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Nyugdíjas Klub hírei
2017. júl.8-án, Bükön tartott Arató fesztiválra, meghívást kaptunk,
melyre egy arató bandával lehetett benevezni. Az arató bandánk tagjai
voltak: kaszás: - Cseresznyák Antal ( Öcsi), marokszedő: - Mátis Károlyné, kötélteregető: -Vörös Józsefné, vízhordó: Vörös Ottóné.
A banda tagjai korhű ruhákba beöltözve vágtak neki az aratásnak. A
Kisfaludi banda rengeteg dicséretet kapott. Külön riportot is készítettek rólunk, ahol a szóvivő Iliásné Kati volt. Azt is elmondanám, hogy
a legszebb rendet kaszásunk Cseresznyák Öcsi vágta, kit nagyon sokan
fényképeztek. Köszönet az egész csapatnak a kiváló szereplésért.
Nyugdíjas klub éves kirándulása augusztus 5-én volt. Úti célunk: Tihanyi Apátság- Balatonfüred-Zirci Arborétum.
Sok szép és érdekes élményben volt részünk. Köszönjük az Agrár
ZRT-NEK, a Kisfalud Közművelődéséért Alapítványnak és az Önkormányzatnak a kirándulásunkhoz nyújtott támogatását.
Augusztusban elkezdtük a falunapra való felkészülést. Dalkörünk retró
dalokkal, a két szomszédasszony kacagtató jelenettel készült. A klub
asszonyai 16-an vállaltak süteménysütést, de a főzésből és a lángos
sütésből és egyéb előkészületi munkákban is segítették a falunap sikerét.
Szeptember 30-án várjuk a Székesfehérvár-Kisfaludi barátainkat. a
dalkör új dalokkal készül a találkozóra.
Október.7-én, Csornán tartandó Rábaközi Nyugdíjas Klubok Találkozójára kaptunk meghívást. Baboss Józsefné és segítője Nagy Katalin készíti fel a dalkört, reméljük az előző évekhez hasonlóan jól fogunk szerepelni.
A nyugdíjas klub tagjai nevében kívánok minden kisfaludi lakosnak jó egészséget.
Egy érdekes kérdés:
Ha az úszás használ az alaknak, akkor mi a helyzet a bálnákkal!!!

Király Istvánné (Dudus)

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- éshulladék
kerti hulladék
nem tartalmazhat
kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot, valamint egyéb
Az
avar- és kerti
égetésének
helyi más
szabályai
Anyakönyvi hírek
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
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Képviselő testület ülései, önkormányzati hírek
2017. augusztus 24-én tartott képviselő-testületi ülésen történtek összefoglalója
Képviselő testület döntött a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. önkormányzati rendelet módosításáról.
2017. I. félévi költségvetési beszámolót a kiadott anyag alapján a Képviselő testület jóváhagyta.
Nyertes pályázat alapján a Képviselő testület a Művelődési Ház felújítását 29.080 millió Ft összegben és 5.186millió
Ft sajáterő biztosításával megvalósítja.
A Képviselő testület a közbeszerzési felhívást jóváhagyja
Projektmenedzseri feladatokat: Ottlakán Roland Olivér jegyző végzi.
Települési arculati kézikönyv megvalósításáról és elkészítéséről döntött a testület.
Pályázatot nyújt be a testület a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 62m3 mennyiségre.
Zárt ülés keretében települési támogatásokról döntöttek a képviselők.

2017.szeptember 28.án tartott Képviselő-testületi ülésen történtek összefoglalója
Rendeletet alkotott a Képviselő testület a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges számú választó polgárok számáról.
Hozzájárult a Képviselő testület a Kapuvár– Beled Kistérségi Többcélú Társaság megszüntetéséhez.
Módosította a Képviselő testület Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás társulási megállapodását.
Képviselő testületi döntés alapján Kisfalud Község Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Ösztöndíjprogramhoz.
Döntött a testület a Településarculati Kézikönyv és a településképi rendelet elkészítőjének személyéről.
Kisfalud Község Önkormányzata nevében: Ódorné Árvai Margit polgármester

Nyári diák munka

Nyári szünetben több diák is teljesített közösségi szolgálatot Önkormányzatunknál: Kálmán Ákos, Déri Pál,
Szajkovics Bálint , Pfahnl Nikoletta, Máté Martin. Diák munkát vállalt egy hónap időtartamra: Tóth Réka
öntözésben, és az öregtárgyak rendbetételében segítkezett. Örültünk, hogy tudtunk segíteni fiataljainknak .

Köszönet nyilvánítás!

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. Továbbá köszönetet mondunk a Halász vendéglőnek a közreműködésért, Gyóró Község Önkormányzatának segítségéért valamint a Mihályi Agrár ZRT-nek, Nadler Herbert vadásztársaságnak, a Földtulajdonosi Közösség vadászainak, az Ambrózia pékségnek, Kis-Rába menti Takarékszövetkezetnek, Coffee express Kftnek, Halász Tamásnak, Deák szódának, Farkas László egyéni vállalkozónak, és Langer Manuélának felajánlásaikért.
Kisfalud Község Önkormányzata

Akit köszöntünk:

Akiktől búcsúzunk:
Ments Imréné
Illés Jánosné
Bödecs Imre
Deák Sámuel

élt: 100 évet
élt: 90 évet
élt: 86 évet
élt: 76 évet

Nyugodjanak békében!

Kiss Patrik
Kiss-Preklet Petra és Kiss Bálint gyermeke
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Gólyafészek Óvoda
A nyár folyamán sok munka zajlott óvodánkban. Mindkét mosdót teljesen felújítottuk, a csaptelepeket, mosdókat, vécéket, elválasztókat is kicseréltük. A teremben új szekrény készült, sok polccal, tároló hellyel. A terasz
feltöredezett aljzatát tipegő kőre cseréltettük. Augusztusban már megújulva várta óvodánk a gyermekeket, akik boldogan
vették birtokba a megszépült helységeket.
A felújítási munkálatokat az Önkormányzat támogatásából és képviselők felajánlásából tudtuk megvalósítani. Mindenkinek köszönjük!
„Mit siratsz te kismadár?
Elrepült a drága nyár.
Búzaszem nem terem,
köd szitál a földeken.

Tarka lepke merre szállsz?
Véget ért a lenge tánc.
Itt az ősz, csendes ősz,
lopva jár a fürge ősz.”

Elérkezett az ősz, amely a falunapi fellépéssel kezdődött. Óvodásaink
bátran és lelkesen adták elő a tanult verseket és dalokat. Finom sütemény és limonádé volt a fizetség!
Az idei tanévet 21 gyermekkel kezdjük, 8 kiscsoportos, 5 középsős és
8 nagycsoportosunk van. Az év folyamán még 4 kisgyermek várható.
Ősszel ismét szeretnénk megrendezni hagyományos bálunkat, melynek bevételéből a karácsonyi ajándékozást és további fejlesztéseket
szeretnénk megvalósítani.
Programjaink között szerepel még az idősek köszöntése, színházlátogatás, mikulás várás és a karácsony megszervezése.
Kiss Péterné

Iskolai hírek

Intézményünkben elkezdődött a 2017/2018. tanév. Tanulólétszámunk 140 fő, ebből 10 fő tanul a Mihályi Általános Iskola
Ciráki Telephelyén. 12 településről érkeznek tanulóink. Kisfaludról 26 nebuló. Munkatervünk összeállításakor nagy hangsúlyt
fektettünk személyiség- és közösségfejlesztési feladataink megvalósításához. Ennek jegyében töltöttek el 5. osztályos tanulóink
néhány napot Zánkán az Erzsébet táborban. Élményekkel gazdagon tértek haza. Elődeinknek tisztelegve, október 20-án egész
napos rendezvénnyel ünnepeljük a 130 éves évfordulót. Zárdaépületünkben 1887-ben alapított iskolát Barthodeiszky Klementina kisasszony.
Elsőseinknek augusztusban ismerkedési tábort szerveztünk, nagyon jól sikerült programokon vehettek részt a kis nebulók.
Az idei tanévtől bevezetésre került az elektronikus napló. Kérjük
a szülőket, lehetőség szerint naponta nézzenek rá a bejegyzésekre, jegyekre.
Minden tanítványunknak eredményes tanévet kívánunk!
Srágli Dezsőné:
igazgató
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KSK hírei Kisfaludi Kerékpáros Baráti Kör
Július 2.-án az ausztriai Rusztot céloztuk meg. Fél 11-kor indultunk Kisfaludról a
kapuvári vasútállomásra, itt találkoztunk a himodi és kapuvári túratársakkal. Némi várakozás után (sajnos késett a vonat), a bicikliket felpakoltuk a vonatra, így
utaztunk a legnagyobb kényelemben a fertőbozi állomásig. Gyors lepakolás és
szerelvényigazítás után elindultunk, és egy hatalmas gurulás után leértünk a faluba, majd a fertőparti kerékpárúton tovább tekertünk Balf és Fertőrákos irányába.
Sajnos a szembeszél és az emelkedők miatt lassabban haladtunk a tervezettnél, de
nem adtuk fel. Gyakorlatilag az egész fertőrákosi út egy emelkedő odafele, így jól
esett a pihenő a Mithras szentélynél, ahol kedves idegenvezetésben volt részünk.
Innen már végig láthattuk a szőlők között tekerve a tőlünk jobbra elterülő Fertő tavat. Mörbish (Fertőmeggyes) érintésével jutottunk el a gólyáiról és épületeiről híres Rusztra. Szinte minden ház minden kéményén egy gólyafészek található,
épületei pedig szinte egytől-egyig műemléknek számítanak. a főtéren át lejutottunk a partra. Sajnos itt szembesültünk azzal, hogy kevés időnk maradt a visszaútra, így rövid nézelődés után de immár hátszélben visszafele vettük az irányt. A
visszaúton ismerősként üdvözöltük a nemrég magunk mögött hagyott emelkedőket, amik immár barátságos lejtőkké szelídültek az elmúlt órákban. A fertőrákosi ereszkedés mindenkinek mosolyt csalt az arcára. Rövid egyeztetés után még felszaladtunk páran a fertőbozi Gloriette kilátóhoz, ahol is búcsút inthettünk a Fertő-tónak. Ezután már csak egy emelkedőn kellett átvergődnünk, de ez a legnagyobb volt a mai napon. A 10%-os emelkedő megmutatta magát, nem mindenki
tudott feltekerni rajta, de így is tekerve vagy tolva, mindenki megérkezett időben a célhoz. A visszaúton jóleső fáradtsággal vonatoztunk Kapuvárig. Innen még "kerültünk" egyet a himodi erdő felé és este 7 óra után érkeztünk meg Kisfaludra.
A túra tanulságait levonva megállapíthatjuk, hogy a vonattal történő kerékpárszállítás ma már egy teljesen kényelmes
megoldás, de a vonatok késését sajnos muszáj beleszámítani a túrákba, mi ezt nem tettük meg, sőt a szembe széllel sem
kalkuláltunk, így kevés időnk maradt a ruszti nézelődésre.

Július 22.-én délelőtt a Balogh István emléktorna keretén belül egy könnyed túrával mi is képviseltettük magunkat. Külön öröm volt számomra, hogy olyan emberek is velünk tartottak akik eddigi túráinkon még nem vettek részt. Remélem
részvételünkkel mi is színesítettük az egész napos programot. A nap végére szerveztük a Pék Imre emlékfutást, mely méltó befejezése lett a napnak, hiszen a szemerkélő eső sem ingathatott meg minket abban , hogy nekivágjunk a rövidke távnak. Tucatnyi csapatunk az érkezés után még egy spontán, jókedvű barátságos futball meccsen vezette le energiáit. Köszönjük a szervezőknek ezt a csodás napot!
Augusztus végi nyárbúcsúztató túránk során sok sok új települést érintettünk. Jobaháza, Farád, Csorna érintésével jutottunk el Dörbe, Völcsey Lajos fazekasmester
otthonához. Rábapordányban jött az ötlet, hogy nézzük meg az árpási árpád-kori
templomot.Nem bántuk meg a kitérőt, csodás látvány fogadott minket a Rába folyó
árterében. Rövid nézelődés és pihenés után elindultunk visszafele,de Szilsárkányban
az útszéli kemencéből kiáradó kenyér és langalló illata megállásra kényszerített bennünket. Estefele még pont az eső megérkezte előtt értünk haza, több mint hetven
kilométerrel a lábunkban. Köszönet mindenkinek a kitartásért, ismét bebizonyítottuk
hogy szembeszélben is lehet jókat kirándulni és nagyobb távokat megtenni.
A kisfaludi falunapon vendégül láthattuk az orosházi Lénárt Ferencet, aki kerékpárral bejárta már Európa és Ázsia útjait
is. Kisfaludról és lakóiról nagyon pozitív véleménnyel volt. Megígérte hogy ha teheti visszajön máskor is, és a falu jó hírét
mindenhol terjeszteni fogja.
Terveink szerint még idén szeretnénk megnézni a höveji csipke múzeumot, valamint eljutni Velem községbe és az
Írottkőre.
A túráinkról készült képeket a facebook, Kisfaludi Kerékpáros Baráti Kör csoportban tekinthetik meg.
Rosta József
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KSK foci hírek
Megkezdtük a 2017/18-as szezont. Sok változás történt a nyári időszakban. Megrendezésre került a Balogh István emléktorna. Nyolccsapatos
emléktornát tudtunk szervezni, a kisfaludi csapat a III. helyezést érte el.
Nagyon szépen köszönjük a közreműködést, segítséget a civil szervezeteknek és a magánszemélyeknek. Szeretnénk a jövő évben is megszervezni az emléktornát csak úgy, mint az idén első alkalommal tartott Pék
Imre emlékfutást, mely az idén először a Kisfaludi Kerékpáros Baráti
Kör ötlete alapján valósult meg hagyományteremtő szándékkal.
A 2017/18-as szezonban eddigi eredményeink: 8 mérkőzés, 4 győzelem, 0 döntetlen, 4 vereség. 19 rúgott, 21 kapott
gól, 12 pont. Jelenleg a VI. helyen állunk. Gólszerzőink: Kálmán Gábor 4,
Németh Gyula 4, Németh Dániel 3, Szalai Adrián 3, Srágli Sándor 2, Fülöp Balázs 1, Kiss Péter 1, Varga Ádám 1.
A nyáron edzőváltás történt csapatunknál, Csonka Jenőt Bognár Dániel váltotta ezen a poszton. Csonka Jenőnek köszönjük eddigi munkáját és további sport
sikereket valamint jó egészséget kívánunk.
Sikeresen megalapítottuk a tartalék csapatot. Elsősorban az utánpótlás nevelése és még nem az eredményesség az elsődleges cél.
Hamarosan elbírálásra kerül öltöző felújításra és pályavilágításra benyújtott pályázatunk. Bízunk a pozitív elbírálásban,
hogy jobb körülmények között és akár télen is helyben tarthassuk edzéseinket.
Októbertől lehet váltani tagsági- és pártoló tagsági jegyet minden hazai mérkőzés előtt a pénztárnál ,ill. Németh Gyula elnöknél. A pártoló tagsági jegy
ára 1000Ft, a tagságié 2000Ft (ehhez szavazati jog is tartozik).
Szeptember elején csapatunk is részt vett a falunapi program megvalósításában, a programot barátságos mérkőzéssel színesítettük valamint két üstben is
készítettünk finom ebédet mindenki örömére.
Köszönjük szépen az egész éves támogatást, szurkolást. Tervünk a kisfaludi
sportélet fellendítése a civil szervezetekkel együttműködve.
Németh Gyula KSK elnök

Box
A boksz klub a nyári hónapokban is rendszeresen, nagy lelkesedéssel folytatta az edzéseket szünet nélkül. A nyári
szünet ellenére a diákok is szép számmal vettek részt az edzéseken. Ezúton is gratulálunk kitartásukhoz.
A boksz klub a faluban megrendezésre kerülő rendezvényekből is
kivette a részét. A Kisfaludi Sport Egyesület szervezésében megrendezett Balogh István emléktornán az elkészült ételek elkészítésében
segítkeztünk. A torna keretében rendezett futáson pedig részt vettünk. A
Vadasparknál megrendezett búcsúban egy bemutatóval készültünk a jelenlévő vendégeknek. Így egy kicsit betekintést nyerhettek az edzéseinkbe.A falunapon az elkészített ételek közül a krumpli gulyás főzését vállalta magára a
csapat néhány tagja és egy bemutató keretében ismerhette meg a falu lakossága az edzések egy kis részletét.
Jelenleg a csapat új pólójának gyártása folyamatban van.
Továbbra is várjuk az edzéseink iránt érdeklődőket kedden és pénteken 19 órakor a
tornaterembe.
Kicsi a csapatunk, de lelkes!
Iliás Béla
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Könyvtári hírek
Szeptember 29-én " mesedélutánt" tartottunk könyvtárunkban. Erre a Magyar Népmese Napja
alkalmából került sor. Ezt 2005.szeptember 30. óta ünnepeljük. Ezen a jeles napon /1859pon /1859.szept.30-án/született az egyik legnagyobb meseírónk:Benedek Elek.
Meghívott vendégünk Jutka néni, óvónő volt, akinek a segítségével a gyermekek előadták a Bugyuta ember " c. mesét. Minden szerepet a gyermekek játszottak el, de a felnőttek is bekapcsolódhattak. Nagyon ügyesek voltak a szereplők, igazi mesehősökké váltak! Ezután éneklés,közös játék
zárta ezt a hangulatos délutánt. Akik ott voltak jól érezték magukat!
Köszönjük mindenkinek,aki eljött!
A jövőben is szeretnénk hasonló programmal kedveskedni gyermekeknek,felnőtteknek egyaránt!
Következő rendezvényünk október 5-én csütörtök délután lesz a könyvtárban.
Mónus Ágnes tart előadást "Mi az élet célja " címmel. Reméljük itt is lelkes hallgatóság lesz!
A könyvtári rendezvények keretein belül november 4-én délután vendégünk lesz
a csornai Pántlika Néptáncegyüttes. /A pontos időpontot ,helyszínt a szokásos
módon fogjuk közzétenni/
Az év hátralevő részében további új könyvek érkeznek, kicsiknek és
nagyoknak egyaránt!
Mindenkit szeretettel várunk könyvtárunkba, olvasni, netezni, vagy
akár csak egy jót beszélgetni!
Kívánok hosszú,szép őszt, bőséges szüretet, jó könyveket!
"Bármikor kezedbe veszel egy könyvet, egy fa elmosolyodik, mert tudja, van élet a halál után!"
Zsirai Lajosné könyvtáros

Székesfehérvár Kisfaludon jártunk és Székesfehérvár Kisfaludiak jártak nálunk.
Szeptember 9-re meghívást kaptunk kisfaludi barátainktól. 10.00 órakor érkeztünk Székesfehérvárra, ahol vendéglátóink a
városközpontban vártak bennünket. Szívélyes fogadtatásban részesültünk a Hiemmer ház vendéglátó termében, ahol előző években is jártunk már. Ezután a Székesfehérvári Püspökségen tehettünk látogatást, majd ezt követően a Püspöki
Múzeumot néztük meg, ahol idegenvezető ismertette a múzeum történetét és az állandó kiállítás anyagát is.
Ezt követte a harangjáték meghallgatása, majd az Aranybulla Zrt. ebédlőjében hagyományokhoz híven elfogyasztottuk az
ízletes ebédet. Ezután Pákozd felé vettük az irányt, ahol a 12,5 méter magas, Miska huszár szobornál időztünk, gyönyörködve a Velencei tó látványában. Nagy élményt jelentett számunkra, hiszen mi láthattuk először látogató csoportként ezt
az emlékművet. Ezután a Pákozdi hegyen a Lics pincészet és szőlészet vendéglátását élvezhettük, majd a kirándulást követően a Kisfaludi Közösségi Házban egy vándor színház előadóinak szereplésével színházi előadást láthattunk, ami
rendkívül szórakoztató volt. Ezután ismét vendéglátás következett és kötetlen beszélgetés az eddig nálunk járt ismerősökkel. 19.30 órakor indultunk Kisfaludról Kisfaludra és ismét felejthetetlen élményekkel tértünk haza.
Három hét eltelte után szeptember 30-án fogadtuk baráti viszontlátogatásra a Székesfehérvár- Kisfaludiakat 10.00 órakor
Kapuváron találkoztunk, majd Nagycenkre indultunk, ahol kis frissítő elfogyasztása után a Széchenyi Kastélyt tekintettük
meg. Az idegenvezető bőséges ismeretanyaggal árasztott el bennünket részletesen ismertetve a kastély és a Széchenyi család történetét. Ezután Kisfaludra visszaérve a Halász Vendéglőben fogyasztották el barátaink az ebédet. Ezt követően a
Tájház megtekintése következett, ahol Székesfehérvár Kisfaludi barátaink voltak az első csoport., akik megtekinthették a
látogathatóvá vált régi korokat idéző parasztházat. Vendégeinket ezután a Kisfaludi Vadasparkba kalauzoltuk el, ahol
Böröczky Roland és Papp Zoltán tulajdonosok szívélyes vendégfogadással kedveskedtek és megmutatták a madarakat, állatokat.
Ezt követően a Művelődési Házban kezdődött a műsor, ahol a
Bogyoszlói Néptáncosok produkcióját a Kisfaludi dalkör fellépése követte, majd a Kisfaludi citerások népi muzsikáját hallgathatták meg a vendégek. A műsor után a barátságfa elültetésére került
sor a Művelődési Ház kertjében, amely a 2012. óta fennálló testvér települési kapcsolat hosszú távú folytatását jelképezi. Kötetlen beszélgetés és vendéglátás után barátaink az esti órákban in- “Az igazi barát a legnagyobb kincs – és minden
dultak vissza Székesfehérvár-Kisfaludra.
kincs közül ennek megszerzésére gondolunk
legkevesebbet.”
(La Rochefoucauld)
Ódorné Árvai Margit polgármester

8.8.

Kisfaludi Érték- Mentők klubja
A Kisfaludi Érték-Mentők klubja „Kisfalud I. világháborús emlékei „címmel kiállítást rendezett a Falunapra, melynek
megnyitásaként Dr. Balogh Zoltán klubtársunk osztotta meg ehhez kapcsolódó gondolatait a hallgatósággal, melyeket a
alábbi sorokban olvashatnak.
Tisztelt ünneplő Kisfaludiak!
A 100 éve zajló I. világháború centenáriuma alkalmából 2014. óta ünnepségek, megemlékezések folynak országszerte.
Valószínű, hogy ma már csak kevesen tudják, hogy a 4 éven át tartó globális háború mekkora véráldozatot követelt a
nemzettől s milyen óriási anyagi veszteséggel járt.
Magyarország területéről 3 millió 800 ezer katona vonult be. Az ország vesztesége halottakban 660 ezerre tehető, ehhez
még hozzá kell számítani azt a 800 ezer súlyos sérültet, akik rokkanttá váltak… valamint a hozzátartozókat: a gyermeküket elveszítő anyákat, apákat, valamint az árvákat és özvegyeket. Egy egész nemzedék került fakeresztek alá, az egész
nemzet lett tövig visszavágva, és még ráadásul kaptuk „Trianont”.
Ezeknek az áldozatoknak részét képezik azok a Kisfaludiak is, akik harcoltak a frontokon és hősi halált haltak, fogságba
estek vagy megrokkantak.
1924. után kezdődtek a háborús áldozatokról a megemlékezések, ünnepségek; az ország minden településén sora állítottak hősi emlékműveket… aztán 1945.után több évtizedes hallgatás következett. A hatalom a haza szeretett érzése helyett
az internacionalizmust erőltette ránk, magyarságunkat akarták velünk elfelejtetni. 1990. után újra emlékezhetünk azokra,
akikért évtizedekig nem szólt a harang.
Ennek jegyében a nemrég megalakult Kisfaludi Érték- Mentők klubja úgy határozott, hogy emléket állít a háborúban
részt vevő Kisfaludiaknak. Így jött létre ez a kiállítás a még fellelhető dokumentumokból, tárgyakból és főleg korabeli
fényképekből. Sajnos csak kevés adattal rendelkezünk, mert már a hozzátartozók is eltávoztak az élők sorából, legfeljebb
az unokák emlékezhetnek nagyapáik élménybeszámolóira. Nekem is fülembe csengenek a gyerekoromban halottak
(Doberdó, Isonzó, Piave, Przemysl…) Úgy gondoljuk, hogy a kollektív emlékezetnek kell megőrizni ezeknek a hősöknek
az emlékét, mert jövője csak a múltját ismerő és tiszteletben tartó közösségnek illetve nemzetnek van.
Engedjék meg, hogy Gyóni Géza versével zárjam soraimat.
„Mind hű volt s pompás férfi mind,
Kikről legendát sző a tél,
Szemük a sírból ránk tekint,
Halkabban járjon, aki él. „
Kisfalud 2017. 09. 02.

„Meghalva elhullnak a sárga levelek,
Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza
A zőld ligeteket s mezőket megnyúzza.”
Csokonai Vitéz Mihály: Az ősz

