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Anyakönyvi hírek
Három kisgyermeket köszönthetünk a település legifjabb
lakóiként:
Gyurkó Magor Attila
2009. 07. 08.
Zics Domonkos
2009. 10. 13.
Ruszó Andor Tamás
2009. 10. 22.

Sok szeretettel köszöntünk benneteket!
Házasságkötésük alkalmából gratulálunk:
Breznyánszki Ágnes Klárának és Dr. Hortobágyi Tibornak
2009. június 20.
Szabó Melindának és Csók Sándornak
2009. augusztus 8.

Szeretettel várjuk a
Község
minden Lakóját
Karácsonyköszöntőre
2009. december 20-án
18 órakor.
Gyülekező
A FALU
KARÁCSONYFÁJÁNÁL.
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Óvoda 2009 ősz

Iskola 2009 ősz

A
szeptemberben
induló
2009‐2010es
szorgalmi évben az óvoda létszáma mindössze három
kisgyerekkel bővült. Szeretettel köszöntjük Huszár Lilla
és Szulyovszky Margit kiscsoportosokat és Fésű László
középsős kisfiút. Év közben töltődünk majd, mivel
néhány kisgyermek a harmadik életévét akkor tölti be.
Szeptember hónap igen mozgalmasnak
mondható, mindjárt az első napot szüreti élményekkel
kezdtük Keöves Esztiék szőlőjében. Még ezen a héten
Erzsi óvó néni kertjében jártunk, az őszi betakarítást
figyeltük meg, illetve különféle zöldségfélékkel és
gyümölcsökkel raktuk meg kis kosarainkat. Voltunk a
Kertész‐tanyán
állatnézőben.
Elsétáltunk
a
vasútállomásra, ahol gesztenyegyűjtés közben még
vonatot is láttunk. A gyűjtött gesztenyéből az oviban
gesztenyekígyókat készítettünk. Séta alkalmából
gyümölcsfákat nézegettünk, majd almalekvárt főztünk.
Az előkészületekben, az alma reszelésében mindenki
nagy örömmel vett részt. Szerencsére a nagy lendület
közepette csak egy kisgyerek reszelte el egy picit az
ujját. Borika néni megfőzte a lekvárt, és 25 pici üvegbe
eltettük, amit majd év közben felhasználunk. Az őszi
szép időt kihasználva felsétáltunk a Kő‐hegyre az őszi
terméseket, fákat, növényeket, tájat megfigyelni.
Ellátogattunk a tájházba, ahol főleg a kemencére
voltunk kíváncsiak, ugyanis egy péntek délelőtt az
óvoda melletti kemencében kenyérlángost, langallót,
pompost sütöttünk. Rostási Piroska néni elfogadta a
meghívásunkat,és ledagasztott nekünk egy adag
tésztát, majd megmutatta, hogyan kell begyújtani a
kemencét, és segédkezett a kisütésben is.
Szántóföldi munkákat figyeltünk meg, láttunk
egy
vetőgépet
munka
közben.
Csipkebogyót
gyűjtöttünk kiskosarakba, majd a babáknak szárítás
után elraktuk télire üvegekbe.
Márton‐napi
lámpás
felvonulást
is
szerveztünk. A szülőkkel délutánonként elkészítettük a
lámpásokat, majd a felvonulás napján kemencében sült
pogácsával, forró teával, illetve forralt borral kínáltuk a
vendégeket. Célunk ezzel egy hagyományteremtő
program beindítása volt.
November elején ”Óz a nagy varázsló” bűvész
és bohóc show‐t láthattak a gyerekek az oviban.
Decemberben érkezik a Mikulás, majd a hónap további
része az adventi készülődéssel telik. Az adventi
teadélutánt december 22‐én tartjuk.
Az idei év utolsó napja december 23‐án lesz.
Gyerekszáj: Borongós idő volt, aznap az egyik
kislány megszólalt: „ Óvó néni, el van borosodva az
idő”.
Délben vegyes savanyúságot ettünk, az egyik
kislány így szólt: „Én a fehér madzagjából kérek”.
Schumman Attiláné

Fülei Hírmondó

Nyári felújítási munkák:
Az ALCOA‐tól elnyert 2750$‐ból (kb.600ezer
FT) a következő felújítások történtek: informatikaterem
parkettázás,a régi technikaterem felújítása, ajtók és
ablakkeretek
mázolása,felső
tagozat
minden
osztálytermében új padok és székek vásárlása
Társadalmi munkát végeztek: parkettázás:
Kovács István, Kovács Attila, mázolás:Kovács Istvánné,
Kovács Attiláné, Madár Tünde, Berkes‐Mészáros
Attiláné, Sebők Vendelné, Szabó Attiláné
Az SZM és a Dök anyagilag járult hozzá
ahhoz, hogy az informatika‐ és táncterembe sötétítő
függönyöket, a felső tagozat tantermeibe ablakrolókat
vásárolhassanak. A függönyök megvarrását Bencze
Attiláné végezte, szintén társadalmi munkában.
Technikaoktatáshoz különböző alapanyagokat is kapott
az iskola (textil, bőr, fa, fém szerszámok). Támogatók:
Major Lajos, Varga János, Vinter József, Zánthó Vilmos
Ezúton is köszönetet mond az iskola
mindazoknak,
akik munkával és anyagiakkal
támogatták az intézményi felújításokat.
A szeptember elsején induló új tanévet 57 fővel
indította az iskola. Ezúton köszöntjük az új kis
elsőseinket: Berkes‐Mészáros Cintia, Borsos Boglárka,
Kovács Attila Olivér, Horváth Márk, Varga Ágnes.
2009/2010‐es tanév osztályfőnökei és tanárai:
1.‐4.osztály: Tóth Anikó, 2.‐3.osztály: Orsovainé
Horváth Ilona, 5.osztály: Pauker Judit, 6.‐7.osztály:
Varga Aranka, 8.osztály: Varga Jánosné; óraadó
tanárok: Feketéné Tar Viktória, Füredi Istvánné, Benke
Tamás A szakos ellátottság biztosított.
Szeptember 10‐én összevont szülői értekezlet
volt, melyen a szülők magas látogatottsággal tisztelték
meg a pedagógusokat. Szeptemberben a nyolcadik
osztályososok üzemlátogatáson vettek részt Zánthó
Vilmos műhelyében. Beindultak a tantárgyi levelezős
versenyek kémiából, történelemből és rajzból.
Mindjárt az év elején Gyúrón tűzoltó
versenyen vettek részt az iskola csapatai. A fiúk raja
második, a lányok raja harmadik helyezést ért el.
Az októberi berhidai rajzpályázaton, ahol
emblémákat kellett tervezni, tanulónk munkáját
emléklappal jutalmazták: Klimó Viktória, Kovács Gábor
Krisztián, Volf Ferenc, Szabó Kitti Laura, Filótás Karina.
Novemberben
Mati
György
nyolcadik
osztályos
tanuló
eredményesesen
szerepelt
a
balatonfűzfői „Öveges” informatikai versenyen.
December: készülődés az ünnepekre, adventi
műsor, gyertyagyújtás minden hétfőn, télapóvárás a
SZM szervezésében. Karácsonyi ünnepély: december
22. 15.00 óra Művelődési Ház. Téli szünet: december 22‐
január 3. Első tanítási nap január 4. Az első félév vége
január 15.

3

2009 TÉL

Reméljük, ez így is marad, és
jövőre még több fiatal fog
jelentkezni táncolni.
A pogácsás lányok is lelkesen
osztogatták az elemózsiát, jövőre
talán már a táncosokkal együtt
ropják. A kétórás felvonulás után
a csapat megfáradva és kiéhezve
érkezett meg a kultúrház elé, és
végre
megehették
a
jól
megérdemelt ebédet. Miután
jóllaktak a nap főszereplői,
mindenki hazament, és kipihente
magát az esti mulatságra, ahol
folytatódott a jó hangulat.

IFI KLUB SZÜRETI
FELVONULÁSON
Idén is megrendezésre került a
szüreti felvonulás, ahol a falu
fiataljai ismét jó hangulatot
teremtettek Füle utcáin. A hideg
ellenére lovasok és kocsisok is
szép számmal megjelentek, és
kérték, hadd jöjjenek jövőre is.
Immáron a táncosok száma is
nőtt az eddigiekhez képest, így
nagyobb hangulatot kerekítettek.

Fülei Hírmondó
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November 28-án 15 órakor a
plébánián adventi koszorúk készítésére
volt lehetőség, hogy másnap, advent első
vasárnapján meggyújthassuk az első
gyertyát
templomunkban
és
otthonainkban. Az adventi időszakban
elcsendesedéssel, bűnbánó lélekkel,
jócselekedetekkel
készülünk
karácsonyra, Urunk eljövetelére. A hajnali
igeliturgiák rendjét a templom kapujára
kifüggesztjük.
December 6-án 16 órakor Dinyés
Soma kamarazenekarának koncertjét
hallgathattuk
meg
a
katolikus
templomban. A színvonalas előadás nagy
élményt jelentett a résztvevők számára.

A Római Katolikus Egyház
hírei
Plébániánkon szeptember közepén
elindult
a
hitoktatás
tizenhárom
gyermekkel. A gyerekek között vannak
elsőáldozásra
és
bérmálkozásra
készülők. A középiskolás korosztályból is
várjuk
azoknak
a
fiataloknak
a
jelentkezését,
akik
bérmálkozni
szeretnének.
A hívők körében az újdonság
erejével hatott, hogy a közelmúltban a
keresztelők után a plébánián egy kis
ünnepséget szerveztünk. Ezt a jövőben is
folytatni szeretnénk, hiszen mindannyiunk
számára öröm, hogy az Egyház és a
plébániai közösség új tagjává válik a
megkeresztelt, akinek a keresztény életre
nevelésében a család mellett a
közösségnek is fontos szerepe van.

December
12-én
15
órától
karácsonyi díszeket készítettünk a
plébánián.
Szentestén, december 24-én az
éjféli mise 23 órakor lesz, a karácsonyi
ünnepi szentmisére december 25-én 11
órakor kerül sor.
A Római Katolikus Egyházközség
Szent Erzsébet ünnepe alkalmából
gyűjtést szervez, hogy karácsonyra
örömet szerezzünk vele néhány rászoruló
családnak és gyermeknek. Kérjük, hogy
vásároljon egy-két árucikkel többet, és
tegye bele a boltokban kihelyezett
dobozba. Az összegyűlt adományokat
karácsony
előtt
osztjuk
ki
a
rászorulóknak.

Fülei Hírmondó

Áldott karácsonyt és
boldog új évet kívánunk a
falu minden lakójának.
Barta Tibor plébános
Tóthné Papp Krisztina
lelkipásztori munkatárs
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BARÁTFÜLE – NYÁR

FÉNYKÉPEK AZ EMLÉKKÖNYVBŐL:
BARÁTI TALÁLKOZÓK

Ismét számolatlanul főtt a rengeteg barátfüle a
Fesztiválon. A versenyre pedig különleges
kompozíciókkal neveztek a fülei háziasszonyok.
Egyik gyönyörű alkotás a magyar címert formázta
meg, Vinter Józsefné műve. A délután folyamán R.
Kárpáti Péter vette át a műsorvezetői feladatokat.

Partnerkapcsolataink ápolását sem feledjük.
Júliusban egy hetet töltöttünk Erdőfülén
(Románia), Balázsi Dénes polgármester úr
meghívásának tettünk eleget.

Az 1000 éves évforduló után ismét vendégek
érkeztek Szabadbattyánból, a kibővített Sárrét
Táncegyüttes ropta a táncot.
Solymos Tóni örök slágereire táncra perdült a
közönség. Élő zenekari műsora nagy sikert aratott.

Augusztus
közepén
Fülesdre
hívtak
bennünket.
Rövid,de mozgalmas hétvégén ismerkedtünk
a környék látnivalóival: Szatmárcsekén,
Tiszacsécsén, Túristvándiban jártunk, s
lábunkat áztattuk a Tiszában ott, „hol a kis Túr
siet beléje.”
Kistérségi találkozókon is részt vettünk a nyár
folyamán: júniusban Csajágon, augusztusban
az úrhidai Csülökfesztiválon főzött csapatunk.
Az őszi hangulat Füleken ért bennünket, a
szüreti felvonulás forgataga után nótaesten
látták vendégül küldöttségünket. Ismét
feledhetetlen élménnyel tértünk haza.

Fülei Hírmondó
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LELKÉSZBEIKTATÁS POLGÁRDIBAN
2009. szeptember 13‐án iktatták be a Polgárdi és Fülei Református
Egyházközségek új lelkipásztorát, Dr. Kovács Zsuzsannát. Az istentiszteleten közel 600
fő volt jelen. A Fülei Egyházközség nevében Csörgő István presbiter és özv. Rostási
Zoltánné gondnok köszöntötte a fiatal lelkipásztornőt.
Munkájához Isten áldását kérjük!
LAKOSSÁGI FELHÍVÁS:

POLGÁRDI
RAKTÁRÁRUHÁZ
HÉTFŐ‐PÉNTEK: 7.30.‐16.30.
SZOMBAT: 7.30.‐12‐00.
POLGÁRDI
BALATONI ÚT 6/A.
22‐576‐064
Salgó tűzhely, kandallók,
Siesta gázkályha, Orion TV.
Konyhafelszerelési cikkek,
víz‐ és villanyszerelvények.
Üstház, sózókád, húsdaráló.
Hűtőszekrény, fagyasztóláda.
50 000 Ft felett díjtalan
házhozszállítás
20 km‐ig!

Fülei Hírmondó
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FÜLE 1009 -2009

Viszontlátásra,- mondom, és megyek. Viszontlátásra: mondom mégis, mégis.
Robognak vonatok és életek –
Viszontlátásra – holnap.
Bennem, legbelül valami remeg. Vagy ha nem holnap,- hát holnapután.
Mert nem tudom,
Vagy ha nem akkor,- hát majd azután.
Sohase tudhatom:
És ha aztán sem – talán egy év múlva.
Szoríthatom-e még
S ha még akkor sem- hát ezer év múlva.
Azt a kezet, amit elengedek.
„Vidám viszontlátásra” mégis!

Békesség most tinéktek, emberek.
Örvendezzél, derék világ,
Hangozzatok, jámbor legendák,
Zsolozsmák, bibliák, imák.
Kicsi gyertyák lobogjatok föl…
Hejh, szép az istenes legenda,
A csillag, a jászol, az élet,
Ki lehetne még vele húzni
Talán még néhány ezer évet…
/ Ady Endre/
Fülei Hírmondó
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