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19. 50. házassági évfordulóját ünnepelte községünkben: 
Kovács Gyuláné szül. Fekete Erzsébet és Kovács Gyula 

szám  2007. november 16-án. 
 

 Gratulálunk, és továbbra is sok boldogságot kívánunk  

2008 TÉL az „ifjú párnak”! 
 

Ezúton is köszöntjük Kovács Gyula bácsit 
 80. születésnapja alkalmából, amit 2007. december 20-án töltött 

be. További jó egészséget és sok boldogságot!  
Felelős kiadó: 
Füle Község 

Önkormányzata 
 

Szerkesztők: 
Csapóné Máthé 

Zsuzsanna 
22/365-293 

Nagyné Tippel Márta 
22/365-329 

 
Lapterv: 
Nagy Béla 

Grafit Public  
 
 

Szerkesztőség: 
Fülei Hírmondó 

8157 Füle 
Széchenyi utca 42. 

 
Támogatók: 
Füle Község  

Önkormányzata 
Barátfüle  
Egyesület 

 

      

Anyakönyvi hírek-tél 
  2007 őszén négy kisgyermek született községünkben: 

 
Varga Viola Nina  augusztus 8. 
Varga Mirella szeptember 28. 

Balázs Róbert október 15. 
Draskovics Sándor október 25. 

Sok szeretettel köszöntünk benneteket! 
 

2007 őszén egy házasságkötés történt kis falunkban: 
Theisz Judit és Kuti Roland 

 október 13-án kötött házasságot. 
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk! 
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2007. évben az Önkormányzat által 
a lakosság érdekében elvégzett 

munkálatok a következők: 
 

      
 
Dolgozóinkkal lemurváztuk a katolikus 
templom bejáratát. A korábbi testületi ülésen 
elhangzott kérdés alapján a Várúton lévő 
buszváróknál a betonozási munkákat 
elvégeztük. 
A lakosság előzetes felhívása alapján a 
lombtalanításból származó anyagokat 
folyamatosan elszállítjuk. 
Elhelyeztük a veszélyeztetett helyeken a 
hófogó rácsokat is. 
A Széchenyi utca elején lévő területet 
megtisztítottuk, elegyengettük, hogy a 
gyerekeknek korcsolyapályát alakíthassunk ki, 
amennyiben az idő azt engedi. 
 

     
 
 Megszerveztük, és sikeresen végrehajtottuk a 
közutak melletti területek tisztántartását 
(Országos szemétgyűjtő akció 2007. 10. 20-
án), melyen az iskolás gyermekek és 
pedagógusok mellett szülők is részt vettek. 
 Hiányoltuk a civil szervezetek 
közreműködését.                     
 

LEADER‐elméleti alapok 
A kommunikáció és a helyi fejlesztés kapcsolata 

 
A  partnerség  lényege,  hogy  azonos  információ 
birtokában, saját kompetenciájukra alapozva a partnerek 
egyenlőként vehetnek részt a közös munkában, a tervek 
elkészítésében és végrehajtásában. 
Partnerség nem képzelhető el: 

• információ‐ és ismerethiányos környezetben 
• alá‐ és fölérendelt viszonyban 
• a  csoporthoz  való  csatlakozás  szabad  döntése 

nélkül 
• konszenzusos  (  ún.  win‐win,  vagyis mindkét 

fél  számára  győzelemként  megélt  )  döntések 
nélkül. 

A működő partnerség alapja: 
• a bizalom 
• az azonos információs szint 
• az  információk  felhasználásához  szükséges 

ismeretek megléte 
• a kommunikáció. 
A bizalom kialakukása az információval rendelkező 
szereplők  folyamatos  kommunikációjával, 
megbízható,  valós,  felhasználható  információk 
folyamatos közlésével növelhető. 
HOGYAN VÁLTOZTATHATÓ EGY KÖZÖSSÉG 

SZERVEZETI KULTÚRÁJA? 
                    ʺ  1. Mindennél fontosabb, hogy az 
embereknek közös céljaik legyenek. 

2. Bizalomerősítő beszélgetések 
3. Olyan kommunikációs technikák 

elsajátítása, amelyek az odafigyelésre és a 
párbeszédre helyezik a hangsúlyt. 

4. Sokat segít, ha a közösség tagjait is 
bevonják a döntéshozatalba. 

5. Átütő erejű a vezetők személyes 
példája. 

6. Döntő jelentőségű a jutalmazás 
rendszere, az együttműködés ösztönzése.ʺ 
 

( Susan Mendelsohn Kersey ) 
 

ÖSSZEFOGLALVA: 
 

ʺ A  LEADER  típusú  részvételen,  partnerségen  alapuló 
programok  specialitása,  hogy  új  típusú,  bizalmon 
alapuló  együttműködést  kell  kialakítani,  látszólag 
eltérő  érdekeket  egy  platformra  helyezni,  és  a 
kidolgozott  stratégiát  konszenzusos  alapon 
végrehajtani és működtetni.ʺ  
 
(Számadó Róza: A projektmenedzsment alapjai) 
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A Római Katolikus Egyház hírei 
 
Az elmúlt időszak legkiemelkedőbb eseménye 
egyházközségünkben a bérmálás volt 2007. okt. 
14-én. 

  
Méltó felkészülés után tizenegy fiatalnak 
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét Spányi Antal 
megyéspüspök. A szentmisét követően közös 
ebédre hívtuk a püspök atyát és a megbérmáltalak. 

 
Novemberben meghívást kaptunk a 
balatonkenesei Assziszi Szent Ferenc Segítő 
Nővéreinek Közösségétől Szent Erzsébet 
ereklyéjének meglátogatására. Felnőttek és 
gyerekek egyaránt eljöttek, és együtt imádkoztunk, 
énekeltünk. A végén a nővérek megvendégeltek 
bennünket egy kis süteménnyel, és kellemesen 
elbeszélgettünk. 
Az idei év nagy eseményére, a székesfehérvári 
Szent Imre kiállításra is eljutottunk, amit Imre 
herceg ezeréves évfordulója alkalmából 
szerveztek. A kiállított műtárgyakat az egész 
ország területéről gyűjtötték össze. 
Decemberben a Teréz anya című rockoperát 
néztük meg Piliscsabán, amely Boldog Kalkuttai 
Teréz életét dolgozta fel. Karácsony első napján a 
gyerekekkel egy kis műsort adtunk elő a 
templomban. Szilveszterkor családok és gyerekek 

közösen köszöntötték az újévet a plébánián, a 
jókedvről Kristóf gondoskodott. 

 
A plébániai élet két programmal is színesedett az 
elmúlt hónapokban. Miskei Rita ötlete alapján 
kéthetente vasárnap gyöngyfűzésre van lehetőség, 
melynek vezetését felkérésünkre Bakóné Sárika 
néni vállalta el Kindlné Erzsi néni és két polgárdi 
hölgy segítségével. A téli időszakban a 
Polgármester úr felajánlására a művelődési 
házban jöhetnek össze az ügyeskedni vágyók. 
Örömmel tölt el bennünket, hogy ezzel a 
kezdeményezéssel a katolikus egyház is 
hozzájárulhat a falu kulturális tevékenységéhez.  
Ezen kívül minden pénteken zenés, játékos estre 
várjuk a fiatalokat a plébánián, a szervezést és a 
felügyeletet Kristóf vállalta.  
Örömmel tájékoztatjuk a füleieket, hogy műemlék 
templomunk felújításának terveit és a közel 35 
millió forintos költségvetést benyújtottuk a 
püspökségre. Reméljük, hogy közös 
összefogással a közeljövőben végre sikerül méltó 
módon helyreállítani községünk ékességét.  
Végül szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy a 
húsvétot megelőző nagyheti szertartások ismét a 
három település (Füle, Polgárdi, Kőszárhegy) 
közös részvételével zajlanak: 
Márc. 20. Nagycsütörtök - Utolsó vacsora  
Szentmise Fülén 17 órakor  
Márc. 21. Nagypéntek - az Úr szenvedésének 
napja   
Keresztúti ájtatosság és nagypénteki szertartás 
Kőszárhegyen 15 órai kezdettel 
Márc. 22. Nagyszombat - Húsvét Vigiliája  
Szentmise és feltámadási körmenet Polgárdin 20 
órakor 
Szeretettel várjuk a község minden lakóját 
programjainkra:   
 

 Barta Tibor plébános              
Tóthné Papp Krisztina hitoktató  
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I s k o l a i  p r o g r a m o k :  
 
Októberben iskolai ünnepély keretében 
megemlékezés volt az aradi vértanúkról és az 
56-os forradalomról. 
November 8-án fogadóórán érdeklődhettek a 
szülők a gyermekek tanulmányi 
eredményeiről.. 
November 9-én tanulmányi versenyen 
vettek részt tanulóink  Polgárdin: 
      Természetismeret 7. – 8.o. 3 fős csapat  II. 
helyezés. 
       Szavalóverseny 6.o.  1fő   középmezőny 
        Mesemondóverseny 3.o.  1fő  
középmezőny 
        Sor – és váltóverseny alsó tagozat 4fő   V. 
helyezés 
December 3-án a „drámajáték”  
szakkörösök látogatást tettek a Vörösmarty 
Színházban, ahol benézhettek a „kulisszák” 
mögé. 
6-án a Szülői Munkaközösség Télapója  
ajándékozta meg  a tanulókat. 
21-én karácsonyi műsorral búcsúztattuk 2007-
et a Művelődési Házban. 
Az első tanítási félév január 18-án zárult.  
 

További programok: 
 
 Január 26-án a nyolcadikosok írásbeli 
felvételi vizsgát tesznek.  
Január utolsó hetében osztályonkénti szülői 
értekezletek tartunk. 
Február 8-án farsang külön az alsó- és felső 
tagozatosoknak. 
Március 14-én Nemzeti ünnep, 
megemlékezési műsor a Művelődési Házban, 
utána koszorúzás a hősi emlékműnél. 
 
Tavaszi szünet: március 21 – 25-ig. első 
tanítási nap márc. 26. szerda. 

Április:  iskolahét – „egészséges életmód” 
címmel, nyílt nappal , előadásokkal és 
versenyekkel 
 
 
 

 
A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG 

MUNKÁJÁRÓL 
 
 

A Szülői Munkaközösség 2007. november 
17-én Nosztalgia Diszkót tartott, melynek 
megszervezése és lebonyolítása is jól sikerült. 
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak, 
akik pártolójegyek vásárlásával, tombolatárgyak 
hozzájárulásával támogattak bennünket. Külön 
köszönetet szeretnénk mondani a Minimarket által 
nyújtott támogatásért. 
2007. december 06-án megérkezett a Mikulás az 
iskolába, ami vegyes érzelmeket váltott ki 
gyermekeinkből. 
A 2008-as évre is vannak terveink, ezek között 
szerepel tavasszal a gyermekeknek egy 
számháború, amit szalonnasütéssel és egy kis 
bulival szeretnénk zárni. 
 

Az Óvoda hírei 
 

December az advent jegyében zajlott. A termek 
díszítésével, nagytakarítással, ajándékkészítéssel, 
mézeskalács díszítésével töltöttük napjainkat. 
Eközben karácsonyi  versikéket mondogattunk, 
énekeltünk, festettünk és színezgettünk. 
Megtartottuk az ADVENTI 
TEADÉLUTÁNUNKAT, ahol a gyerekek 
hópelyheknek öltözve táncoltak, énekeltek. Majd 
megvendégelték szüleiket mézeskaláccsal, 
gyümölccsel, teával. 
Az ünnepek után, 2008. január 2-án találkoztunk 
újra a gyerekekkel, s élménybeszámolót tartottak 
az ünnepekről. Január 4-én fényképész fotózta le 
az apróságokat, a képek hamar elkészültek a 
szülők és a kicsik megelégedésére. 
Január utolsó hetét farsangolással töltjük. Egy 
egész héten át jelmezeket ölthetnek a gyerekek. 
Február 1-jén, pénteken lufihajtogató bohócok 
szórakoztatják a kicsiket. 
Az év elején esztétikus, jó minőségű fejlesztő 
játékokat vásároltunk, az ovisok nagy örömmel 
vették birtokukba. 
Februárban remélhetőleg még lesz alkalom a 
hógolyózásra, szánkózásra. 
Márciusban várjuk a tavaszt és a nyuszit, s 
megemlékezünk a víz világnapjáról is. 
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Az Ifi Club 
 

2007-ben is megrendezésre került kicsiny 
falunkban a szüreti felvonulás. Szerencsére sok-sok 
lelkes fiatal vett részt e hagyománnyá vált 
mulatságon. A csőszleányok, a csőszlegények, a 
pogácsás lányok, a kisbírónk (Fekete Tamás) és 
persze a csaposok szórakoztatták a nagy számú 
nézőközönséget! A Bíróné személyében György 
Vandát, a Bíró személyében Orosz Gézát láthattuk, 
akik azóta jegyben járnak.  

 
Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok 

segítséget, amit kaptunk a falutól! Külön köszönet jár 
Csapóné Zsuzsa néninek, aki a tánc betanításával 
segített. 

 
Az Ifi Club a karácsonyt a Kultúrházban 

töltötte, ahol kis-kis ajándékok várták, hogy 
gazdájukhoz kerüljenek. Az ajándékozást követően a 
helyben készített lakomát elfogyasztottuk, ahol 
rántott hússal, petrezselymes burgonyával, valamint 
burgonyasalátával leptük meg magunkat. A szerény 
ünnepségünk során nem feledkeztünk meg lázas 
segítőinkről sem, akik a discoink során mellettünk 
vannak: Sáriné Szűcs Orsolya, Szabó Anna és Sipos 
Józsefné. 

 

 
 
 
A 2008-as évet ismét buli szervezésével 

kezdtük. Terveink szerint minden hónapban 
rendezünk egyet, hogy Borgátán kellő módon 
kipihenhessük magunkat!  

                                                              Árnhoffer Klaudia 

                 A Füle FC-ről 
 

 Nem a legrózsásabb hangulatban 
kezdünk neki a tavaszi szezonnak. Az emberi 
gyarlóságoktól, sérülésektől hemzsegő őszi 
szezont kell feledtetni. Nem kis feladat. 
Mindenképpen igazolnunk kell lelkes, megbizható 
embereket. Ez egy igazi kihívás. Reméljük, sikerül. 
A felnőtteknél már csak az ifjúsági csapat okoz 
nagyobb fejtörést. Gyerekekről van szó sajátos 
világgal, ezer csábításnak kitéve, melyből csak egy 
a futball. Bízunk benne, hogy felismerik Ők és 
szüleik, hogy nélkülük nincsen foci, sem Fülén, 
sem máshol. 

Ami pozitívum, és nem túl gyakori máshol, 
az az önkormányzat hozzáállása. A támogatásuk 
nélkül már régen nem beszélhetnénk fociról Fülén. 
Köszönet érte. Végezetül, de nem utolsósorban, 
megkérünk minden szurkolónkat, hogy 
jelenlétükkel támogassák a csapatot, nagy 
segítség volna  közös céljaink elérésében. 

 
 Tisztelettel: Somosi Béla elnök F.F.C. 

 

Nyugdíjas Klub 2007 
tél 

 
Október 11-én Ki – Mit – Tud szellemi vetélkedő, 

polgárdi Művelődési ház. 
 November 10-én Idősek Világnapja 

Polgárdiban. 
November 26. évzáró vacsora a Művelődési 

Házban. Meghívott vendégek a polgárdi Nyugdíjas Klub 
és a polgárdi Művelődési Ház igazgatója. Ezúton is 
köszönik a nyugdíjasok  az óvodai konyha dolgozóinak a 
segítséget, valamint a Polgármester Úr  támogatását. 

Adventi készülődés keretében kézműves 
foglalkozást szerveztek a klubtagok. Villányiné Krisztina 
vezetésével ajtódíszt, asztaldíszt és adventi koszorúkat 
készítettek az asszonyok.  

December 9-én újból „nagyi karácsonya” 
címmel süteménybemutató és receptverseny a 
székesfehérvári Szabadművelődés Házában.  

December 19-én hagyományos karácsonyi 
ajándékozás és karácsonyi dalok éneklésével évzárás.  

Január a farsangi készülődés jegyében zajlik. 

Az előadásra február 2-án 16 órai 
kezdettel kerül sor, amelyre minden 
kedves érdeklődőt vár  a Nyugdíjas Klub.

 
 Január 13-tól minden második vasárnap délután 14 órai 
kezdettel Biber Anna irányításával gyöngyfűzést tartanak 
a Művelődési Házban. A polgármesteri hivatal 10 000 
forinttal járult hozzá az alapanyagok megvásárlásához. 
Ez az összeg forgótőkeként működik, így mindig újabb 
anyagok vásárlására van lehetőség. A gyöngyfűzők 
pedig az elkészített dísztárgy alapanyagának az árát 
fizetik. 
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Tisztelt Betegeink! Kedves Füleiek! 
 
Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy hosszú, néha könnyebb, néha 
nehezebb időszakokkal teli, de mindig sok munkával eltöltött évek után 
2008. febr. 1-jétől orvosi praxisomat megszüntetem, és nyugdíjba 
vonulok. Ha hozzám fordultak, mindig megpróbáltam segíteni, az Önök 
orvosaként megtettem a tőlem telhetőt, és remélem, hogy a legtöbb 
esetben- bármilyen betegséggel is találkoztunk – közösen sikerült 
megtalálnunk a legjobb gyógymódot! 
Köszönöm, hogy engem választottak, és megtisztelő bizalmukkal 
erősítették bennem  a munkámba, az orvosi hivatásba vetett hitemet! 
 Nagyon jó egészséget kívánok mindenkinek!  

Üdvözlettel: Dr. Csóka Klára 
Füle, 2008. január 8. 
 

„Egy csepp figyelem” 
 
„Egy csepp figyelem” programhoz 
kapcsolódóan a polgárdi gyógyszertárban 
vércukormérésre van lehetőség. A mérés 
költsége ( egyszer használatos ujjbegyszúró ) 
195Ft. 
Valamint lehetőség van koleszterint- szint és 
triglicerid mérésre. Ezek költsége 600 – 600 
Ft.  
A méréseket a polgárdi gyógyszertárban 
végzik, hétköznaponként, nyitvatartási időben. 
Fülén is lehetőség van ezen vizsgálatok 
elvégzésére, csak előzetes bejelentkezésre 
van szükség, mivel a mérőműszereket át kell 
hozni Polgárdiról. 

Nyitvatartás  Polgárdin: 
 

Hétfő – csütörtök:   7.30 – 18.00 
Péntek:                  7.30 – 17.00 
Szombat:                8.00 – 12.00 

Vasárnap:     Zárva 
 

Nyitvatartás: Fülén: 
    

Kedd:         8.20 – 10.00 
Csütörtök:  8.20 – 10.00 

 
Információ, bejelentkezés: 

06-30-468-48-88 
06-22-576-036 

 

Nyugdíjba vonulása 
alkalmából jó egészséget és 

pihenést kívánunk a 
Doktornőnek.  

Köszönjük  az elmúlt évek 
alatt a falu lakóiért vállalt 

áldozatos munkáját. 
 

 
BARÁTFÜLE-INFO 

 
Szeptember végén az Egyesület 

küldöttsége Fülekre utazott, az ottani szüreti 
mulatságra hívtak bennünket  füleki barátaink. 

December 5-én délután a Mikulás  27 
kisgyereket látogatott meg Fülén ajándékaival. 

A „cipősdoboz-akció”-t ismét sikerrel 
szerveztük meg, 30 csomagot és több zsáknyi 
egyéb ajándékot küldtünk a Baptista 
Szeretetszolgálat felhívására. 

A karácsonyi ünnepélyen résztvevőknek 
felejthetetlen élményben volt részük. A közös 
gyertyagyújtást követően a Református 
Templomban Kiss Noémi énekében és Dinyés 
Soma orgonajátékában gyönyörködhettünk. 
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a 
református híveknek, hogy  vendégül látták a falut 
e szép ünnepen, s részt vállaltak annak 
megszervezésében.
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Kissé megkésett jókívánságok  
OLVASÓINKNAK 
 az új esztendőre 

 

B  ékés álmainkban ne csalódjunk soha                                                      

O  ltalmazzon minket angyalok mosolya 

L  elkünkben béke szeretet virítson 

D  üh és gaz álnokság meg ne szomorítson 

O  stoba szólamra ne hajoljon szívünk 

G  azdagság kísérje minden vidám léptünk 

 

Ú  tjaink vigyenek igaz célok felé 

J  övendőnk munkája ne váljon keresztté 

 

É  jszaka pompásan ragyogjon csillagod 

V  eled is lehessünk, mikor csak akarod 

E  gymás kezét fogják az igaz emberek 

T  aláljanak barátot felnőttek, gyerekek 

 

K  özösen tegyük szebbé a világot 

Í  zleljünk együtt földi boldogságot 

V  áljon minden titkos, szép álmunk valóra 

Á  ldott legyen minden együtt töltött óra 

N  evetni is tudjunk, őszintén örülni 

O  dvas idő fogát messze elkerülni 

K  eveset mondhatok, de illően szépet: 

 

Kívánok én is 

SZÉP BOLDOG ÚJ ÉVET! 
 

                                             

 
 
 
 

 
 
 

Szokásos  
farsangi mulatságunkra 

 hívunk minden jókedvre vágyót 
 

2008. február 9-én 16 órakor. 
 

Időben érkezzen, 
hogy minden produkciót 

 a legjobb helyről élvezzen! 
 

         
 
 

Barátfüle




