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80. születésnapját ünnepelte

Bakó József , Berényi Lajos
és Olé Sándor
családja körében.
Sok szeretettel köszöntjük Őket,
kívánunk további jó egészséget
és sok boldogságot!
Anyakönyvi hírek

Két újszülöttet köszönthetünk községünkben:
DÖMÖTÖR ANNÁT
( született: 2008.02.03-án)
és
DUKAI ÁKOS PÉTERT
(született: 2008.02.08-án)

Nekik és Szüleiknek is sok szeretettel
gratulálunk!
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AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÓJA

Fülei Hírmondó
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-

Közeleg a tanév vége!
Iskolai események:
-

-

-

-

-

-

-

Február 8-án volt a farsang : az alsósok
délután játékos vetélkedőn vehettek részt,
a felsősök pedig egy táncos estét
tölthettek el a farsang jegyében.
Március 14-én községi ünnepélyt tartottak
az iskolások megemlékezve nemzeti
ünnepünkről,
majd
ezt
követően
megkoszorúzták a hősi emlékműveket.
Április 11-én és 15-én volt az első
osztályosok beiratkozása. 8 kisdiák kezdi
meg majd szeptemberben a tanévet.
Április 14-én Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó
Találkozó
volt
Székesfehérváron a Barátság Házában.
Iskolánkat a drámások csoportja 15 fővel
képviselte,
színjátékukkal
bronz
minősítést értek el.
17-én 5 fő vett részt a kirendeltségi
katasztrófa- versenyen az
általános
iskolás korosztályban.
19-én a Megyei Honismereti Vetélkedőn 3
fő képviselte iskolánkat.
22-én
a
föld
napján
országos
szemétgyűjtési akcióban vettek részt a
tanulók.
Április 12 – 26. közt iskolahetet tartottak
az intézményben. Hétfőn fogápolási és Mi
történik
velem?
címmel
előadást
hallgattak a gyerekek. Kedden volt a
szemétgyűjtés a község utcáiban.

-

Szerdán délelőtt nyílt tanítási órák,
délután bűn- és balesetmegelőzési
előadás volt. Csütörtök délelőtt szintén
nyílt
tanítás
volt,
délután
pedig
táplálkozási
és
elsősegélynyújtási
előadás. Pénteken az egész heti
csapatversenyek
összesítése
és
eredmény- hirdetése zajlott, valamint
TOTÓ-kitöltés
a
heti
előadások
anyagából. A nap végén minden tanuló
„vitamincsomagot” kapott. A rendezvény
támogatói voltak: Sárosdi Brigitta, Matus
Krisztián, Béke Tiborné és Cerbona Zrt.
26-án
szombaton
a
Szülői
Munkaközösség
szervezésében
számháború zajlott a lőtéren, majd
szalonnasütéssel és szabadtéri játékokkal
zárult a hét.
Április végére minden 8. osztályos tanuló
megkapta a felvételi eredményét. Mind a
8 fő felvételt nyert gimnáziumba illetve
szakközépiskolába.

További programok:
-

-

május
16-án
iskolai
kirándulás
Visegrádra.
Májusban
zárulnak
a
levelezős
tanulmányi
versenyek
németből,
történelemből és matematikából.
Júniusban zajlanak az év végi vizsgák.
14-én ballagás és tanévzáró ünnepély.

2008/2009-es tanévre szóló tankönyvek
árusítása
augusztus
végére
várható.
Tanévnyitó ünnepély és első tanítási nap
2008. szeptember 1.

IFI KLUB PROGRAMJIRÓL
Tavasszal a fiatalok részt vettek a
környékbeli rendezvényeken (Sárrét
Fesztivál, Kőszárhegyi Hegymenet ).
Most a nyári borgátai nyaralásukat
szervezik, hiszen a vakáció nemsokára
elkezdődik, a diákok számára a pihenés
ideje következik.

Fülei Hírmondó
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ÓVODA

A leendő óvodások beíratása május
19-én és 20-án lesz 8 órától 15 óráig.
A hagyományos „ÓVODAHÉT”
május 26-tól 30-ig tart. Erre az alkalomra
ismét külön szeretettel hívjuk a leendő
óvodásokat
szüleikkel,
hogy
ismerkedjenek
az
intézménnyel,
a
gyerekekkel és munkánkkal. A programok
a következők lesznek: légvár, bábelőadás,
Fit-Ball bemutató, néptánc, kézműves
tevékenység, sportjátékok.
Évzáró és a nagycsoportosok
búcsúztatása május 30-án, pénteken
délután lesz.
Nyári óvodai élet júniusban. Július
és augusztus hónapban az óvoda zárva.

Február végén szülői segítséggel,
autókkal
elvittük
óvodásainkat
Kőszárhegyre a Művelődési Házba, ahol
Gryllus
Vilmos
zenés
előadását
„Maszkabál” címmel nézhettük meg. A
gyermekek
igazi
zenei
élményben
részesülhettek. A dalok olyan tetszést
arattak a gyerekek körében, hogy azóta
már többször is kérték, hogy a CD-t
hallgassuk meg.
Márciusban
vásároltunk
az
óvodának TV-t egy kombi videomagnót és
DVD-lejátszót, illetve egy CD-s magnót - a
szülői segítséggel nyert - PHILIPS
pályázati pénzösszegből. Így rossz idő
esetén játék mellett rajzfilmeket is
nézhettek a gyerekek, melyeket ők hoztak
be. Így többek között „Mackó testvért,
Magyar népmeséket, Kukori Kotkodát,
Vízipók Csodapókot és hasonló meséket.
Az ősszel nyert eszközfejlesztési
pályázaton az ütéscsillapító burkolatot
most tavasszal helyezték le az udvari
játékok alá, köré. A munkálatokat a
karbantartó és néhány közhasznú munkás
végezte.
A szülőkkel tervezzük az udvari
játékok festéssel történő felújítását.
Május hónapunk igen mozgalmas
lesz az idén is. Kezdődik az anyák
napjával, majd a nagyok várják a leendő
tanító nénijük látogatását, illetve az
iskolába induló gyerekek ismerkedhetnek
egy kicsit az iskolával, tanító nénikkel. Mi
felnőttek ellátogathatunk egy nyílt napra
vagyis órára az első osztályba, megnézni a
volt óvodásainkat, hogyan birkóztak meg
az iskola első lépcsőfokával.
Ebben a hónapban megyünk
fogászati
szűrésre,
ellátogatunk
a
tájházhoz és a könyvtárba is.
Kirándulni Zamárdiba megyünk,
egy nyilvános tengeri akváriumot nézünk
meg, és felmegyünk a kilátóhoz.

Fülei Hírmondó

NYUGDÍJAS KLUB
Március 10-én a polgárdi Művelődési Ház
irodalmi estjén vettek részt a klubtagok,
melyet Wass Albert születésének 100.
évfordulója alkalmából szerveztek.
Április 6-án Gunarasra és Dombóvárra
kirándultak, megtekintették a Fekete
István Múzeumot.
Április 12-én a csajági Kulturális
Seregszemlén képviselték a települést.
Április 12-én részt vettek a szemétszedési
akcióban.
Április 26-án a jenői nyugdíjasokat látták
vendégül.
Jelenleg
május
24-ig
kiállításon
mutatkozik be 6 ügyes kezű kézimunkázó
Polgárdiban a Művelődési Házban.

Május 24-én Csopakra készül a Klub a
Bornapokra.
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REFORMÁTUS KRÓNIKA

fesztivál
jellegű
program
lehetőséget
kínál
a
kikapcsolódásra. Jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet.
Részletes információ: www. Rend-s.hu.

Szeretettel köszöntöm az Olvasót!

2008. július 7-12 között Nagybörzsönyben
tartjuk
a
hagyományos
gyülekezeti
és
hittantáborunkat.
Kicsiket,
nagyokat,
időseket,
fiatalokat, családokat hívunk erre a hétre, amely jó
alkalom a lelki feltöltődésre. Sok játék, túra, nevetés és
reménység
szerint
bőséges
lelki
táplálék
vár
bennünket!

Istennek vagytok szántóföldje. (I. Korinthus 3,9)
Isten szántóföldje az emberi lélek. Milyen csodálatos
ez! A lelki munka mindig Isten műve, mi csak
napszámosok és segédmunkások vagyunk abban.
Aki közülünk plántál vagy öntöz, senki és semmi, az
Isten minden, aki a növekedést adja. Ő lazítja fel a
talajt.
Kezébe
veszi
a
szenvedések
és
nyomorúságok, külső és belső bajok ekéjét, feltöri
vele a szívek kérges felületét, hogy a mag mély
gyökeret ereszthessen. Idővel learatja, kicsépeli,
majd malmában megőrli a magot. Nem azért, hogy
megsemmisítse, hanem hogy ízes kenyér legyen
belőle (Ézs 28, 24-28). Micsoda türelem ez Isten
részéről! „Csak bűneiddel terheltél, vétkeiddel
fárasztottál engem." Ebben a munkában Isten nem
„legyen" szavával dolgozik, mint a teremtéskor.
Akaratot adott az embernek. Ez az akarat gyakran
akaratosságban és dacban jelentkezik, úgy, hogy

Istentiszteleti
alkalmakat
a
megszokott
időben, vasárnap fél tízkor tartunk. Hívjuk és
szeretettel
várjuk
minden
alkalmunkra!
Áldás,
Békesség! Istennek dicsőség!

A Római Katolikus Egyház hírei
Örömmel tájékoztatjuk a híveket és a település
minden lakosát, hogy a templom felújítása hamarosan
elkezdődik. Amint legutóbb említettük, a felújítás terveit és
költségvetését benyújtottuk a püspökségre, ahonnan 7 millió
forintos támogatást kaptunk. Ezen kívül két pályázatot is
beadtunk, egyiket a Nemzeti Kulturális Alapprogram, a másikat
pedig a Wienerberger cég írta ki műemlékek felújítására. A
Megyei Közgyűlés 200 ezer forintot ajánlott fel a plébánia
vizesblokkjainak korszerűsítésére. Kérjük a falubelieket, hogy
akinek bármilyen hasznosítható építőanyaga van, ajánlja fel a
templom és a plébánia épületének felújítására.

Isten kénytelen így kiáltani: „Kiterjesztém kezeimet
egész napon a pártos nép után" (Ézs 65, 2). Szeretné
megragadni teremtményét, az azonban elhúzódik előle.
Istennek sok harcába kerül, míg a megkeményedett
szívű ember hajlandó alárendelni neki a maga akaratát.
De milyen vigasztaló viszont, amikor ezt mondhatjuk:
az Úr munkája ez bennünk. Sokszor elcsüggedünk,
mikor hiányosságainkat látjuk. Belső életünkben nem
látunk haladást és csak kevés gyümölcsöt, vagy éppen
semmit. Ilyenkor szinte elvész minden bátorságunk. De
micsoda áldás, mikor ilyen körülmények között is
elmondhatjuk: az Úr munkája ez s Õ majd véghez is
viszi.
Hagyom, hogy még többet munkálkodjon bennem,
hiszen annyiszor beleszóltam már munkájába és
magam akartam dolgokat megvalósítani. Most már
nem akarok más lenni, mint agyag az Úr kezében. Ő
formál engem, és amit ő elkezd, azt be is fejezi.
De arról a nagy felelősségről se feledkezzünk meg, ami
abból következik, hogy Isten munkálkodik bennünk.
Ellenszegülünk
neki
és
Szentlelkének,
amikor
mégiscsak minden a régiben marad nálunk. Hányszor
keresztezzük Isten szándékait! Szívünk vadonjából ő
Édent akar varázsolni. Nosza, igyekezzünk ezen mi is,
és ne sajnáljuk azokat a gyomokat kiirtani, amiket ő
mutat nekünk. Igéjének drága magja hadd hulljon
szívünk mélyébe, hogy ott teljes szépségében
kibontakozzék. Van-e ennél nagyszerűbb, mint az olyan
szív, mely gazos parlagból Isten kertjévé lett? Hadd
magasztalja a mi életünk is Isten kezének munkáját!
Carl Eichhorn meditációját idéztem a fenti sorokban,
remélve, hogy ez lelki kenyér, megerősítés lehet
mindannyiunk számára.
A Református Egyházközség
szeretnék rövid tájékoztatást közreadni:

Az elmúlt időszakban is hívtuk a gyerekeket és a
felnőtteket különböző plébániai programokra. Nagyböjti
időszakban Tibor atya péntek esténként filmvetítést tartott a
fiataloknak a plébánián. Húsvéthétfőn Zánthó Ricsi, Tóth Eszter
és Kovács Angi filmes vetélkedőt szerveztek, utána pedig
zenés, játékos program következett, ami péntek esténként
folytatódott. Kristóf is szervezett egy kellemes estét, ahol a
gyerekeken kívül felnőttek és családok is részt vettek.
Vetélkedők, rövid jelenetek, tánc garantálta a jó hangulatot.
A fiúkból focicsapat alakult, a tornacsarnokban
edzettek heteken keresztül. A meccs végül elmaradt,
kárpótlásul a balatonfűzfői bobpályára mehettek el. Mivel a
mezek is elkészültek, ezért tervben van, hogy meghívjuk más
egyházközségek csapatait egy bajnokságra.
Április 20-án kézműves foglalkozást tartottunk a
plébánián,
melyet
szeretnénk
havi
rendszerességgel
megismételni. Csapóné Zsuzsa munkájával és nagyon sok
alapanyaggal járult hozzá a tartalmas délutáni programhoz.
Köszönetet mondunk a segítségért és támogatásért Bakóné
Sárika néninek, aki gyöngyöt fűzött a gyerekekkel, Schumann
Attilánénak és Nagyné Tippel Mártának.
Végül két programról szeretnénk még tájékoztatást
adni. A tavalyihoz hasonlóan ismét gyermeknapot szerveznek a
polgárdi plébánián, ahova a fülei gyerekeket is átszállítjuk. Az
Úrnapi szertartásra és körmenetre viszont Fülén kerül sor a
három település (Füle, Polgárdi, Kőszárhegy) részvételével.
Mindegyik településnek külön sátra lesz, amit feldíszíthetnek.

programjairól

Szeretettel
programjainkra:

2008.
június
20-22
között
kerül
megrendezésre a REND (Református Egyházi Napok
Dunántúlon) Komáromban, az Erőd területén. Ez a

Fülei Hírmondó

várjuk

a

község

minden

lakóját

Barta Tibor plébános
Tóthné Papp Krisztina hitoktató

6

2008 TAVASZ

SÁRRÉT FESZTIVÁL ÉS MAJÁLIS
NÁDASDLADÁNYBAN

Délután aztán sorra mutatkoztak be a
települések. Vidám, énekes, táncos
produkciók követték egymást.

2008. május1-jén rendezte meg 1.
alkalommal a SÁRRÉT FESZTIVÁLT és
MAJÁLIST a Sárrét 8 települése.
Rézfúvósok és mazsorettek vezették a
látványos felvonulást a főzőhelyek és a
színpad helyszínére.
Délelőtt a sporté volt a főszerep, míg a
kondérokban rotyogtak a finom falatok.

A
rendezvény
zárásaként
Nádasdladány „átadta a stafétabotot”
Úrhidának. A rendezvényt szeretnék
hagyománnyá tenni, s minden évben
másik településen megrendezni.
Jó hangulatú harmónikaszóra ért
véget a nap.

Ezalatt sétakocsikázásra indulhattak
az érdeklődők a Nádasdy-kastély
udvarába, de a legbátrabbak akár lóra
is pattanhattak.

Fülei Hírmondó

VISZONTLÁTÁSRA ÚRHIDÁN!
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CIVIL KAPCSOLATOK
Nemzeti ünnepen
Füleken

Az Együtt Kőszárhegyért
Egyesület
meghívására
részt
vettünk azon a rendezvényen,
melynek célja, hogy a közvetlen
környezetünkben
található
természeti értékek védelmére
felhívja figyelmünket. Meg kell
ismernünk
értékeinket,
s
vigyáznunk kell rájuk, hisz ki más
is tenné ezt?

Március 15-ét ismét Füleken
töltötte küldöttségünk. Idén két
napra invitáltak bennünket füleki
barátaink. 14-én részesei voltunk
az
ünnepi
műsornak
és
koszorúzásnak,
15-én
pedig
látogatást tettünk a várban és a
Helytörténeti Múzeumban, ahol a
felvidéki
kézművesek
húsvéti
kiállítását tekintettük meg.

KŐSZÁRHEGYI TÚRÁN

Fülei Hírmondó
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