Kisfaludi ÚJSÁG

KIADJA: KISFALUD KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATA
FELELŐS KIADÓ: ÓDORNÉ ÁRVAI
MARGIT POLGÁRMESTER

2017. VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM

Karácsonyi köszöntő
Advent a felkészülés, a várakozás, a reménykedés ideje. A várakozás csodája türelemre és odafigyelésre késztet bennünket. Türelemre egymás iránt, odafigyelésre az elesettek és rászorulók iránt. Sokunknak szól erről a
várakozás időszaka.
Köszönet azoknak az embereknek, akik segíteni akarnak másokon, akik önzetlen felajánlásaikkal igyekeznek
szebbé varázsolni a várakozás időszakát és a karácsony napjait a szükséget szenvedők számára.
„...egyetlen egy nap az évben, mely hivatalosan a szereteté.
Háromszázhatvanöt nap közül háromszázhatvannégy a gondoké, a céloké, a munkáé és a szereteté, csupán egyetlen egy,
és annak is az estéje egyedül. Pedig fordítva kellene lenni. Háromszázhatvannégy a szereteté és egyetlen csak a többi
dolgoké, s még annak is elég az estéje.”
Mert mindannyian szeretetre vágyunk ilyenkor advent időszakában még fokozottabban és ez az érzés hoz
össze bennünket a gyertyagyújtások, az adventi ünnepségek idején, az év korábbi napjainak bármelyikén, ahol
közösen, összefogással teszünk településünkért és annak lakóiért.
Köszönet a civil szerveződéseknek, a magánembereknek, az önzetlen munkáért, összefogásért, összetartozásért.
Nekik is köszönhető, hogy advent idején vasárnaponként az áldó imádság mellett hitet, reményt, szeretetet és
örömöt jelképező gyertyákat meggyújthatjuk és szívünket, lelkünket ünneplőbe öltöztetjük és együtt várakozunk az ünnepre türelemmel, megbocsátással közös programokkal és egymásra figyeléssel.
Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új évet kívánok egészséggel.
Ódorné Árvai Margit
polgármester
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Képviselő testület ülései, önkormányzati hírek
2017. november 2-án tartott képviselő-testületi ülésen történtek összefoglalója
Képviselő testület döntött a Kultúrház felújítási pályázattal kapcsolatban:
-a közbeszerzési pályázat elfogadásáról
-a közbeszerzési terv elfogadásáról
-a közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadásáról.
A képviselők döntöttek szociálisan rászorulók részére tűzifa rendelet elfogadásáról.
Rendeletet alkottak a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről.
A képviselők döntöttek a helyi esélyegyenlőségi program felülvizsgálatáról.
A képviselők döntöttek a költségvetési keretből meghatározott összegek felhasználásáról.
Zárt ülés keretében települési támogatásokról döntöttek a képviselők.

2017.december 5-én tartott Képviselő-testületi ülésen történtek összefoglalója
Meghallgatták a képviselők a Sportegyesület és a Kisfalud Közművelődéséért Alapítvány 2017. évi beszámolóját.
Módosították a képviselők a 2017. évi költségvetést a kiadott beszámoló alapján.
Beszámolót fogadtak el a képviselők az önkormányzat 2017. III. negyedévi gazdálkodásról.
Döntöttek a képviselők a víz és szennyvízrendszer vagyonkezeléséről szóló szerződések vonatkozásában.
Zárt ülés keretében szociális tűzifa jogosultságról született döntés, települési támogatások megállapítására került sor.
Kisfalud Község Önkormányzata nevében:
Ódorné Árvai Margit polgármester

Könyvtár-közérdekű információ
Értesítem a tisztelt olvasóközönséget, hogy a könyvtár 2017.ben utolsó alkalommal december 21-én csütörtökön lesz nyitva. 2018-ban az első könyvtári nyitva tartás január 4. csütörtök.
Zsirai Lajosné könyvtáros

Kisegeri Horgász Egyesület
Az idei évben hagyományainktól eltérően több alkalommal vettünk részt településünk rendezvényein.
Augusztusban a Vadasparkban halászlé főzéssel járultunk hozzá a búcsúi rendezvényhez. Falunapon
horgászaink által fogott halakból készült halászlével növeltük az ételválasztékot. Októberben a helyi civil
szervezetek összefogásával szüreti felvonulás, majd azt követő előadások vonzottak nagy tömeget a
kisfaludi Vadasparkba. Böröczky Roland és más magánszemélyek által adományozott halakból főzött halászlével járultunk hozzá a rendezvény bonyolításához és sikeréhez. Szintén októberben 2500 kg ponty és 100 kg süllő telepítésével
megalapoztuk a jövő év halfogási esélyeit. Ezt követően tóparti rendezvényünkre meghívtuk támogatóinkat. Halászlével
és Nagy Árpád által készített tárcsán sült ropogós halkülönlegességgel fogadtuk vendégeiket. Baráti beszélgetések, élménybeszámolók növelték az összejövetel közösségformáló erejét. A horgász szezon végéhez közeledik, már csak néhányan horgásznak. Tagjaink többsége a meleg lakásban visszagondolva értékeli a horgász év történéseit, sikereit, kudarcait. Hagyományainkat megőrizve szeretettel várjuk tagjainkat szilveszter délutánján tartandó rendezvényünkre. Köszönetet
mondok Kisfalud Község Önkormányzatának, Böröczky Roland, Parázs Lászlóné, Kiss Előd Önkormányzati Képviselőknek, hogy anyagi támogatásukkal segítették egyesületünk működését.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánok!: Baboss Tibor a KHEK elnöke

Akitől búcsúzunk:
Kiss Lászlóné
Élt 73 évet.
Nyugodjon békében!

Akit köszöntünk:
Tompos Dávid
Tóth Anita és Tompos Dávid
gyermeke
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Nyugdíjas Klub hírei
Szeptember hó utolsó napján fogadtuk a Székesfehérvér-Kisfalud-i barátainkat. Ezek a találkozások mindig a jókedv és
a szeretet jegyében teltek el. Ezt a találkozót barátaink koronázták meg egy szép fa ültetetésével. Reméljük, hogy ez a
gesztus a két falu közti barátságot fogja jelképezni.
A dalkör és a „két szomszédasszony” több alkalommal szerepeltek különböző meghívásoknak eleget téve.
A novemberben megtartott idősek napi rendezvényért köszönetet mondunk az Önkormányzatnak. Külön köszönjük a
táncosok fergeteges műsorát, az óvodások bátor szereplését, a szép verseket és köszönet mindenkinek, aki segített a
kedves délután előkészítésében.
Rohamosan közeleg az év vége amikor is megköszönjük az Önkormányzatnak, a Kisfalud Közművelődéséért
Alapítvámynak, a Coffee Express Kft.-nek, a Mihályi Agrár Zrt.-nek, a Kis-Rábamenti TKSZ.-nek, Halász György vendéglősnek és azoknak is akik egész évben segítették adományaikkal a Nyugdíjas Klubot. Így jöhettek létre különböző
baráti találkozóink, kézműves kiállítás, kirándulás.
Legyen a Karácsony a béke és a szeretet ünnepe minden kisfaludi lakosnak. Kívánunk Boldog Új Évet, jó egészséget!
A Kisfaludi Nyugdíjas Klub tagjai.

Kisfaludi Tájház Megnyitó
Október 24-én ünnepélyes keretek között átadásra került a tájház. Az ünnepségen részt vett Gyopáros Alpár Úr településünk Országgyűlési Képviselője, aki köszöntőjében méltatta a tájház jelentőségét, valamint részt vettek azok a támogatók is , akik felkarolták és anyagilag is támogatták a tájház felújítását.
Horváth Győző néprajzkutató a régi, helyben összegyűjtött értékek jelentőségét vázolta fel köszöntőjében, előre mutatva ezzel a jövőt illetően, hiszen „örülhet az a település, akinek a múltja ilyen rendezett körülmények biztosítása mellett látható. Hűen
tükrözi Kisfalud múltját és meghatározza olyan irányban a jövőjét is, hogy itt a tájházban múltidéző rendezvények megtartására kerülhet
sor és régi mesterségek felelevenítése is megvalósulhat. „
Az Önkormányzat benyújtott egy pályázatot alkotóházra is , mely pozitív elbírálás esetén a tájház udvarán fog megvalósulni. Ez egy európai uniós 100%-os támogatottságú pályázat, mely a jövőben lehetővé tenné népi mesterségek oktatását, szakkörök tartását, előadások, kiállítások megvalósítását.
A megnyitó után kezdeményezte az Önkormányzat az Országos Tájházszövetségbe történő belépést, amely szintén
előrelépést jelentene, hiszen ezáltal be lehetne kapcsolódni országosan ajánlott rendezvénysorozatokba és pályázati lehetőségeket is szervezettebben lehetne kihasználni.
Örülnénk annak, ha minél többen látogatnák a tájházat a helyiek közül is, hiszen látva a meglévő gyűjteményt újabb
tárgyi felajánlásokkal bővülhetne helytörténeti kiállításunk.
A tájház a polgármesteri hivatal nyitvatartási ideje alatt látogatható, a későbbiekben tervezzük havi egy alkalommal nyitott nap megtartását, ami egy hétvégi alkalommal is lehetővé tenné az ide látogatóknak a tájházunk megtekintését.
Ódorné Árvai Margit
polgármester
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Gólyafészek Óvoda

Az őszi időszak most is sok eseménnyel
zárult óvodánkban.
Megismerkedtünk az évszak jellegzetességeivel. sétáltunk a természetben, gesztenyét, őszi leveleket gyűjtöttünk.
Ellátogathattunk Nagy Zoltánék almáskertjébe, ahol
segítettünk a szüretelésben. Ezúton is köszönjük az
élményt és az ajándékba kapott finom almát. A jó időt
kihasználva háziállatokat néztünk Cseresznyákéknál,
valamint a Vadasparkba is ellátogattunk környezet ismereti foglalkozás keretében. A gyerekeknek nagy élmény volt egy igazi gazdaságot látni, ill. távoli országok
állatait megfigyelni.
Részt vettünk az idősek napi rendezvényen, kis műsorunkkal köszöntöttük falunk nyugdíjas lakóit.
December 2-án az Érték- Mentők Klub és a Kisfalud
Közművelődéséért Alapítvány által rendezett adventi
műsorban óvodánk dolgozói és
anyukái énekeltek ünnepváró dalokat.
Óvodánkat folyamatosan szépítjük,
korszerűsítjük, melyhez képviselői
támogatást kaptunk Kovács- Katona Róberttől és Kiss Elődtől. Az ő
felajánlásukból sikerült kicserélni a
terasz burkolatát, valamint a gyermekek részére öltöző szekrényeket
rendeltünk az egyik csoportba. Köszönjük szépen segítségüket!
Jelenleg izgatottan várjuk a Mikulást,
hogy tele puttonyával hozzánk is
ellátogasson. Utána készülődünk az
ünnepre, ápoljuk saját hagyományainkat: feldíszítjük az óvodát, süteményt sütünk, ajándékokat készítünk és készülünk a dec.17. i faluünnepélyre.
Végül, de nem utolsósorban dec.19-én várjuk a Jézuskát, aki hozza a megérdemelt ajándékokat.

Az óvoda dolgozói nevében áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Kiss Péterné óvónő
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Iskolai hírek
Az általános iskola alapításának 130. évfordulóját ünnepelték Mihályiban.
Barthodeiszky Klementina ( 1828.01.25. Selmecbánya, 1906.12.24. Mihályi) kisasszony édesapja, Barthodeiszky Ignác,
Sopron vármegye alispánja, több nagyobb birtokkal és kastéllyal is rendelkezett Mihályiban. Klementina kisasszony Bécsben élt, ott álmodta meg a birtokon lévő cselédház átalakításával zárdaiskola létesítését Mihályiban. Álma 1887-ben valóra vált. Irgalmas rendi nővéreket hívott a faluba, ők kezdték meg a helyi gyerekek oktatását. Először csak lányok járhattak, majd óvoda is működött, később fiúkat is fogadtak. Az iskola fenntartását Klementina kisasszony alapítványából,
valamint más felajánlásokból fedezték. A körülmények kezdetben nyomorúságosak voltak. Az iskola átépítése is szükségessé vált, 1910-ben húzták fel az emeletet. A homlokzatot jelentős, katolikus témájú domborművekkel díszítették: középen Mária, mellette két angyal alakja látható íves keretben, párkánnyal. Ez idő tájt ültették az udvarra a ma is álló platánfát és tiszafát. A kisasszony halála után vagyona egy része a zárdaiskolára szállt, ezzel alapot teremtett az iskola fennmaradásához. 1919-ben államosították az iskolát (ekkortól általános iskola), de 1926-ig állami támogatást nem kapott. Klementina kisasszony által felállított iskolában a mai napig folyik a nevelés-oktatás, bár szükséges volt bővíteni. Az 1970-es
években négy tantermet és kiszolgáló helyiségeket, 1989-ben tornatermet építettek a tágas udvaron. Az udvar hátsó részén sportudvar és futópálya került kialakításra.
Jelenleg 140 főtanulója van az iskolának, közülük 10 fő a Mihályi Általános Iskola Ciráki Telephelyén tanul. A kerek évfordulót az iskola nebulói a Mihályi Települési Értéktár és Mihályi Község Önkormányzatának támogatásával egész napos programsorozattal ünnepelték, tiszteletet adva ezzel az elődöknek. Felsős tanulóink településtörténeti vetélkedőn
vettek részt, sok-sok ismerettel gazdagodtak a települési értéktárba felvett emlékekről, különösképpen az iskolával kapcsolatban. Alsó tagozatra járó gyerekeink rövid ismertetőt hallgattak meg az iskola történetéről, lerajzolták miért kedves
nekik az intézmény, majd a helyi temetőben megkoszorúzták az iskolaalapító Barthodeiszky Klementina, valamint az
első tanítók egyikének, Csizmadia Emerika nővérnek sírját. A kultúrházban a helyi értéktár bizottság régi fotókból álló
kiállítást állított össze az iskolához kapcsolódóan, az iskolában pedig az 1890-es évektől fellelhető naplókat állították ki
az érdeklődők számára.
Az egész napos rendezvény zárásaként ünnepélyesen is megemlékeztünk a 130 évről. Az intézményvezető köszöntője
után Mihályi Község Önkormányzata emléktáblát helyezett el az iskola falán, melyet a római katolikus és az evangélikus
egyház képviselője is megáldott, majd polgármester úr és az intézményvezető elhelyezte az emlékezés koszorúját is a falon.
Megtiszteltetés volt számunkra, hogy a meghívott régi pedagógusok közül sokan részt vettek a rendezvényen, a műsorok
utáni kötetlen beszélgetésen felelevenítették régi emlékeiket, hisz kollégákkal, tanítványokkal is találkoztak. Örömünkre
szolgált, hogy az itt tanító Lipovics Lászlóné Kiss Irma, vasdiplomás pedagógust is körünkben köszönthettük.
Duatlonosaink eredményesen szerepeltek az országos döntőn.
Iskolai versmondó versenyt rendeztünk, ahol tanulóink sok-sok verssel ajándékoztak
meg bennünk. Floorball csapatunk országos elődöntőre megy Fonyódra 2017. december 13-14-én.

Szeretettel várunk mindenkit karácsonyi ünnepélyünkre, melyet 2017. december 22-én 18:00 órakor tartunk a faluközpontban.
Minden Kedves Támogatónknak, Önkormányzatoknak, tanulóinknak és szüleiknek Áldott Karácsonyt és Eredményes Új
Esztendőt kívánunk!
Srágli Dezsőné igazgató
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Kisfalud Közművelődéséért Alapítvány
Kedves Kisfaludi lakosok! Tisztelt Támogatóink!
A Kisfalud Közművelődéséért Alapítvány kuratóriuma
2017. október 03-án tartotta évi rendes ülését, melyen
250.000.- ft elosztásáról hozott határozatot.
Támogatást kapott a Kisfaludi Gólyafészek Óvoda, a
Kisfaludi Kerékpárosok Baráti Köre, a Kisfaludi Vadaspark Egyesület és Baráti Kör, a Kisfaludi Bokszklub, a Kisfaludi Sportolók Köre, a Kisfaludi Nyugdíjasklub, a Kisfaludi Érték-Mentők Klub, a Kisfaludi
Dalkör és aKézműves Szakkör.
Alapítványunk a Kisfaludi Érték-Mentők Klubjával
2017. december 2-án, hagyományteremtő szándékkal,
megrendezte az I. Kisfaludi ádventi zenés délutánt.
Ezúton is köszönjük a műsorban fellépőknek, hogy elfogadták felkérésünket, és adventi, karácsonyi hangulatot teremtettek a kultúrház falai közé, ahol szinte minden ülőhely elkelt. Hatalmas örömmel töltötte el szívünket, hogy vendégeink
meghallották a közösség hívó szavát és velünk együtt ünnepelték az adventi várakozás kezdetét. Reméljük, hogy apró
ajándékaink és a műsor utáni baráti beszélgetések közelebb hozták a falubelieket egymáshoz, és előadásunkkal méltó alapot teremtettünk az ünnepre való felkészüléshez.
Megköszönjük azon embereknek segítségét, akik adójuk 1%
-nak felajánlásával, vagy más háttérmunkával elősegítették
alapítványunk munkáját! Kérjük, hogy járuljanak hozzá a
Kisfalud Közművelődéséért Alapítvány sikeres működéséhez a következő adóbevallási időszakban is, vagy egyéni
befizetésükkel!
Adószámunk: 19112738-1-08
Számlaszámunk: 58900026-10017485
Léránt-Papp Zita
kuratóriumi elnök

KSK foci hírek
A bajnokság elérkezett a félévhez. A tartalék bajnokságban 14 csapat játszik. Tartalék csapatunk jelenleg a 13. helyen áll.
2 győzelem, 0 döntetlen, 11 vereség. 12 rúgott gól és 75 kapott gól., 6 pont a mostani eredmény. A jövő évben a tartalék
csapatnál is célokat tűzünk ki bízva az eredményesebb játékban.
A felnőtt csapatunk félévi eredménye:16 csapatból jelenleg a 9. helyen állunk, 15 mérkőzésből6 győzelem, 1 döntetlen, 8
vereség. 35 rúgott gól, 40 kapott, 19 pont a mostani eredményünk. Gólszerzőink: Németh Gyula 9, Szalai Adrián 6, Kálmán Gábor 5, Németh Dániel 4, Fülöp Balázs 3, Srágli Sándor 2, Horváth Patrik 1, Illés Gergő 1, Kiss Péter 1, Mészáros
Zoltán 1, Németh Gergely 1, Varga Ádám 1. Célunk egy jobb helyezés elérése a következő félévre, ezért a téli időszakban is aktívan edzünk és felkészülünk.
Az öltöző felújításra és pályavilágításra beadott pályázat pozitív elbírálás alá esett. A pályázati összeg
70% társadalmi adóból és 30% önerőből áll össze. A 70% társadalmi adóhoz még 3 millió forint
összegig keressük a felajánlókat (Kft-k, Bt-k, Nyrt-k, Zrt-k jelentkezését várjuk!). A munkálatokat
2018. júniusáig kell elvégezni, ha nem sikerül 1 év haladék kérhető, de bízunk a gyors kivitelezésben.
Januártól ismét lehet váltani tagsági– és pártoló tagsági jegyet Németh Gyula elnöknél.
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNOK
MAGAM ÉS CSAPATTÁRSAIM NEVÉBEN!
Németh Gyula
KSK elnök
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Box
A Kisfaludi Kerékpáros Baráti Kör és a Vadaspark segítségével szervezett I. Halloween kisfaludi Szellem Hajsza futás nagy sikerrel zajlott 2017. 11. 27.-én. A résztvevők álarcokba, kifestve űzték ki a rossz szellemeket a falunkból!
A boksz klub szervezésében 2017. dec.01-én megrendezésre került a II. Kisfaludi Mikulás futás. A résztvevők nagy
lelkesedéssel vágtak neki a 3,2 km-es távnak. A résztvevők
a célba érve egy kis meglepetést kaptak.
Mindkettő futás után egy kis eszem- iszomra láttuk
vendégül a résztvevőket.

Ezúton is köszönjük mindenkinek a felajánlásokat a
rendezvényeink sikeres lebonyolításához!
A csapat dec. 16.-án tartja év végi záró buliját a Halász Vendéglőben.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
valamilyen formában segítette a csapat működését, munkáját
felajánlásával.
Minden csapattagnak köszönjük az éves munkáját, segítségét
a rendezvények lebonyolításánál és hogy lelkesen látogatták
az edzéseket. Reméljük jövőre is ilyen szép számmal és lelkesedéssel folytatja mindenki az edzéseket!
MINDENKINEK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS NAGYON BOLDOG,
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET KÍVÁN A BOKSZ KLUB!

Iliás Béla

KSK hírei Kisfaludi Kerékpáros Baráti Kör
Ez az év is gyorsan elszaladt, köszönjük, hogy sokan segítették munkánkat. A mögöttünk álló évben is sikerült új településekre eljutnunk, volt, hogy még az eső sem szegte kedvünk... A falu határában fekvő információs tábláink nem csak a falu
lakosainak tetszését nyerték el, a Pék Imre emlékfutással pedig remélhetőleg egy szép hagyományt indítottunk útjára. Igyekeztünk aktívan kivenni részünket a helyi rendezvényekből is. Talán ennek is volt köszönhető az, hogy idén év
végén a Kisfalud Közművelődéséért Alapítvány és a kisfaludi Önkormányzat Képviselői közül ketten is magas támogatásban részesítettek minket. Mi úgy döntöttünk, hogy ennek kis részét magunkra, nagyobb részét a falu szépítésére fordítanánk oly módon, hogy a település egyik parkjában kerékpáros pihenőhelyet alakítanánk ki. Az Önkormányzat a támogatásáról biztosított minket ezért semmi akadálya sem lehet annak, hogy a következő év elején ez a tervünk megvalósuljon.
A 2018-as évet január végén egy természetfotós előadásával nyitjuk meg, majd ha minden jól megy, februárban a Kisalföldi Erdőgazdaság munkájába nyerhetünk bepillantást. Köszönöm mindenkinek, aki az év folyamán támogatta munkánkat, remélem jövőre is találkozunk majd.

Áldott Ünnepeket Kívánunk Mindenkinek!
Rosta József

8.8.

Kisfaludi Érték- Mentők klubja

A Kisfaludi Érték- Mentők Klub októberben a Kisfaludi Vadaspark Egyesülettel közösen egy régi helyi hagyomány
újjáélesztésén munkálkodott. A szüreti felvonulás a régi időkben településünk egyik színfoltja volt, melyet akkoriban is
nagy készülődés előzött meg. Nem volt ez másként most sem. Szerencsére vannak tagjaink között olyanok, akik még
emlékeznek az egykori szüreti felvonulásokra, sőt részt is vettek azokon. Ezen kívül még régi fotókról is rengeteg információt kaptunk a szekerek díszítésével kapcsolatban. Az esemény korabeli „forgatókönyvéről” pedig Farkas Lászlóné
Bözsi néni adott pontos leírást. A legnagyobb kihívást a négy fogat jelentette, mivel sajnos már alig-alig akadnak lovas
gazdák településünkön. Ezúton is szeretném megköszönni a közreműködést Cseresznyák Antalnak, Horváth Gyulának,
Halász Lászlónak, Horváth Péternek valamint családtagjaiknak, hogy fogataikkal közreműködtek a felvonulásban. Szintén köszönet jár a szép díszes lovas felvezetésért. Úgy gondolom a két szervezet összefogása jó példa volt arra, hogyan
lehet egymás rendezvényeit erősíteni, színesíteni. Reméljük, hogy a jövő évben ismét sor kerülhet majd a Szüreti felvonulásra.
A szüreti felvonulás sikerén felbuzdulva az adventi időszakra a Kisfalud Közművelődéséért Alapítvánnyal
közösen egy újabb program megvalósítását tervezgettük. Zenés adventi délutánnal szerettük volna meghittebbé tenni a faluközösség számára az ünnepi várakozást. Az ötletet hamar követte a partnerség és egy közös
megbeszélés után, meg is kezdődött a lázas készülődés. Mindkét szervezet tagjai aktívan részt vettek az előkészületekben és a rendezvény lebonyolításában. Úgy gondoltuk a műsor attól lesz igazán bensőséges hangulatú,
ha abban számunkra jól ismert arcok köszönnek vissza és a pénzért vásárolt előadók helyett szívből jövő produkciókat hallhatunk. Szeretnék köszönetet mondani Horváth Csengének és Lénárt Ferkónak, Langer Manuélának, Langer Szedriknek és Langer Ninának, a Kisfaludi Nyugdíja Klub Dalkörének, az erre az alkalomra összeállt
Óvodai Dalkörnek, Kiss Lucának, Kretákné Gombás Gabriellának és Kreták Lucának valamint Tóth Márknak, hogy
elfogadták felkérésünket és színvonalas fellépésükkel hozzájárultak zenés adventi délutánunk megvalósításához. Sok embernek szereztek örömet vele! Mindkét szervezet tagjainak, valamint a Coffee Express Kft.-nek szeretném megköszönni
felajánlásait és munkáját, amivel hozzájárult, hogy azoknak, akik elfogadták meghívásunkat egy kis ajándékkal és vendéglátással is kedveskedhessünk. Természetesen erre a rendezvényre is igaz, hogy hagyományteremtő szándék áll mögötte és
az is, hogy összefogással minden könnyebben megvalósítható!
Klubtársaim nevében is kívánok minden kedves kisfaludinak szeretetteljes ünnepeket
Árvai Eszter

Havazás lennék, lengőn áldó,
gyűrött arcokra, földre szálló,
vigasztaló-nagy csöndes ének,
lélegzete a mindenségnek.
/Farkas Árpád: Dúdoló részlet/

