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Polgármesteri köszöntő 

 

Bodrogkisfalud község Önkormányzata Képviselőtestületének nevében köszöntöm  

a Kedves Olvasót! 

Hosszú idő telt el azóta, hogy az utolsó Kisfaludi Körkép megjelent.  

A személyes kapcsolattartások és tájékoztatások mellett a képviselőtestülettel közösen úgy 

gondoljuk, hogy nem szabad megszakítanunk azt a hagyományt, mely szerint a Kisfaludi 

Körképben tájékoztatjuk lakosainkat az önkormányzat életéről, a pályázatokról, 

rendezvényekről. 

Településünk ez éven lett 800 éves. Az elmúlt év végétől készültünk ennek a kerek 

évfordulónak a megünneplésére, ám de az élet új forgatókönyvet írt, a tervezett 

rendezvénysorozat nem valósulhatott meg. Azonban arra törekszünk, hogy ez az évforduló ne 

merüljön feledésbe, ehhez kérjük az Önök segítségét, közreműködését is a körképben foglaltak 

szerint. 

A Kisfaludi Körkép 2020. évi I. száma röviden szól a már megnyert és benyújtott 

pályázatokról és programterveinkről.  

Kérem Önöket, lapozzák át ezt a pár oldalt és vegyenek részt rendezvényeinken, a meghirdetett 

versenyeken, gyermekeik a pályázatokon, és közreműködésükkel, javaslataikkal segítsék 

munkánkat, hiszen Bodrogkisfalud mindannyiunké és csak rajtunk múlik, hogy összefogva 

egy békés és összetartó közösséget hozzunk létre, ahol senkinek nem vesznek el a gondolatai 

és mindenki lehetőséget kap, aki tenni akar településünkért. 

 

 

Bodrogkisfalud község Képviselőtestülete nevében: 

 

 

                                                                                                       

Balogh Sándor s.k 

                                                                                                       polgármester 
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Fejlesztések, megvalósult pályázatok 

 

A Koronavírus-járvány ideje alatt sem állt meg Bodrogkisfalud település fejlődése. 

A Hunyadi út és Táncsics telep kereszteződésében kihelyezésre került 1-1 esőbeállóval, 

ülőpaddal, és szemetesládával ellátott vadonat új buszmegálló. A Pillangó Óvoda udvarán 

kiépítésre került egy új komplett játszótér, többek között csúszdával, homokozókkal, 

különböző hintákkal, rugós játékokkal felszerelve. 

A Magyar Falu Program keretében közterületek karbantartására szolgáló eszközök, gépek 

beszerzéséhez kaptunk támogatást, a beszerzések folyamatban vannak.   

Szintén a Magyar Falu Program keretében támogatást nyertünk az orvosi rendelőben orvosi 

műszerek, bútorzat beszerzésre. Ez a támogatás érinti a háziorvosi szolgálathoz kapcsolódó 

két kis települést is.  

Kormányzati támogatással az önkormányzat 15 % önrésszel pályázatot nyert az 

önkormányzati hivatal épületének felújítására. Sajnos a kapott forrás nem volt elég az épület 

felújítására, korszerűsítésére. Felvetődött a gondolat mi lenne, ha máshová költözne át a 

hivatal. A volt Martinusz féle lakás üres, az teljes felújítás nélkül nem volt lakható. Arra 

gondoltunk, hogy ezt az épületrészt és a volt fodrászüzletet összenyitva kisebb költséggel egy 

tágasabb, korszerűbb önkormányzati hivatalt alakíthatnánk ki. Kérelmeztük a 

Belügyminisztériumtól az átcsoportosítást és a helyszínváltozás engedélyezését. A támogatói 

okirat módosítását követően bekért ajánlatok alapján helyi vállalkozó végzi a kivitelezési 

munkákat. Az önkormányzat hivatala átkerül a Közösségi Ház mellé várhatóan már ez év 

végén, amennyiben az időjárás engedi, de jövő tavasztól már mindenképpen az új helyen 

szeretnénk várni ügyfeleinket. 

Ehhez kapcsolódva a Magyar Falu Program közösségi létesítmények felújítására, 

korszerűsítésére kiírt pályázatának köszönhetően megújul a Közösségi Ház külső homlokzata, 

cserére kerülnek az épület nyílászárói és 1 fő egy évi béréhez kapunk 100 %-os támogatást. 

Elkészültek a mezőgazdasági utak, melyeket a gazdák már birtokba is vettek. 

Pályázatot nyújtottunk be belterületi utak felújítására is, de sajnos tartaléklistára kerültünk.  
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Reméljük kedves lakosaink a jövőben örömmel és kellő odafigyeléssel használják majd ezeket 

az épületeket, létesítményeket, eszközöket, melyek a bodrogkisfaludi emberek 

mindennapjainak megkönnyítését és kényelmét szolgálják majd hosszú évekig. 

Néhány gondolat a jövőbeni tervekről.  

Három pályázatunk benyújtása van folyamatban. 

A temetőben egy új urnafalat szeretnénk létesíteni, a környezetét parkosítani illetőleg a 

ravatalozóban kicserélni a kegyeleti hűtőt.  Ismételten előtérbe került a ravatalozó teljes 

felújítása és az épület elé egy fedett nyitott előtér építése, a környezet parkosítása. Ez azonban 

nagyobb előkészületet igényel, melyet megkezdtünk, hogy amint erre kellő forrással 

rendelkező pályázati lehetőség nyílik, be tudjuk adni a pályázatot. 

Sok a településen az elhagyott telek. Ez évben van először lehetőség arra, hogy az 

önkormányzatok pályázzanak maximum 5 millió Ft erejéig ilyen területek megvásárlására és 

rendbetételére. Sajnos csak olyan ingatlan megvásárlására nyílik lehetőség, ahol a tulajdonos 

vagy tulajdonosok fellelhetőek és az ingatlan 100 %-ban az önkormányzat tulajdona lesz. A 

támogatással legalább 1 ingatlant szeretnénk megvásárolni, lehetőségeinket azonban 

csökkentik a rendezetlen tulajdoni viszonyok vagy a nem fellelhető tulajdonosok. 

Az óvoda számára tervezünk kialakítani egy tornaszobát. A pályázat nemcsak a helyiség 

kialakítását támogatja, de lehetőséget ad eszköz beszerzésre is, így nyertes pályázat esetén 

alkalmunk nyílik majd a tornaszoba mellett, ötletes és korszerű mozgásfejlesztő eszközök, 

játékok beszerzésére, melyek használata játékosan segíti a gyermekek testnevelését, 

mozgásfejlődését. 
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Pályázati felhívás 

 

Bodrogkisfalud Község Önkormányzata pályázatot hirdet képzőművészeti és vizuális 

alkotások elkészítésére 4 korcsoport számára értékes nyereményekért, melynek fő témája 

Bodrogkisfalud. 

1. Óvodás korcsoport: 

Téma: Mit szeretek Bodrogkisfaludban? 

Kivitelezés: Rajz szabadon választható 

technikával (pl.: vízfesték, ceruza, tempera 

stb.) 

Nyeremény: Játszóház belépők 

 

2. Általános iskola alsó tagozatos 

korcsoport: 

Téma: A hely, ahol élek. 

Kivitelezés: Rajz, vers vagy fogalmazás 

Nyeremény: Állatkerti belépők 

3. Általános iskola felső tagozatos 

korcsoport: 

Téma: A hely, ahol élek 

Kivitelezés: Képi megjelenítés (pl.: video, 

fotó kollázs stb.)  

Nyeremény: Kalandpark belépők 

 

4. Középiskolás korcsoport: 

Téma: A hely, ahol élek. 

Kivitelezés: Történet, vers vagy képi 

megjelenítés 

Nyeremény: Elme-háza belépők 

 

 

 

 

 

 

 

Az elkészült alkotásokat (a képi megjelenítést pendrive-on) 2020. szeptember 20-ig az 

Önkormányzaton Holhosné Spekker Annának kérjük benyújtani névvel, címmel, korcsoport 

megjelöléssel ellátva. 

Eredményhirdetés 2020. szeptember 26-án a Mindszenthavi Mulatságon.  
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Önkéntes toborzás 

 

Mindannyiunk közös érdeke életterünk 

szépségének fenntartása és rendben tartása 

szélesebb körben is, ehhez szükséges a 

település összefogása. 

Önkormányzatunk önkéntes falu szépítő 

toborzást tart olyan tettre kész lakosok 

körében, akiknek fontos lakókörnyezetük 

pozitív megjelenése. 

Kérjük csatlakozzanak minél többen a 

jövőben meghirdetett közös társadalmi 

munkákra, melyek többek között az 

elhanyagolt területek rendbe tételére, falu 

szépítésre irányulnak majd.  

 

Ötletláda 

 

Várjuk azon ötleteiket, program 

kívánságaikat, építő gondolataikat, 

melyekkel tovább fejleszthetnénk, 

szépíthetnénk és Önök számára még 

kedvezőbbé tehetnénk településünket. 

A beérkező tervek megvalósítására az 

Önkormányzat megpróbál megfelelő 

pályázati forrásokat, támogatási és 

kivitelezési lehetőségeket fellelni. 

Ötleteiket az Önkormányzat előtt 

kihelyezett ,,ötletládába” kérjük elhelyezni 

papír alapon. 

 

Keressük Bodrogkisfalud Tortáját! 

 

 
Bodrogkisfalud Község Önkormányzata pályázatot hirdet a sütés iránt rajongó lakosai 

körében, melynek témája Bodrogkisfalud tortája! 

Teljesen egyedi tortákat várunk, ahol a külső dekorálásban és az íz tekintetében csak a képzelet 

szabhat határt. Mindenki a saját egyénisége szerint készítheti el, vagy akár az alapján, ami 

szerinte leginkább jellemzi településünket. 

Pályázási szándékát kérjük 2020. augusztus 25. 16:00-ig az Önkormányzaton Holhosné 

Spekker Annának, vagy a bodrogkisfalud@gmail.com címen jelezze. 

Az elkészült tortákat 2020. augusztus 29. napján 15:00-16:00 óra között várjuk a Kiállító 

épületbe a Nyárbúcsúztató program keretein belül. 16:00-17:00 óra között kerül megtartásra a 

kóstoló és közönség szavazás, majd 18:00 órakor eredményhirdetés. A beérkezett 

süteményekből megalkotott falu tortáját 2020. szeptember 26-án mutatjuk be a Mindszenthavi 

Mulatságon. 
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,,Bodrogkisfalud 800 éves” programsorozat 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a ,,Bodrogkisfalud 800 

éves” programsorozat kezdete a Korona-vírus járvány miatt sajnos 

elhalasztásra került, melynek első megtartható programja a 

,,Nyárbúcsúztató” rendezvény augusztus 29-én kerül 

megrendezésre, mely keretein belül egész napos gyermek és felnőtt 

programokkal várjuk majd az érdeklődőket.  

A programsorozatban szerepelnek majd a szabadidő kellemes és 

hasznos eltöltését szolgáló események, például egészség délutánok, 

kézműves foglalkozások, kiállítások, továbbá a hagyományos 

ünnepekhez kapcsolódó programok: Idősek napja, Mikulás gyár, 

Karácsonyi készülődés stb. 

Ezen programsorozat jövőbeni kiállításaihoz keresünk olyan 

tárgyakat, eszközöket, ami bármilyen módon is kapcsolódik Bodrogkisfaludhoz, lehet ez fotó, 

könyv, vers, földművelési-állattartási eszközök, horgászati-halászati felszerelések stb. 

A felajánlani kívánt tárgyakat 2020. szeptember 20-ig az Önkormányzaton Holhosné Spekker 

Annának kérjük eljuttatni. 

Amennyiben szükséges, a kiállítás zárása után a tárgyakat visszajuttatjuk eredeti 

tulajdonosának! 
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