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„Ne feledd, ha a karácsony hiányzik a szívedből, akkor a fa alatt sem
találsz rá. „
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Anyakönyvi hírek
2010-ben 12 kisgyermek született községünkben:
Takács Léna 2010. 01. 01
Berki Viktória Mónika 2010. 02. 02
Kovács Hanna Kíra 2010. 02.04
Varga Villő Tina 2010. 03. 12
Patai Ferenc Bence 2010. 03. 24
Dankó Fruzsa 2010. 05. 02
Kuti Lejla Virág 2010. 06. 11
Gubicza Ákos 2010. 06. 13
Balázs Dominik 2010. 06. 14
Rezsnyák Vivien 2010. 08. 26
Zelei Gréta 2010. 09. 13
Horváth Benett Csaba 2010. 10. 03

Sok szeretettel köszöntünk Benneteket!
Házasságkötésetek alkalmából gratulálunk:
Dankó Attila és Inrel Edina

Szerkesztőség:
Fülei Hírmondó
8157 Füle
Széchenyi utca 42.
Támogatók:
Füle Község
Önkormányzata
Barátfüle
Egyesület

2010.április 2.

Dömötör Károly és Kulcsár Noémi
2010.július 10.

Gelencsér Zoltán és Hencz Katalin
2010.július 24.

Kameni Tchendji Olivier és Somosi Petra
2010.szeptember 19.

Fülei Hírmondó
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Ilyen programok voltak:
• Grimaszk
Bábszínház
előadása
Polgárdin a Művelődési Házban.
• Bábszínház helyben, az óvodában
• a plébánián a kiállítás, továbbá a
katolikus templom megtekintése Tibor
atya segítségével.
• „Süsü” kiállításon való részvétel és a
„vár bevétele”, majd egy Süsüről
szóló videó megtekintése a középső és
nagycsoportosok
részvételével
Székesfehérváron, a Plázában. Az
utazás távolsági busszal történt.

ÓVODAI ESEMÉNYEK
2010 szeptemberétől ismét gyermekzsivajtól
volt hangos az óvoda udvara.
Óvodánkba 9 kisgyermeket írattak be , ebből
egy kisgyermek februárban tölti a 3. életévét,
egy kisgyermek még nem jár ( egészségügyi
okokra hivatkozva) , így összesen 7 új
kisgyermek kezdte meg az idei nevelési évet.
A tavalyi nevelési évet 24 fővel zártuk. Mind
a 9 nagycsoportos korú gyermekünk
megkezdte szeptemberben az általános
iskolát. 8 fő helyben, 1 fő pedig
Kőszárhegyre, magániskolába jár.
Ősszel 23 fővel indultunk, sajnos egy kislány
elköltözött Székesfehérvárra.
Jelenlegi létszámunk 22 fő, 12 lány és 10 fiú.
Ehhez a létszámhoz még 2 fiú várható.
Nevelőmunkánkat segítő személyek:
Seresné Horváth Edit, a Beszédjavító Intézet
utazó logopédusa, aki heti 2 alkalommal 2-2
órában foglalkozik a gyerekekkel.
Dr. Kovács Zsuzsa lelkész és Barta Tibor
atya hitoktatói tevékenységet végez heti 1-1
alkalommal
Galambos László fittness és aerobik tréner
fit-ball oktatást tart szülői igény szerint, heti 1
alkalommal.
Az óvodánk őszi programjai:
- a ma már hagyományosnak mondható
szüretelés és a vele kapcsolatos teendők
megismertetése a gyermekekkel, melynek
minden évben nagy sikere van.
• az
állatok saját környezetükben
történő megfigyelése
• diószüret az óvoda udvarán
• gesztenye- illetve levélgyűjtés
• kukoricaszedés
• séták ( az ősz felfedezése)
Ezek a tevékenységek közelebb hozzák a
természetet a gyeremkekhez, és remélhetőleg
megtanulják, felismerik, hogy a természet
adta dolgokra vigyázni kell, hisz az nagy
kincs. A gyermeki kíváncsiság pedig
határtalan, amelyet e területen is kamatoztatni
kell.
A kulturális programokat is igyekszünk
lehetőségeinkhez mérten színesebbé és
élvezetesebbé tenni.

Fülei Hírmondó

Ünnepi programjaink:
-Immár második alkalommal rendeztük
meg
a
Márton-napi
lámpás
felvonulásunkat, amelynek ebben az
évben is nagy sikere volt nagyok és
kicsik körében egyaránt.
-Mikulás-ünnepség,
melyen
a
megszeppent
gyermekek,
mindent
megígértek a Mikulásnak, aki ezért
ajándékcsomagokkal
kedveskedett
nekik. A csomagokat a Szülői
Munkaközösséggel közösen készítettük,
illetve az Önkormányzat ajándéka volt a
másik.

Az „Adventi teadélután” és a „Falu
karácsonya” események még előttünk
állnak, melyre műsorral készülünk a
gyerekekkel.
Schumann Attiláné
Pergel Andrea
óvodavezető Szülői Munkaközösség
elnöke
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Kultúrházba érkezett egy kis műsor
keretében. Nagyon jó volt látni a sok kis
meglepődött arcot, mert aki nem hitt a
Mikulásban,
most
az
is
teljesen
átszellemülve élte át a varázslatot. Az
ajándékcsomagot a Mikulás segítői, a
manók osztották ki a gyerekek közt. Drága
jó öreg Mikulás megígérte, hogy jövőre is
eljön, ha továbbra is jók lesznek, és persze
jól tanulnak.

SZÜLŐI
MUNKAKÖZÖSSÉG
ISKOLA
2010-2011-es tanévben is folytatja
munkáját a szülői munkaközösség.
A létszámunk 2 anyukával bővült, így
minden
osztályból
van
2-2
szülői
segítségünk. Erre a tanévre is rengeteg
programot találtunk ki a gyerekeknek és
magunknak is.
A szeptembert kezdtük mindjárt a
tavalyi év zárásával és az idei tanév új
feladatainak megbeszélésével.
Októberi hónapban mindjárt két
programot is szerveztünk. Gesztenyeszedés
volt, amely kerékpártúrával egybekötött
kellemes délután volt a gyerekeknek. Az
időjárás kicsit kegyetlen tréfát űzött velünk,
mert gesztenye nem volt, csak sár. Így hát
nem sikerült annyi gesztenyét szedni, mint
tavaly, de nem volt baj, mert egy kellemes,
vidám délutánt tölthettünk a gyerekekkel.
A
bolhapiac
mindig
nagy
várakozással tölti el a gyerekeinket, mert
mind arra kíváncsi, mit is hoz el a másik, mit
lehet éppen elcserélni vagy megvásárolni
egymástól. A „piacozó” gyerekek már elég
nagy rutinnal rendelkeznek e téren, és így
mindenki
talál
magának
egy
kis
csecsebecsét. Ez a kis együtt eltöltött idő jó
kapcsolatteremtő program.
Novemberi hónapban NOSZTALGIA
DISCOT tartottunk, melynek bevétele segít
finanszírozni az ilyen és más programok
kiadásait. A disco jól sikerült, a hangulat
remek volt, aki eljött, az jól érezhette magát.
A szülők segítségét itt köszönnénk meg,
hiszen ez igazi csapatmunka. Az ifi klubtól
sok segítséget kaptunk, KÖSZÖNJÜK
NEKIK. A bevételből az iskolaudvarán lévő
vonatot szeretnénk egy kicsit átalakítani,
mert bizony az idő vasfoga azt sem kímélte.
December hónapban eljött a Mikulás
a gyerekekhez, akik kicsit meglepődve, de
annál lelkesebben várták őt. A Mikulás a
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Ezzel az idei év programjait
megvalósítottuk. Még ugyan egy jó hócsata
vagy szánkózás hátra van, de ez függ az
időjárástól. Reméljük, e pár sor mindenkinek
tetszett, és ezentúl még több szülő kíván
hozzánk tartozni, még több értékes ötlettel
tud nekünk segíteni.
Még egyszer köszönjük a segítséget!

Kellemes ünnepeket
és boldog új évet
kívánunk!
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Füle Önkéntes Tűzoltó
Egyesület

Polgárdiból átigazolt egy teljes női és az ifjúsági
raj is. Így már öt teljes rajt irányítottam. Az
eredmények első, második, harmadik helyezése
megsokszorozódott. Bátran mondhatom, hogy
tőlünk joggal tart Pázmánd, Polgárdi, Velence
csapata. Amikor mint versenybíró körülnéztem
a pályán,és kerestem a fülei csapatokat, nem
volt nehéz megtalálni Őket, minden irányban
csak kék pólót láttam, rajta a felirat „Füle
Tűzoltóság”. A gyerekeket látva a sok csillogó
szempár mind arról tanúskodik, hogy a
munkám nem volt hiábavaló. A versenyeken
minden gyermek mellett két fő felnőtt futott,
segítette, biztatta a versenyzésben. Pálya
széléről hangos biztatás hallatszott, „Hajrá
Füle”. Ezeken a versenyeredményeken
felbuzdulva összeült a szervező bizottság, és
úgy döntöttünk, hogy saját tűzoltó egyesületet
alakítunk. Polgármester Úrral történt egyeztetés
után a leírt módon megalakultunk. Közben
felajánlás történt, kaptunk használatra egy
tűzoltóautót, nem volt rajta biztosítás és
műszaki sem. Ezek már megvannak : köszönet
érte. Az élet nem állt meg, közben
meghívásos versenyen vettünk részt Tabon /
Somogy megye/ mint megyén kívüliek. Volt
Gyermek és Ifjúsági verseny Sárosdon. Az
eredmények az elvárást igazolták.
LetenyeKistolmácson 10 fő gyermek pihent, táborozott
2010 aug.03-10-ig..
Ez év december 10-én a gyermek és
ifjúsági tűzoltók Mikulás-napi bulit tartottak,és
valamennyien ajándék csomagot kaptak. A
többi iskoláskorú gyermekről sem feledkeztünk
meg, Ők is kaptak ajándékot.
Aki kedvet érez, hogy egyesületünk
tagja kíván lenni, szívesen várjuk sorainkba .Ha
bármi jellegű kérdés merülne fel a közölt írással
kapcsolatban, szívesen állok rendelkezésre a
következő telefonszámon: 06-30-293-9631.

Tisztelt Olvasó!
Engedje meg, hogy bemutassam a Füle
Önkéntes Tűzoltó Egyesületét.
Első megalakulásunk 2010. március 06án volt, 24 fővel, amit a Cégbíróság újra
elrendelt.
Második
megalakulásunk
2010.
november 19-én 17 fővel megtörtént.
Egyesületünk fő célja az ifjúság nevelése és
versenyeztetése.
Ezzel a gondolattal jómagam 2002 óta
foglalkozom. 2002-ben volt Szekszárdon az
Első Országos Ifjúsági CTIF Tűzoltó verseny,
melyen az iskolás lányaink 7. helyezést értek el.
Felkészítő Dobos Tibor, kísérő Varga Aranka,
iskolánk igazgatója volt.
Közben voltak megyei selejtezők,
régióversenyek. Ezeken a versenyeken két raj
szerepelt: egy lány és egy fiú raj. Minden rajthoz
állás győzelemmel ért véget. A megyén kívüli
versenyek, felkérés esetén bemutatók nagy
sikert
hoztak
településünk
hírnevének
öregbítése érdekében. A Megyei Tűzoltó
Szövetség és az Országos Tűzoltó Szövetség
számtalanszor felkért, hogy a versenybírói
felkészülés záró képe a Fülei Ifjúsági lány és fiú
csapat legyen. Az Ifjúsági Tűzoltó rajok akkori
vezetőjeként bátran kijelenthetem, hogy a
megyében felnéztek ránk, tanultak tőlünk.
Közben csak gyűltek a kupák, serlegek,
oklevelek, amit sajnos nem tudok egy helyen
bemutatni a Tisztelt Szülőknek és az
érdeklődőknek.
Időközben kezdett bővülni a csapatok
létszáma, így már 25 fős gyermek csapat lett.
2008-ban egy kósza ötletem támadt, bementem
Székesfehérvárra a Hivatásos Önkormányzati
Tűzoltóságra, és megkérdeztem, hogy van-e
valakinek kedve fülei színekben versenyezni.
Több mint tíz fő igen mondott. Engedélyt
kértem a Megyei Igazgatótól és a Város
Parancsnokától, hogy a mi színeinkben
versenyezhessenek. A válasz igen volt.

Fülei Hírmondó

Füle Önkéntes Tűzoltó Egyesület
nevében boldog, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag új esztendőt
kívánunk minden kedves olvasónak!
Dobos Tibor
elnök
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BARÁTFÜLE
2010

Farsangi bolondozó

Ismét zsúfolásig megtelt a Kultúrház farsang idején. A jó hangulat most is magával ragadta a
közönséget. A legjobb produkciók a Polgárdi Szociális Otthon lakóit is megnevettették.

Március 15.

Május 1. Sárkeszi
Fontos
helyen
szerepelnek
éves
programunkban a civil találkozók. Március
15-ét idén is a szlovákiai Füleken
ünnepeltük. Előtte a palóc babák
múzeumát tekintettük meg. Május 1-jén a
Sárrét Fesztiválra Sárkeszibe voltuk
hivatalosak. Természetesen nem hagytuk
ki a Jenői Kuglófsütő Fesztivált sem. Az
egész napi kuglóf- és lekvárkóstolás
mellett fergeteges hangulat várta a
vendégeket a rendezvényen.

Erdőfülei vendégek Fülén
Júliusban ismét fogadtuk Erdőfüle küldöttségét településünkön. A Kovászna megyei Erdőfüléről érkező
vendégek egy hetet töltöttek nálunk. A kánikula miatt legnagyszerűbb időtöltésnek a Balatonban való
fürdőzés bizonyult.

Barátfüle Fesztivál

Fülei Hírmondó
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Augusztus első hétvégéjén újra benépesült a Fülei Sportpálya.
A Leader-pályázat sikerének köszönhetően az eddiginél is bővebb kínálat várta a
látogatókat.
A hagyományos versenyek (borverseny, főzőverseny, Barátfülék versenye, Barátfüle Kupa)
és programok (kézműveskedés, ugrálóvár) mellett solymászbemutató, jurta, mászófal,
kistérségi „helyi termék” bemutatója, „Nagyi konyhája” (ahol egész nap friss, házi barátfülét
hempergethetett bárki dióba, mákba) csábítgatta a nézelődőket. A műsorban tűzoltó
bemutatót láttunk, a fúvósok a fülnek, a mazsorettek a szemnek kínáltak élményt, majd a
Dupla Kávéra mulattunk.. A Sárrét Néptáncegyüttes fergeteges műsora után karaoke és
palacsinta-party következett hajnalig.

Csülökfesztivál Úrhidán és kőszárhegyi disznótoros

A kistérség településeivel folyamatos a kapcsolatunk, Úrhidán már sokadszor vettünk részt a
Csülökfesztiválon. A kőszárhegyi disznótorosra (micsoda ízek!!!, bőséges tálak és barátságos vendéglátás)
viszont idén jutottunk el először az ottani civil szervezet meghívásának köszönhetően.

Az Ifi Club
2010 fáradalmait ismét Borgátán hevertük ki, ahol sok-sok év elteltével végre jó szomszédságra
leltünk, és nem volt panasz a nyaralásunkra. ☺ A közelben lévő fürdőket újra meglátogattunk: a sárvári
megszépült élményfürdőt, és a zalakarosi élménykomlexumot. Idén a gyönyörű sümegi vár ormait is
megtekintettük, Sárvár utcáit róttuk. Majd a herendi porcelángyár élményeinek is részesei lehettünk.
Esténként felesleges energiáinkat karaokeval és a helyi röplabdapályán vezettünk le. Ismét felejthetetlen
élményt nyújtott számunkra ez az egy hét!

2010-ben is megrendezésre került kicsiny falunkban a SZÜRETI FELVONULÁS. Szerencsére sok-sok
lelkes fiatal vett részt e hagyománnyá vált mulatságon. A csőszleányok, a csőszlegények, a pogácsás
lányok, a kis bírónk (Deák Milán) és persze a csaposok szórakoztatták a sajnos évről évre kevesebb
nézőközönséget! A bíróné személyében Pobrányi Anitát, és a bíró személyében Horváth Gergőt láthattuk.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a sok segítséget, amit kaptunk a falutól!
Nagy örömünkre clubunk 3 új taggal bővült: Csapó Zsuzsanna, Deák Milán és Szekeres Dávid
személyében. ☺Továbbra is szívesen várunk minden olyan érdeklődőt, aki szeretne csapatunk tagja lenni!
Árnhoffer Klaudia
Fülei Hírmondó
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A Római Katolikus Egyház hírei
Az idei évben is azzal a jó hírrel szolgálhatunk, hogy tovább szépült a fülei plébánia. A hittanterem
és az iroda felújítására került sor a nyár elején. Az építkezés kapcsán megmutatkozott a hívek nagylelkűsége,
külön köszönetünket fejezünk ki a Polgármester Úr adományáért. A munkák összefogásában nagy segítséget
jelentett Pinczés István (aki egyben a plébánia gondnoka is) és Gévai Szabolcs áldozatos tevékenysége. A
templombúcsút már ebben a megszépült környezetben tudtuk megünnepelni. Az ünnepi szentmisét Paskai
László bíboros, nyugalmazott esztergom-budapesti érsek mutatta be. A liturgián részt vett Schmitt Pál
köztársasági elnök, az Országgyűlés akkori elnöke. A szentmise után a templomkertben a falu lakóit vártuk
egy kis ebédre.
Következő ünnepünk Úrnapja volt, az Oltáriszentség ünnepe, mely a hagyományokhoz híven a
három egyházközség (Füle, Polgárdi, Kőszárhegy) részvételével került megrendezésre. Az ünnepi szentmise
szónoka Dr. Török Csaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora volt.
Június 20-án méltó felkészülés után a hittanos gyerekek közül öten járultak szentáldozáshoz, mely az
egész közösség ünnepe, csakúgy, mint a keresztelés. Kérjük a szülőket, hogy ne hanyagolják el a gyerekek
keresztény nevelését. A jelentkezési lapokat az iskolában és a plébánián lehetett igényelni. A hittanórák
péntekenként délután vannak a plébánia épületében. Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy még nem késő
bekapcsolódni a gyermekeknek a hitoktatásba. Amennyiben szeretnék, akkor péntekenként 15.00-tól a
plébániára várunk minden gyermeket.
Tájékoztatjuk a falu lakosságát arról, hogy egy alapítvány létrehozásán fáradozunk, mely elsősorban
az egyházközség, de tágabb értelemben az egész település életével, kultúrájával kapcsolatos
kezdeményezések támogatására jön létre. Szívesen fogadjuk
azok jelentkezését, akik ebben részt vennének ötletekkel, önkéntes felajánlásokkal, munkával, ahogy az
egyéni lehetőségek engedik.
Szeretnénk segíteni a falu lakosságát azzal a kezdeményezéssel is, hogy vállaljuk háztartási gépek
felajánlásának és igénylésének összegyűjtését és koordinálását. Ha valaki szeretne megszabadulni
feleslegessé vált háztartási eszközétől, vagy éppen szüksége lenne valamire, akkor kérjük, jelezze névvel és
címmel az alábbi telefonszámon este nyolc óra után: 06-22-365-129. A szállítást mindenkinek magának kell
megoldani.
Szeptember 18-án a Szakrális Művészetek Hete Fesztivál keretében, Egyházközségünk is részt vett a
Nyitott templomok éjszakája programban. A templom bemutatása, fotó- és képkiállítás, valamint színvonalas
koncert várta a templomba betérőket.
Szeptember utolsó vasárnapjától folytatódott a családi program a plébánián. Házasságról, családról,
munkáról, gyermeknevelésről folytatunk beszélgetéseket kellemes, oldott légkörben. Szeretettel várunk
minden érdeklődő házas- vagy jegyespárt.
Októbertől újabb programot indítottunk. Kézműves foglalkozásra várjuk havonta egy alkalommal a
gyermekeket, szülőket, és minden segíteni vágyó résztvevőt.
Az Önkormányzat nevében Polgármester Úr felajánlotta, hogy ravatalozót építene a katolikus
temetőben. Ehhez hozzákapcsolva elkezdődik a temető digitális felmérése, hogy a mai kor elvárásainak
megfelelő, pontosan felmért nyilvántartásunk lehessen a sírhelyekről.
A temetővel kapcsolatos mindennemű ügyintézés a polgárdi plébánián történik. A plébános előzetes
engedélye nélkül a temetőben semmiféle munka nem végezhető (kriptaépítés, síremlékkészítés…), kivéve
sírok gondozása. Akik ezt nem tartják be, azok felé az Egyházközség anyagi igénnyel élhet, mivel
magánterületen építkeztek.

Barta Tibor plébános

Adjon Isten füvet, fát, tele pincét, kamarát,
sok örömet a háznak, boldogságot a családnak!
Áldott, békés ünnepeket kívánunk!
Fülei Hírmondó
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