékozni, kirándulni,
sütni, főzni. Ebben az évben többször kirándultunk, kerékpár
túrán vettünk részt és gyermekek táboroztatásában is
segítettünk. A klub éves programjának összeállítása során
arra fókuszálunk, hogy a hagyományainkat ápoljunk,
lehetőséget biztosítunk a fiatalabb generációnak a hagyományok átvételére.
A klubunk aktívan részt vesz községünkben megrendezett
minden eseményen, főként a Lecsófesztiválon. Ez a program tagjainknak hetekre ad elfoglaltságot, amit nagyon
nagy örömmel végeznek, hiszen ez a hatalmas rendezvény
rengeteg munkával jár, sok dolgos kezet kíván, és nagyban
formálja a közösségi életet.
Prioritást élvez a munkánkban a környező településeken

Időseinknek a szórakoztató kikapcsolódáson kívül biztosítunk havi két alkalommal gyógytornát, mely nagy sikernek
örvend, emiatt szeretnénk azt a jövő évtől havi négy alkalomra emelni. Terveink között szerepel több preventív
előadás megszervezése illetve a gyermekekkel való több,
személyes találkozás. Ezúton szeretnénk megköszönni Polgármester Úrnak és a Képviselőtestületnek azt a sok segítséget, amit nyújtottak nekünk. Így tudjuk a közösségünket
egyben tartani, fejleszteni és újabb célokat kitűzni.
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TELEPÜLÉSI RENDEZVÉNYINKRŐL:
Lecsófesztivál:
Ha nyár vége, akkor Lecsófesztivál. Az idei évben is soha
nem látott községi összefogással rendeztük meg, immár
hatodik alkalommal a Lecsófesztivált, mely augusztus
utolsó hétvégéjére esett.
A változatos program ez alkalommal is rengeteg látogatót
vonzott Esztárba.
A kétnapos rendezvény számtalan programot és
szórakozási lehetőséget kínált vendégeinknek. Pénteken
kezdtünk hangolódni a fesztiválra a 3 színpad megannyi
fellépőjével, már ezen a napon is sok ezer vendég látogatott
ki a rendezvényre, de az igazi áradat szombaton érkezett.
Gasztronómia fesztivál lévén ezúttal sem maradhatott
el az óriás lecsó és a főzőverseny, amik a szombat
délelőtt különleges látvány és íz kavalkádot okoznak a
résztvevőknek. Ebben az évben csülkös lecsót készítettünk
a nagy üstben, a több mint 1 tonna ételt kora délutánra
el is fogyasztotta az addigra több ezresre duzzadt
tömeg. A csapatokat és a látogatókat sokszínű zenei
kínálat szórakoztatta, immár négy színpadon és hat
udvarban barangolhattak vendégeink. Igyekezetünk
minden korosztálynak és ízlésnek programot kínálni,
ami a visszajelzések alapján sikerült is. Sajnos mindenki
kedvencét nem tudtuk elhozni, de bízunk a folytatásban, így
jövőre új fellépőkkel és programokkal várunk mindenkit.

Továbbra is sikerült megtartani a helyi lakosok ingyenes
részvételi lehetőségét, melyet a jövőben is szeretnénk
megőrizni. Örülünk, hogy idén már a megye legnagyobb
rendezvényi közzé került az Esztári Lecsófesztivál, bízunk
a sikeres folytatásban és reméljük, minden eddiginél
sikeresebb rendezvényről tudunk beszámolni a jövő év
végén.

Közösségi élet:
Esztár Község Önkormányzata egész évben igyekszik
programokat kínálni a község lakóinak, idén is igyekeztünk
változatos rendezvényeket szervezni a településen.
Az év kezdetén a Magyar Kultúra Napjára szerveztünk
programot, ezt követően a Tor-Mámor-Esztár című
rendezvényen a disznótoros hagyományokat elevenítettük
fel. A hölgyek köszöntése idén is sok látogatót vonzott a
művelődési ház nagytermébe, majd fáklyás felvonulással
emlékeztünk az Erdődy Kúria udvarán a márciusi ifjakra.
Áprilisban szavalóversenyt szerveztünk névadónk József
Attila tiszteletére, majd családi sportmajális keretében
igyekeztünk minél több embert megmozgatni.
Ebben az évben újra hazahívtuk a településünkről
elszármazottakat, majd a találkozó követően Szent Iván éji
szabadtéri mulatságra vártunk minden érdeklődőt.
A Nemzeti Összetartozás Napjára megemlékezést
szerveztünk a főtéren lévő emlékmű közelében.
Az Új Kenyér Ünnepén átadtuk a települési elismeréseinket,
a Díszpolgári címet Dr. Rejtő Márta, az Esztár Községéért
Emlékérmet Szécsi Károlyné valamint a Svélecz György
díjat Svélecz Györgyné és Törökné Csörsz Csilla részére.

Az első fesztivált zömében önkéntesekkel együtt
szerveztük és bonyolítottuk le, mára ebből a csapatból
a többség a legprofibb szakembereket is túlszárnyalva
végezi a feladatát, így sikerült az eddigi színvonalat
is átlépve, sok vendégünknek maradandó élményt
szerezni. Ezúton is mondunk köszönetet mindazoknak,
akik támogatták valamilyen formában a fesztivál
megrendezését. Sokan segítettek önkéntesként, köszönjük
azoknak, akik hosszú évek óta kitartanak a fesztivál mellett
és örülünk azoknak, akik most csatlakoztak csapatunkhoz,
reméljük ez a csapat még sok alkalommal fog felejthetetlen
rendezvényeket lebonyolítani. Bízunk benne, hogy amint
kipihenték a fáradságot már csak a jól végzett munkára
és arra a fantasztikus teljesítményre emlékezenek, amit
közösen értünk el.

Az év legnagyobb rendezvénye a Lecsófesztivál augusztus
végén mozgatta meg nem csak a település apraját és
nagyját, de több ezer községünkbe látogató vendéget is.
Októberben a fiataloknak szerveztünk ONE Feszt néven
szórakoztató programot, melyet az idősek napja követett.
Az évvégére is tartogattunk gasztronómiai rendezvényt,
Márton napra főzőversennyel és hagyományőrző
műsorokkal készültünk.
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A legifjabb esztáriak:

Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatást Esztár
Község Önkormányzatának valamint a községben
működő intézményeknek, szervezeteknek az egész éves
együttműködést:
Az Általános Iskolának, Óvodának, Református Egyháznak,
Polgárőrségnek, Idősek Klubjának, I-Pont ifjúsági Klubnak,
Önkénteseinknek és támogatóinknak, akik hozzájárultak
községünk közösségi életének színesítéséhez.

Ungvári Tibor
Született: 2017.03.04.
Pongor Inez
Született: 2017.04.04.
Györgypál Luca
Született: 2017.05.28.
Vass Bence István
Született: 2017.07.05.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag,
boldog új évet Kívánok a Művelődési Ház dolgozói nevében.
Nagy Gyula
művelődési
ház
vezető
Impresszum:
Cím: Esztári Hírmondó
Megnevezés: Ingyenes helyi
információs lap
Kiadja: Esztár Fejlődéséért
Alapítvány
Felelős kiadó: Nagy Gyula
Példányszám: 600 db
Szerkesztőség: József Attila
Művelődési Ház
e-mail: e.fejlodes@gmail.com
Telefon: +3654414153
Ági néninek és Jóska bácsinak
ezúton is szívből gratulálunk a
70. házassági évfordulójukhoz,
és még nagyon sok egészségben
gazdag, boldog, együtt töltött
éveket kívánunk nekik Esztár Község Önkormányzata és az Esztári
Hírmondó szerkesztősége nevében.

I-Pont ifjúsági klub:
Az Esztár Fejlődéséért Alapítvány pályázatot adott be azzal a céllal, hogy
az esztári fiatalokból közösséget
alkosson, összehozza őket, és együtt
valami maradandót alkothassanak.
A pályázat kedvező elbírálásban részesült, 3 éven keresztül támogatja
a fiatalok tevékenységét, így az idei
év februárjában megalakult az esztári fiatalok ifjúsági klubja. Első közös
mozzanatunk
a
klubhelyiségünk
kialakítása volt, mely a Művelődési Ház
alagsorában kapott helyet, mi pedig
azt a saját elképzeléseink, és ötleteink
sze-rint alakítottunk ki. Csapatunk
tagjai nagyon sokoldalúak ezen a
téren. Festettünk, barkácsoltunk,
takarítottunk, néha éjszakába nyúlóan
is, de olyan emlékeink születtek,
amelyekre meg most is nevetve gondolunk vissza. Na es jött a nagy kérdés:
Hogyan hívjuk magunkat? Mi legyen
a klub neve? Elsőre nagyon könnyű
feladatnak tűnhet, de tényleg nem
volt az. Aztán elkezdtünk kis dolgokban gondolkozni és nem valami eget
rengető névben. Majd egy hét eltelte
után megszületett hivatalosan is az
I-pont amely egyben a klubhelyiség
és társaságunk neve is. Csapatunk
nyitott a közös munkára, szórakozásra.
Szívesen látogatunk különböző rendezvényeket, versenyeket, de nagy
lelkesedéssel szervezünk is hason-

Gurzó Máté
Született: 2017.07.31.
Farkas Bence
Született: 2017.08.23.
Nagy Bence
Született: 2017.09.03.
Nagy Balázs
Született: 2017.09.26.
Csengeri László
Született: 2017.11.05.

lókat. Tennivalónk lassan egy év alatt
jócskán akadt. A Közös munkánk egy
főzőversennyel kezdődött Nagyrábén,
majd a falunk lakóit invitáltuk egy
közös vidám hangulatú családi majálisra, amely nagy sikert aratott.
Újabb főzőverseny következett, ahol
már nemcsak, mint versenyzők, de
szervezőként is jelen voltunk. Az
I-pont a nyár legnagyobb eseményén sem hagyta cserben a falut, hisz
sokat segítettünk a Lecsófesztivál
előkészítésénél, a helyszínek kialakításánál, de a fesztivál két napján is,
kora reggeltől késő estig „álltuk a
sarat”, mindenki ott segített, ahol csak
tudott. Alig ért véget a Lecsófesztivál,
már is jött a következő.
2017. október 14-én ONEFEST
néven hirdettük meg az első ifjúsági
fesztivált,
amelynek
szervezője
az I-pont volt. A művház színpadára vátuk a HAM-KO-HAM és a
BEERSEEWALK együtteseket, aztán
DJ.
Marco
Crown
zenélt.
A
csapatunk
ismét
ügyesen
helytállt,
gördülékenyen
zajlott
minden, és sok fiatal ellátogatott
a rendezvényünkre.
Hónapról
hónapra
bővülünk
egy-egy újabb taggal, és ez a
fantasztikus társaság, mára már igazi
kis családdá nőtte ki magát. Reméljük,
hasonlóan szép emlékek várnak még
ránk az elkövetkező két évben is.

Mándoki Vivien

Házassági évfordulók:
25. házassági évfordulót ünnepelnek:
Török Éva és Tóth Sándor
(1992. május 16.)
Tarcsi Csilla és Feke Sándor
(1992. június 20.)
Kun Anikó és Lantos Róbert
(1992. augusztus 8.)

50. házassági évfordulót ünnepelnek:
Farkas Margit és Imre Antal
(1967. október 28.)
60. házassági évfordulót ünnepelnek:
Nagy Anna és Nagy Gyula
(1957. november 23.)
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Csörsz Mária és Tarcsi Gyula
(1957. december 18.)
Kéri Ilona és Kiss Károly
(1957. december 21.)
70. házassági évfordulót ünnepelnek:
Fábián Ágnes és Iván József
(1947. december 13.)

