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Képviselő-testület ülései, önkormányzati hírek
2017.04.26-án tartott képviselő-testületi ülés összefoglalója
Képviselő-testület 47/2017 határozata alapján úgy dönt, hogy a „Közösségi Művelődési intézmény szervezet rendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései” pályázaton részt vesz, amely tartalmazza a tájház kertjében létesülendő alkotó ház megvalósítását. A pályázat megírásával a Tőkesúly Kft-t bízza meg.
Képviselő-testület 48/2017. határozata alapján úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Kisfalud Kossuth u. részbeni
járdafelújítására ( 562 méter szakasz Kossuth 1-iskoláig) Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” című pályázat keretében, melyhez az önerő mértéke 1.678.982 Ft rendelkezésre áll.

2017. 05 .9-én tartott közös testületi ülés Mihályi
Módosításra került a közös Önkormányzati Hivatal alakítására és fenntartására létrehozott megállapodás 4. pont 3.
bekezdése a dolgozói létszám vonatkozásában. A megállapodás 6. pontja kiegészítésre került az alábbiak szerint.
„A polgármesterek egyeztető ülését a vezetői feladatokat betöltő polgármester hívja össze.

2017.05. 29.-én tartott Képviselő-testületi ülés összefoglalója
Módosításra került a 2016. évi költségvetés főösszege a kiadott előterjesztés alapján.
Elfogadásra került a 2016. évi zárszámadás az írásos előterjesztés számadatai alapján.
Egységes szerkezetben foglalva megtárgyalásra került a helyi adókról szóló rendelet.
A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló rendelet megalkotásra került, mely tartalmazza a
„Településképi Arculati Kézikönyv” elkészítését.
Megtárgyalásra került a 09. 02-án megrendezésre kerülő falunap programja az előzetes program ötletek
alapján.
Egyéb döntést igénylő ügyek keretében 54/2017. sz. határozat alapján pályázat benyújtásáról döntött a
testület a „ Közművelődési érdekeltség növelő támogatásokra kisértékű tárgyi eszközök beszerzése érdekében.”
Zárt ülés keretében települési támogatások megítéléséről döntött a testület
Kisfalud Község Önkormányzata nevében: Ódorné Árvai Margit polgármester

Kérés!
Kedves Kisfaludi lakosok! Önkormányzatunk az idei évben is több tízezer forint értékben vásárolt a közterületek csinosítására egynyári virágokat. Reméljük, hogy az ide évben nem fordulnak elő szándékos rongálások a közparkokban, de
tisztelettel kérünk mindenkit, hogy amennyiben ilyen magatartást észlel, azonnal jelezze az Önkormányzatnál. Továbbá
tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét ingatlanjaik előtti árokparkok rendben tartására, fűnyírására.

Vigyázzunk együtt környezetünkre!
A nyári lomtalanítás pontos időpontja még nem ismert. A lakosságot a későbbiek folyamán a hirdető táblákon
kihelyezett plakátokon értesítjük az időpontról!

Anyakönyvi hírek
Akitől búcsúztunk:
Piros Sándor
Élt: 73 évet
Az előző számból kimaradt, amiért ezúton elnézést kérünk!

3.

Útépítések és felújítások
Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatásában részesült községünk 10.millió Ft összegben. Benyújtott pályázatunkban a Liszt
Ferenc utca és a Táncsics utca útburkolatának felújítását jelöltük meg, melyek kivitelezése megtörtént. A felújítással a Swietelsky
Magyarország Kft-t bízta meg a Képviselőtestület.
Az útpadka megépítéséhez Kovács Imrétől kaptunk segítséget, aki a kavicsot biztosította, melyet
ezúton is tisztelettel meg köszönünk. Felújításra
kerül a Bocskai köz útburkolata és a Petőfi út
leágazó szakasza, valamint a Bocskai köz csapadékvíz elvezetése is megoldódik. Fenti útépítések
összege meghaladja a 14 millió Ft-ot.
Ódorné Árvai Margit polgármester

Box
A boksz klub szervezésében megrendezésre került az I.
Húsvéti futás április 7.-én, melyen szép számmal vettek
részt kicsik és nagyok egyaránt. A táv (3,2 km) megtétele
után, frissítő elfogyasztására került sor a tornateremben
egy kis kötetlen beszélgetés közben. Ezúton is köszönjük
a felajánlott gyümölcskosarat Halász Tamás vállalkozónak, Halász Györgynek a sajtos stanglit, valamint mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához. Reméljük ezzel hagyományt teremtünk és jövőre
ugyanilyen szép veszünk részt a futáson.
Csapatunk a társadalmi munka alól sem vonta ki magát, a
vadasparknál a festési munkálatoknál segítettünk.
A csapat néhány tagja részt vett a Cseszneken megrendezésre kerülő Pannonhajsza akadályfutáson, ahol minden résztvevő teljesítette a távot (8,7 és 14km-en). Gratulálunk nekik!
A KKBK szervezésében lezajló Határjáró sétán a csapat pár tagja is részt vett lefutva az útvonalat, melyen nemcsak ismereteket szereztünk a kihelyezett táblákról, hanem kellemesen elfáradva a civil szerveztek közötti kapcsolatokat is erősítettük, ahogy a Húsvéti futáson is. A séta után a Kisfaludi Vadasparknál beszélgetésre, eszemiszomra került sor és az első „VADFAGYIT” is elfogyaszthattuk a Vadasparknak köszönhetően. Köszönjük a vendéglátást! A sétaútvonalon
elhelyezett színvonalas táblákért gratulálunk a Kisfaludi Kerékpáros Baráti Könek!
Nyárra tervezünk ismét egy kis bográcsozást, ahol
kiengedheti mindenki a „fáradt gőzt” és erősíthetjük a
csapatszellemet.
Edzéseinket továbbra is heti két alkalommal a szokott
időben tartjuk. Aki kedvet érez egy kis mozgáshoz egy
jó csapattal szívesen látjuk. Mindenkinek tartalmas és
jó nyarat kívánunk!
Kicsi a csapatunk, de
lelkes!
Iliás Béla
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Gólyafészek Óvoda
A tavasz során sok esemény történt az óvodánkban.
Május 7-én vasárnap délután kedves műsorral köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat a Kultúrházban.

A szokásos kirándulásunkra május 9-én került sor, idén Keszthelyre mentünk.
Délelőtt meglátogattunk egy állatokról szóló múzeumot, majd kisvasút kiállításon néztük, ahogy a vonatok kanyarognak a hatalmas terepasztalon. Délután
kisvonattal mentünk a Balatonhoz, hattyúkat etettünk, hajókat néztünk. A hazafelé vezető úton betértünk a Sárvári ugriparkba, ahol a gyermekek kipróbálhatták a különféle játékokat.
Május egyik nagy rendezvénye a gyereknap, amit az idén 26-án pénteken délután szerveztünk. A szülők idén a Kiskondás című mesét adták elő, nagy sikerrel.
A szereplők egyre ügyesebbek, rutinosabbak, a gyermekek nagy örömére. A délután sportversenyekkel folytatódott, amin a szülők, és a gyerekek is nagy lelkesedéssel vettek részt. Nem maradt el a jutalom sem, az érem, és az Önkormány-

zat ajándékaként a csoki, és az üdítő.
Ma már hagyománnyá vált, hogy a Höveji Nyakleves főzőcsapat egy vacsorával támogatja gyermeknapunkat. Idén csülökpörköltet főztek, és lángost sütöttek. Nem maradt el a szokásos tűzgyújtás sem, ami hangulatosabbá tette az estét.
Ballagó óvodásainkat június 3-án búcsúztattuk el, a hagyományos Tanévzáró ünnepélyünkön. Ebben az évben 4 nagycsoportostól búcsúztunk. Remélem sok sikert érnek el iskolai tanulmányaik során.
A takarítási szünet július 3-29-ig tart. Sok feladatot terveztünk
erre az időre, hogy szebb legyen óvodánk. Szeretnénk még egy
szülői napot tartani, amikor felújítjuk az udvari játékokat, és
kiegészítjük a gumitéglát a hinta alatt, amit már meg is vásároltunk a Szülői Munkaközösség pénzéből.
A nyárra mindenkinek jó pihenést, nyaralást kívánok!
Halász Tamásné

Nyugdíjas Klub hírei
A Rábaközi Tekeverseny ebben az évben Petőházán került megrendezésre, melyre klubunk csapata is meghívást kapott.
Helyezést nem ért el csapatunk, de a petőházi polgármester szavait idézve minden résztvevő nyertes volt.
A Beledi Nyugdíjas Olimpián kibővült csapattal vettünk részt. 15 csapat versenyzett, mi a közép mezőnyben végeztünk.
A versenyzőket lelkes szurkoló gárda bíztatta, vidám hangulatban telt el az egész nap. A nyugdíjas klub asszonyai a május
1-i majálison zsíroskenyér készítésben és palacsintasütésben jeleskedtek. Május 9-én Devecseri Zoltán tanár úr tartott
Arany Jánosról érdekes előadást a Közösségek Hete rendezvénysorozat keretein belül.
Május 15-én Kapuváron egészség napon csontsűrűség és egyéb vizsgálatokon valamint egyéb előadásokon vettünk részt.
A Klub Dalköre több helyen is fellépett:
- Vitnyéd „ A zene mindenkié”
- Gyóró „Gombóc fesztivál”
- Himod „Nyugdíjasok dalos találkozója”
Az előadott népdalokat, katonadalokat és egyéb énekeket lelkes taps fogadta. A klub nyári szünete előtt még megtartja az
évenként megrendezésre kerülő kistérségi találkozót, amelyen a beledi, jobaházi és répceszemerei nyugdíjas barátainkat
látjuk vendégül. Reméljük az előző évekhez hasonlóan egy kellemesen eltöltött találkozóban lesz részünk.
A nyáron jó pihenést és jó egészséget kívánok a klub nevében mindenkinek!
Királyné (Dudus)
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Iskolai Hírek
A 2016/2017. tanév végére közeledve összegzünk, értékelünk, mennyire sikerült megvalósítani a tanév elején kitűzött
célokat. Elmondhatjuk, összességében sikeres évet zártunk.
Április, május hónapban az alábbi versenyeken értünk el eredményeket:
Megyei rejtvényfejtő matematika versenyen Kiss Lilla 5. Helyezést, Kiss Luca 8. Helyezést ért el.
Németnyelvi csapatversenyen Csornán a Kiss Luca, Pintér Örs, Pintér Luca alkotta csapat 2. lett. Nagyon örültünk újonc
5. osztályos csapatunknak – Firtl Emma, Kiss Gréta, Kreták Anna – 5. helyezést értek el.
A Kárpát-medencei hungarikum vetélkedőn Lakiteleken eredményesen szerepeltek – Csillag István, Kiss Lilla, Németh Levente, Pusztai Dóra.
Hétpróba az Európai Unióról című vetélkedőn csapatunk 1. helyezett lett. A csapat tagjai: Kiss Lilla, Németh Levente, Pusztai Dóra
Kis iskolák megyei sportversenyén 600 méteres síkfutás versenyszámban Kreták Anna 1. helyezésével kivívta az országos
döntőbe jutást, melyet Miskolcon rendeznek. Leány atlétika
csapatunk megyei 2. helyezést ért el. Balogh Patrícia, Fodor
Zsófia, Kreták Anna, Pintér Luca, Kis Brigitta, Pusztai Dóra
A 26. alkalommal megrendezett Dőry kupán leány csapatunk
1. helyezett lett.
Pályaorientációs program keretében 7. osztályos gyerekeink
Budapesten jártak a Szakma Sztár fesztiválon, valamint gyárlátogatáson az AUDI gyárban Győrben.
Tehetség program keretében 12 tanulónk budapesti tanulmányúton vehetett részt.
A Fenntarthatósági témahét keretében osztályonként érdekes feladatokkal hívtuk játékra a nebulókat.
Jól sikerültek az osztálykirándulások, a madarak és fák napja, valamint a sportnap.
Köszönjük a községi önkormányzatoknak, szülőknek, vállalkozóknak a segítséget, mellyel hozzájárultak programjaink
megvalósításához.
Srágli Dezsőné igazgató

Könyvtári hírek
Május 8-án a Könyvtári rendezvények keretében vendégünk volt Völcsey Lajos dőri
fazekas.
Először röviden beszélt a mesterségéről, aztán elkészített egy vázát. Utána a résztvevők
is odaülhettek a korong mellé, s a mester segítségével elkészíthették a saját remekműveiket Sok ügyes, ,ötletes darab készült, ,amelyeket a készítőik haza is vihettek!..Akik jelen
voltak, egy új élménnyel gazdagodhattak!
Ugyancsak a könyvtár szervezésében ellátogatott az óvodába Ipcsicsné Gönye Anikó, aki
egy papírszínházas mesét mutatott be a gyerekeknek Békakirály címmel. Nem a megszokott
mesélés volt ez, kicsit a bábszínház és a régi
diavetítés élménye keveredett benne. Utána el
is játszhatták a mese egy-egy mozzanatát ,belebújhattak valamelyik szereplő bőrébe. Nagyon élvezték a gyerekek, s mi felnőttek is! Ezután kicsit énekeltek vendégünkkel. Felejthetetlen egy órát töltöttünk el!
Aktuális: A könyvtár a nyári időszakban is a szokott nyitva tartás szerint működik:hétfőnként 9-től 12-ig,csütörtökön 16tól 18 őráig.
Július 3-án viszont nem lesz könyvtár! Köszönöm olvasóim megértését, amikor elmaradt a könyvtár, előre nem látható
okok miatt! Igyekszem időben tájékoztatni a látogatókat a már megszokott módokon a jövőben is ,ha bármilyen változás
történik!
Addig is kívánok mindenkinek kellemes pihenést a nyári szünidőben:a diákoknak tartalmas feltöltődést,
nagyszülőknek örömteli együttlétet az unokákkal, s mindenki másnak sok -sok élményt, amiből remélhetőleg az olvasás sem hiányzik majd!
Zsirai Lajosné könyvtáros

6.

KSK hírei Kisfaludi Kerékpáros Baráti Kör
Ismét egy mozgalmasabb időszakon vagyunk túl, hiszen a március végi Sopronnémeti túránk után sikerült összehoznunk
májusra első Határjáró sétánkat, melyet a " Közösségek hete" program keretében rendeztünk meg. Álmaimban sem gondoltam volna, hogy ilyen sokan leszünk, hisz negyvennél is többen indultunk el a 4km-es sétánkra. Ekkora még sajnos
nem sikerült az információs táblákat kihelyezni, de így is nagyon jól érezte magát mindenki.
A táblákat aztán pár hétre rá sikerült kitenni a helyükre,és már rögtön a kihelyezés után nagyon pozitív visszajelzéseket
kaptunk. Ezen felbuzdulva szerveztük meg a második sétát június 9.-én. A Vadasparknál volt a találkozó. Kezdetben
őszintén szólva aggódtam, hogy kevesen leszünk, de aztán a meghirdetett időpontra elkezdtek szállingózni az emberek, és
mire elindultunk, már 50-nél is többen voltunk. Köszönet Horváth Péternek aki pónifogattal szállította a lemaradókat
utánunk. Bátran kijelenthetem, hogy a táblák osztatlan sikert arattak, nem csak a Kisfaludiak körében, hisz a környező
településekről is többen velünk tartottak. Túránkhoz később a bokszolók is csatlakoztak. A horgásztónál bodzaszörppel
vendégeltük meg a résztvevőket, köszönet érte Árvai Eszternek és Deák Attilának. A séta közben jó volt látni, hogy
mennyien el tudtak feledkezni a napi gondjaikról, és mindenkiről sugárzott a jókedv. A séta végén mindenkit zsíros kenyérrel vártunk, ezért köszönet a polgármester asszonynak, valamint köszönet Böröczky Rolinak hogy fagyival várt minket a Vadasparknál. Úgy gondolom, hogy ez a sétaútvonal a Vadasparkkal, a horgásztóval, a lovas turizmussal együtt előnyére válhat a településnek, és a faluba látogató vendégek így nem csak pár órát hanem akár egy egész napot is el tudnak
tölteni nálunk. Meggyőződésem, hogy ha rendezett portákkal és vendégszeretettel találkoznak, annak hamar híre megy és
ebből így mindenki profitálhat.

Szeretném megköszönni Árvai Eszternek, hogy segített a képek szerkesztésénél, Böröczky Rolandnak a táblák elkészítésében,Iliás Bélának a táblák festésében, Makkos Gézának a táblák lerakásában való közreműködést, végül de nem utolsósorban köszönjük a fotósoknak, hogy képeiket a rendelkezésünkre bocsájtották! Név szerint: Barcza Judit, Bödecs Barbara, Gulyás Erika, Molnár István"Lisztes" , Németh Levente és Rosta Máté.
Június 4.-én Sarród felé vettük az irányt, de sajnos az időjárás délutánra megtréfált bennünket több kisebb zápor formájában. Ám minket nem lehetett eltántorítani célunktól, és úgy döntöttünk hogy kizárt hogy élmények nélkül térjünk
haza, ezért ellátogattunk a sarródi Kócsagvárba, ami a Fertőtavi Nemzeti Park központja. Innét tovább haladva értünk
Lászlómajorba amit különösen a gyerekek élveztek nagyon. Itt megismerhettük a hanyi ember életét és környezetét a régmúlttól napjainkig. Láthattunk sok őshonos állatot, és az állattartáshoz szükséges korabeli szerszámokat is. A túra végére
esőben ugyan, de megnéztünk egy kilátót Fertőújlak közelében egy szikes tó partján. Az eső ellenére mindenki jól érezte
magát.
Előreláthatólag júliusban várható a Balogh István emléktorna, melyen mi is képviseltetjük magunk egy könnyed 20kmes bringatúra formájában. Szeretettel várunk mindenkit!
Túráinkról fotókat a Kisfaludi Kerékpáros Baráti Kör facebook oldalán találhatnak.
Rosta József

FELHÍVÁS!
Idén szeptember 2-án kerül megrendezésre a Falunap, mely községünk egyik legjelentősebb közösségi eseménye. Szeretnénk az idei évben ezt a közösségi jelleget még tovább erősíteni, ezért ismét meghirdetjük a Kisfaludiak a Kisfaludiaknak
KI MIT TUD? programot. A program lényege, hogy a Falunap alkalmából bárki felléphet, megmutathatja magát, tehetségét a faluközösség örömére. Várjuk az énekes, hangszeres, táncos, akrobatikus, bűvész vagy akár prózai humoros produkciókat. A lényeg a szórakoztatás!
Jelentkezni lehet egyéni, társas, családi, baráti, csoportos műsorszámokkal, de akár civil szervezeteink is képviseltethetik
magukat, ezzel is erősítve a közösségépítést. Esetleg ha szükséges próbahelyet tudunk biztosítani előzetes egyeztetéssel.

7.

KSK futball hírek
Véget ért a bajnokság, csapatunk a második helyen végzett. 24 mérkőzésen vagyunk túl melyből 17 győzelemmel, 0 döntetlennel, 7 vereséggel végződött. 97 rúgott gól és 36 kapott gól, valamint 51 pont a végeredmény.
Gólrúgók: Németh Gyula 28, Németh Dávid 19, Kelemen Ádám 14, Srágli Sándor 10, Szalai Adrián 10, Fülöp Balázs 6,
Kiss Bálint 6, Németh Gergely 4, Takács Roland 3, Mészáros Zoltán 2, Németh Richárd 1, Szabados Szilárd 1, Varga
Bálint 1.
Idén már negyedik alkalommal kerül megrendezésre a Balogh István emléktorna, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt. Az emléktorna tervezett programjában szerepelnek kispályás futballmérkőzések, melyre 2000 Ft a nevezési díj,
qvad bemutató, kerékpártúra a Kisfaludi Kerékpáros Baráti Kör segítségével, tengó verseny, vízi csocsó és egyéb érdekes
programok minden korosztálynak. Természetesen enni - és innivalóért sem kell majd hazamenni.
Terveink a jövőre nézve: Ifjusági csapat indítása és a megyei III. Csornai csapatban való indulás.
A nyári felkészülést és az edzőmérkőzéseket júliusban kezdi meg csapatunk a sportpályán.
Köszönjük a szurkolóinknak, hogy a csapat mellett álltak a bajnokság ideje alatt. Csapatom nevében mindennemű támogatást és felajánlást szeretnék megköszönni, mellyel segítettek bennünket és kívánok mindenkinek jó pihenést és sportélményekben gazdag nyarat.
Németh Gyula elnök

Kisegeri Horgász Egyesület Kisfalud
Június a horgász szezon egyik legeredményesebb időszaka. Kázméri halastavunkon harmadik alkalommal, e hónap 11-én
7-11 óráig tartottuk halfogó versenyünket. Kedvező időjárás, leleményesség, szerencse, hozzájárult a halfogási esélyekhez. Több éves beruházási munkánk meghozta gyümölcsét szép környezet kialakulásával. Egyesületünk fennállása óta
horgászversenyen ekkora mennyiségű hal még nem került terítékre.
Nevezők száma 35 felnőtt, 5 gyermek, akik összesen 85,22 kg halat fogtak.
Helyezések:Gyermek horgász: 1. Horváth Lili
17 db
2. Lendvai Miklós
14 db
Balról: Biczó Norbert, Baboss Tibor, Szili Attila,
3. Batári Bendegúz
9 db
Horváth Lőrinc, Batári Bendegúz, Horváth Lili,
4. Horváth Lőrinc
8 db
Lendvai Miklós, Lendvai Abigél
5. Lendvai Abigél
5 db
Felnőtt horgász: 1. Baboss Tibor
10,95 kg
2. Szili Attila
9,37 kg
3. Biczó Norbert
7,35 kg

A versenyen fogott halak előkészítése az ételekhez.

Korábbi hagyományainktól eltérően nem ebéddel hanem
toros vacsorával láttuk
vendégül tagjainkat,településünk Önkormányzati Képviselőit és a helyben működő civil szervezeteket. Köszönet
mindazoknak, akik az ízletes halászlével, különösen finom
sült hal készítésével növelték rendezvényünk színvonalát.
Szép este, csodálatos környezet, családias légkör és a jó hangulat terveink közösségépítő szerepéhez hozzájárult.
KHEK elnöke:Baboss Tibor

8.

Kisfaludi Érték– Mentők klubja
Június 17-én Undon képviseltük településünket a Nemzeti Művelődési Intézet Nkft. Győr- Moson- Sopron megyei irodája által szervezett megyei értéknapon, melyet egyidejűleg tartottak a Győr- Moson- Sopron Megyei Önkormányzat által
megvalósított Megyei Nemzetiségi Nappal. Rajtunk kívül még Szil, Felpéc, Und és Hövej települések kaptak lehetőséget,
hogy bemutassák az érdeklődőknek helyi értékeiket. A programokat mesterség bemutatók is színesítették, melyen többek
között a Győri kékfestő műhely is képviseltette magát, de láthattunk csontfaragót is munka közben. A helyi horvát nemzetiségű néptánccsoport mellett felléptek horvátországi és lengyel csoportok is. A hűvös, szeles idő ellenére sok látogatója
volt a rendezvénynek. Az undiak vendégszeretetéről és közvetlenségéről pedig csak jókat tudunk mondani. Reméljük,
hogy részvételünkkel mi is tovább öregbíthettük Kisfalud jó hírét.
Az első világháborús Kisfaludi emlékek gyűjtögetését tovább folytatjuk, melyhez még mindig számítunk a kisfaludiak segítségére. Akinek van I. világháborús katonafotója, regrutafotója, tábori levelezőlapja vagy egyéb tárgyi emléke, kérjük,
hogy azt a tervezett kiállítás időtartamára bocsássa rendelkezésünkre. Előre is köszönjük!
Klubtársaim nevében is kívánok minden kedves Kisfaludinak élményekben gazdag, szép nyarat.
Árvai Eszter

Rebbenő szemmel
ülök a fényben,
rózsafa ugrik
át a sövényen,
ugrik a fény is,
gyűlik a felleg,
surran a villám
s már feleselget
fenn a magasban
dörgedelem vad
dörgedelemmel,
kékje lehervad
lenn a tavaknak
s tükre megárad,
jöjj be a házba,
vesd le ruhádat,
már esik is kint,
vesd le az inged,
mossa az eső
össze szivünket.
Radnóti Miklós: Bájoló

