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Karácsonyi köszöntő
Karácsony közeledtével különleges szép érzések töltik el szívünket. Egy kis időre megállunk a rohanó világban és számvetést készítünk az eltelt évről, az elért eredményekről, a megvalósított eseményekről, a szép és
kevésbé szép történésekről.
A karácsonyi ünnep hangulatában embertársainkra figyelünk és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk sze retteinknek és azoknak, akik fontosak számunkra.
Nem a drága ajándékok sokasága jelenti a legszebb ünnep értelmét, hanem a szándék, hogy önmagunktól
önzetlenül mit adhatunk.
Ott ahol az ünnepvárás során megértés és összefogás tapasztalható, meghitt bensőséges kapcsolatokra épülő
családot és közösségeket lehet teremteni és működtetni.
Várjuk a legszebb ünnepet úgy, hogy szeretettel, tisztelettel, megbecsüléssel viseltessünk embertársaink iránt,
hogy életünkben ne legyen helye haragnak és sértődöttségnek.

Kisfalud Község Önkormányzata nevében szeretettel kívánok békés meghitt
karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt.
Ódorné Árvai Margit polgármester

„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek! „

/Wass Albert/
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Képviselő testület ülései, önkormányzati hírek
2018.09.24-én tartott képviselő testületi ülés összefoglalója
Fogorvosi feladatellátási szerződés megkötéséről döntöttek a képviselők.
NAKK úthasználati kérelemről döntött a képviselőtestület a Kisfalud 0217 és 0218/24 Hrsz. Önkormányzati utak
használatához.
Képviselőtestület 2018 évben is csatlakozni kíván a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.
Pályázati feltételek teljesítése ügyében műszaki ellenőr és szakértő alkalmazásáról döntött a képviselőtestület a
0208 és 225 Hrsz. külterületi közutak fejlesztése tárgyában.
Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmének elbírálásáról született döntés.
Zárt ülésen települési támogatásokról döntöttek a képviselők.

2018. 11. 12-én tartott képviselőtestületi ülés összefoglalója
Képviselők döntöttek a szociális tűzifa rendeletről.

2018. 11.19-én tartott képviselőtestületi ülés összefoglalója
Képviselőtestület módosította a 2018 évi költségvetést a kiadott tájékoztató anyag alapján.
A képviselőtestület elfogadta a 2018. III. negyedévi gazdálkodásról a beszámolót.
Ismertetésre került a 2018. évi szociális tűzifa rendelet, melynek jelentkezési határideje 2018. 12. 30.
Zárt ülésen Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra jelentkezőkről született döntés 8 fő felsőoktatásban tanuló fiatal
részére.
Nyikos István földvásárlásáról döntöttek a képviselők.
Települési támogatások elbírálására került sor
Kisfalud Község Önkormányzata nevében: Ódorné Árvai Margit polgármester

Pályázati hírek
A Művelődési Ház pályázati felújítása folyamatban van. Jelenleg a burkolási munkákat végzik, valamint a fűtés szerelés és
a vizesblokk felújítása történik. Ezután a kisterem aljzatcseréjére kerül sor, végül a festési munkák elvégzése után remélhetőleg január-február hónapban befejeződhetnek a pályázatban meghatározásra kerülő munkafolyamatok.
A külterületi út pályázati felújítása november hónapban elkezdődött, a Swietelsky Magyarország Kft kivitelezésében. A
kapuvári útról leágazó szakasz (250m) alapozási munkái megkezdődtek, a munkák folytatása március hónapra várható.
Kisfalud Község Önkormányzata

Ünnepélyes búcsúztató
Bensőséges ünnepség keretében búcsúztattuk Kovács Kálmánnét, Kisfalud község vöröskeresztes titkárát, ki 37 éven keresztül töltötte be ezt a tisztséget. A Megyei Vöröskereszt szervezete részéről Pápai Anna koordinátor, Kisfalud község részéről pedig Ódorné Árvai Margit
polgármester köszönte meg a több évtizedes önkéntes munkát. Kívánunk Kovács Kálmánné
Rózsinak egészségben eltöltött hosszú éveket családja körében.
Kisfalud Község Önkormányzata

Anyakönyvi hírek
Akitől búcsúzunk:
Böcskei Gábor
Élt 65 évet
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Kisfaludi Kerékpáros Baráti Kör
Az év utolsó negyede nálunk már a pihenésről és a következő évre való felkészülésről szól. Képviseltük magunkat a helyi
mikulásfutáson, mint bringás kísérő. Köszönjük a meghívást a bokszklubnak! Idén is sok szép helyen jártunk, szerveztünk
érdekes előadásokat fókuszban a természettel. Köszönjük a sok támogatást amit idén is kaptunk,
ennek nagy részét megpróbáltuk visszaforgatni, és egy bringás pihenővel gazdagítani a falu összképét. A következő esztendőben is megpróbálunk leszervezni előadásokat, és a túrák sem maradhatnak el. Köszönjük, hogy a Kisfalud Közművelődésért Alapítvány idén is 30000 forinttal segítette munkánkat. A jövőben is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és túrázni vágyót.
Kívánunk mindenkinek Kellemes Karácsonyt és Békés Boldog Új Esztendőt!!!
Rosta József

Boksz klub
Az idei évben is megrendezésre került a III.
Mikulás futás dec.7.-én pénteken. A futás előtt
rendőrségi baleset megelőzési előadást hallgathattak meg a résztvevők, Rosta József a Kisfaludi Kerékpáros Baráti Kör vezetőjének szervezésében. A Kapuvári Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési
Osztályának előadója Varga András főhadnagy tartott
számunkra előadást a Látni és Látszani program keretében. Az előadáson részt vett Varga Attila főtörzszászlós
körzeti megbízott is. Az előadáson tájékoztatást kaptunk
a kerékpáros és gyalogos közlekedés legfontosabb szabályairól és a láthatóság fontosságáról. Az előadást követően a részvevők ajándékokat kaptak, amelyek segítik a láthatóság növelését a közúti közlekedésben. A 3,2km-es táv megtételére a csapattagok mellett vidékről is érkeztek vendégek, valamint a rendőrségtől érkezett vendégeink is csatlakoztak
a futáshoz.A táv megtétele után forró tea, forralt bor, üdítő és egy kis harapnivaló várta a résztvevőket. Persze a csoki
mikulások, szaloncukrok sem maradhattak el.
A csapat decemberben tartja év végi bankettját a Halász Vendéglőben.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik valamilyen formában segítették, támogatták csapatunkat,
rendezvényeinket az idei évben.
A csapattagoknak köszönjük a lelkes munkájukat és segítőkészségüket.
Mindenkinek áldott, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben, sikerekben (edzésekben J) gazdag boldog újévet
kívánunk!
„Kicsi a csapat, de lelkes”

Iliás Béla

Karácsony közeledtével nagy szeretettel gondolunk testvértelepülésünk Székesfehérvár-Kisfalud lakóira , tisztségviselőire. Meleg szívvel gondolunk vissza az találkozásainkra. Mindig élmény teljes órákat tölthettünk
együtt. Reméljük és bízunk abban, hogy ez a jó kapcsolat hosszú távon fennmarad és az előző évekhez hasonlóan sokszor találkozhatunk.
Kívánunk békés, boldog, szeretetteljes Karácsonyt minden kedves Barátunknak és az új esztendőre jó egészséget a Győr-Moson-Sopron megyei Kisfalud lakói, civil szervezetei és Önkormányzata nevében.
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Iskolai hírek
Iskolánk hagyományteremtő szándékkal rendezte meg az I.
Rábaközi Diáktalálkozót. Az iskolák – Beled, Kapuvár Páli
Szent Vince, Kapuvár Felsőbüki Nagy Pál, Kapuvár Széchenyi, Csorna Széchenyi, Szil, Mihályi - képviseletében
megjelent diákok és kísérőik tartalmas délelőttöt töltöttek el
együtt. A rendezvényen a Győri Padagógiai Oktatási Központ munkatársai is képviselték intézményüket.
„Ökoiskolai” programunk keretében szervezett Takarékossági vetélkedőn felhívtuk a gyerekek figyelmét a takarékos
életvitelre, a fenntartói tudatosságra.
Alsós versmondó versenyt rendeztünk, amelyen 21 tanuló
vett részt, csodás verseket szavaltak. A díjazottak:

A felvidéki Jókán rendezett
nyelvi vetélkedőn csapatunk 2.
helyezett lett, leány foci csapatunk a bronzérmet hozta el, a
fiú focisták negyedik helyet szerezték meg.

Pályaorientációs tanítás nélküli munkanapunk nagyon jól
sikerült. Köszönjük Nyitott Kapuvár Gyermekjóléti Szolgálat munkatársainak a közreműköFloorball csapataink közül a II. korcsoportos fiúk és lányok,
dést.
valamint a IV. korcsoportos lányok országos elődöntőbe
Fogyasztói tudatosjutottak, ahol az előkelő 5., 4., 3. helyezést érték el.
ságra nevelő pályázatunk elnyerte a
zsűri bizalmát, így
iskolánk viselheti
ezt a címet.
Adventi programunkon az alkalomhoz illő műsort adtak
tanulóink. A program megvalósításához nagyban hozzájárultak a pedagógusok és a szülők. Köszönjük!
Minden Kedves Olvasónak, Szülőnek, Gyermeknek békés,
boldog karácsonyt, eredményes új esztendőt kívánunk!
Srágli Dezsőné igazgató

Gólyafészek Óvoda
Az őszi időszak, mint mindig, most is sok eseménnyel zárult óvodánkban. Megismerkedtünk az ősz jellegzetességeivel, tanulmányi sétákat tettünk, megfigyeltük az időjárás és a természet változásait. Ismét ellátogattunk
Nagy Zoltánék gyümölcsöskertjébe, ahol részt vehettünk az almaszedésben is. Ezúton köszönjük az ajándékba
kapott finom almát!
Szintén az ősz jegyében kreatív délutánt rendeztünk óvodánkban. Itt a sétákon gyűjtött termények felhasználásával készítettünk képeket, dísztárgyakat, különböző technikákkal. A gyerekek lelkesen dolgoztak szüleikkel, örömmel vitték haza alkotásaikat.
Az állatok témakör feldolgozása folyamán Horváth Gyuláékhoz sétáltunk el, itt megfigyelhettük a háziállatokat. Főleg a lovak arattak nagy sikert a gyermekek körében. Köszönjük, hogy ott lehettünk!
Idősek Napján bemutathattuk tudásunkat, kis műsorunkkal köszöntöttük falunk
nyugdíjas lakóit. Az óvodás szülőkkel alakult énekkarunk fellépett az első adventi rendezvényen az evangélikus templomban. Ezután a Mikulás látogatását vártuk nagy
izgalommal, aki teli puttonyából minden kisgyereket megajándékozott.
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December 8-án került sor hagyományos Jótékonysági Bálunk megrendezésére. Örömmel tapasztaltuk ismét a falu lakosságának segítőkészségét: a nyereménytárgyakat, pénzadományt, utalványokat. Köszönjük szépen! Szintén köszönjük a
szülők aktív, kitartó munkáját a szervezésben és a lebonyolításban! Reméljük mindenki jól érezte magát a bálban! A befolyt
összegből az udvar játékait szeretnénk felújítani, cserélni. A
következő év elején régi vágyunk is teljesül, kicserélhetjük
megkopott beépített szekrényünket, melynek fedezetét Kovács
-Katona Róbert Alpolgármester Úr ajánlotta fel nekünk. Nagyon köszönjük, hogy ebben az évben is gondolt ránk. Megrendeltük a nagycsoportos öltözőbe a gyermekek öltöző szekrényeit, melynek összegét a
Kisfaludi Önkormányzat, a Kisfalud Közművelődéséért Alapítvány támogatása, és Kiss
Előd Képviselő Úr felajánlása teszi lehetővé. Mindnyájuknak köszönjük a támogatást.
Mostanában napjainkat a karácsonyvárás tölti ki. Díszítjük óvodánkat, ajándékot készítünk, mézeskalácsot sütünk. Készülünk a faluünnepélyre, ahol bemutatjuk műsorunkat és
várjuk a Jézuskát.

Az óvoda dolgozói nevében Boldog Karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Kiss Péterné óvónő

Könyvtári hírek
Nálunk is elérkezett az év vége. Ilyenkor egy kis visszatekintést,összegzést csinálnak az emberek.
Néhány mondatban szeretném leírni 2018.főbb eseményeit könyvtárunkban.
Ipcsicsné Gönye Anikó volt a vendégünk május 17-én. Gyermekeknek tartott papírszínházas meseelőadást.
Május 24-én Hámor Vilmos írót láttuk vendégül .Könyveiből szemezgetett vidám,tanulságos történeteket.
Szeptember 8-án Káldy Károly fazekasmester volt a vendégünk a Falunapon. A gyermekek s felnőttek e régi mesterség
alapjaival ismerkedhettek meg. Maguk is kipróbálhatták a fazekasságot, s a munkájukat magukkal vihették emlékül.
November 26-án Szabó Karola népművész jött el hozzánk. Bemutatta a szalmafonás alapjait,amit a jelenlevők ki is próbálhattak.
December 10-én Advent jegyében tartott Árvai Eszter kézműves foglalkozást.
Szép ajándékokat készíthettünk.
Ezeket a rendezvényeket a Megyei Könyvtár támogatásával tudtuk megtartani.
Köszönjük!
Voltak saját szervezésű programjaink is: október közepén vetélkedő könyvtári
ismeretekből,olvasási szokásokból.
Október 26-án,, Ősz a könyvtárban" címmel tartottunk egy zenés,verses ,játékos
vidám délutánt.
Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, akik ezeken az alkalmakon részt vettek. Remélem jól érezték magukat!
A következő évben is lesz lehetőségünk hasonlókon részt venni a könyvtárban.
Igyekszünk kibővíteni, még színesebbé tenni ezeket. Minden építő javaslatot szeretettel várok!
Aktuális: december 24. és január 1. között a könyvtár szünetet tart. Első
nyitvatartás 2019. január 3-án lesz a szokott időben.
Az év hátralévő részében kívánok mindenkinek jó egészséget, örömteli pillanatokat ,órákat. Az ajándékok között pedig a
legszebbet: a szeretetet!
S egy jó könyv elmaradhatatlan!
,,Minden jó könyv egy-egy tanítója a nemzetnek." /Gárdonyi Géza/
Zsirai Lajosné könyvtáros
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KSK foci hírek
Elérkezett a téli pihenés ideje a csapataink számára. Véget ért az őszi szezon melyben eredményeink a következők:
Felnőtt csapat 8. helyezés, 14 mérkőzés, 6 győzelem, 3 döntetlen, 5 vereség, 31 lőtt gól, 22 kapott és 21 pont.
Tartalék csapatunk a 13. helyen végzett, 13 mérkőzés, 2 győzelem, 0 döntetlen, 11 vereség , 15 lőtt gól, 65 kapott és 6
pont. Annak örülünk, hogy tartalék csapatunk a bajnokság egyik legfiatalabb csapata így biztosítva látszik az utánpótlás.
Természetesen továbbra is várunk minden futballozni vágyó fiatalt.
Pályázatunk a vége felé közeledik, már csak az öltöző külső szigetelése és színezése van hátra. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a pályázat
munkálatai során nyújtott segítséget! A pályavilágítás hasznosságát már két
hónapon keresztül élvezhettük és a január végével kezdődő edzéseknél ismét
hasznunkra lesz. Továbbra is lehet váltani tagsági- és pártoló tagsági jegyet
Németh Gyula elnöknél. Mindenkinek köszönjük az egész éves támogatást és
a szurkolást!

Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a
Kisfaludi Sportolók Köre!
Németh Gyula KSK elnök

Kisegeri Horgász Egyesület Kisfalud
Az év és a horgászszezon végéhez közeledünk. Októberben 3100 kg pontyot, novemberben 1100 kg dévérkeszeget telepítettünk halastavunkba, mellyel megalapoztuk a 2019-es év jó halfogási esélyeit. Hagyományainkat megőrizve idén is halászlé főzéssel járultunk hozzá a helyi civil szervezetek és önkormányzati
rendezvények sikeréhez. Szeretettel várjuk tagjainkat szilveszter délutánján a tóparton tartandó évzáró öszszejövetelére! Köszönetet mondok Kisfalud Község Önkormányzatának, Böröczky Roland, Parázs Lászlóné, Kiss Előd
Önkormányzati Képviselőknek, hogy anyagi támogatásukkal segítették egyesületünket.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánok!
Baboss Tibor a KHEK elnöke
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Nyugdíjas Klub hírei
A Rábaközi Nyugdíja Klubok részére szervezett találkozót a Csornai Írisz Nyugdíjas Egyesület, ahol dalkörünk képviselte a Kisfaludi Nyugdíjas Klubbot. Kisfaludot bemutató vidám dalokkal fűszerezett műsort adott elő.
Október 3-án kirándultunk. Először a Höveji Csipkemúzeumot látogattuk meg, ahol szebbnél szebb terítőket, blúzokat,
menyasszonyi ruhát és még sok más kézimunkát láthattunk és csodálhattunk meg. Egy tartalmas előadáson ismerkedhettünk meg, a kezdeti időktől fogva napjainkig bemutatva a Höveji Csipkét, amely már világhírű. Ezután a Fertőrákosi barlangszínházat néztük meg és csodáltuk a hegy tetejéről elénk táruló panorámát. Majd utunk a Fertő tóra vezetett. Szomorú látvány volt a leégett hétvégi házak maradványai, melyet az 1970-es, 80-as években építettek a Sopron és környék gyárak dolgozóinak. Reméljük, hogy az újjáépítés során újra gyönyörködhetünk a tóra épített faházakra. Az egésznapos kirándulás buszköltségét az Önkormányzat finanszírozta, melyet ezúttal is köszönünk.
Itt szeretnénk köszönetet mondani Fülöp Ernőné (Király Jolinak), aki az egyik rendezvényen egyedül énekelte el Lakos
Sanyi bácsi által szerzett szerelmes dalt. Gratulálunk!
November 13-án Kapuváron tartott előadást a Gy-M-S megyei Rendőrkapitányság. Külön foglalkoztak a kerékpározás
szabályaival, veszélyeivel. Besurranó tolvajok trükkjeire, telefonos hívások veszélyeire külön is felhívták a figyelmünket.
Az előadás után az unokáknak való kicsi láthatósági mellényt adtak ajándékba.
November 25-én vasárnap került megrendezésre az Idősek napja. Köszönjük az
önkormányzatnak és a polgármesterasszonynak a remek délutánt. Köszönjük a Halász vendéglőnek a remek vacsorát, az iskolás lányok szavalatát, az óvodások bámulatos szereplését és a felkészítő óvó nénik munkáját is köszönjük.
Viharos gyorsasággal telik el a 2018-as év, hiszen már a harmadik gyertyagyújtásra
készülünk. Minden kisfaludi lakosnak jó egészséget kíván a Nyugdíjas Klub tagsága!
Kívánunk mi hitet, kedvet
Barátságot hű türelmet
Napfényt, amely el nem fárad.
Éjt meg nappalt soha félve
Kézfogásos tiszta csendet
és mosolyból minél többet!

Békés karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a Kisfaludi Nyugdíjas Klub
nevében:
Királyné (Dudus)

Kisfaludi Érték-Mentők klubja
A legutóbbi Kisfaludi Újság megjelenése óta
két jelentős rendezvénnyel színesítettük
településünkön a közösségi művelődés palettáját. Mindkét rendezvényre jellemző,
hogy a közösség erejében bízva, társulva
másik civil szervezettel valósítottuk meg.
Októberben immáron már második alkalommal került megrendezésre a szüreti felvonulás, amely egy régi helyi hagyomány
felelevenítését szolgálta. A felvonulók tapasztalatai szerint a tavalyi évhez képest
nőtt az érdeklődés, egyre többen voltak
kíváncsiak erre a vidám, színes eseményre.
A Kisfaludi Vadaspark Egyesület és Baráti
Kör volt a társunk a szervezésben, amit
ezúton is köszönünk nekik, a Vadasparknál ugyanis ehhez az eseményhez kapcsolódva került megrendezésre a Gyümöl-

8.

Külön köszönjük a felvonuláson
részt vevőknek valamint a lovas gazdáknak segítő együttműködését, valamint a Nagy pékség támogatását is.
December elsején szintén második
alkalommal került megrendezésre a
Zenés adventi délután, melynek megvalósításában a Kisfalud Közművelődéséért Alapítvány volt a társunk.
Ezt az eseményt is csak úgy, mint a másikat, mindkét fél részvételével közös megbeszélés, hosszas készülődés előzte meg.
Ennek eredménye a kezdeti nehézségek ellenére egy igazán színvonalas szívet-lelket melengető, valódi ünnepre hangoló
élmény volt, mellyel minden kedves vendégünk gazdagodva térhetett haza. Az idei évben a Művelődési Ház felújítási
munkálatai miatt az Evangélikus templom adott helyet rendezvényünknek, ami még inkább növelte annak ünnepélyességét. Külön köszönjük Fatalin Helga lelkésznek segítő együttműködését! Természetesen ugyan csak köszönet illeti a műsorban részt vevő valamennyi szereplőt, hiszen nem csak a produkciójukkal
ajándékozták meg a hallgatóságot, hanem a felkészülésre fordított idővel is.
Szintén köszönöm mindenkinek a vendéglátásban való részvételt is.
Reméljük, hogy ezen régi és új hagyományok életben tartásához a jövőben is
elég energiánk lesz.
Az év vége felé közeledvén szeretnénk köszönetet mondani Kisfalud Község
Önkormányzatának, Parázs Lászlóné, Kiss Előd és Böröczky Roland képviselőknek valamint a Kisfalud Közművelődéséért Alapítványnak az anyagi támogatásokért, melyekkel érték mentő munkánkat támogatták. Továbbra is igyekszünk azt a faluközösség javára fordítani rendezvényeink által.
Zárszóként egy József Attila verssel búcsúzom, mely a közösségi lét lényegét fogalmazza meg:
Tanultátok-e a számokat?
Bizony számok az emberek is,
Mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
És csudálkozik módfölött az irka,
Hogy mindegyik csak magára gondol,
Különb akar lenni a többinél
S oktalanul külön hatványozódik,
Pedig csinálhatja a végtelenségig,
Az 1 ilyformán mindig 1 marad
És nem szoroz az 1 és nem is oszt.
Vegyetek erőt magatokon
És legelőször is
A legegyszerűbb dologhoz lássatok Adódjatok össze,
Hogy roppant módon felnövekedvén,
Az Istent is, aki végtelenség,
Valahogyan megközelítsétek.
/A számokról/

„A fák csúcsán, mint vén madár,
csüggedten ül a Nap,
szárnyait sem próbálja már,
se dac, se vad harag
nem éleszti hunyó tüzét:
a tolla hull, beteg…
Kapaszkodva néz szerteszét
a téli táj felett.”
/Zelk Zoltán: Csattogva szárnyal a liget/

Áldott ünnepeket kívánok minden kedves kisfaludinak!
A Kisfaludi Érték-Mentők klub nevében: Árvai Eszter

