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Nemzeti ünnepünk
Március 15-ét  ismét Füleken köszöntöttük.  35 fő indult újra útnak,
hogy ott élő barátainkkal együtt köszönthessük a nemzet ünnepét.

„Itt vagyunk hát. Háromszor mondod,
kérded:

Ez a hazám?
Itt vagyunk hát. Mit jelent nékem,
kérded, mi volnánk itt a folytatás?

A folytatás!
Szívedben őrzöd elődök dolgait, vigyázz

rá!
Bolond, ki felejt, múlásra bízva a múlt

viharát.”
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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  H Í R E K

Füle Községi Önkormányzat Képviselő - testülete 2006.
december 14-én tartott ülésén a 13/2006.(XII.20.)K.
számú rendeletében meghatározta az önkormányzat
tulajdonában levő vízközműből szolgáltatott ivóvíz díját
2007. évre vonatkozóan.
Az ivóvíz díja köbméterenként 401.- Ft + ÁFA. Ezt az
összeget a később meghatározandó állami támogatás
csökkenti.
Ugyanezen ülésen módosította a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulás Társulási
megállapodását a „Szociális igazgatásról és a szociális
ellátások” feladatai ellátása érdekében.
Továbbiakban a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Ügynökség kérése alapján rögzítette Füle község
fejlesztési elképzelését. Ugyanezen napon tartott
közmeghallgatáson mintegy 70 választópolgár vett részt.
Füle Községi Önkormányzat Képviselő - testülete 2007.
február 15-én tartott ülésén a tervezett napirendek a
következők voltak:

1.) Önkormányzat 2007. évi költségvetése,
2.) Az önkormányzat Képviselő - testülete

2007. évi munkatervének elfogadása,
3.) Az önkormányzati lakások bérleti díjának

megállapítása,
4.) Segélykérelmek tárgyalása,
5.) Bejelentések.

Az önkormányzat a 2007. évi költségvetésének
főösszegét 115.537.- eFt-ban határozta meg. Ezen belül
a Körjegyzőség 19.361.- eFt-tal gazdálkodhat. Ennek
fedezete a 7.968.- eFt állami támogatás, valamint a Jenő
Község Önkormányzatától átvett 8.191.- eFt is.
A saját oktatási, művelődési intézmények várható
kiadása 51.535.- eFt lesz. Az önkormányzati
gazdálkodás felelősségét jelzi az, hogy ezekre a
feladatokra az állami költségvetés mindösszesen csak
21.167.- eFt állami támogatást biztosít.

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésében felújítást,
beruházást nem tervezett.
E témakörben döntött a Képviselő - testület a 2007. évi
víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatás támogatás
igényléséről is.

Költségvetési, de ennél fontosabb iskola fenntartási
ügyben megerősítette a polgármester korábbi, a
törvényes határidőn belül benyújtott kérelmét, hogy az
Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont
Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság engedélyezze
az iskola további működését.

Ezt a polgármester személyes és a község
továbbélése miatt, egyes eltérő véleményekkel
ellentétben, nagyon fontos kérdésnek tartja.
A Képviselő - testület 2007. március 1-jétől új
lakbéreket állapított meg. Az 1995. április 1. óta
érvényes lakbérek 60.- Ft/m2/hóról 200.- Ft/m2/hó
díjtételre változtak az összkomfortos lakások
esetén. Kérdésre adott válaszában a polgármester
utalt arra, hogy annak érdekében nem volt 12 évig
lakbéremelés, hogy a bérlők saját lakáshoz jutását
ezúton is elősegítse az önkormányzat.

A Képviselő - testület képviselői indítványra a
Képviselő - testület 2007. évi munkatervét nem
fogadta el.
Bejelentések között a Képviselő - testület évi
10.000.- Ft támogatást határozott meg a Megyei
Katasztrófa Alap támogatására. Döntött a
Képviselő - testület a Központi Orvosi Ügyelet
2006. IV. n. évi 280.751.- Ft Füle községre eső
költségeinek kifizetéséről, egyben felkérte a
gesztor önkormányzatot (Polgárdi) az ügyelet
gazdasági feltételeinek vizsgálatára.
Döntött a Képviselő - testület a Duna Vidéke
Hulladékgazdálkodási Rendszer 2007. évi
működési hozzájárulásáról, amelynek összege
86.400.- Ft.
Képviselő - testület elfogadta a Székesfehérvár és
Vonzáskörzete Önkormányzati Területfejlesztési
Társulás megszüntetésére vonatkozó javaslatot.
Tárgyalta a Képviselő - testület Füle községben
végzendő ügyvédi tevékenységre vonatkozó
ajánlatot, melyet köszönettel fogadott, de nem
kíván vele élni.
Képviselő - testület döntött a fülei 088/3. hrsz.-ú
ingatlanon megvalósult szennyvízátemelő telep
tulajdonjoga rendezését érintő ingatlancseréről.
A Képviselő - testület döntött a LEADER +
programban történő, a „Sárrét Kistáji Községek
Akciócsoport” keretében való részvételéről és
ennek egyéb szervezési kérdéseiről.
A Képviselő - testület ismételten döntött arról, hogy
Polgárdi székhellyel új kistérségi társulás jöjjön
létre, melynek a székhely mellett Kisláng,
Mezőszentgyörgy, Kőszárhegy, Mátyásdomb
mellett Füle község lenne a tagja.
Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő - testület a
két ülés között végzett munkáról szóló jelentést is.

   Füle. 2007. március 1.
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A VIZITDÍJRÓL
Amennyiben jogszabály nem mentesít a vizitdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, a háziorvosi
ellátás az alábbi vizitdíjak megfizetését követően
vehető igénybe:

1. A háziorvosi rendelőben ellátott, a
praxishoz tartozó biztosítottak által
fizetendő vizitdíj összege:  300 Ft.

2. A háziorvosi rendelőben ellátott, a körzet
területén bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkező biztosítottak által fizetendő
vizitdíj összege: 300 Ft.

3. A háziorvosi rendelőben ellátott, az előző
két pont alá nem tartozó biztosítottak által
fizetendő vizitdíj összege:  600 Ft.

4. Amennyiben a biztosított kérésére az
ellátása indokolatlan a háziorvosi
rendelőn kívül történik a vizitdíj összege:
600 Ft.

5. A háziorvosi ügyeleti ellátás vizitdíja:
1000 Ft.

Kérjük betegeinket, hogy olvassák el a vizitdíj alóli
mentesség eseteit bemutató tájékoztatónkat!
A vizitdíjat a rendelőben / recepciónál / váróban az
ellátás igénybevételét megelőzően kell megfizetni.
1.  A vizitdíj megfizetésére rendelőnkben kizárólag
készpénzben van lehetőség.
Kézpénzfizetés esetén kérjük szíves
együttműködésüket a zavartalan ellátás
érdekében megfelelő címletekben történő vizitdíj
fizetéssel  segítsék munkánkat!
Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy a vizitdíjjal
kapcsolatos panaszaikkal az egészségbiztosítási
felügyeleti hatósághoz fordulhatnak.

Tájékoztatjuk betegeinket, hogy a vizitdíj nem a
háziorvos jövedelme, hanem - a TB járulékokhoz

hasonlóan – az egészségbiztosításnak az
országgyűlés által törvényben elrendelt bevétele,

amelyet a biztosító a háziorvosi szolgálatok
működtetésére fordít.

Tájékoztató a háziorvosi
vizitdíj alóli mentességekről

NEM KELL VIZITDÍJAT FIZETNI:

annak, aki a 18. életévét még nem         töltötte
be, illetve

1. ha az ellátás igénybevételét sürgős szükség
indokolja ( Az e körbe tartozó ellátásokat nem
a háziorvos minősíti, hanem jogszabály
határozza meg, amelytől a háziorvos nem
térhet el.)

2. Az ellátás jogszabályban elrendelt kötelező
járványügyi intézkedés részét képezi.

3. A terhesgondozás keretébe tartozó ellátásért.
4. Berendelés alapján végzett célzott

szűrővizsgálat.
5. Tartós kezelés részét képező ellátásért.

Idetartozik a cukorbetegség, illetve egyes
daganatos és pszichiátriai megbetegedések
kezelése. ( Az e körbe tartozó ellátásokat nem
a háziorvos minősíti, hanem jogszabály
határozza meg, amelytől a háziorvos nem
térhet el.)

6. A térítési díj ellenében végzett vizsgálatokért
és szakvéleményért.

7. A háziorvos által rendelt és a nővér ( ápoló )
szakdolgozó által végzett injekciós, infúziós
kúráért.

Felhívjuk betegeink figyelmét, hogy a vizitdíj
összege – ide nem értve az emelt összegű
vizitdíjat – a lakóhely szerint illetékes
önkormányzat jegyzőjétől visszaigényelhető,
amennyiben egy éven belül több, mint 20
alkalommal fizettek vizitdíjat a háziorvosi és
fogorvosi alapellátásért!

A 21. és ezen felüli alkalmakkor fizetett vizitdíj
összegének visszafizetését a tárgyévet követő
évben 60 napon belül kell kérelmezni a jegyzőtől,
amelyhez be kell mutatni a befizetett díjról kiállított
nyugtákat, ezért kérjük, ezeket gondosan őrizzék
meg!

A vizitdíj visszaigénylésekor a háziorvosi ellátásért
fizetett vizitdíjakba csak a fogorvosi alapellátásért
fizetett vizitdíjat lehet beszámítani, a járóbeteg
szakellátásért fizetett vizitdíjakat külön kell – szintén
évi 20 alkalomig – számítani!

A vizitdíj megfizetése alóli mentességet
nem a háziorvos, hanem jogszabályok
állapítják meg. A mentesség körébe nem
tartozó betegek által be nem fizetett
vizitdíjat a beteg helyett a háziorvosnak kell
megfizetnie.
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B A R Á T F Ü L E-H Í R E K

Karácsonyi pillanatok

Rendhagyó falukarácsonyra hívtuk a község lakóit.
Az eddigi hagyományokat folytatva elevenítettük fel
Jézus születésének történetét, majd ökumenikus
köszöntésre indultunk a Katolikus templomba.
Sajnos Barta Tibor atya megbetegedett, így  az
ünnepi imát egyedül mondta el Kovács
Zsuzsanna. A megható, különleges hangulatú
pillanatok mindnyájunk számára feledhetetlenek
maradnak. Erőt merítettünk a mindennapok
fáradalmaihoz.

Maskarában

2007 februárjában 5. alkalommal bújtunk álarcok
mögé egy kis bolondozásra.
Többhetes keresgélés után indultak a próbák, hogy
aztán azon a szombati délutánon együtt
szórakozzon a közel 200 fős nézősereg.

Nagy örömünkre idén is részt vettek a mulatságon
a Nyugdíjasok és az Ifjúsági Klub képviselői.
Megidéztük a régi szép időket a Neotonnal, a
Grease-zel és az ABBA-val, profi táncbemutatót
láthattunk Takács  Zsuzsanna és Schumann
Franciska előadásában, népdal, vers, musical és
paródia követte egymást. A műsor hangulatát leírni
lehetetlen, aki kíváncsi rá, látogasson el jövőre is
hozzánk! Szívesen látjuk egy kis nevetésre.

Egyesületünk meghívást kapott a polgárdi
Szociális Otthonba is, ahol 2 látványos
műsorszámmal is szerepeltünk, reméljük
örömet okozva a lakóknak.

Köszönjük
minden kedves
közreműködőnek
a részvételt !
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IFI KLUB

Az újjáalakult Ifjúsági Klub összeállította
programját a 2007-es évre.
A rendszeres heti találkozókon kívül az alábbi
eseményekre várják a fiatalabb korosztály
képviselőit:

• március  16.- DISCO
• április 21.-szemétszedés
• május – sportnap
• június – DISCO
• augusztus – borgátai nyaralás
• szeptember – DISCO
• október – szüreti felvonulás
• november – sportnap
• december – DISCO, karácsonyi ünnepség

Szeretettel hívják az érdeklődő fiatalokat tagjaik
sorába, akik lelkesedésükkel támogatni tudják a
klubban folyó munkát.

                                     Árnhoffer Klaudia

Helyzet van…

 Az őszi szezon végeztével gazdasági krízisbe
került falunk labdarúgó csapata. A klub pénzügyi
támogatottsága nagy mértékben megcsappant. Az
elnök lemondott. A vezetőség részéről felkérés
érkezett, hogy vállaljam el a jelölést a
megüresedett posztra. Természetesen vállaltam.
Közben felvettem a kapcsolatot a Polgármester
úrral, aki átérezve a helyzet súlyosságát a

lehetőségekhez mérten, támogatásáról biztosította
a csapatot. Így a nevezéseket, igazolásokat kellő
időben el tudtuk intézni.  Köszönet érte. A március
4-i edzőmérkőzés után megtartott gyűlésen
hivatalosan is megválasztottak a klub elnökének.
Az ifjúsági csapatunkban túlnyomó többségben
falunk fiataljai rúgják a labdát, a felnőtt keretben
csak elvétve találunk helyi játékost. Ennek ellenére
úgy gondolom, hogy azok fiatalok, akik ebben a
csapatban játszanak, joggal mondhatják magukról,
hogy füleiek, mivel anyagi juttatást (az eddigiektől
eltérően) nem kapnak.
Remélem, hogy  lelkes játékukkal visszacsábítják
a nézőket a pálya szélére, mindannyiunk örömére.

Somosi Béla FFC elnök

Nyugdíjas Klub eseményei
Februárban ismét fergeteges nyugdíjas
farsangi mulatságot láthatott a publikum.
Elsősorban humoros jelenetekkel
szórakoztatták az asszonyok és a férfinak
öltözött asszonyok a lelkes közönséget, de az
énekes táncos produkciók sem maradhattak
el. A műsorszámok közötti szünetekben Varga
László harmonikajátéka múlatta az időt, s a
közönség nagy tapssal jutalmazta a
szereplőket. A másfél órás műsort
tombolasorsolás követte, ahol sok ajándék
talált gazdára.
A Nyugdíjas Klub ezúton is köszönetet mond
mindazoknak, akik támogatást nyújtottak a
farsangi műsor szervezéséhez és
lebonyolításához!

Február végén, Székesfehérváron a
Szabadművelődés Házában a 14. Kortárs Ki-
mit-tud vetélkedőn 12 fővel képviseltette
magát a fülei Nyugdíjas Klub. Népdal és
néptánc kategóriában léptek fel, és
kategóriadíjazottak lettek, így újabb oklevéllel
gyarapodott gyűjteményük. Március 24-én a
színházban lesz látható majd a gálaműsor,
ahova a kategóriadíjazottak közül is hívnak
fellépőket, s remélhetőleg a füleiek műsorát is
láthatjuk majd a színpadon.

További sok sikert kívánunk!
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Az ősz folyamán rendeződött a logopédiai ellátás
helyzete. A Beszéd- és Nyelvművelő Intézet
munkatársa jár ki hetente két alkalommal
foglalkozásokat tartani a rászoruló gyerekeknek. A
szülők és a nevelők is elégedettek a jelenlegi
ellátással.
Február első két hetében Varga Nikolett gyakorló
óvónő vendégeskedett az óvodában. Új
nagycsoportos kisfiú érkezett: Cziráki Zoltán. A
hónap második fele a farsang jegyében zajlott,
amikor az óvódások két héten keresztül különféle
maskarákba öltözve játszottak, énekeltek, és
hangos zenéléssel űzték a telet.

Márciusban újabb bábelőadást néznek a
gyerekek, majd a nagycsoportosok áprilisra
várják leendő tanító nénijük látogatását. Az
iskolába induló gyerekek pedig májusban
ismerkednek majd az iskolával.

A leendő óvodások beíratása:
május 22 – 23.  8.00 – 15.00 óráig.

A hagyományos ÓVODAHÉT május 29-től
június 1-jéig. Egy héten keresztül
látogathatják a szülők az óvodát,
ismerkedhetnek a nevelői munkával, a
szokásokkal, valamint közös foglalkozásokon
vehetnek részt a gyerekekkel. Külön
szeretettel hívják a nevelők a leendő
óvodások szüleit, hogy ismerkedjenek az
intézménnyel és a nevelők munkájával.

Évzáró és a nagycsoportosok búcsúztatása
június 1-jén délután.

Nyári nyitvatartás:   Június: nyitva
                                 Július: zárva.
                                 Augusztus: zárva

Lassan, de biztosan közeleg a tanév vége!

Iskolás gyermekeinknek már javában zajlik a
második félév, s lassan az év végi hajrára
készülnek.
A nyolcadik osztályosok már túl vannak a
felvételi vizsgákon, és izgatottan várják az
eredményeket, hogy kit melyik középfokú
oktatási intézménybe vettek fel.

A félévi bizonyítványosztás után egy kis
lazítás következett, hiszen február 12-től 16-ig
29 gyermek 2 fő nevelővel erdei iskolai
táborozáson vett részt Klastrompusztán
(Dunakanyar). Fáradtan,de tele élménnyel és
sok új természettudományi ismerettel
gazdagabban tértek haza a diákok. Az erdei
táborozás költségének nagy részét az iskola
egy pályázaton nyerte.

Februárban tartotta az iskola a hagyományos
iskolahetet. Február 19, 20, 21-én az
érdeklődők nyílt tanítási órák keretében
ismerkedhettek az iskolával. Délutánonként a
tanulók részére pedig vetélkedősorozatot
szerveztek a pedagógusok. Csapatokká
szerveződve ének – zene, természetismeret,
tűzoltás témakörökben vetélkedtek, tablót
készítettek egy-egy magyarországi
tájegységről, majd az iskolahét utolsó napján
sportversenyeken mérték össze tudásukat,
valamint kézműveskedtek. Végül az egész
heti versenysorozatot összesítették, és a
csapatokat rangsorolták, majd jutalmazták.
Este a végzős diákok és a tanárok vendégül
látták a tavaly elballagott tanulókat, akik
élménybeszámolót tartottak új iskolájukról,
tapasztalataikról, és tanácsot adtak a most
végzősöknek.

ÓVODAI
HÍREK

AZ
ISKOLÁBÓL
JELENTJÜK
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További programok:

Március 14-én 14 órakor községi ünnepély a
Művelődési Házban, majd ezt követően

koszorúzás.
Április vége: Kulturális Bemutató.

Május vége: Tanulmányi kirándulás. Az alsósok
budapesti kiránduláson és sétahajózáson

vesznek részt. A felsősök Péccsel és
környékével ismerkednek.

Június 8 – 14-ig év végi vizsgák.
Június 15. utolsó tanítási nap.

Június 16. 10 órai kezdettel ballagás és
tanévzáró ünnepély.

A Római Katolikus Egyház
hírei

Hosszú évek után ismét elindult a hitoktatás a
fülei plébánián. Jelenleg tizenkét gyermek jár
rendszeresen, hogy közülük hárman
húsvétkor szentáldozáshoz járulhassanak,
októberben pedig a bérmálás szentségét
szolgáltatja ki a felkészülteknek a püspök
atya. A Katolikus Karitász felhívására
községünkben is szeretnénk létrehozni a helyi
közösséget, melynek célja a felebaráti
szeretet parancsából kiindulva a nehéz
helyzetben lévő családok, gyermekek, idősek,
betegek segítése lehetőség szerint, más civil
szervezetekkel is együttműködve.
Másik szándék a Rózsafüzér Társulat
létrehozása, melynek hagyományára az
idősebbek még emlékeznek, és önállóan a
rózsafüzér imádkozása biztosan jellemző, de
ennek is szeretnénk közösségi formát adni.
A kisközösségek kialakításának fontosságára
hívja fel a figyelmet az egyház a jelenben. Az
elmúlt rendszer a legnagyobb kárt a
közösségek feloszlatásával tette, mert a
gyökereitől, hagyományaitól megfosztott
embereket kiszolgáltatottá, az állam által
„kézben tarthatóvá” tette. A közösséghez
tartozás alapvető emberi igény minden
korosztály számára, védelmet, biztonságot
nyújt tagjai számára. Ezért kérjük a
felnőtteket, hogy mutassanak példát a
gyermekeknek, fiataloknak (főleg a most
bérmálkozóknak) az egyházközség tagjainak
összetartásáról, mert ez segíti leginkább az
élő hit kialakulását.
Végül a nagyheti szertartások rendjéről
szeretnénk tájékoztatni az olvasókat:
Április 5-e, Nagycsütörtök: Polgárdi 17 óra -
Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére
Április 6-a, Nagypéntek: Kőszárhegy 15 óra -
Keresztút, majd Az Úr Szenvedésének
Ünneplése
Április 7-e, Nagyszombat: Füle 10 – 16 óráig
Szentsírlátogatás, 1930 óra Húsvét Vigília
Szertartása
Húsvétvasárnap a megszokott időben, 11
órakor lesz a Szentmise.
Az utazás a települések között különbusszal
történik.

Köszönjük, hogy figyelmével megtisztelt!


