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       Fülöp Községi Önkormányzat 

    Polgármesterétől 

  4266 Fülöp, Arany János u. 19. sz. 

   Tel./Fax.: 06 52/208-491, E-mail: fuloponk@freemail.hu 

 

 

„Az előterjesztés törvényes” 

 

Előterjesztés 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 15 –i ülésére, Fülöp 

Község Önkormányzatának 2016. évi közművelődési tevékenységéről, valamint a 2017. 

évi közművelődési tervéről. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A programterv tartalmazza az IKSZT keretein belül a pályázatban vállalt kötelező programok 

csoportonkénti bontását, a 2016-ban megvalósult kiemelt programokat, valamint a minden 

évben visszatérő hagyományos, önkormányzati rendezvények mellett, tartalmazza a heti 

rendszerességgel megvalósuló programokat. Az ütemterv megalkotásakor igyekeztünk minél 

szélesebb réteg számára kulturális és szabadidős programokat tervezni.  

 

Fülöp község közművelődési életét több tényező határozza meg. A közművelődési élet 

legfőbb színtere a Művelődési Ház, amely többek között IKSZT (Integrált Közösségi és 

Szolgáltató Tér) funkciót tölt be. 

 

A Művelődési Ház, a hét hat napján nyitva áll mindenki előtt. Az intézmény nyitva tartását a 

könyvtáros, a közművelődési előadó, illetve a kulturális közfoglalkoztatás keretében oldjuk 

meg.  

 

A közművelődési programok többsége költségvetési forrásból, lehetőség szerint pályázati 

forrás bevonásával valósulnak meg, továbbá vállalkozók támogatják különböző 

rendezvényeinket.  

 

Rendszeresen bekapcsolódik a települési közművelődési programokba: a Fülöpi Óvoda, a 

Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, a Piros Mályva Népdalkör és a Búzavirág 

Néptánccsoport.  
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A kötelező működtetést is szabályozó 112/2009. (VIII.29.) FVM rendelet értelmében 

intézményünk maradéktalanul teljesítette a 2015-ös naptári év kötelezettségeit is. Az IKSZT 

elektronikus szolgáltatás-tervezési, valamint beszámoló felületén a NAKVI felé benyújtott 

programterveinket, valamint a negyedéves periódusokra lebontott szakmai beszámolóinkat is 

elfogadták. 

 

 

Fülöp, 2017. február 9.  

        Hutóczki Péter sk. 

        polgármester 

 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

…../2017. (II.15.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Fülöpi Művelődési Ház (IKSZT) 2015. évi beszámolóját a közművelődési 

tevékenységről és a 2016. évi programtervét elfogadja a határozat mellékelte 

szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: programterv szerint 
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2016-ben, az IKSZT keretein belül a pályázatban vállalt kötelező programok az alábbi 

csoportokban kerültek megvalósításra:  

 

๏ Helyszín és feltételek biztosítása a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat tájékoztatási pont 

működtetéséhez; 

๏ Ifjúsági közösségi programok; 

๏ Közművelődési programok; 

๏ Lakosság, vállalkozások informálása; 

๏ Könyvtár működtetése; 

๏ Közösségi internet hozzáférési lehetőség az eMagyarország Ponton; 

๏ Civil szervezetek működésével kapcsolatos programok; 

๏ Gyermekek óvodai felkészítését segítő délelőtti foglalkozások (0-5 éves korosztály); 

๏ Egészségfejlesztési programok; 

๏ Közháló végpont szolgáltatás (ePont) biztosítása; 

๏ ÁFSZ információs pont működtetése.  

 

Szoláltatói tevékenység és helyszín biztosítása: 

 

๏ Piros Mályva Népdalkör; 

๏ Búzavirág Néptánccsoport; 

๏ Ultimó Kártyaklub; 

๏ Fülöpi Nyugdíjas Klub; 

๏ Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület; 

๏ Klubkönyvtár és eTanácsadás; 

๏ Mozgáskorlátozottak fogadóórája; 

๏ Falugazdász; 

๏ Agrárkamarai tanácsadás; 

๏ Ügyvédnő; 

๏ Asztaliteniszezési lehetőség; 

๏ Film Klub; 

๏ Sakk szakkör; 

๏ Fülöpi Értéktár Bizottság; 

๏ Fülöpi Értékőrzők Köre; 

๏ A Művelődési Ház bérbeadása. 

 

2016-ben megvalósult kiemelt programok: 

 

 Jótékonysági rendezvény –  február 6. 

 Asztaltenisz bajnokság – február 20. 

 Könyvtármozi – február 22. 

 Ünnepi megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 168. évfordulója 

alkalmából – március 11. 

 Költészet napja - könyvtármozi – április 11. 

 VI. Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál – április 23. 

 Közmeghallgatás – április 29. 

 Fülöp napi búcsú – május 05.  
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 Anyák napja – április 30. 

 Katica Bábszínház műsora – május 09 

 Elsőáldozás a görögkatolikus templomban – május 22. 

 Idősek estéje – május 28. 

 Trianoni megemlékezés – június 03. 

 Iskolások táncgálája – június 6. 

 Könyvtármozi – június 13. 

 III. Fülöpi Fogathajó Verseny – június 19. 

 Osztálytalálkozó – június 25. 

 Véradás – július 6. 

 Könyvtármozi – július 20. 

 Falunap – Július 30-31. 

 Kézművestábor- augusztus 2-6. 

 Könyvtármozi – augusztus 11. 

 Római katolikus templombúcsú és bérmálkozás – augusztus 20 

 A Bánházi Kápolna búcsú ünnepével egybekötött kulturális rendezvény – szeptember 10. 

 Népszavazás – október 2. 

 Alföld gyermekszínház előadása – október 5. 

 Közfoglalkoztatottak kirándulása  Zemplén környékén– október 6 

 Véradás és adományosztás 

 Görögkatolikus templombúcsú - október 16. 

 Megemlékezés az 1956-os kommunista ellenes forradalom és szabadságharc 

kirobbanásának 60. évfordulóján – október 21. 

 Halotti megemlékezés – november 1. 

 10 éves a Búzavirág néptánccsoport-gálaműsor – november 12. 

 Író-olvasó találkozó (Telegdi Ágnes írónő) – november 29. 

 Katica Bábszínház előadása – december 2.. 

 Lovasegzesület évzáró– december 10. 

 Hallásvizsgálat – december 14. 

 Községi Karácsonyi Ünnepség – december 18. 

 Szilveszteri mulatság – december 31. 
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 Fülöp község nagyrendezvényei és egyéb programok 

Közművelődési programterv 

2017. év 

Egész évben, rendszeresen megvalósuló programok: 

 

Ultimó Kártyaklub - minden héten, hétfőn 

Felelős: könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

A Búzavirág Néptánccsoport próbája - hetente 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

A Piros Mályva Népdalkör próbája - hetente 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Könyvtár Mozi – havonta 

/A Méliusz Juhász Péter Könyvtárnak köszönhetően, intézményünk jogosultságot kapott a 

Nemzeti Audiovizuális Archívum használatához. Ennek eredményeképpen az év során 

többször szervezünk filmvetítést./ 

Felelős: könyvtáros, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Táncoktatás – hetente, hétfőnként 

/mazsorett, hip – hop, zumba/ 

Felelős: táncoktató, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Idősek Klubja – hetente 

Felelős: családsegítő, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

JANUÁR 

 

Véradás – január 6. (péntek) 

Felelős: védőnő 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Vadászbál - január 28. (szombat) 

Felelős: Vadásztársaság 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FEBRUÁR 

Adományosztás – február 7. (kedd) 

Felelős: Vöröskereszt, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Katica Bábszínház előadása – február 23. (csütörtök) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

Értékmentő kerekasztal beszélgetés – február 23. (csütörtök) 

/A Fülöpi Értéktár Bizottság vezetésével, valamint a Fülöpi Értékőrzők Körének 

összehívásával közös beszélgetés, helyi hagyományaink, kultúránk ápolásáról, jövőbeli 

értékmentő célok megvalósulásáról./ 

Felelős: Fülöpi Értéktár Bizottság 

Helyszín: Művelődési Ház 
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II. Fülöpi Asztalitenisz bajnokság – február 25. (szombat) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Kézműves foglalkozás gyermekeknek – február 27. (hétfő)  

/Harisnyavirág készítés, kosárfonás, Nagy tanár néni vezetésével./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÁRCIUS 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tájékoztatója – március  

/A 2015-2020 közötti KAP szabályozásával, közvetlen támogatásokkal és vidékfejlesztési 

tervezettel kapcsolatos tájékoztató./  

Felelős: falugazdász, könyvtáros, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Ünnepi megemlékezés, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója 

alkalmából - március 14. (kedd) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 

LAN-parti (FIFA bajnokság) – március 18. (szombat) 

/Intézményünk infokommunikációs eszközeit, valamint a nagyterem adta lehetőségeket 

kihasználva, egész estés kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk a fiatalok számára./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Vb-selejtező, közös meccsnézés – március 25. (szombat)  

/Portugália – Magyarország/ 

 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Bábszínház a színházi világnap – március 27. (hétfő) 

/ színházi világnap/ 

 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÁPRILIS 

 Kerékpártúra az egészség világnapja alkalmából – április 7. (péntek) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Gúthi erdő 

 

Szavalóverseny a magyar költészet napja alkalmából – április 11. (kedd) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Értékmentő kerekasztal beszélgetés – április 

/A Fülöpi Értéktár Bizottság vezetésével, valamint a Fülöpi Értékőrzők Körének 

összehívásával közös beszélgetés, helyi hagyományaink, kultúránk ápolásáról, jövőbeli 

értékmentő célok megvalósulásáról./ 

Felelős: Fülöpi Értéktár Bizottság 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

VII. Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál – április 22. (szombat) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Böjte Csaba ferences rendi szerzetes előadása – április 

/A Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója, mely gyermekmentő szervezet az Erdélyben 

élő sanyarú körülmények között tengődő gyermekek felkarolásra alapíttatott. Csaba testvér – 

ahogyan mindenki szólítja – prédikációiban, könyveiben a szeretet erejét hangsúlyozza. 

Vélekedése szerint a szeretet az élet legfontosabb feladata, amely a cselekvésben mutatkozik 

meg./  

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata, közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Közmeghallgatás – április  

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

Anyák napja – április 29. (szombat) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója, óvodavezető 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MÁJUS 

Fülöp napi búcsú – május 1. 

 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó, 

könyvtáros 

Helyszín: Máriapócs 

 

A magyar sport napja, vetélkedő – május 6. (szombat) 

/Vetélkedő gyermekek számára (az iskolával összefogva). A tájházhoz vezető út kerékpárral 

történő megtétele. Sportprogramok, ügyességi vetélkedő a tájház udvarán. Bográcsban főzés a 

résztvevőknek./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Fülöp-Bánháza tájház 

Buli (disco) – május 
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/Buli a fiatal korosztály számára a Művelődési Házban./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Ovi Mozi – május 23. (kedd) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Idősek estéje – május 27. (szombat) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő Testülete, közművelődési előadó, 

könyvtáros, családsegítő szolgálat családgondozója 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Véradás - május 

Felelős: védőnő 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JÚNIUS 

Trianoni megemlékezés - június 2. (péntek) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Bajnokok Ligája döntő, közös meccsnézés – június 3. (szombat) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Értékmentő kerekasztal beszélgetés – június 

/A Fülöpi Értéktár Bizottság vezetésével, valamint a Fülöpi Értékőrzők Körének 

összehívásával közös beszélgetés, helyi hagyományaink, kultúránk ápolásáról, jövőbeli 

értékmentő célok megvalósulásáról./ 

Felelős: Fülöpi Értéktár Bizottság 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Vb-selejtező, közös meccsnézés – június 9. (péntek) 

Andorra - Magyarország  

 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

IV. Fülöpi Fogathajtó Verseny – június 18. (vasárnap) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó, 

könyvtáros, Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület 

Helyszín: Fülöp-Bánháza 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JÚLIUS 

Gyermekszínház – július 10. (hétfő) 

/Szórakoztató, interaktív gyermekműsor a helyi gyermekek számára./ 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

Ovis könyvtármozi – Július 12. (szerda) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

Túra  - július 22. (szombat) 

/Egész napos kikapcsolódás. Kora reggeli indulással, mindenki számára teljesíthető túra, 

gyönyörű környezetben. Útvonal: Parádsasvár-Galyatető (kb. 10,5 km)/ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 



  

 

~ 13 ~ 

 

Megemlékezés a kiegyezés 150. évfordulójáról – július 28. (péntek) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Sportprogramok, versenyek /gyerekeknek/ - július 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház, Sportpálya 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

AUGUSZTUS 

Falunap - augusztus 5. (szombat) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó, 

könyvtáros 

Helyszín: Sportpálya 

 

Kézműves tábor – augusztus 7-11. (hétfő-péntek) 

/A – már hagyományos - Fülöp Község Önkormányzata által támogatott, Somogyi László 

vezette kézműves tábor keretein belül lesz kosárfonás, tulipános ládafestés, linómetszés, 

agyagozás./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Római katolikus templombúcsú – augusztus 20. (vasárnap) 

Felelős: római katolikus plébános 

Helyszín: római katolikus templom 
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Értékmentő kerekasztal beszélgetés – augusztus 

/A Fülöpi Értéktár Bizottság vezetésével, valamint a Fülöpi Értékőrzők Körének 

összehívásával közös beszélgetés, helyi hagyományaink, kultúránk ápolásáról, jövőbeli 

értékmentő célok megvalósulásáról./ 

Felelős: Fülöpi Értéktár Bizottság 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Véradás - augusztus 

Felelős: védőnő 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Kerékpártúra az iskolás tanulókkal – augusztus 

Felelős: közművelődési előadó, általános iskolai pedagógusok 

Helyszín: Nyírábrány - vadászház 

 

Sportprogramok, versenyek /gyerekeknek/ - augusztus 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház, Sportpálya 

 

Vb-selejtező, közös meccsnézés – augusztus 31. (csütörtök)  

Magyarország – Lettország 

 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SZEPTEMBER 

Vb-selejtező, közös meccsnézés – szeptember 3. (szombat)  

Magyarország – Portugália 

 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Stadionlátogatás, meccsnézés – szeptember 

/Egy 18 fős általános iskolai csoporttal, megtekintjük a DVSC soron következő bajnoki 

mérkőzését./ 

 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Nagyerdei Stadion 

 

Sportnap – szeptember 09. (szombat) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Fülöp – Bánháza (tájház) 

 

Bánháza kápolna búcsújával egybekötött kulturális nap – szeptember 09. (szombat) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő – testülete, közművelődési előadó, 

egyházi személyek 

Helyszín: Bánháza kápolna és Tájház 

 

Színházlátogatás, városnézés - szeptember 15 vagy 16. (péntek vagy szombat) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Szigligeti Színház (Nagyvárad) 

 

A kulturális örökség napjai (hímzés, kosárfonás, horgolás megismertetése helyi idősek 

közreműködésével) – szeptember harmadik hétvégéje (16-17.)  

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Az Alföld Gyermekszínpad előadása – szeptember 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

A népmese világnapja – szeptember 29. (péntek) 

/Magyar népmesék – óriáskívetítős mesenézés/ 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 



  

 

~ 16 ~ 

 

OKTÓBER 

Kézműves foglalkozás – október 5-6. (szerda, csütörtök) 

/Nagy tanár néni vezetésével, a foglalkozás keretein belül, különböző szappanokat fogunk 

készíteni./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Rendhagyó színházi és koncert est a Művelődési Házban – október 

/A Pircsike Vámospércsi Közművelődési Egyesület humoros színdarabja. Krizbai Teca 

élő koncertje./ 

 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Megemlékezés az aradi vértanúkról – október 6. (péntek) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Vb-selejtező, közös meccsnézés – október 7. (szombat)  

Svájc – Magyarország 

 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Értékmentő kerekasztal beszélgetés – október 

/A Fülöpi Értéktár Bizottság vezetésével, valamint a Fülöpi Értékőrzők Körének 

összehívásával közös beszélgetés, helyi hagyományaink, kultúránk ápolásáról, jövőbeli 

értékmentő célok megvalósulásáról./ 

Felelős: Fülöpi Értéktár Bizottság 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Vb-selejtező, közös meccsnézés – október 10. (szombat)  

Magyarország – Feröer 

 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Görögkatolikus templombúcsú – október 15. (vasárnap) 

Felelős:görögkatolikus paróchus 

Helyszín:görögkatolikus templom 

 

Megemlékezés az 1956-os kommunista ellenes forradalom és szabadságharc 

kirobbanásának 61. évfordulóján - október 20. (péntek) 

/Koszorúzás és gyertyagyújtás a Művelődési Ház udvarán található emlékműnél./ 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros, általános iskola igazgatója 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Véradás - október 

Felelős: védőnő 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Megemlékezés a reformáció 500. évfordulója alkalmából – október 31. (kedd) 

Felelős: Komor Csaba református lelkész, közművelődési előadó 

Helyszín: református kápolna 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOVEMBER 

Ökumenikus megemlékezés halottainkról – november 1. (szerda) 

Felelős: egyházak képviselői 

Helyszín: temetők 
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Ovi Mozi – november 6. (hétfő) 

 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Író-olvasó találkozó – november 14. (kedd) 

Felelős: közművelődési előadó, könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Színházlátogatás, - november 17 vagy 18. (péntek vagy szombat) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Csokonai Színház (Debrecen) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DECEMBER 

Bábszínház a Méliusz Juhász Péter Könyvtárral együttműködve - december 08. (péntek) 

Felelős: könyvtáros, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Községi karácsonyi ünnepség – december 17. (vasárnap)  

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata és Képviselő-testülete, közművelődési előadó, 

könyvtáros 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Fülöpi Teremlabdarúgó Kupa – december 23. (szombat) 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Fülöpi Általános Iskola 

 

Szilveszteri mulatság - december 31. (vasárnap) 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 


