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22. Anyakönyvi hírek 
szám  

Két kisgyermeket köszönthetünk a település 
legifjabb lakóiként: 

Fésű Fanni 2008. szeptember 30-án 
Hollósi Viktória Tímea  2008. november 1-jén 

 
2009 tél 

 született. 
 Felelős kiadó: 

Füle Község Sok szeretettel köszöntünk benneteket! Önkormányzata 
 2008. december 6-án 

Szerkesztők: 
Vas Csilla és Lózsy Attila Román   Csapóné Máthé 

Zsuzsanna kötött házasságot. 22/365-293 
Gratulálunk és sok boldogságot kívánunk az ifjú 

házasoknak! 
Nagyné Tippel Márta 

22/365-329 
 

Lapterv: 
Nagy Béla 

Nyugdíjas hírekGrafit Public   
  

Farsangi meghívó 
 

Szerkesztőség: 
Fülei Hírmondó 

 8157 Füle 
Széchenyi utca 42. 

 Február 28-án du. 16 órakor 
mindenkit szeretettel vár a 

Nyugdíjas Klub  

 
Támogatók: 
Füle Község  

Önkormányzata 
Barátfüle  a Művelődési Házba. Egyesület 

Farsangi műsor és tombola! 
 

Fülei Hírmondó                                                  2  2009  TÉL 
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Jézus mondja: „Én vagyok a jó 

pásztor, és a jó pásztor életét adja 
a juhokért.” 

 
Szeretettel köszöntöm az Olvasót a 
János Evangéliumában olvasható 
igével. Jézus Krisztus úgy 
mutatkozik be az embernek, mint 
aki szabadítója és megváltója 
ennek a világnak, és az ő vezetését 
kínálja mindannyiunk számára. Ez a 
vezetés azért különleges, mert 
életre vezet, azaz célba juttatja a 
vezetettet. Jézus az ő váltságműve 
által az örök életre juttatja el a 
benne hívőt. Ugyanakkor már e 
földi életben tanít, és irányt mutat, 
hogy boldog és kiegyensúlyozott 
életet élhessünk. Engedjük hát, 
hogy a Szentlélek végezze 
bennünk az ő építő munkáját, és 
tudjunk egyre többen a jó pásztor 
hangjára hallgatni. 
Az evangéliumi gondolatok után 
szeretnénk tájékoztatni az 
Olvasókat a következőkről: 2009. 
február 22-én lelkészválasztó 
közgyűlést tartunk az istentisztelet 
után. Erre az alkalomra szeretettel 
hívjuk és várjuk a választójoggal 
rendelkező gyülekezeti tagokat. Az 
elmúlt időszakban felmerült a 
Széchenyi utca 70. szám alatti 
parókiaépület eladásának kérdése. 
A presbitérium úgy határozott, hogy 
el kell kerülni az ingatlan 
értékesítését, amennyiben ez 
lehetséges. Ezért nyilvános 
adakozást hirdetünk, amelynek 
során konkrét céladományok 
felajánlását reméljük. Ezek az 
adományok kizárólag az épület 

életveszélyessé vált hibáinak 
kijavítását szolgálják. A 
felajánlásokat 2009. december 31-
ig gyűjtjük. Tisztelettel kérjük, hogy 
akik tehetik, adományukkal az 
egyházközség pénztárosát, vagy 
gondnokát keressék fel. 
Örömmel tájékoztatjuk arról is az 
Olvasót, hogy a 2009. év a 
magyarországi református 
egyházban Kálvin János éve. 
Ebben az évben szeretnénk újra 
felidézni a kálvini hagyományokat, 
és azokat beépíteni gyülekezetünk 
életébe. A Kálvin év keretében 
május 22-én Alkotmányozó Zsinat 
lesz Debrecenben, ahova 
szeretettel várnak minden magyar 
reformátust. Erre az alkalomra 
szeretnénk buszos kirándulást 
szervezni. Részvételi szándékukat 
a lelkészi hivatalban jelezhetik. 
Még egy közeli időben esedékes 
programra hívjuk fel a figyelmet: 
március 7-én, szombaton 14 órakor 
Tácon egyházmegyei 
asszonykonferenciát tartanak, 
ahová szeretettel várnak minden 
érdeklődőt. 
Azzal a reménységgel zárjuk 
sorainkat, hogy a 2009. évben 
növekedhetünk mindannyian a 
hitben, a reményben és a 
szeretetben. 
 
Áldás, békesség!  
 
A Fülei Református Egyházközség 
nevében:  
                       
                      dr. Kovács Zsuzsanna 
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A Római Katolikus Egyház hírei 

 
Az elkövetkezendő hónapokban kezdetét 
veszi templomunk felújítása. A tavalyi év 
végén sikerült benyújtanunk a műemlék 
épületek felújítására kiírt pályázatot is. 
Reméljük, hogy a beküldött pályázati 
anyag alapján egy nagyobb összeget 
nyerünk, mely az építési költségekhez 
nagymértékben hozzájárulna. 
Advent utolsó vasárnapján nyitottuk meg a 
plébánián azt a kiállítást, amelyet régi 
imakönyvekből és fényképekből állítottunk 
össze. A kiállítás megtekinthető volt 
szilveszterig, és nagy érdeklődés kísérte. 
Az elmúlt időszakban lezárult a 
képviselőtestület megújítása, és február 
hónapban sor kerül az első 
képviselőtestületi ülés megtartására. A 
testületben többféle korosztály, férfiak és 
nők egyaránt képviselve vannak. A 
képviselőtestület tanácsadói joggal 
rendelkezik.  
2009. február 14-i kezdettel minden hónap 
második szombatján keresztény családok 
találkozóját szervezzük meg, melyre 
szeretettel várjuk a családokat. Célunk, 
hogy felhívjuk a figyelmet a család 
értékére és szükségességére, mely 
elengedhetetlen feltétele a gyermek 
egészséges személyiség fejlődésének és 
a felnőttek kiegyensúlyozott, harmonikus 
életének. 
A gyerekeknek kéthetente a 
sportcsarnokban van lehetőségük 
mozgásra és játékra, március végén pedig 
más plébániák fiataljait hívjuk meg egy 
foci- és asztalitenisz bajnokságra. Minden 
második szombaton a plébánián 
gyűlhetnek össze a fiatalok egy kis 
kötetlen együttlétre. Társasjátékok, 
könyvek, kártya, biliárd, csocsóasztal áll 
rendelkezésükre, hogy kulturált 
körülmények között töltsék szabadidejüket.   

A nagyheti szertartások  rendje: 
nagycsütörtök Polgárdiban, 

nagypéntek Kőszárhegyen, a 
nagyszombati szertartás pedig Fülén. 

 A szertartások kezdetének időpontjait a 
templom kapujára kifüggesztjük.   

                                                                                                                                               
Barta Tibor plébános                                                                                        

Tóthné Papp Krisztina hitoktató 
           

Iskola hírei - 2009 tél 
 
2009. január 16-ával zárult a félév 
az iskolában. Ezt követően 
lezajlódtak az osztályonkénti szülői 
értekezletek.  
A nyolcadikos diákok januárban 
számot adtak tudásukról, közös 
írásbeli felvételi vizsgát tettek. 
Február 20-án tartják a farsangi 
mulatságot külön az alsó és a felső 
tagozatnak. 
Március 13-án délután faluünnepély 
keretében emlékezés az 1848-as 
március 15-i eseményekre, majd 
koszorúzás az emlékműveknél. 
Március 30-tól április 3-ig iskolahét 
keretében nyílt nap a szülők 
számára, változatos és érdekes 
csapatprogramok a diákok részére. 
Az iskolahét programjaira mindenkit 
szeretettel várnak! 
Folyamatosan zajlanak az iskolai és a 
levelezős tanulmányi versenyek, 
melyek május elején fejeződnek be. 
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Szülői Munkaközösség jelentése 
 

A 2008/2009-es tanévben is tovább 
működik az iskolában a szülői 

munkaközösség. 
Különféle programokkal kedveskedünk a 

diákoknak. 2008 októberében kezdődött a 
munka, sportnapot tartottunk a 

gyrekeknek. Novemberben diszkót 
szerveztünk a szülők és  a község számára. 

Nagyon jól érezték magukat azok, akik 
eljöttek, itt szeretném megköszönni a 
szülők segítségét és a pártolójegyek 

vásárlását. 
Decemberben az iskolába ellátogatott a 

Mikulás. 
 A 2009-es évre is vannak teendőink: 

pl. számháború, pedagógusnap, diszkó. 
A nyolcadikasoknak kívánjuk, hogy sikeres 

legyen a felvételi az általuk választott 
iskolába. 

 
Kovács Attiláné 

 SZM vezető 
 

 

FÜLEMÜLE ÓVODA HÍREI 
 
Óvodánk neve: 
 
Óvodánk  kérésére  Önkormányzatunk 
Képviselő‐testülete  őszi  testületi  ülésén 
elfogadta,  hogy  a      Napközi  Otthonos 
Óvoda  neve  „FÜLEMÜLE”  ÓVODA  
legyen.  Így  óvodánk  ezentúl  ezt  a  nevet 
viseli. 
  
Személyi feltételek: 
 
Személyi  feltételeinkben változás  történt. 
2008.december  30‐ával  Gubicza  Józsefné 
élelmezésvezetőnk  nyugdíjba  ment. 
Állását megpályáztattuk,  és  a  beérkezett 
pályázatok  elbírálása  után  Vasné  Papp 
Bernadett  tölti  be  ezt  az  állást  2009 
januárjától. 
 

Gyermekek létszámának alakulása: 
 
Novemberben  és  januárban  2 
kiscsoportossal  bővült  létszámunk.  Név 
szerint:    Szűcs  Ábelt  és  Cséza  Dávidot 
köszönthettük óvodánkban. S hamarosan 
még 3 kisgyermek várható.  
 
Programjaink: 
 
Február utolsó hetében tartjuk a „farsangi 
hetünket”. Hagyományainkhoz  híven  ez 
a hét az átalakulások és átváltozások hete, 
különféle  programokkal:  jelmez 
csereberélések,  felvonulások,  farsangi 
játékok‐vetélkedők,  tánctanulás,  táncolás, 
télűzés hangszerekkel. Ezen kívül még 2 
„bohóc”  is  szórakoztatni  fogja  majd  a 
gyerekeket. 
 
Március  elején  pótoljuk  a  nagycsoportos 
szülőknek  a  februárban  elmaradt  szülői 
értekezletet.  Még  ebben  a  hónapban 
Áprily  Géza  ”tavaszi”  zenés  műsorral 
kedveskedik  a  gyerekeknek,  és  március 
végén jön a fényképész is. 
 
Április  végén  vagy  május  elején 
kirándulást szervezünk a gyerekeknek. A 
helyszínt még a szülőkkel egyeztetjük. 
Május 11‐én és 12‐én 8 órától 15 óráig lesz 
az új gyermekek beíratása. 
Még  májusban  ellátogatunk  a 
nagycsoportos  gyerekekkel  az  iskolába, 
és  szeretettel  várjuk  mi  is  az  oviba  a 
leendő elsős tanító nénit. 
Május  utolsó  hetében  az  „Óvodahéttel” 
záródik  nevelési  évünk.  Gyereknappal 
kezdjük,  és  a  nagyok  búcsúztatásával 
fejezzük  be,  ezután  kezdődik  az  óvodai 
nyári élet. 
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         Egy kis bátorító a műsorvezetőnek! 
 

 
 
             „Görög” táncház csárdás módra 
 
 

 
 
        A macskanő lélegzetelállító mutatványa 

 
 
                        Tinik az osztályban 
 

 
 
        A halevő a szálkával megfulladás előtt 
 

 
 
            Egy vámpír esete az egerekkel 
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         Japán hangulat: szumó & gésa 
 

 
 
                  Így mulat az IFI Klub 
 

 
 
                    Mozgalmas finálé 
 
 
 

Füléről Fehérvárra 
 
2009 januárjában a székesfehérvári Gárdonyi 
Géza Művelődési Házban mutatkozott be 
munkáival Berényi Hajnalka. Látványos 
farsangi álarcait jól ismerik a település lakói, 
hiszen a Barátfüle-farsangok rendszeres 
„résztvevői” ezek a maszkok. Vidám 
színeikkel jókedvet sugároznak. 
A kiállítás megnyitóján Hambalgó Bernadett 
és Sipos Andrea fuvolajátékában 
gyönyörködhetett a népes közönség.  
Az álarcok azóta hosszabb útra indultak: 
Esztergom után Budapesten is 
bemutatkoztak. 
 
 
 

 
 
       Verssel, zenével nyílt meg a kiállítás 
 

 
 
                    „Tavasz közeleg!” 
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Gyermekjóléti szolgálat 
ügyfélfogadási rendje: 
 
2008 őszétől a szolgálatot Thury 
Rita látja el. 
Fülén szerda 10 - 12 
 
Polgárdin hétfő 8 - 11.30 
                  kedd 13 -15.30 
                  szerda 8 -11.30 
                  csütörtök 13 -15 
 

 
Felhívás: 
 
Dr. Lengyelfi Zsuzsanna 
gyermekorvos kérése, hogy a 
kedves betegek a rendelési idő 
kezdetére érkezzenek, mivel a 
jelenlévő páciensek kezelése után a 
doktornő nem várakozik tovább. 
Továbbá szerdai napon a 
rendelőben tanácsadás folyik, tehát 
egészséges kisbabák és 
kisgyermekek várakoznak a 
váróban, ezért beteg gyermeket 
csak sürgős esetben, a tanácsadás 
végére hozzanak a rendelőbe. 
Köszönjük. 
 
 
 
Kiegészítés:  
 
A Fülei Hírmondó őszi számában, 
az iskolai hírekben hiányosan jelent 
meg a 2008-ban végzett diákok 
névsora. A felsorolásból kimaradt 
Kovács István. Természetesen neki 
is sikeres középiskolás éveket 
kívánunk!  

                GALÉRIA 
 

 
 
          Közös karácsony a templomban 

 

 
 

Farsang a suliban 
 
 

FELHÍVÁS!!! 
2009‐ben a Fülén működő civil 
szervezetek közös kiállítást 

szerveznek a település 1000 éves 
évfordulója alkalmából. 

Kérjük, ha bármilyen különleges 
hobbija, gyűjteménye van, vagy 
ismer olyan helybelit, akinek 
munkáit érdemes lenne 

megismernünk, jelentkezzen a 2. 
oldalon lévő telefonszámon! 
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