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Képviselő testület ülései, önkormányzati hírek
2018.01.31-én tartott közös hivatal önkormányzatainak gyűlése Mihályi


A Mihályiban tartott közös testületi gyűlés keretében jóváhagyásra került a 2018. évi közös hivatali költségvetés
melyet a képviselőtestületek/ Mihályi, Kisfalud, Himod, Cirák, Gyóró, Vadosfa/ szavazatukkal megerősítettek.

2018.02.13-án tartott képviselő testületi ülés összefoglalója


Képviselők döntöttek az előterjesztés és a kiadott adatok alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek jóváhagyásáról.



Jóváhagyták a képviselők a 2017. évi költségvetés módosítását, amely az óvodai étkezési költségek változása miatt
keletkezett.



2018.évi költségvetés tárgyalása keretében elsőként a Kisfaludi Gólyafészek Óvoda költségvetésének elfogadása
történt meg, melyet Halász Tamásné vezető óvónő ismertetett. Ezt követően a Képviselőtestület elfogadta a beterjesztett Kisfalud Község Önkormányzatának költségvetését.



A Képviselőtestület egyhangúlag döntött a Rákóczi u. 29., 583. hrsz. Ingatlan értékesítési árának meghatározásában.



Zárt ülésen Szociális ügyekben döntött a Képviselőtestület.
Kisfalud Község Önkormányzata nevében: Ódoré Árvai Margit polgármester

Kisfaludi Tájház
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy a Kisfaludi Tájház csatlakozott a Magyarországi Tájházak Szövetségéhez. Ez a
szervezet már 2013 óta minden évben megrendezi a „Tájházak Napja” elnevezésű kétnapos rendezvényt, melyet mindig
a Szent György napjához legközelebb eső hétvégére terveznek. Az idei évben már a Kisfaludi Tájház is csatlakozhatott
ehhez az országos rendezvényhez. Április 28-29-én nyitott kapukkal várjuk az érdeklődőket és a szombati napra színes
programokkal is készülünk. A látogatók előadást hallgathatnak a tájház múltjáról és az ott élt cipészmester munkásságáról, életmódjáról. Lesznek kézműves foglalkozások, múltidéző játékok, felcsendülnek rábaközi népdalok, a Kisfaludi Vadaspark parasztudvarának állatait is testközelből szemlélhetik a vendégek és még régi receptek alapján készült ételek kóstolóját is tervezzük. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Kisfalud Község Önkormányzata

Felhívás!
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a régi „Csordahajtó” út mellett továbbra is érvényben van, hogy szemét lerakása
és törmelék elhelyezése szigorúan tilos! Az önkormányzat a területet egy helyi vállalkozó segítségével ismételten
rendbe tetette. Erre azért is volt szükség, mert a közeljövőben szeretnénk szilárd burkolattal ellátni pályázati forrás segítségével ezt az útszakaszt, ezáltal is mentesítve a falu belterületi útjait a teher– és kamionforgalom alól. Tájékoztatjuk továbbá a lakosságot, hogy az illegális szemét elhelyezés szabálysértési eljárást és bírságot vonhat maga után, melyhez a
rendőrség segítségét is kértük.
Kisfalud Község Önkormányzata

Anyakönyvi hírek
Akitől búcsúzunk:
Csutak Ferenc
Élt: 87 évet.

Akit köszöntünk:
Fülöp Réka
Majoros Alexandra és Fülöp Szilárd
gyermeke
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Pályázati hírek
„Kisfaludi Kultúrház felújítása és energetikai korszerűsítése” elnevezésű projekt keretében 29 millió Ft. Támogatást
nyert önkormányzatunk. A közbeszerzési pályázat lebonyolítása után a kivitelezést a Kovács Bau Építőipari és Szolgáltató KFT Jobaháza nyerte el, akik a felújítást( külső és belső felújítások napelemek felhelyezése, fűtés korszerűsítés, akadálymentesítés, szigetelések) teljes körűen végzik el. A felújítási munkák április hónapban elkezdődnek és ebben az évben
várhatóan december 31-ig fejeződnek be. A felújítási munkák ideje alatt a kultúrházban nem tudjuk megtartani az ünnepi
alkalmainkat, kulturális programjainkat, ezek lebonyolítása a tornateremben és a könyvtári közösségi térben történik
majd. Az 1965-68. években épült kultúrházban elavultak a burkolatok, a fűtésrendszer, a vizes blokkok, a külső vakolat,
lépcsők, védőjárdák. 2012-ben került sor szintén pályázati forrásból a tetőszerkezet és födémek felújítására. Ezt követően
saját erőből megtörtént a nyílászárók cseréje is. A felsorolt munkák befejezése után egy teljesen felújított épületben bonyolódhatnak majd a kulturális programok, ünnepi alkalmak és a közösségi rendezvények.
Április-június hónapokban kivitelezésre kerül két járdaszakasz felújítása pályázati forrásból, melyet sajáterő résszel egészít
ki községünk önkormányzata. Kossuth u. 57. –től a Temető út leágazásáig térkő lerakásával történik a felújítás „ Egyedi
költségvetési támogatás” c. pályázat keretében. Az iskolától kezdődően a Kisfalud helységtábláig pedig „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések” c. pályázat keretében aszfaltburkolat felújítási megoldással 562 fm. hosszúságban
épül újjá a járda.
Ódorné Árvai Margit polgármester

TÁJÉKOZTATÁS AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL
Az országos tűzgyújtási tilalom feloldása után tűzgyújtással kapcsolatos helyi rendelet van érvényben:
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a település egész területén minden évben kizárólag két időszakban megengedett az avar és a kerti hulladék égetése:
Tavasszal: február 1. és április 30. között,
Ősszel: szeptember 1. és november 30. között.
Ezen időszakban Kisfalud Község Önkormányzat Képviselő-testülete az avar- és kerti hulladék égetésének helyi szabályairól szóló rendeletében foglaltak alapján az égetést
hétfőtől szombatig reggel 6.00-8.00 óra és délután 17.00-19.00 óra között szabad végezni!
Vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés!
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét és felhívom valamennyi lakos figyelmét fenti szabályok
szigorú betartására!
Kisfalud Község Önkormányzata

Ebtartók figyelem!
Felhívjuk az ebtartók figyelmét az alábbi szabályok betartására:
Az ebtartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról,
szökésének megakadályozásáról. Felhívjuk minden állattartó figyelmét, hogy kutyáját kóborolni se közterületen, se más ingatlanán nem hagyhatja, az ebet megfelelő, biztonságos helyen kell tartania, vagy a jogszabályi előírásoknak megfelelően meg kell kötnie a szökésveszély megakadályozása érdekében.
Aki az állattartásra vonatkozó fenti előírásokat megsérti, illetve kutyája szökésének megakadályozásáról nem gondoskodik. Állatvédelmi bírsággal sújtható.
Az állatvédelmi bírság mértéke 30. ezer Ft-tól több millió Ft-ig terjedhet a szabályszegések számától függően.
A bírság kiszabása mellett a jegyző az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az
állattartást korlátozhatja, megtilthatja.
Aki a kutyáját közterületen kóborolni hagyja, szabálysértést követ el, és szabálysértési bírsággal sújtható, melynek mértéke
5.000,- Ft-tól 150.000,-Ft-ig terjedhet.
Kérjük a tisztelt állattartókat, hogy az ebtartásra vonatkozó szabályokat maradéktalanul szíveskedjenek betartani!
Kisfalud Község Önkormányzata
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Kisfaludi Vadaspark
Vadasparkunk lakói várják már a tavasz eljövetelét, ugyanúgy, mint
gazdáik, akikre még sok feladat vár. Terveinkben szerepel többek
között istálló építése a tevénknek, vizes blokkok építésének befejezése, térkövezés, hagyományőrző rendezvények és családi napok
megrendezése. 2017-ben fél hektárral bővítettük vadasparkunk területét, ahol számos madárröpte épült. Tavaly érkezett lakóink:
Nandu, Mandarin réce, Karolin réce, Vörös vállú réce, Arany-Ezüst
-Gyémánt fácánok, Kucsmás papagáj, Rizs pinty, Zebra pinty, Kanárik, Mozambik csicsőrke, Rózsás hasú fű papagáj, Kék homlokú
fű papagáj, Katalin papagáj, Kék pikkelyes fürj és Nepál nemzeti
madara az Örvös frankolin. Idén áprilisban új lakók érkeznek: Gyémánt pinty és Tűz csízek. Nagy örömünkre Januárban és Februárban születtek Kameruni juhok, Indiai Pettyes szarvas és
Muntyák szarvas, amelyek az országban csak két helyen, a Fővárosi és a Nyíregyházi állatkertben láthatók. Ez évben is
várjuk vendégeinket!
Böröczky Roland, Papp Zoltán

Iskolai hírek
A Garabonciás Együttes farsangi koncertje nagy sikert aratott a tanulók körében.
A leendő első osztályos tanulóknak és szüleiknek rendezett nyílt napon sok szülő
és gyermek látogatott el iskolánkba, megismerkedhettek a tanító nénikkel, bepillantást nyerhettek az iskolai munkába.
A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával Gördülő - Zöldítő program keretében a tornateremben felállított jurtában interaktív foglalkozás keretében a természetvédelemmel kapcsolatos információkkal gazdagodtak a gyerekek.
A Barsi Ernő népdaléneklési versenyen kisegyüttesünk ezüst minősítést szerzett
(Farka Laura Blanka, Mészáros Emese Virág, Kreták Luca)
Bólyai matematika versenyen Csillag Patrik 7. osztályos, Kálmán Máté 8. osztályos
tanuló 2 helyezést ért el.
Farsangi bálunk nagy sikert aratott. Örültünk a sok-sok jelmezesnek, a műsorokon jól szórakoztunk. Mindenkinek köszönjük a támogatást.
Srágli Dezsőné igazgató
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Gólyafészek Óvoda
Alighogy elmúlt a karácsony, máris készülődtünk szokásos farsangi bálunkra, mely január 27-én volt. Vendégeinket vidám műsorral, jelmezes felvonulással szórakoztattuk. A szülők is
aktívan kivették részüket a munkából: szendvicset,
süteményt, tombolát árultak. Mindenkinek köszönjük fáradozását!
A januárban érkezett két kisgyermekkel óvodásaink létszáma 26-ra emelkedett.
Februárban színházi előadás volt óvodánkban, a
gyerekek nagy örömére. Interaktív jelleggel őket is
bevonva vidám mesét láthattak.
Elvégeztük az iskolaérettségi vizsgálatot a tanköteles korúaknál, ebben az évben hat nagycsoportosunk megy iskolába.
Március 3-án tartottuk Szülői Munkaközösségi bálunkat a Halász Vendéglőben . A szülők nagyszerű szervezőmunkájának
köszönhetően sok felajánlást, tombolatárgyat, pénzadományt kaptunk. Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatást ,a részvételt, a szülők önzetlen munkáját. A kiemelkedő bevételből tovább szépíthetjük óvodánkat, valamint kirándulásra és udvari játékokra is szeretnénk költeni belőle.
Nagy örömünkre a napokban megérkeztek az új öltözőszekrények, melyet boldogan vettek birtokukba a kicsik. Köszönet jár érte Kovács-Katona Róbertnek, a Kisfalud Közművelődéséért Alapítványnak az Önkormányzatnak és Kiss Elődnek.
Jelenleg a gyerekek izgatottan várják a Nyuszi érkezését, az óvodában kis
csomaggal kedveskedünk nekik.
Az új ovisok beíratására április második felében kerül sor, a pontos időpontot kifüggesztjük a hirdetőtáblákra.
Májusban lesz az édesanyák köszöntése, a gyermeknap és a tanévzáró
ünnepély. Mindenkit szeretettel várunk rendezvényeinkre!
Kiss Péterné

KSK foci hírek
A 2017.-18-as tavaszi szezonra a nagy csapatunk edzőmérkőzésekkel készült műfüves pályán. Sajnos a rossz idő miatt
csak két edzőmérkőzést tudtunk játszani. Az első mérkőzést Rábaszentandrás ellen megnyertük 5-1-re, a másodikat Fertőendréd ellen elveszítettük 5-1-re.
Az ifi csapat, csakúgy, mint a nagy csapat a Kapuvári műfüves pályán heti egy alkalommal tartotta edzéseit a téli időszakban, valamint a kisfaludi tornateremben erősítő edzéseket végeztünk.
Megkezdődött a 2017.-18-as tavaszi szezon. Sajnos a jó idő még várat magára, emiatt két bajnoki
mérkőzés is elmaradt. Az első, Kisfalud-Egyed május 1-én, kedden lesz pótolva. A harmadik forduló
pótlásáról Osli ellen még folynak az időpont egyeztetések. A második fordulóban Bágyogszováton
léptünk pályára, ifi csapatunk 7-2-re, nagy csapatunk 3-2-re kapott ki.
Az öltöző felújítására és pályavilágításra nyert pályázat munkálatai jó ütemben haladnak. A pályavilágításunk már 80%-ban el is készült. Nagyon szépen köszönjük a falubelieknek, a csapattagoknak és
minden magánszemélynek a segítségét, akik eddig részt vettek a munkálatokban! Ugyancsak nagyon
köszönjük mindenkinek az eddigi támogatásokat és anyagi hozzájárulásokat. A munkálatokat ez év
júniusáig kell befejeznünk. A következő szezonban már egy komfortosabb öltözővel várjuk a hazai
és vendégjátékosokat, a következő téli felkészülést pedig már a
pályavilágításnak köszönhetően hazai pályán is végezhetjük, nem
kell műfüves pályára költenünk.
A tavaszi szezonban szeretettel várjuk a szurkolni vágyó közönséget mérkőzéseinkre!
Továbbra is lehet váltani tagsági- és pártoló tagsági jegyet Németh
Gyula elnöknél.
Németh Gyula KSK elnök
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Nyugdíjas Klub hírei
A klub szokásának megfelelően 2017. december 30-án vidám hangulatban búcsúztattuk az évet. Csutak Feri bácsi külön
is köszöntötte az újévet és búcsúzott az óévtől. Ekkor még nem gondoltuk, hogy ez a búcsú örökre szól, mert 2018. január 7-én eltávozott tőlünk klubunk egyik alapító tagja és mondhatni mozgató rugója. Temetésén a Székely himnusszal köszöntünk el Feri bácsitól. Nyugodjék békében! Emlékét megőrizzük!
Februárban kapuvári és himodi klubok dalkörének tagjait láttuk vendégül. A
farsang jegyében telt el a délután, kacagtató, humoros jelenetekkel, vidám énekekkel. A talpalávalót a Szomszédok zenekar szolgáltatta. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal, szereplésükkel, támogatásukkal segítették a farsangi délutánt.
Az egészségnapon ismét lehetőség nyílt különböző
vizsgálatokra pl. vércukor-, koleszterinmérésre. Finom és egészséges salátákat kóstolhattunk meg,
amelyek Mátisné és Vörösné segédletével készültek.
Ezután Dr. Hollósi Katalin háziorvosunk tájékoztatóját hallgattuk meg.
Varga András rendőrfőhadnagy filmvetítéssel kiegészítve a trükkös csalók és betörők elleni védekezésről tartott előadást.
A március 15-i ünnepélyen a dalkör 48-as katonadalokkal szerepelt. Ez alkalommal is örültünk a fiatalok előadásának. Külön
köszönet az irodalmi műsort előadó diákoknak és az ünnepi köszöntőt felolvasó Pfahnl Nikolettának.
A Nyugdíjas Klub nevében kívánok jó egészséget Kisfalud összes lakosának!
Tisztelettel: Királyné (Dudus)
Sose bánd, ha kilógsz a sorból! Lehet, hogy a sorban van a probléma!

Kisegeri Horgász Egyesület Kisfalud
A hosszúra nyúlt tél után nagy reményekkel várjuk az igazi
horgászidényt, a bőséges halfogást. Február 18-án tartottuk
éves közgyűlésünket. Örömmel számolhatok be arról, hogy
egyesületünk az elmúlt évben több fiatal taggal bővült. Reméljük a folyamat nem áll meg, hiszen a jövő a fiatal generációban rejlik. Március 25.-én környezetvédelmi nap keretein belül a tópart és a vízbevezető árok karbantartási munkáit végezték el tagjaink.

Baboss Tibor
KHEK elnöke

7.
Kisfaludi Boksz Klub
A csapat dec. 16.-án tartotta
év végi záró buliját a Halász
Vendéglőben. Kicsik és nagyok is szép számmal megjelentek, jó hangulatban telt az
este.
A csapat egyen póló megvásárlása mellett döntött, melyeket a különböző rendezvényeken való szereplés alkalmával szeretnének viselni a
tagok az egységes megjelenés
miatt. Ezúton köszönjük Böröczky Roland egyéni felajánlását, melyből a pólók feliratozását finanszírozta.
A II. Kisfaludi Húsvéti futás- Szaladjunk mint a nyulak! az idei évben is megrendezésre kerül
2018.03.23.-án pénteki napon 19.00-kor. A szokásos 3,5 km-es táv megtételére vállalkoznak a résztvevők.
Az edzések továbbra is a szokásos napokon és időpontokban zajlanak. Keddi és pénteki napokon 19,00 órai
kezdettel. A jó idő beköszöntével az edzéseket szabad levegőn végezhető gyakorlatokkal és futással szeretnénk színesíteni. Minden érdeklődőt szeretettel várunk kortól és nemtől függetlenül, aki egy kis mozgásra
vágyik.
Kicsi a csapatunk, de lelkes!
Iliás Béla

Kisfaludi Kerékpáros Baráti Kör
Az idei évünket szokás szerint előadásokkal kezdtük. Januárban
Tarr Gergő természetfotós képeit csodálhattuk meg a könyvtárban, februárban pedig a Kisalföldi Erdőgazdaság munkatársa
Rosta Attila tartott nagyon színvonalas előadást. Március hónapban az időjárás és egyéb külső tényezők némileg keresztül húzták
a számításainkat, de hamarosan nekiállunk a kerékpáros pihenőhely kiépítéséhez, melyhez a tárgyi feltételek adottak, de a kivitelezésében bármilyen segítséget szívesen fogadok.
Már alig várjuk, hogy az idő nekünk kedvezzen és végre megkezdhessük túráinkat. Köszönjük azoknak akik egész évben segítik munkánkat, ezt megpróbáljuk lehetőségeinkhez mérten viszonozni is. Facebook oldalunkon hamarosan az idei túráinkról is
olvashatnak, remélem idén is sok boldog és elégedett túratárssal
fogunk találkozni.
Rosta József

8.8.

Kisfaludi Érték-Mentők klubja

Február 4-én a helyi civil szervezetek farsangi délutánjára invitáltuk a kisfaludiakat közösségépítő, hagyományteremtő szándékkal. A rendezvény „batyus bál” formájában volt megtartva.
Akik megtiszteltek bennünket jelenlétükkel úgy gondolom, hogy
jól érezték magukat és ennek hírét eljuttatva a távol maradóknak
reméljük, hogy jövőre mégnagyobb részvételre számíthatunk.
Klubunk a tavasz folyamán újabb két rendezvénnyel is szeretné
meglepni az érdeklődőket. A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József
Attila születésnapján, április 11-én ünneplik. Ebből az alkalomból szeretnénk április
10-én egy közösségi eseményt, teadélutánt tartani a költészet jegyében, ahová szeretettel várunk minden nemű és korú érdeklődőt egy kis kikapcsolódásra. Szeretnénk, ha a
rendezvényt mindenki egy kicsit magáénak érezhetné, hiszen méltán lehetünk büszkék
a magyar líra gyöngyszemeire, épp ezért úgy gondoltuk, ez a rendezvény jó alkalom
lenne arra, hogy kedvenc költőjének egy-egy versét bárki elhozhassa és megoszthassa
azt a hallgatósággal. Ezen felül még szeretnénk a drámajátékban és előadó művészetben jártas előadót is hívni az eseményre dr. Józsa Éva (DLA- a szabad művészetek
doktora, egyetemi docens) személyében.
Idén második alkalommal kerül megrendezésre a Közösségek Hete országos rendezvénysorozat május 7-13. között, melynek középpontjában idén a cselekvő közösségek
állnak az önkéntes, közösségi akciókkal. Ehhez a felhíváshoz is szeretnénk csatlakozni
és csatlakozásra buzdítani minden helybélit.
Továbbra is várjuk sorainkba azokat, akik szeretnének klubunkhoz csatlakozni!
Árvai Eszter

„Nem láttalak egy hétig, kis rügyek,
és közben milyen nagyra nőttetek!
hüvelyknyire!... Kilombosodtatok
és ezer könnyű és friss fodrotok
halványzöld lángként repdesi körül
a gallyakat és táncol és örül.
De szépek vagytok, tavaszi rügyek,
de bátrak vagytok! Nem kérdezitek,
mi vár rátok, -ha itt az ideje,
mint a barna földből a rét füve,
a barna ágból kicsaptok ti is,
akármilyen hideg az április.”
/Szabó Lőrinc: Az áprilisi rügyekhez/

