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Önkormányzati Hírek 
2008. ősz 

 
Községünkben új építésügyi előadó 

ellenőrzi ősztől az építkezéseket. 
Ügyfélfogadási ideje: páratlan hetek péntekjén 
a Polgármesteri Hivatalban. A délelőtti 
órákban várja az ügyfeleket, de előzetesen 
telefonon kell időpontot kérni. 

Érdeklődni az önkormányzatnál lehet. 
Forduljon bizalommal kérdéseivel a 
szakemberhez! 

 
 

ÓVODA ŐSZI HÍREI 
 

 
Korcsoport szerinti alakulás:      

Kiscsoport       Középső     Nagycsoport 
  5 fő                    7 fő                        9 fő 
 
 
Nemek szerinti alakulás:             Lány: 

11 fő         Fiú: 10 fő 
 
Logopédus: A nyugdíjba ment Marosi 

Károlyné Zsuzsa néni helyett Seresné 
Horváth Edit néni érkezett. 

Hitoktatók: Kovács Zsuzsa lelkész és 
Barta Tibor plébános heti egy alkalommal 
foglalkozik szülői igény szerint a 
gyermekekkel.  

FIT-BALL oktató: Galambos László 
fitnesz és aerobiktréner szülői igény szerint az 
idén is foglalkozik a gyermekekkel heti 1 
alkalommal.  

 
Programjaink: 
 
Szeptember utolsó hetében 

Polgárdiban jártunk a Művelődési Házban, 
ahol a Kiskakas gyémánt félkrajcárja című 
bábműsort néztük meg, melyre a polgárdi 
ovisoktól kaptunk meghívást, „Eszterlánc 
napok” keretében. Október elején Áprily Géza 
előadóművész az „állatok világnapja” 
alkalmából tart zenés műsort a gyerekeknek. 
A továbbiakban szervezünk még 
bábműsorokat, néptáncot, készülünk az 

adventi teadélutánra, farsangot szervezünk a 
gyerekeknek. 

 
Nevelési feladataink: 
 
Ebben a nevelési évben is folytatjuk a 

környezetünk védelmére való nevelést, és 
nagyobb hangsúlyt kap a  környezetünk 
megismerése tapasztalatszerzéssel 
egybekötve. Ezen kívül a gyermekek érzelmi  
és szociális életére ható mentálhigiénés 
módszerek és játékok kipróbálását is célul 
tűztük ki.  

Hetente egyszer megyünk a 
tornacsarnokba, egyszer van FIT-BALL, 
kétszer hittan és kétszer logopédia. A szerdai 
napunkon nincsenek programok, így ezt a 
napunkat használjuk fel a környezetünk 
megismerésére. A manuális tevékenységekre 
mindennap nyújtunk lehetőséget, illetve 
mindennap tartunk játékos 
mozgástevékenységeket. Mindennapos a 
mese, vers, és a napi tevékenységekhez 
kapcsolódóan mondogatunk mondókákat,  
énekelgetünk dalokat, és körjátékozunk. 

 

Tanévkezdés 
 
A 2008-as tanévben elballagott 8. 

osztályosok szeptembertől már a 
középiskolákban folytatják a tanulmányaikat. 
Ezúton is sok sikert kívánunk a középiskolás 
évekhez Ibrányi Ákosnak, Kindl Patriknak, 
Kulcsár Biankának, Major Péternek, Sárosdi 
Miklós Dánielnek, Tóth Eszternek és Zánthó 
Bencének!  

Köszöntjük a 2008/2009-es tanév 
elsőosztályosait: Bencze Botond, Horváth 
Márk, Huszár Kornél Tamás, Kindl Réka, 
Lapos Szilvia, Méreg Martin, Sinkó Krisztián, 
Volf Zsófia.  
 

2008/2009-es tanév tanárai: 
 

1 – 2. o. Orsovainé Horváth Ilona 
3 – 4. o. Tóth Anikó 
5. o. Őri Andrea  
6.o. Varga Aranka 
7.o. Varga Jánosné 
8. o. Pauker Judit 
Óraadó tanárok: Fischer Mariann, Benke 
Tamás. 
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A szeptember 1-jei tanévnyitó után újra 

gyerekzsivajtól hangos az iskola. Szeptember 
8-án összevont szülői értekezleten kaptak 
tájékoztatót a szülők az új tanév rendjéről. 
Még ebben a hónapban elindulnak a 
levelezős tanulmányi versenyek, valamint a 
diákönkormányzat vezetőségének 
megválasztására is sor kerül.  

Októberben hulladékgyűjtésen 
vesznek részt a gyerekek /papír, műanyag 
flakon, üveg/. Ehhez kapcsolódóan a SZM 
szervez versenyeket, vetélkedőket. Október 6. 
Aradi vértanúk napjának ünnepe.  

22-én Nemzeti ünnepünkön 
megemlékezésre kerül sor a Művelődési 
Házban, majd koszorúzás az emlékműveknél. 

Novemberben a takarékossági 
világnap alkalmából vetélkedőket szerveznek 
a diákoknak.  

Fogadóóra: november 13.  16.00 – 
18.00 órakor. 

December: Télapó-műsor a SZM 
szervezésében,. 20-án karácsonyi ünnepély. 

Januárban óvodások látogatása az 
iskolában. Félévi értesítők kiosztása.  

Februárban kerül lebonyolításra a 
hagyományos „iskolahét”, farsang, a volt 8. 
osztályosok visszahívása egy 
élménybeszámolóra. 

Szünetek: 
 Őszi: 2008. okt. 23 –tól november 3-ig. 
 Téli: 2008. dec. 21-től 2009. jan. 4-ig. 
 Tavaszi: 2009. ápr. 9-től 14-ig. 

 
A Római Katolikus Egyház hírei 
 

Plébániánkon idén augusztusban 
is megrendezésre került a fiatalok lelki 
napja. A rendezvény lebonyolításában 
segített Németh Gábor, Horváth 
Henriett, Kerekes Orsolya és Rostási 
Sándorné, akiknek közreműködését 
köszönjük. 

A plébániaépület (fürdőszobák és 
a konyha) részleges felújítása zajlott a 
nyár elején, amely a falubeli emberek 
önkéntes munkájának eredménye.  

Nagyon fontos volt ezt elvégezni, 
hogy a plébániára betérő vendégeket 
méltóan tudjuk fogadni. Nagyon 
köszönjük a segítségüket, és szeretettel 
várunk mindenkit a plébániai 
programokra. 

Jelenleg a képviselő-testület 
megújítása folyik közösségünkben. A 
kiosztott cédulákon a hívek jelölteket 
állíthatnak. A leendő képviselő-testület 
tagjai javaslataikkal segítik a plébános 
munkáját, hozzájárulnak a plébánia 
életének fellendítéséhez. 

 Szeptember végén kezdetét vette 
a hitoktatás, mely jelenleg egy 
elsőáldozásra felkészítő csoportból áll. 
A hittancsoportba még 
bekapcsolódhatnak azok a gyermekek, 
akiknek szülei a kereszteléskor vállalták 
a gyermek katolikus keresztény 
nevelését. 

 Hamarosan elkezdődik a 
katolikus templom felújítása. A 
tényleges és látványos munkálatok 
megkezdéséhez művészettörténeti 
kutatás és régészeti feltárás szükséges, 
ami napokon belül meg is történik. 
Ennek nem csak olyan szerepe van, 
hogy előkerülnek az esetlegesen még 
meglevő középkori részletek, hanem 
ezzel a templom, így a település 
történetét is jobban megismerhetjük. Ha 
a kutatások elkészülnek, akkor 
szeretnénk ennek eredményét a 
település lakóival is ismertetni. 
Köszönetünket fejezzük ki az 
adományokért, és továbbra is hálásan 
fogadjuk a hozzájárulásokat.  

 
Barta Tibor plébános 

Tóthné Papp Krisztina hitoktató 
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I F I  C L U B  
 
  A Barátfüle Egyesület februárban 
ismét farsangot rendezett, ahol a remek 
hangulathoz mi is hozzájárultunk. Idén a 
Gáspár családnak valamint kis egereknek 
öltöztünk be. 

 
 

 
 

A havonta hagyományossá vált 
discoink sajnos a tavaszra egyre durvábbá 
váltak, és végül az áprilisi buliban a 
rendőrség vetett véget a szórakozásnak. 
Az ebből befolyó bevételünket a Fülei 
Futball Clubnak ajánlottuk.  

Mivel egy időre szüneteltetnünk 
kellett a discokat, így az elkövetkezendő 
időszakot a pihenésnek szenteltük. 
Szombatonként feljártunk a Kultúrházba, 

ahol kártyáztunk, beszélgettünk, 
szülinapokat ünnepeltünk.  

Nyáron ellátogattunk a szlovákiai 
Jókai Fesztiválra is, ahol a nemzetközi 
kapcsolatainkat tovább erősítettük. 

Augusztusban ismét üdültünk egy 
hetet Borgátán. Két nap elmentünk a közeli 
Sárvárra, ahol az élményfürdőt és a 
csúszdát élvezhettük. Egy napot pedig 
Zalaegerszegen töltöttünk, a helyi 
csúszdaparkban. A hét többi részét pedig 
szállásunkon töltöttük. Sajnos az egyik 
szomszédunk nem vette jó néven 
jelenlétünket. Nemtetszését a 
gondnokoknak is tolmácsolta, akik 
polgármesterünkkel is tudatták „rossz” 
viselkedésünket. A jelenlegi állás szerint, 
ha megtanulunk viselkedni, újra mehetünk 
nyaralni. Ezt a kis apróságot leszámítva 
nagyon jól éreztük magunkat ismét 
Borgátán! 

Szeptemberben hozzáláttunk a 
szokásos szüreti felvonulás szervezéséhez, 
amit október 11-én tartunk. Ezen a 
szombaton a szüreti bál helyett discot 
fogunk tartani. Természetesen mindenkit 
szeretettel várunk a felvonuláson és este 
is! 

Nyugdíjas klub 
2008. nyár 

 
Nyugdíjasaink a nyár nagy részét 

kikapcsolódással, nyaralással töltötték. 
Jenőben a kistérségi szomszédoláson vettek 
részt, találkoztak  Vál, Alap és Peremarton 
nyugdíjasaival, barátaikkal. Két alkalommal 
kirándultak a pápai gyógyfürdőbe. Látogatást 
tettek a Kékfestő Múzeumban és a Herendi 
Porcelángyárban és Múzeumban.  

A nyári pihenő után a balatonfőkajári 
szüreti mulatságon léptek fel.  

Az ősz és a tél programja pedig újult 
erővel  készülődés a nyugdíjas Ki-Mit-Tud-ra 
és a februári farsangra.  
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FESZTIVÁL-KRÓNIKA 
 

Augusztus első szombatján ismét benépesült 
a focipálya. Már hatodszor hívtuk a jókedvre 
vágyókat egy  vidám nyári programra. Nem is 
csalatkozott senki, aki kilátogatott a fesztivál 
rendezvényeire.  
Majd 30 főzőcsapat már reggeltől 
serénykedett a kondérok mellett. A helyi baráti 
társaságokon és szervezeteken kívül a 
környék számos településéről érkeztek a 
„profibbnál profibb” szakácsok.  
A képen az úrhidai csapat a zúzapörköltjét 
kavargatja. 
 

 
 
 

 
 
A jó hangulatú műsorról sokan gondoskodtak, 
köztük a Vörösmarty Színház Táncstúdiójának 
tagjai. Vendégül látták Kálloy-Molnár Pétert, 
akit a színházba járó füleiek jól ismernek, de a 
Beugró című népszerű műsorban is 
találkozhatunk vele.  
 

 
A színpadon kívül is számos program várta a 
vendégeket. Kiállítás, kézműves foglalkozás, 
sétalovaglás, kocsizás, jósnő, borkóstoló.  
 

 
 
Délután a Beloianniszból érkezett PYRGOS 
Táncegyüttes görög táncait csodálhattuk. 
Majd a székesfehérvári Honvéd Szondi Se 
Királyi Kardforgatók Rendjének izgalmas 
bemutatóját láthatták az érdeklődők. 

 

 
 
 
A nap fény- és csúcspontja kétségtelenül 
Csepregi Éva fellépése volt. Slágereit együtt 
énekelte a fiatalabb és az idősebb korosztály 
is.  
S aki még nem fáradt el kellőképpen a 
napközbeni tennivalók  során, az esti 
nosztalgia bálban rophatta hajnalig. Az 
legkitartóbb táncosok  bizony már világosban 
indultak hazafelé. 
 
Ismét jó buli volt!
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Egy kis nyugalmat kívánok én, 
Egyetlen mosolyt kínálok én. 
Halvány színével a nyári éj 

Nekünk is békét ígér. 
…- énekelte a népszerű énekesnő. 

 

     
 
A Fesztivál után 14 fős küldöttséget 

láttunk vendégül Erdőfüléről.  
Balatonfüred és Tihany szerepelt 

egy alkalommal az úticélunk között. 
Máskor Herendre, a Porcelán 

Múzuemba és a balatonedericsi Afrika 
Múzeumba indultunk kirándulásra. De az 
együtt töltött egy hét alatt jutott idő 
bobozásra és balatoni fürdőzésre is. 
 

 
 

 
Természetesen Székesfehérváron is tettünk 
egy rövid sétát és bevásárló körutat. 
 

 
 

A Romániában megjelenő 
ERDŐVIDÉK című regionális 

hetilap hasábjain Balázsi Ilona így 
számolt be a Fülén töltött hét 

eseményeiről: 
 
„Csodálatos, élményekben gazdag hetet töltöttünk 
a Balaton  melletti Fülén… 
 
Szoros baráti kapcsolatok, könnyekig megható 
kedvesség, látványosságok, sétahajózás, 
strandolás, istentisztelet, közös népdaléneklések, 
késő estékbe nyúló beszélgetések… 
 
Az erdőfülei felnőttekből és gyermekekből álló 
csapat példát meríthetett emberszeretetből, 
összefogásból, csapatszellemből, figyelmességből, 
szerénységből. 
 
Köszönet mindazoknak, akik idejüket, erejüket, 
anyagiakat nem kímélve megszervezték számunkra 
ezeket a feledhetetlen napokat.” 
 
/Forrás:Erdővidék,2008.aug.22., XII.évf.33.szám/ 
 

Az  Egyesület  ezúton  mond  köszönetet 
azoknak,  akik  a  Fesztivál 
lebonyolításában,  szervezésében 
bármilyen  segítséget  nyújtottak. 
Önzetlen segítségük példaértékű.  

KÖSZÖNJÜK!  
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MASSZÁZS 
 

Fizikai közérzetjavító frissítő masszázs a 
fülei orvosi rendelőben. 

ÁRAK: 
1 óra teljes testmasszázs: 2 200 Ft 

30 perc hátmasszázs: 1 500 Ft 
Bérletárak 4 alkalomra: 

1 ÓRA EGÉSZ TEST MASSZÁZS: 
 8 000 Ft 

30 perc hátmasszázs: 5 000 Ft 
Cellulitiskezelés 10 alkalom: 30 000 Ft 

A bérletek szabadon átruházhatók. 
Nyitvatartás a bejelentkezéseknek 

megfelelően. 
Bejelentkezés: 06-70-39-29-362 

 

Szüreti szöveg 2008 
 
1. Figyelem, figyelem! Közhírré teszem, 

Befejeződött a szüret a fülei hegyen. 
Forr a must a rengeteg hordóban, 
Sokan még most is szenvednek a klotyóban. 

 
2. Elkezdem hát mondókámat, 

Hallgassák meg kérem, 
mi is történt falunkban 
az elmúlt esztendőben. 

 
3. A Barátfüle Egyesület az évet a farsanggal kezdte, 

ahol Győzike és családja is tiszteletét tette. 
Megjelent ott még R-go és a rémek, 
akiket mindenki vidáman nézett. 

 
4. A nyugdíjasok sem tétlenkedtek idén, 

Farsangot is rendeztek üdén! 
Ám fellépéseiknek még nincs vége, 
sok sikert kívánunk a következő esztendőre! 

 
5. Gondok vannak a focisták háza táján, 

még mindig nem szerepelnek olyan jól a pályán. 
Ennek eredményeként a harmadosztályba 
jutottak, 
ennél lejjebb már úgy sem csúszhatnak! 
És már nem bízhatunk az utánpótlásban sem, 
mert az "igényes" focira a fiatalok válasza: 
NEM!!!! 

 
6. Iskolánk helyzete továbbra sem derül, 

hisz igazgatónk a létszámnak még mindig nem 
örül. 
Bár diákjaink továbbra is tanulhatnak, 
dehogy meddig, az még mindig bizonytalan. 

 
7. Szerencsére a fülei ifjak már bizonyítottak, 

mert a gólyák sokszor látogatják falunkat. 
Annyiszor örvendeztettek már meg minket, 
hogy hál ‘istennek az Oviban egyre több a 
gyermek! 

De még ez sem elég, buzdítjuk a népet: 
SZÜLJETEK MÉG! 

 
8. A Jókai úti buszmegállók is fejlődtek: 

Nem kell már az árokparton várni az 
embereknek, 
hisz a betontalpazaton már kényelmesen 
elférnek. 
Csakhogy a fedél a buszozni vágyóknak nem túl 
bíztató: 
mérete, formája és színe sem embernek való. 
Van ott valami fura neonzöld szélfogó, 
mégis kapnak esőt és szelet is az ott várakozók. 

 
9. Az elmúlt hetekben a villanyoszlopokon fémtartók 

nőttek. 
Ment is a tippelgetés, hogy vajon mi is lehet! 
Az internet után a kábelTV is beköltözött 
falunkba, 
mely még jobban meglepte az itt lakókat. 

 
10. Falunk kultúrközpontja még mindig a híres kocsma, 

melynek mennyezetét még mindig egy korhadt 
fagerenda tartja. 
Van itt mindenféle menő gép: 
internet, flipper, darts, foci-és nyerőgép. 
Csakhogy a falak állapota egyre rosszabb, 
ha az építkezés így halad, az egész kocsma a 
fejünkre roskad! 

 
11.Barátfüléből sem volt hiány augusztusban, 

mert idén is fesztivált tartottak falunkban. 
A gulyásfőzés jócskán népszerűsödött, 
a sok ínyencség mellett sok ember ügyködött. 
A remek hangulatról Csepregi Éva is 
gondoskodott, 
az esti bálban pedig mindenki vidáman 
táncolhatott. 

… 
 
17. Történt még sok minden, de nincs rá időm, 
 Iszok inkább egyet, mert behorpadt a tüdőm. 
 De ne csak én beszéljek, nézzék meg a táncot, 
 Este meg látogassák meg a szüreti mulatságot! 
 
( A hiányzó szakaszokat élőben hallgathatják!) 

 

 

 
SZERETETTEL VÁRJUK A 
SZÜRETI MULATSÁGON! 

 
A FELVONULÁS   

14 ÓRAKOR INDUL! 
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