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A FÜLÉN MŰKÖDŐ CIVIL
SZERVEZETEK
KIÁLLÍTÁSA

FÜLEI MOTOROSCLUB

FÜLEI NIMRÓD VADÁSZTÁRSASÁG

FÜLEI FIATALOK BARÁTI KÖRE

FÜLEI NYUGDÍJAS KLUB

BARÁTFÜLE KULTURÁLIS ÉS
SZABADIDŐS EGYESÜLET
FÜLEI FUTBALL CLUB
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A
kiállítások
megnyitója
után
ki-ki
rácsodálkozhatott, milyen sokszínűek a fülei
emberek. A civil szervezetek és egyházak
mellett ügyes kezű asszonyok gyönyörű
kézimunkáin ámulhattunk, s néhány lelkes
gyűjtő mutatta be gyűjteményét.

Ökumenikus áldással kezdődött az ünnep.

Az általános iskolások jókedvű műsora

Lelkes ovisok versekkel és kiállítással.

A Nyugdíjas Klub nótás barangolásra hívta a
vendégeket Magyarország tájaira.

Fülei Hírmondó
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Településünk neve a középkori és újkori
dokumentumokban csak mint Füle szerepel. Az Erdőmegkülönböztető melléknév későbbi keletű. A magyar
helynevek magyarázata szerint az összetett nevek későbbiek,
mint az egyszerűek, amelyek körülbelül a X-XII. században
keletkeztek.
Karácson Béla, falunk egykori lelkipásztora, az
erdőfülei református egyházközség történetét feldolgozva, egy
1898-as, a székelyek eredetéről szóló, értekezés alapján azt
állítja, hogy a székelyek, mint az avarok maradványai a
tulajdonképpeni Magyarország területéről költöztek Erdélybe
és a mai szálláshelyükre érkezve megtartották a már előzőleg
kialakult falu elnevezését.
„A
székelyföldi,
dunántúli
és
tiszántúli
helységneveknek ily nagy számú egyezése, nem lehet a
véletlen műve, hanem annak történeti okának és alapjának kell
lenni. A székely népnek ily értelmezésű származtatása, igen
sok székelyföldi helység eredetét is megmagyarázza, mely
szerint tehát Füle lakói egykor a Dunán túl éltek, Fehérmegye
nyugati részén: Füle és Kis-Füle községek környékén, a
Bozsok és Riki puszta közelében”. (Karácson Béla: Az
erdőfülei református egyházközség története)
Kedves füleiek! Lehet, hogy nemcsak baráti, de
testvéri szálak is fűznek egymáshoz? Akárhogy legyen is, ez
az 1000 év hirdesse a bizonyosságot, hogy hisszük: sok-sok
év multán is lesznek falvainkban, akik magyarul énekelnek és
imádkoznak. Hirdesse mindannyiunknak, hogy a
mi
hivatásunk
az,
hogy
megőrizzük
anyanyelvünket,
megerősítsük és mindannyiunk megtartó otthonává tegyük
szülőföldünket.
Magyarok vagyunk. Vetett akárhová sorsunk,
húzhattak
bármilyen
határt
közénk,
mi
érezzük
felelősségünket, tudjuk kötelességünket: MEG KELL
MARADNUNK!
A Szózat soraival zárom beszédem:
„Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.(...)
A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.”

A Sárrét üdvözletét hozták el a szabadbattyáni
néptáncosok.

Baráti tisztelettel,

Balázsi Dénes
Bardoc és Erdőfüle községek polgármestere

Egy születésnapról nem hiányozhat a szülinapi
torta! Hamar elfogyott mind a 200 szelet!
„Boldog születésnapot, kívánjuk, hogy legyen
még sok ilyen szép napod!”

Válogatás a vendégkönyv üzeneteiből:
„Nagyon örültünk, hogy a múltidéző, jelenkort ábrázoló
1000 éves évfordulón részt vehettünk. Sok érdekességet
láttunk és hallottunk
a
Falu életéről! Kívánjuk,
hogy ez a szép település őrizze és ápolja hagyományait.

BALÁZSI DÉNES, ERDŐFÜLE POLGÁRMESTERE
LEVÉLBEN KÖSZÖNTÖTTE FÜLE LAKÓIT

„Nagy örömmel fogadtuk a meghívást. További sok 1000
évet kívánunk:
Fülesd község képviselői

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Bardoc község Polgármesteri Hivatala és Helyi
Tanácsa, valamint minden erdőfülei lakos nevében szeretettel
köszöntöm mindannyiukat Füle első írásos említésének 1000
éves évfordulója alkalmából.
Ezer év. Milyen természetes kiejteni ezt a két szót
és mégis mennyi mindent hordoz magában! Talán nem is
vagyunk képesek arra, hogy átgondoljuk, átéljük ezer év
történéseit. Mert jelentett ez az időszak örömöt, jólétet,
keserűséget, kínt, háborúkat és békét. De jelent mindenekelőtt
kitartást, összefogást valamint hitet a múltban és jövőben.
Erdőfüle
történetét
olvasva,
érdekes
feljegyzésekre bukkantam.
Erdőfüle legkorábbi ismert írásos emléke 1540-ből
való.

Fülei Hírmondó

„Örülünk, hogy Veletek tölthettük ezt a szép napot Füle
1000 éves évfordulója alkalmából. A további ezer évhez
jó egészséget, sok sikert és hűséges barátokat:
Fülekiek
„Sok születésnapokat vígan megérhess
Napjaidat számlálni ne légyen terhes
Az ég harmatja szívedet újítsa
Áldások árja házadat elborítsa.”
Sárrét Néptáncegyüttes
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és a mellékhelyiség járólapozását, az udvar
rendbetételét, a nagyterem előtti előtető
javítását és a kerítés felújítását falubeli
emberek önkéntes munkával végezték. Ezúton
is szeretnénk megköszönni tevékenységüket,
és nagyon örülnénk, ha rendszeresen
üdvözölhetnénk őket közösségünkben.
Képviselőtestületünk minden hónap első
keddjén ül össze, ahol megbeszéljük az
elkövetkezendő időszak terveit, kiosztjuk a
feladatokat. A képviselőtestület világi elnöke
Németh Sándorné; az egyházadó szedésének
szervezését Toldi Miklós vállalta; a műszaki
dolgok felelőse Fischer Roland; Tóth Józsefné
felel a templom felügyeletéért; az udvar
rendezését Gévai Szabolcs végzi; a temető
Pinczés István felügyelete alatt áll; az aktuális
szervezési feladatok felelősei Bakó József,
Csapóné Máthé Zsuzsanna, Papp Ferencné;
Spányi Antal megyéspüspök megbízásából
Barta Tibor plébános mellett lelkipásztori
munkatársként tevékenykedik Tóthné Papp
Krisztina. A képviselőtestület döntése alapján
az egyházadó 2009. évtől személyenként az
éves jövedelem 1 %-ára, minimum 2000
forintra módosult. Az egyházközség területén
szeretnénk lehetőséget adni a betegeknek az
otthonukban
történő
rendszeres
szentáldozásra. Kérjük, hogy akinek igénye
van rá, jelezze a plébánián.
Egyházközségünk fontos eseménye a
templom búcsúja, melyet június 27-én
tartottunk. Meghívott vendégünk volt Balogh
Ibolya, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, aki
sajnos nem tudott eljönni. 17 órai kezdettel
Barta Tibor atya megáldotta a temetőknél
felállított új falutáblát. 18 órakor Molnár
Károly nyugalmazott esperes, a falu szülöttje
mondott szentmisét. Ezt követően a
templomkertben szeretetlakomára és egy kis
közösségi együttlétre vártuk a falu minden
lakóját. Örömmel tapasztaltuk, hogy nagyon
sokan eljöttek, és az eső ellenére egy nagyon
szép délutánt töltöttünk együtt. Köszönjük
mindenkinek, aki bármilyen módon részt vett
a program szervezésében és lebonyolításában.
Barta Tibor plébános
Tóthné Papp Krisztina
lelkipásztori munkatárs

A Római Katolikus Egyház
hírei
Az elmúlt időszak fontosabb eseményei közé
tartozik Füle település 1000 éves évfordulója
alkalmából templomunkban tartott ünnepi
megemlékezés. Az alkalmat felhasználtuk
arra, hogy egy emléklap átadásával
köszönetünket fejezzük ki a nyugalomba
vonult képviselőtestületi tagoknak, akik sok
éven
keresztül
szolgálták
áldozatos
munkájukkal az egyházközséget. Barta Tibor
plébános emléklapot nyújtott át a község
önkormányzatának is a temető és a plébánia
környezetének
rendbetételéhez
nyújtott
segítségért. Az emléklapot Gubicza József
Polgármester Úr vette át. Az ünnepi
alkalomra Szamos Iván grafikus által tervezett
emléktárgyak (kulcstartók, kitűzők, pólók) a
plébánián továbbra is megvásárolhatók. A
befolyt összeget a templom felújítására
fordítjuk.

Június 7-én két gyermek járult első
alkalommal szentáldozáshoz. A szentségek
kiszolgáltatása az egész közösség ünnepe, ezt
fejezte ki a hívek hónapokon át végzett imája
a gyermekekért, és a felajánlott sütemények,
amit
az
elsőáldozás
után
közösen
fogyasztottunk el.
Az idei nyáron is várunk csoportokat a fülei
plébániára. A vendégek méltó fogadására a
múlt nyáron elkezdett felújítás folytatódott, a
plébániaépület sok falubeli ember fáradtságos
munkájának köszönhetően ismét szépült. A
hátsó terem szigetelését, a konyha és a
fürdőszoba javítását és meszelését, a folyosó
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adománygyűjtésbe kezdtünk ebben az évben.
Év végéig várjuk a felajánlásokat azoktól,
akiket Isten Lelke adakozásra indít, és
szívügyüknek érzik a parókia épületének
megmentését.
Kérjük
azonban,
hogy
imádkozzanak
is
azért,
hogy
ez
megtörténhessen!
Minden
alkalmunkra
szeretettel
hívjuk a Testvéreket, mert ezt olvassuk az
Igében: „Nem csak kenyérrel él az ember,
hanem mindazzal él az ember, ami az Úr
szájából származik!”( 5 Móz. 8.)
Kívánok Mindannyiuknak áldott
nyarat!

Áldás, békesség!
Kedves Olvasó!
Istennek való hálával számolhatok be
arról, hogy ez év pünkösdjén 2 fiatal, név
szerint Kovács Angelika és Pusztai Beatrix
konfirmált a református gyülekezetben. A
konfirmáció alkalmával számot adtak az ifjak
hitbeli ismereteikről, és vallást tettek Jézus
Krisztusba vetett hitükről. A konfirmáció az
egyház számára létfontosságú esemény, mert
ezáltal növekszik Isten országa. Imádkozunk
azért,
hogy
fiataljaink
be
tudjanak
kapcsolódni a gyülekezet életébe!
Örömmel értesítem az Olvasót arról
is, hogy ebben az évben is megrendezésre
kerül a református gyermek‐ és gyülekezeti
tábor július 20 – 24. között. Ennek helyszíne:
Nagybörzsöny. További információkat a
Lelkészi Hivatalban kaphatnak. Mindenkit
szeretettel várunk!
Ezen a helyen is szeretném újra
felhívni
mindenki
figyelmét,
hogy
megváltozott a vasárnapi istentiszteletek
kezdési időpontja. 2009. június 21‐től minden
vasárnap 8 óra 30 perckor, tehát egy órával
korábban kezdődik az istentisztelet.
Ugyanakkor
a
fiataloknak
is
szeretném figyelmükbe ajánlani az ifjúsági
órákat. Péntekenként 18 órától Polgárdiban, a
parókia udvarában ifi órákat tartunk. Ide 12
éves kortól várjuk a fiatalokat! Játék, móka,
beszélgetés,
szalonnasütés
és
egyéb
programok várják az érdeklődőket.
Ahogy arról már hallhattak Füle
lakosai, a református parókia épülete
rendkívül rossz állapotba került az elmúlt
évtizedek során. Mára olyan problémák
keletkeztek az épületben, amelyek sürgős
beavatkozást igényelnek. Mivel a gyülekezet
nem szeretne megválni az épülettől, ezért

Fülei Hírmondó

REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

Nyugdíjas klub hírei:
Nyugdíjasaink a tavasz folyamán
több helyen is vállaltak fellépést: így
szerepeltek Székesfehérváron a Barátság
Házában a városi nőnapi műsorban,
valamint a Zichy ligeti nyugdíjas
találkozón és Polgárdiban a bornapokon.
Májusban méltón ünnepelték meg
a klub megalakulásának 30. évfordulóját.
Az évfordulóval egybekötve kiállítást
rendeztek a klub tagjainak munkáiból,
kézimunkákból,
gyöngyfűzésekből,
valamint fényképekkel és oklevelekkel
elevenítették fel az elmúlt 30 évet.
Ezt követően a kiállítás egy részét
bemutatták a községünk 1000 éves
évfordulójára rendezett ünnepségen is.
Júniusban a polgárdi nyugdíjas
klubbal közös vacsorán vettek részt.
Júliusi programok:
18-án
vendégek
érkeznek
Polgárdiból és Jenőből.
27-én
író-olvasó
találkozót
szerveznek a Művelődési Házban.
30-án Tamásiba indulnak közös
fürdőzésre.
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Május 20-án papírt gyűjtöttek az iskolások, majd 22-én
a Diákönkormányzat és a Szülői Munkaközösség
közösen akadályversenyt és számháborút szervezett a
gyerekek részére.
A falu 1000 éves évfordulójának ünnepén az alsósok
tánccal, a felsősök egy jelenettel szerepeltek.
Május 27-én zajlott az országos kompetenciamérés a
4.,6.,8. évfolyamos tanulók részére.
A tanulmányi kirándulás úticélja Tatabánya, Gánt, Tata
és környéke.
Az év végi vizsgák június 2-től 15-ig zajlottak.
A2008/2009 tanév tanévzáró ünnepélyét és a 8.
osztályosok búcsúztatását június 20-án tartották.
Ezúton is köszöntjük a végzős diákokat és sok sikert
kívánunk a középiskolai tanulmányaikhoz!
Deák Milán Tamás, Farkas Dávid, Kovács Angelika,
Kovács Krisztina, Molnár Viktória, Scheidel Vikto,
Szabó Ádám.

Az oviból küldték
Az óvoda életében a februári farsangolás után a
legjelentősebb
esemény
az
óvodai
napok
programsorozat volt. Május 25-29. közt a kicsik és
szüleik részére gazdag programot szerveztek az
óvónők.
Hétfő: Virgonckodó játékpark
Kedd: FIT-BALL bemutató, kézműves foglalkozás
Szerda: bábelőadás
Csütörtök: néptánc, tűzoltóautó
A programokon a leendő kisóvodások is részt vehettek
ismerkedés céljából.
Pénteken pedig a nagycsoportosok búcsúztatásával ért
véget az óvoda 2008/2009-es szorgalmi éve.
Ezúton mi is búcsúztatjuk a nagycsoportos óvodásokat:
Berkes Mészáros Cintia, Borsos Boglárka, Józsa
Barbara, Kovács Attila Olivér, Poráv Norbert, Timkó
László, Varga Ágnes.
Az óvoda 2009. június 30-ig tart nyitva. A 2009/2010-es
óvodai év kezdete szeptember 1.

Nyári ügyelet:
Július 2.,15.,23.,augusztus 3., 12., 18., 8.00 – 14.00
óráig.
Augusztus 24. – 28. naponta 8.00 -14.00 óráig.

Iskolai hírek 2009 tavaszán

2009/2010-es tanév tanévnyitó ünnepélye és az első
tanítási nap szeptember 1. (kedd).

Januárban lezárult a tanév első féléve, megtörtént a
bizonyítványosztás, és lezajlottak a szülői értekezletek.
Februárban farsangoltak az iskolások, külön a felső és
az alsó tagozatosok.
Márciusban méltón ünnepelték nemzeti ünnepünket a
kultúrházban, majd az emlékműveknél koszorúztak.
Március 30-tól április 3-ig tartott a hagyományos
iskolahét
sok-sok
programmal.
6
csapatban
versenyeztek a diákok, naponta más- más feladatot
megoldva.
A csapatversenyeken kívül egyéni tanulmányi
versenyeken
is
bizonyíthattak
a
gyerekek
matematikából, természetismeretből, magyarból és
németből.
Az eseményeket a pénteki sportnap is színesítette. A
keddi és szerdai tanítási napon viszont a szülők
nyerhettek betekintést az oktatás rendjébe.
Az iskolahét szponzorai:
Balatoni Tamásné, Burján László,Kelemen Bálint,Tibor
József,
Polgárdi Rendőrség, Virág Kuckó Füle,
Segítők és zsűritagok:
Szülői Munkaközösség, Nyugdíjas klub, Ifjúsági Klub.
Köszönet a szponzoroknak és a segítőknek!

A tankönyvek árusítása várhatóan augusztus utolsó
hete, a pontos időpont kifüggesztésre kerül a falu
hirdetőtábláin.

AUGUSZTUS 1-jén
a Sportpályán!
R. Kárpáti Péterrel
és Társaival
egész délután
találkozhatunk.

Áprilisban fogadóórát tartottak az iskolában.
Április 22-én a Föld napja alkalmából országos
szemétgyűjtési akcióban vettek részt a tanulók.
Május 8-án anyák napi ünnepéllyel köszöntötték a
gyerekek az édesanyákat.
Májusban tanulmányi versenyeken vettek részt a
diákok. Történelmi megyei versenyen az ötödikesek
csapata 9. helyen, a nyolcadikosok csapata 13. helyen
végzett.
Drámajáték csapat a Weöres Sándor megyei versenyen
bronz fokozatot ért el.
Az iskola tűzoltócsapata Polgárdin és Csókakőn
versenyzett, ahol a lányok 1., a fiúk 2. helyezést értek
el.

Fülei Hírmondó

Esti vendégünk:
Solymos Tóni
lesz!

A FŐZŐCSAPATOK előzetes
jelentkezését várjuk!
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