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Képviselő testület ülései, önkormányzati hírek
2018.08.09-én tartott képviselő testületi ülés és közmeghallgatás
Beszámoló és tájékoztató a Településarculati Kézikönyvről és a településképi rendeletről. Pekkerné Szabó Piroska,
a Regioplán KFT ügyvezető igazgatója ismertette a kézikönyv és a rendelet megalkotásának folyamatát.
Lakossági vélemény, hogy az üres elhanyagolt telkeknél alkalmazzon az önkormányzat hathatós intézkedéseket(felszólítás, büntetés) annak érdekében, hogy a község településképe, rendezettsége javuljon.

2018. 08. 30-án tartott képviselőtestületi ülés összefoglalója
Az önkormányzat 2018. évi költségvetését módosította.
A képviselők elfogadták a 2018/ 1 félévi költségvetést a kiadott mellékletek alapján.
A 0208 és 0225 Hrsz. utak építési munkáit a közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Swietelsky Magyarország Kft
nyerte el. A képviselőtestület fenti céget bízza meg a kivitelezési munkák elvégzésével, melyek ebben az évben elkezdődnek.
Építési telkek kialakításához szükséges a Rákóczi utcában a régi épületek elbontása az 589 és590 Hrsz. ingatlanokon. Bontási munkák szeptember hóban megtörténnek.
Támogatási kérelmekről döntöttek a képviselők a Kisfaludi Érték-Mentők klub és a Kisegeri Horgászegyesület
részére, mely összegek felhasználása számla bemutatásával célirányosan történik.
Zárt ülésen tanévkezdési támogatásról döntött a Képviselőtestület az óvodások , az általános iskolások és a középiskolások részére.

2018.08.24-én tartott képviselőtestületi ülés összefoglalója
Fogorvosi ellátással kapcsolatban megtörtént a feladat ellátási szerződés elkészítése, mely tartalmazza a fogorvosnő részére a pályázati feltételek biztosítását.
Zárt ülésen települési támogatások elbírálására került sor.
Kisfalud Község Önkormányzata nevében: Ódoré Árvai Margit polgármester

Pályázati hírek
A Művelődési Ház pályázati felújítása során felkerültek a napelemek a helyükre, a belső felújítási munkálatok (fűtés korszerűsítés, aljzatok cseréje, vizes blokkok felújítása) folyamatban vannak. A befejezés várható időpontja december hó.
A külterületi utak fejlesztési pályázat közbeszerzési eljárása befejeződött. A munkálatokat még ebben az évben megkezdi
a Swietelsky Magyarország Kft.
A Kossuth u. 1-37 hsz-ig húzódó járdaszakasz felújítása szintén a Swietelsky Magyarország Kft által még október hónapban megtörténik.
Beled és térsége konzorciumos pályázat közbeszerzési eljárása lezajlott. A humán szolgáltatások fejlesztését segítő programok szervezése megkezdődött.
Kisfalud Község Önkormányzata

Anyakönyvi hírek
Akit köszöntünk:
Ódor András
Endrődy Bernadett és Ódor András
gyermeke
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Kisfaludi Kerékpáros Baráti Kör
Június közepén ismét elindultunk és sikerült egy jó kis túrát összehoznunk. Ivánban szuper vendéglátásban volt részünk
(torok szárazon nem maradt...), majd Csér - Csáford - Dénesfa következett, ahol is megtekintettük a kastély parkot.
Július közepén ismét a Balogh István emléknapon tekertünk egy kellemeset, az augusztusi
rekkenő hőségben pedig Magyargencsre mentünk a hadtörténeti parkba és sikerült a kiállítást
is megtekintenünk. Szeptember folyamán a Rendőrség segítségével sikerült klubtársaink kerékpárjai közül 8 darabot beregisztrálni a Bike Safe program keretein belül.
Közben beköszöntött az ősz, de mi még októberre mindenképp szeretnénk egy határjáró
sétát szervezni, ahol szívesen látunk minden érdeklődőt. Remélem az időjárás majd kegyes
lesz hozzánk…
Rosta József

Az avar- és kerti hulladék égetésének helyi szabályai
A rendszeres szemétszállítás alá eső ingatlanokon keletkező avart és kerti hulladékot – lehetőség szerint – komposztálni
kell. Komposztálni kizárólag ingatlanon belül lehet, közterületen tilos. Amennyiben a komposztálás nem lehetséges, akkor az e rendelet szerinti égetést lehet alkalmazni. A nem komposztálható, illetve égetésre nem kerülő avart, kerti hulladékot a hulladéktárolóban kell elhelyezni úgy, hogy azok a szokásos módon üríthetők legyenek.
Az avar- és kerti hulladék a tűzvédelmi előírások szigorú betartása mellett, csak felügyelettel, száraz állapotban, a környezet, illetve a környéken élő lakók zavarása nélkül égethető el. Erősen párás, ködös időben, erős szél
esetén tilos az égetés.
Tilos az égetés, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen, és úgy szabad égetni, ha az égetés személyi biztonságot, emberi egészséget
nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, tűz- és robbanásveszélyt nem okoz.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetést olyan nagykorú személy végezheti, aki fizikailag és szellemileg alkalmas arra, hogy veszély esetén megfelelően tudjon cselekedni.
A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelő berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad és veszély esetén, vagy ha arra
szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
Az égetés, tüzelő berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható.
Az elégetendő avar- és kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, valamint egyéb veszélyes hulladékot.
Tilos az avar- és kerti hulladék égetése egészségügyi és gyermekintézmény, szociális és művelődési intézmény, sportlétesítmény 100 méteres körzetében az intézmény működésének ideje alatt.
Közterületen való égetés személyes jelenléttel és felelősséggel e rendelet alapján végezhető a saját ingatlan előtti közterületen, a közúttól minimum 5 méter távolságban, ahol ennél kisebb terület van, ott a közúttól a lehető legtávolabbi pontban, hogy a közút forgalmát ne veszélyeztesse.
A lakosság és a levegő tisztaságának védelme érdekében az avar- és kerti hulladék égetése a település egész
területén minden évben kizárólag két időszakban megengedett:
tavasszal: február 1. és április 30. között,
ősszel: szeptember 1. és november 30. között. Az égetést hétfőtől szombatig 6-8 és 17-19 óra között szabad végezni. Vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés.
Ottlakán Roland Olivér
jegyző

Köszönetnyilvánítás
Tisztelettel köszönjük mindazoknak, akik a falunapi rendezvény lebonyolításában és szervezésében részt vettek, vagy bármilyen módon hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. Köszönjük a civil szervezeteknek a finom
ételek elkészítését, és a segítőknek az alapanyagok előkészítését, az asszonyoknak a gyümölcsös süteményeket, a tombolatárgyakat, adományokat és a felajánlott terményeket. Köszönjük a színvonalas fellépéseket. Továbbá köszönetet mondunk a Halász vendéglőnek a helyszín biztosításáért, valamint a Mihályi Agrár ZRTnek, Nadler Herbert vadásztársaságnak, a Földtulajdonosi Közösség vadászainak, az Ambrózia pékségnek,
Halász Tamásnak, Deák szódának, Farkas László egyéni vállalkozónak felajánlásaikért.
Kisfalud Község Önkormányzata
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Iskolai hírek
Zökkenőmentesen indult a 2018/2019. tanév iskolánkban. Tanulólétszámunk 147 fő. 11 településről járnak hozzánk
tanulók. Szakos ellátottságunk 100%-os, óraadó és áttanító nevelőkkel sikerült a hiányszakok betöltése.
A nyár folyamán a
Szülői Munkaközösség segítségével megújult egy tantermünk,
meszelést, műpadlózást finanszírozták.
Az első osztályos tanterem berendezéséhez
Kisfalud Község Önkormányzata padokat
adott. Köszönjük!
5. osztályos tanulóink „Őszi kirándulás” keretében töltöttek el két napot Zánkán az Erzsébet táborban. Sok-sok közösségépítő programon vettek részt,
élményekkel gazdagon tértek haza. Köszönjük Mihályi Község Önkormányzatának az útiköltség átvállalását.
2018. szeptember 28-án részt vettünk az Európai Diáksport Napja rendezvényein. A sportfoglalkozásokat papírgyűjtés követte.
Srágli Dezsőné igazgató

Gólyafészek Óvoda
Szeptember 1-én megkezdődött a 2018/2019 tanév. Jelenleg 6 nagycsoportosunk, 6 középsősünk, és 7 kiscsoportosunk van. Tavasszal még 3 kisgyermek érkezésére számítunk. Ebben az évben kiemelt ének-zenei fejlesztést vezettünk be óvodánkban, valamint továbbra is folytatódik a játékos német nyelvoktatás. Több közös szülő-gyermek programot is tervezünk idén.
A nyári takarítási szünetben ki lett cserélve a kiscsoportos öltöző mennyezete, új
világító testek kerültek beépítésre, valamint fűtésünk is korszerűbbé vált. Köszönjük
az Önkormányzat támogatását!
A nagy meleget párakapu vásárlásával tettük elviselhetőbbé a gyerekek nagy örömére. További terveink közt szerepel az udvari játékok folyamatos cseréje, felújítása.
Részt vettünk a falunapi
műsorban, valamint
nagycsoportosaink felléptek a helyi Értékmentők rendezvényén.
Programjaink között szerepel
még az idősek köszöntése, mikulás várás és a karácsony megszervezése.
Idén is megrendezzük hagyományos bálunkat december 8.-án,
melynek bevételéből a karácsonyi ajándékozást és további fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani. Szeretettel várunk mindenkit!
Kiss Péterné óvónő
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Könyvtári hírek
Könyvtárunkba is beköszöntött az ősz. Ahogy a gondos gazda begyűjti a termést, s előkészíti a földet a következő évre,
mi is így teszünk.
Terméseink az elmúlt évben az alábbi rendezvények voltak:
Májusban vendégünk volt Ipcsicsné Gönye Anikó mesemondó és Hámor Vilmos újságíró.
Falunapra eljött hozzánk a Könyvtár szervezésében Káldy Károly fazekasmester.
Öröm volt nézni a sok gyermeket,akik figyelték a mestert, majd ki is próbálhatták
a korongozást. Szép munkák kerültek ki a kezük alól, amit azután haza is vihettek.
Október első hetében iskolásoknak lesz lehetőségük egy online vetélkedőn részt
venni, amit a Megyei Könyvtár szervez. A résztvevők az olvasásról, könyvtárismeretből kapnak játékos feladatokat.
Október utolsó hetében,,Ősz a könyvtárban " címmel szeretnénk közösen eltölteni egy kellemes délutánt. / Pontos időpont a szokott módon/
December elején az ünnepi készülődés jegyében várjuk majd az ügyes kezű, kreatív gyermekeket,felnőtteket.
Ebben az évben is lettek új olvasóink. Őket a legértékesebb termésekként tartjuk számon,együtt a már meglevő tagjainkkal! Továbbra is buzdítok mindenkit, aki még nem olvasónk, jöjjön el, s ízlelje meg az olvasás örömét!
Ha olvasol,soha nem unatkozol, nem vagy egyedül! Kincseket gyűjthetsz, amit senki el nem vehet!
Találkozzunk a könyvtárban!

Zsirai Lajosné könyvtáros

Kisfaludi Vadaspark
Parkunkban egész nyáron a fejlesztéseken dolgoztunk, lépésről-lépésre haladva. Így Augusztusra elkészült a
Madárbarát tanösvény, teve kifutó, amit már azóta Ali, a fehér két púpú tevénk el is foglalt. Átadásra került a
gyerekek nagy örömére liget mászóvárunk hintákkal. Új
lakók is érkeztek: Vöröslábú fogoly, Kék füles fácán. A
Kisfaludi Érték-Mentőkkel közösen készülünk immáron
már második alkalommal megrendezni a szüreti felvonulást és
mulatságot. Mindenkit szertettel
várunk!
Böröczky Roland, Papp Zoltán

Kisfaludi Boksz klub
A boksz klubunk a nyáron sem tétlenkedett. Júliusban részt vettünk Fertődön a SoZo Warrior edzőtermében
egy „kis”funkcionális edzésen, ami nagyon jó hangulatban telt. Emellett kellemesen elfáradtunk, de így is élveztük minden percét. Augusztus 19-én a Vadasparkban szervezett búcsúi rendezvényen tartottunk bemutatót a
szervezők kérésére. A falunapi rendezvényen pedig ismét a főzésben jeleskedtünk. Az általunk elkészített
krumpli gulyást fogyaszthatták el a résztvevők. Szeptemberben a KKE-Spartacus Karate vezető edzője, Németh
Gábor tartott a csapatnak három edzést. Ami tartalmazott technikai és erőnléti elemeket egyaránt. Tanulságos és élvezetes volt mindannyiunk számára. A csapatunk létszáma az ősz beköszöntével újabb hölgy tagokkal bővült, ami azt is bizonyítja, hogy ez a sportág nem csak a férfiaké! Az edzések időpontja továbbra is változatlan, tehát nemtől, kortól függetlenül
várjuk az érdeklődőket!
Kicsi a csapatunk, de lelkes!!!
Iliás Béla
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KSK foci hírek
Nekivágtunk a 2018-19-es szezonnak.. Nyáron megerősítettük a felnőtt
csapatot és a tartalék csapatot is fiatal , tehetséges játékosokkal. Első tétmérkőzésünk a Keglovich kupa volt, ahol 5-3-as vereséget szenvedtünk a
szomszéd vártól. Jelenleg a bajnokságból a 6. fordulónál járunk. Felnőtt
csapatunk a negyedik helyen áll. Öt mérkőzés, három győzelem, egy döntetlen, egy vereség, 11 rúgott gól, 5 kapott gól, 10 pont. Eddigi gólszerzők:
Varga Csaba 5, Horváth Patrik 1, Mészáros Zoltán 1, Németh Dániel 1,
Németh Gyula 1, Srágli Sándor 1. Tartalék csapatunk jelenleg a 13. helyen
áll 3 ponttal.
A TAO-s pályázatunkból elkészült a pályavilágítás, a tetőszerkezet és a
terasz befedése valamint az alap megerősítés. Hátra van még az épület
külső szigetelése. Köszönöm szépen mindenkinek aki a munkálatokat
bármilyen módon segítette! A sportpályáról a bontott cserép eladó. Kb.
2000-2200 db. Jó minőségű, raklapra szedett csabai cserépről van szó. Ár
megegyezés szerint. Érdeklődni lehet Németh Gyulánál vagy hivatali
időben a polgármesteri hivatalban.
Nagy sikerrel zárult a nyáron megrendezett Balogh István emléktorna.
Sajnos az eső elmosta a Pék Imre emlékfutást és az utána következő
programokat. Az emlékfutást egy későbbi időpontban szeretnénk pótolni! Szeretném megköszönni mindenkinek a segítségét, aki az előkészületekben, a lebonyolításban és a programokban részt vett!
Továbbra is lehet váltani tagsági- és pártoló tagsági jegyet Németh Gyula elnöknél.
Minden sportolni vágyó fiatalt szeretettel várunk edzéseinkre, melyeket a szokott
időben kedden, és pénteken tartunk 18 órai kezdéssel!
Németh Gyula
KSK elnök

Kisegeri Horgász Egyesület Kisfalud
Az ősz beálltával a horgász szezon végéhez közeledik. Az idei évben is több alkalommal adtunk lehetőséget családok és
civil szervezetek rendezvényeinek bonyolítására. Legutóbb a Kisfaludi Értékmentők Klubját láttuk vendégül. Horváth
Imre László a köz érdekében felajánlotta horgászzsákmányát, amiből halászlevet
főztünk a jelenlevőknek. Jó hangulat, családias légkör kellemes emlékeket hagyott maga után. Az idei évben is hozzájárultunk halászléfőzéssel a Balogh István Emléktorna és a Falunapi rendezvény ételválasztékához. Terveinkben szerepel a közösségi épületünk infrastrukturális fejlesztése : villanyszerelés és belső
festés. Anyagi forrásaink nem elegendőek elképzelésünk megvalósításához, így
kérelmet nyújtottunk be a helyi Önkormányzathoz anyagi támogatás céljából.
Pozitív elbírálást követően anyagi lehetőségeink biztosítottak és szervezzük a
kivitelezést. Köszönetet mondok Kisfalud Község Képviselő Testületének!
Kisfalud 2018. 09. 26.

Baboss Tibor
HE. elnök

7.

Nyugdíjas Klub hírei
Répceszemerei nyugdíjas barátainktól kaptunk meghívást június hónapban. Vidám műsorral, dalokkal fogadtak bennünket. Finom süteményeket sütöttek a klub asszonyai, melyet jóízűen el is fogyasztottunk, baráti beszélgetés közben. A
szíves vendéglátást sajnos az idén viszonozni nem tudjuk a Művelődési Ház felújítása miatt, de megígértük, hogy jövőre
bepótoljuk.
Az évenként megrendezett Büki Aratófesztiválra ismét meghívást kaptunk. Július 7-én korhű ruhákba öltözve, egy derék
kaszással az élünkön vettünk részt az aratáson és az azt követő műsoros estén. Vidám arató bandánkat a Nők Lapja fotóriportere is megörökítette, mely fotó a következő számban már meg is jelent. Sok gratulációt kaptunk.
Az idei évben klubunk a Szigetközben tett kirándulást. Mosonmagyaróváron a Tűzoltó- és a Hanság múzeumot tekintettük meg. Máriakálnokon szép rózsakertet és egy szép környezetben található kápolnát láthattunk. Lébényben egy rendkívülien felkészült idegenvezető vezetett körbe az újonnan felújított templomban. Kellemesen elfáradva, de vidáman fogyasztottuk el a közös vacsorát Csornán. A kirándulás buszköltségét az Agrár ZRT, a Kisfalud Közművelődéséért Alapítvány,
a belépőjegyeket pedig az Önkormányzat finanszírozta. Nagyon köszönjük!
Szeptember 8-án tartott falunapon a nyugdíjas klub lelkes tagjai ismételten
részt vettek a főzésben és az előkészületekben. Huszonnégyen a nyugdíjas
klub asszonyai közül sütöttek finom süteményeket. A Dalkör vidám dalokkal szórakoztatta a megjelenteket.
A klub nevében minden
kisfaludi lakosnak kívánok jó
egészséget!
Tisztelettel: Királyné (Dudus)
Megjegyzés: „Az élet olyan,
mint a bukta. Sok tésztát meg
kell enni azért a kis lekvárért.”

Kisfaludi Érték-Mentők klubja
A nyár sem telt el találkozók nélkül a klub életében, hiszen a szeptember 22-i rendezvényünk, meglehetősen sok előkészületet igényelt.
Egy alkalommal azért a szórakozásnak is helyt adtunk és Horváth László klubtársunk meghívásának eleget téve egy kellemes halászlé vacsorát költöttünk le közösen a horgásztónál remek hangulatban.
A Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron megyei irodájával közösen hoztuk létre a szeptemberi rendezvényt,
melynek középpontjában a helyi értékek álltak. „Kisfalud kincsei” címet adtuk ennek az eseménynek, mely megegyezik az
erre az alkalomra elkészült kiadványunk címével, mely tulajdonképpen az eddig összegyűjtött települési értékek ismertetését és közkinccsé tételét hivatott szolgálni. Fontosnak tartottuk, hogy ezek az értékek bárki számára „kézzel foghatóvá”
váljanak. Köszönöm Babos Tibornénak, hogy a kiadvány szerkesztésében társam volt.
A program klubtársunk, Balogh Zoltán megnyitójával kezdődött, aki megfogalmazta az értékmentők hitvallását az értékek gyűjtésével, a hagyományok őrzésével, a múlt, jelen és jövő közti híd építésével kapcsolatban. Rövid áttekintést tett az
immáron két éves működésünk eredményeiről, arról, hogy milyen közösségi rendezvényekkel, kiállítással, régi és új hagyományokkal színesítettük a település közösségi művelődésének palettáját.
Ezt követte az erre az alkalomra összeállított, Kisfalud oktatástörténetét bemutató kiállítás megnyitója, melyet Kreták
Luca szívet melengető népdal éneklése és Tóth László szavalata tett ünnepélyessé.
Majd a Gólyafészek Óvoda nagycsoportosai közül Ábrahám Szonja, Horváth Csenge, Léránt Ferkó adta elő kedves műsorát őszi versekből, dalokból. Felkészítőjük Kiss Péterné volt. Ezt követte a Dalkör műsora, mely két részből állt, a rábaközi népdalcsokrot egy helyi értékre, Lakos Sándorra emlékezve két Lakos nótával folytatták. A Tanfolyamos csárdást
közösen adták elő, majd az Elbúcsúzom én már tőled… kezdetű dalt Fülöp Ernőné megható előadásában hallgathatta
meg a közönség.

8.
A programot színesítette két tartalmas előadás is. Áldozó István történész,
főlevéltáros elfogadta meghívásunkat és
nagyon érdekes információkat osztott meg a
hallgatósággal Kisfalud régmúltjáról és egy
kicsit az újkori történelembe is kalandozhattunk az első világháború évfordulójának
apropóján szó esett a kisfaludiak részvételéről a különböző harctereken. Ehhez kapcsolódva elhoztuk és ismét megtekinthető volt
az értékmentők tavaly falunapra készített I.
világháborús kiállításának anyaga is.
Dr. Józsa Éva egyetemi docens volt a másik
előadó, aki a hagyományőrzés fontosságáról,
mint a generációk találkozási lehetőségéről,
a közösségépítés egy lehetséges forrásáról
beszélt. Természetesen két tanulságos mesét
is hozott a hallgatóságnak.
A soproni múzeum restaurátora Oláh Rezső is eljött hozzánk ezen a délutánon és kérésünkre megtekintette a római katolikus templomban található régi Mária szobrot, mely még
az előző templomból (1700-as évek) maradt meg és klubunk szeretne segíteni, abban, hogy
ez a szobor nagyobb figyelmet és megbecsülést kapjon.
A délután programját színesítette múltidéző fotóvetítés, kismesterség bemutató (köszönet
érte Farkas Lászlónénak, Halász Józsefnének, Sörtély Imrének és Vasicsek Lajosnak), bárki
kipróbálhatta a szalmafonást Szabó Karola szalmafonó segítségével, kóstolhattunk
„aszólék”leveseket, prószát (köszönjük Iliás Bélánénak és Mátis Károlynénak, hogy elkészítették), almás és egyéb süteményeket (nagyon köszönjük a helyi asszonyoknak, akik erre az
alkalomra elhozták nekünk finom süteményeiket),kóstolgathattuk a méltán híres kisfaludi
gyümölcsöket (köszönjük a helyi termelőknek, Kreták Lászlónak, Nagy Zoltánnak és Papp
Zoltánnak), a Tájház is nyitva állt a vendégek előtt, és ami a legfontosabb a délután alkalmat teremtett az együttlétre és a jóízű beszélgetésekre.
Klubunk máris a következő programokon dolgozik. Idén is megrendezésre kerül közösen
a Kisfaludi Vadasparkkal a Szüreti felvonulás október 20-án, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk és már most
megkezdtük a készülődést zenés adventi délutánunkra, melyet idén is a Kisfalud Közművelődéséért alapítvánnyal közösen szeretnénk tartani decemberben.
A Kisfaludi Érték-Mentők klub nevében: Árvai Eszter

Ó, szilvát s szőlőfürtöt érlelő,
gyönyörűséges fényes őszelő,
eged vén szívből is kedvet csihol!
Már napok óta nem láttam sehol
egy cigaretta-füstnyi felleget,
csak ezt a makulátlan csudakéket.
Rengetegek legszebb szajkóiból
valaki minden kéktollat kitépett
s bekárpitozta velük az eget.
Áprily Lajos: Szeptemberi

