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Fülöp Községi Önkormányzat 
Polgármesterétől 

4266 Fülöp, Arany János u. 19. sz. 
Tel./Fax.: 06 52/208-491, E-mail: fulop.polgarmester@gmail.com 

 

Előterjesztés 

 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 14 –i ülésére 

 Fülöp Község Önkormányzatának 2019. évi közművelődési tevékenységéről, valamint a 

2020. évi közművelődési tervéről. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A programterv tartalmazza a 2019-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 öt napján nyitva áll mindenki előtt. Az intézmény nyitva tartását a 

közösség szervező és a közművelődési előadó 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 és a Piros Mályva Népdalkör. 

Fülöp, 2019. február 8. 

       Hutóczki Péter 

       polgármester 
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Határozati javaslat: 

,,,,/2020. (II. 14.) KT. sz. határozat 

Fülöp Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Fülöpi Művelődési Ház 2019. évi beszámolóját a közművelődési 

tevékenységről és a 2020. évi programtervét elfogadja a határozat mellékelte 

szerinti tartalommal. 

 

Felelős: Hutóczki Péter polgármester 

Határidő: programterv szerint 

 

 A 2019-es évi programok az alábbi csoportokra bontva 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 hozzáférés, és a Digitális Jólét Program keretein belül biztosított 

szolgáltatások; 

๏ Civil szervezetek működésével kapcsolatos programok; 

๏ Egészségfejlesztési programok; 

๏ A Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház által biztosított programok 

๏ Az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 kódszámú projekt keretein belül megvalósuló 

programok (HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A NYÍRADONYI JÁRÁSBAN). 

 

Szoláltatói tevékenység és helyszín biztosítása: 

๏ Piros Mályva Népdalkör; 

๏ Ultimó Kártyaklub; 

๏ Fülöpi Nyugdíjas Klub; 

๏ Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület; 

๏ Klubkönyvtár és eTanácsadás; 

๏ Mozgáskorlátozottak fogadóórája; 

๏ Falugazdász; 
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๏ Agrárkamarai tanácsadás; 

๏ Ügyvédnő; 

๏ Asztaliteniszezési lehetőség; 

๏ Fülöpi Értéktár Bizottság; 

๏ A Művelődési Ház bérbeadása; 

๏ Ideiglenesen a Művelődési Házban működik aktívan a Hétszínvirág Biztos Kezdet 

Gyerekház; 

๏ Az EFOP-1.5.3-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című 

felhívás keretein belül történő programok megvalósítása.  

 

2019-ban megvalósult programok: 

 Január 14.- hétfő: Könyvtármozi 

 Január 18.- péntek: Falugondnoki találkozó 

 Január 24. – csütörtök: RO-HU nyitórendezvény 

 Február 7.-  csütörtök: Budapesti Bűvész Cirkusz 

 Február 27.- szerda: Növény Kamarai közgyűlés 

 Március 12.- kedd: H.B. Digitális kompetencia oktatás 

 Március 13.- szerda: Méliusz Juhász Péter kiállítás 

 Március 14.- csütörtök: Március 15.-ei megemlékezés 

 Március 15.- péntek: 1. Sándor Tamás emléktorna 

 Április 15.– hétfő: Tojásfa díszítés  

 Május 1.-szerda: Fülöp napi búcsú (Máriapócs)  

 Május 4. – szombat: IX. Gasztronómiai és Kulturális fesztivál 

 Május 11. - szombat: Iskola találkozó a Csárdási Iskolánál 

 Május 13.- hétfő: Vranyec Artur színművész előadása 

 Május 13.- hétfő: Munkaerő toborzás (Prohuman kft.) 

 Május 16.- csütörtök: Önkéntes segítő képzés 

 Május 18.- szombat: VI. Fülöpi fogathajtó verseny 

 Május 22.- szerda: Bizt. K. Gy. h szakmai műhely 

 Május 23.- csütörtök: Önkéntes segítő képzés 

 Május 23.- csütörtök: Ákom-Bákom bábszínház (Az öreg halász és a nagyravágyó 

felesége) 

 Május 26.- vasárnap:  EP képviselő választás 

 Május 28.- kedd: Hétszínvirág Bizt. kezd. gyermeknap 

 Május 30. – csütörtök: Önkéntes segítő képzés 
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 Június 5. - szerda: Hallásvizsgálat 

 Június 6.- csütörtök: Önkéntes segítő képzés 

 Június 7. – péntek: Óvodai ballagás 

 Június 12.-szerda: Könyvtári óra 4. osztályosoknak 

 Június 13.- csütörtök: Önkéntes segítő képzés 

 Június 15.-szombat: Iskolai ballagás 

 Június 20.-csütörtök: Önkéntes segítő képzés 

 Július 31.- szerda: Látásvizsgálat 

 Augusztus 3.-szombat: XXIV. Fülöpi falunap 

 Augusztus 20.- kedd: Római katolikus templom búcsú 

 Szeptember 7.-szombat: Bánházi kápolna búcsú és kulturális rendezvény 

 Szeptember 16-17 hétfő, kedd: Ízőrzők műsorának forgatása 

 Október 10.- csütörtök: Ciklus értékelő gyűlés 

 Október 13.- vasárnap: Önkormányzati választás 

 Október 20.- vasárnap: Görögkatolikus templom búcsú 

 Október 26.- szombat: Tökfaragó délután 

 Október 29.- kedd: Ozoana gyógytorna előadás 

 November 1.- péntek: Mindenszentek-i megemlékezés 

 November 5.-8(kedd, péntek): Könyvtármozi 

 November 20.- szerda: Zarándoklat Mátraverebély-Szentkútra 

 November 23.- szombat: Idősek napja 

 November 29. –péntek: Könyvtármozi 

 November 29.- péntek: Közmeghallgatás 

 November 30.- szombat: Mortal Kombat bajnokság 

 December 1,8,15-vasárnapok: Adventi gyertyagyújtás 

 December 5.-csütörtök: Könyvtármozi 

 December 7.- szombat: Futball évzáró rendezvény 

 December 13.- péntek: Helyi nemzetiségi nap 

 December 16.- hétfő: Zöldkertes szövetkezet gyűlés 

 December 21.- szombat: Községi Karácsonyi ünnepség 

 December 31.- kedd: Szilveszteri mulatság 
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2019-ben megvalósult kiemelt programok: 

 Január 24. – csütörtök: RO-HU nyitórendezvény 

 Március 14.- csütörtök: Március 15.-ei megemlékezés 

 Május 1.-szerda: Fülöp napi búcsú (Máriapócs)  

 Május 4. – szombat: IX. Gasztronómiai és Kulturális fesztivál 

 Május 11. - szombat: Iskola találkozó a Csárdási Iskolánál 

 Május 18.- szombat: VI. Fülöpi fogathajtó verseny 

 Augusztus 3.-szombat: XXIV. Fülöpi falunap 

 Augusztus 20.- kedd: Római katolikus templom búcsú 

 Szeptember 7.-szombat: Bánházi kápolna búcsú és kulturális rendezvény 

 Október 20.- vasárnap: Görögkatolikus templom búcsú 

 November 1.- péntek: Mindenszentek-i megemlékezés 

 November 23.- szombat: Idősek napja 

 December 13.- péntek: Helyi nemzetiségi nap 

 December 21.- szombat: Községi Karácsonyi ünnepség 

 December 31.- kedd: Szilveszteri mulatság 
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Fülöp község nagyrendezvényei és egyéb programok 

Közművelődési programterv 

2020. év 

 

~ JANUÁR ~ 

Vándor kiállítás megnyitó és Önkormányzati évnyitó ünnepség              

együtt – január 10. (péntek) 

/EFOP-1.5.3-16-2017-00077 „Humán szolgáltatások fejlesztése a Nyíradonyi járásban”-

keretein belül Fülöpön állomásozó interkulturális képzőművészeti tárlat/ 

Felelős: Közművelődési előadó, Fülöp Község Önkormányzata 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Budapesti Bűvész cirkusz előadása – január 22. (szerda) 

/Szórakoztató, interaktív műsor elsősorban az óvodás és iskolás korosztály számára / 

Felelős: Közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Könyvtármozi- január 24. (péntek) 

/Közösségi színtér alapszolgáltatások keretein belül/ 

Felelős: Közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Ökumenikus összejövetel- január 24. (péntek) 

/Kerekasztal beszélgetés és közös imádkozás a keresztények egységéért/ 

Felelős: Közművelődési előadó, Közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Lovas egyesületi évnyitó gyűlés- január 25. (szombat) 

/A lovas egyesület szokásos évnyitó megbeszélése/ 

Felelős: Lovas egyesület vezetője, Közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Az egészséges és sportos élet jegyében-TORNA-január 27.(hétfő) 

Felelős:  Közművelődési előadó, Mikáczó Zsuzsanna 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

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

~ FEBRUÁR ~ 

Könyvtármozi- február 14. (péntek) 

/Közösségi színtér alapszolgáltatások keretein belül/ 

Felelős: Közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Vadászbál – február 15. (szombat) 

Felelős: Vadásztársaság 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Véradás- február 26. (szerda) 

Felelős: védőnő 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 

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

 

~ MÁRCIUS ~ 

Ünnepi megemlékezés, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

évfordulója alkalmából - március 13. (péntek) 

/Községi rendezvény a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola közreműködésével.-

12.00-/ 

Felelős: Közművelődési előadó, Néri Szent Fülöp Katolikus Általános iskola 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Sándor Tamás Kispályás Teremlabdarúgó Emléktorna – március 15. 

(vasárnap) 

/Több csapat részvételével teremlabdarúgó kupát rendezünk Tamás emlékére. Az eseményt 

Fülöp Község Önkormányzata is támogatja/ 

Felelős: Fülöpi Sportegyesület 

Helyszín: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola Tornaterme 
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Bábszínház, a színház világnapja alkalmából – március 20. (péntek) 

/A közelgő színház világnapja alkalmából bábszínházi előadás biztosítása a gyermekek 

számára/ -Katica Bábszínház- 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Könyvtár mozi - március 

/Közösségi színtér alapszolgáltatások keretein belül/ 

Felelős: Közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

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

~ ÁPRILIS ~ 

Húsvéti rajzpályázat – április 

/A fülöpi gyermekek számára „A mi Húsvétunk” címmel rajzpályázatot hirdetünk. Az 

elkészült műveket pedagógusokból álló zsűri értékeli. Húsvéti üdvözletként a nyertes rajz, 

minden fülöpi család otthonába eljut vagy megjelentetjük a helyi újságban/ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Tojásfa díszítés- április 8. (szerda) 

/Idén második alkalommal kerül sor a települési tojásfa díszítésére/ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 



  

 

 

 

~ 11 ~ 

 

 

 

 

Szavalóverseny a magyar költészet napja alkalmából – április 8. (szerda) 

/A magyar költészet napja alkalmából szavalóversenyt hirdetünk. Az eseményen szakmai 

zsűri (volt pedagógusok, kulturális életet meghatározó személyek) értékelik az általános 

iskolás tanulók előadásait. A gyermekeket könyvjutalmakkal, emléklapokkal, egyéb 

nyereményekkel jutalmazzuk./ 

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező, Néri Szeint Fülöp Katolikus Általános 

Iskola 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

X. Fülöpi Gasztronómiai és Kulturális Fesztivál – április 18. (szombat) 

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

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Lakossági fórum, közmeghallgatás – április  

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

Helyszín: Művelődési Ház 

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

~ MÁJUS ~ 

 

Fülöp napi búcsú /Zarándoklat Máriapócsra/- május 1.(péntek) 

/Vállalkozó szellemű, elsősorban felső tagozatos diákok és felnőttek kerékpár túra keretein 

belül Fülöpről indulással érkeznének és csatlakoznának a zarándoklat többi résztvevőihez/ 

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

közösség szervező 

Helyszín: Máriapócs 
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Anyák napja – május 2. (szombat) 

/Községünk önkormányzata idén a Községi Anyák Napi ünnepségen köszönti az édesanyákat, 

nagymamákat. 2020. május 2-án a Művelődési Ház nagytermében minden műsor az 

édesanyákról és az édesanyáknak szól majd/ 

Felelős: közművelődési előadó, általános iskola igazgatója, óvodavezető 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

A magyar sport napja, vetélkedő – május 8. (péntek)  

/Vetélkedő gyermekek számára (az iskolával összefogva). Sportprogramok, ügyességi 

vetélkedő a sportályán. Bográcsban főzés a résztvevőknek./ 

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező 

Helyszín: sportpálya 

 

Ákom-Bákom bábszínházi előadás- május  

/Mélisz Juhász Péter könyvtár szervezésében/ 

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Könyvtár mozi - május  

/Közösségi színtér alapszolgáltatások keretein belül/ 

Felelős: Közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 
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VII. Fülöpi Fogathajtó Verseny – május 23. (szombat) 

/Immáron 7. alkalommal kerül sor, Fülöp-Bánháza Dózsa soron a térségben egyedülálló, 

hagyományos rendezvényeink közé méltán bekerülő Fogathajtó Versenyre./ 

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

Hagyományőrző Lovas Egyesület 

Helyszín: Fülöp-Bánháza 

 

Egészséges ételek, a kovász jótékony hatása előadás – május 28. (csütörtök)  

/Kovászolt termékek bemutatása, készítése T. Anita vezetésével/ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

~ JÚNIUS ~ 

 

Trianoni megemlékezés (jubileumi 100 éves) - június 5 vagy 6. (péntek vagy 

szombat) 

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező, általános iskola igazgatója, Fülöp Község 

Önkormányzata 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Könyvtármozi- június 15.  

/Közösségi színtér alapszolgáltatások keretein belül/ 

Felelős: Közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Fülöpi Sportegyesület csapatösszetartó, szezonzáró értékelő – június  

/A szezon utolsó meccsét követően hazaérkezve a csapattal a Művelődési Házban 

búcsúztatjuk a szezont, vacsorával, kötetlen beszélgetéssel/  

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 

~ JÚLIUS ~ 

Könyvtár mozi - július 15. (szerda) 

/Közösségi színtér alapszolgáltatások keretein belül/ 

Felelős: Közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Szünidei matiné (112-es nap)– július 

/mentő-tűzoltó-rendőr bemutató, ismerkedés a szervezetekkel/ 

Felelős: Közművelődési előadó 

Helyszín: Sportpálya 

 

Semmelweis nap– július 

/Egészségügyi dolgozók megvendégelése/ 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Laci (kézműves) tábor – július  

/A minden évben megrendezésre kerülő, Fülöp Község Önkormányzata által támogatott, 

Somogyi László vezette kézműves tábor keretein belül lesz kosárfonás, tulipános ládafestés, 

linómetszés, agyagozás.stb / 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

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

~ AUGUSZTUS ~ 

Falunap - augusztus 1-2. (szombat, vasárnap) 

/Településünk legnagyobb rendezvénye, augusztus első hétvégéjén./  

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

Helyszín: Sportpálya 

 

Római katolikus templombúcsú – augusztus 20. (kedd) 

Felelős: római katolikus plébániai kormányzó 

Helyszín: római katolikus templom 

 

Szünidei matiné – augusztus 

/A szülőknek egészséges táplálkozással és a kovász jótékony hatásaival való ismerkedés, 

közös sütés a kemencénél, a gyerekeknek ugróló, homokozó és ping-pong lehetőség, gyerek 

sarok/ 

 

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező  

Helyszín: Művelődési Ház 
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Könyvtár mozi - augusztus 

/Közösségi színtér alapszolgáltatások keretein belül/ 

Felelős: Közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

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

~ SZEPTEMBER ~ 

Civil tájékoztató – szeptember 

/A Civilek a Fiatalokért Egyesületének előadása. Cél a kommunikációs csatornák, 

információs hálók ismertetése, a szervezeti működés elősegítése, kapcsolatok építése, projekt 

ötletek, információk aktuális és jövőbeli pályázatokkal kapcsolatban./ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Stadionlátogatás, meccsnézés – szeptember 

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

mérkőzését./ 

Felelős: közösség szervező, Hutóczki Péter polgármester 

Helyszín: DVSC stadion 

 

A Bánházai kápolna búcsújával egybekötött kulturális rendezvény – 

szeptember 5. (szombat) 

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

személyek 

Helyszín: Bánházi kápolna és Tájház 
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Színházlátogatás - szeptember  

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín:  Debrecen 

A kulturális örökség napjai (hímzés, kosárfonás, horgolás, csiga készítés 

megismertetése a helyi Idősek Klubja közreműködésével) – szeptember  

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Könyvtár mozi - szeptember 

/Közösségi színtér alapszolgáltatások keretein belül/ 

Felelős: Közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

A népmese napja – szeptember 30. (szerda) 

/Magyar népmesék – óriáskívetítős mesenézés/ 

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

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

 

~ OKTÓBER ~ 

Idősek napja – október 3. (szombat) 

/Fülöp Község Önkormányzata és a Művelődési Ház dolgozói révén, szépkorú lakosaink 

iránti tiszteletünket kifejezve, hagyományosan minden évben megrendezésre kerül az Idősek 
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napja. A vendégeknek ezúttal is ebéddel, és szórakoztató színpadi előadásokkal 

kedveskedünk.  

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Író-olvasó találkozó – október  

/D. Hajdu Zsanett- A trópusok ajándékai -interaktív előadás/ 

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Kézműves nap – október  

/Nagy tanár néni vezetésével tartunk a gyermekek számár kézműves foglalkozást./ 

 Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Görögkatolikus templombúcsú – október  

Felelős: görögkatolikus paróchus 

Helyszín: görögkatolikus templom 

 

Könyvtár mozi - október 

/Közösségi színtér alapszolgáltatások keretein belül/ 

Felelős: Közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Megemlékezés az 1956-os kommunista ellenes forradalom és szabadságharc  

évfordulóján - október 22.(csütörtök) 

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

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező, általános iskola igazgatója 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 

 

~ NOVEMBER ~ 

 

Ökumenikus megemlékezés halottjainkról – november  

Felelős: közművelődési előadó, egyházak képviselői 

Helyszín: temetők 

 

Ping-pong verseny – november 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

Könyvtármozi- november  

/Közösségi színtér alapszolgáltatások keretein belül/ 

Felelős: Közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Színházlátogatás - november  

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Csokonai Színház (Debrecen) 

 

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

~ DECEMBER ~ 

Mikulásnap – december 

/A gyerekek a Művelődési Házban találkozhatnak a Mikulással, aki mindenki számára 

tartogat ajándékot. / 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Adventi gyertyagyújtás – december (1.,2.,3.,vasárnap) 

/Karácsonyra várva a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola diákjainak műsorát 

követően meggyújtották a Művelődési Ház parkjában az adventi koszorún a gyertyákat. 

Felelős: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház parkja 

 

Ping-Pong Mikulás Kupa – december  

/Egyéni és páros nevezést is biztosítunk. A Művelődési Ház nagytermében három asztalon 

folyamatosan zajlik majd a verseny. A nevezett versenyzőket vacsorával látjuk vendégül. A 

legjobbakat kupákkal és érmekkel jutalmazzuk. / 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Fülöpi Művelődési Ház 
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Községi karácsonyi ünnepség – december  

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

közösség szervező 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Karácsonyi Teremlabdarúgó Kupa – december  

/Az Általános Iskola tornatermében a Fülöpi Sportegyesület tagjainak bevonásával 

teremlabdarúgó kupát szervezünk. A nevezett versenyzőket vacsorával látjuk vendégül. A 

legjobb csapatot kupával, és érmekkel jutalmazzuk.  

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező 

Helyszín: Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola 

 

Virtuális foci bajnokság – december 

/Intézményünk infokommunikációs eszközeit, valamint a nagyterem adta lehetőségeket 

kihasználva, egész estés kikapcsolódási lehetőséget biztosítunk a fiatalok számára/ 

Felelős: közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Szilveszteri mulatság - december 31. (csütörtök) 

/Minden érdeklődőnek vendégváró itallal, svédasztalos vacsorával, meglepetés műsorral, 

tombolasorsolással, éjféli pezsgővel és vacsorával kedveskedünk. / 

Felelős: Fülöp Község Önkormányzata, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 
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Egész évben, rendszeresen megvalósuló programok: 

Ultimó Kártyaklub - minden héten, hétfőn 

Felelős: Közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

A Piros Mályva Népdalkör próbája - hetente 

Felelős: közművelődési előadó, közösség szervező 

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: közösség szervező, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

 

Az egészséges és sportos élet jegyében-TORNA- hetente (hétfő) 

Felelős:  Közművelődési előadó, Mikáczó Zsuzsanna 

Helyszín: Művelődési Ház 

Idősek Klubja – hetente 

Felelős: közművelődési előadó, védőnő 

Helyszín: Művelődési Ház 



  

 

 

 

~ 23 ~ 

 

 

 

 

Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület – évente 4-5 alkalom 

Felelős: Fülöpi Hagyományőrző Lovas Egyesület, közművelődési előadó 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

A Hétszínvirág Biztos Kezdet Gyerekház által biztosított programok – minden 

munkanapon 08:00 és 12:00 között 

Felelős: vezető 

Helyszín: Művelődési Ház 

 

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00077 kódszámú projekt keretein belül megvalósuló programok 

(HUMÁN SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE A NYÍRADONYI JÁRÁSBAN) -  

Felelős: projektfelelősök 

Helyszín: Fülöp község 

 

 

Felelős szerkesztők: Furó Tiborné, Török Tamás, Jekk Gergő valamint, Fülöp Község 

Önkormányzata 

Az elmúlt évben is kéthavonta, 6 számban jelentettük meg a Fülöpi Híreket (6 X 650 

példányban). Célunk az idei évben még magasabb színvonalon történő publikálás, teljeskörű 

tájékoztás.                   
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