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Füzesgyarmat Város közművelődéssel kapcsolatos feladatait egyszerre több szervezet 

is ellátja. A helyi intézmények, így az általános iskola, a bölcsöde, az óvoda és a civil 

szervezetek által képviselt tevékenységek is. Jómagam az önkormányzati szervezésű 

rendezvényekért vagyok felelős, valamint azért, hogy összefogjam és segítsem a 

korábban felsorolt intézmények és szervezetek munkáját. Teendőim száma igen nagy 

mennyiségű, feladataim pedig meglehetősen sokrétűnek mondhatók, ugyanis minden 

korosztály és társadalmi réteg igényeit figyelembe véve kell igényes, szórakoztató, 

modern, kulturális és művészeti programokat szerveznem. Az év kisebb programjait, 

mint például nemzeti ünnepek, majális, sárszigeti nap és nyári esték eseményeinek 

megszervezése és a helyi civil szervezetek számára nyújtott segítség,  közel sem 

igényel annyi odafigyelést és energiát, mint Füzesgyarmat Város legnagyobb, két 

napos  önkormányzati rendezvényének megszervezése. Mindemellett az idei évben 

megnyitotta kapuit a régóta várt, újonnan épített, modern és korszerű Füzesgyarmati 

Közösségi Központ is.   
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FÜZES FESZTIVÁL  

 

Számomra az év legnagyobb kihívását és feladatát a Füzes Fesztiválok létrehozása és 

szervezése jelenti. A rendezvény korábban falu, majd városnapnak indult, de mára 

már egy kisebb vidéki fesztivállá forta ki magát. Azt gondolom, hogy a város 

adottságai kiváló táptalajt biztosítanak arra, hogy ez a fesztivál később országszintűre 

nője ki magát és a már meglévő turisztikai, valamint látogatottsági adatokat 

megnövelve vigye Füzesgyarmat Város jó hírét. A korábbi évek műsorait, fellépőit, 

hiányosságait és eredményeit alaposan megvizsgálva arra a következtetésre jutottam, 

hogy egy látványosabb eredmény eléréséhez változtatnom kell a rendezvény korábban 

elkészített struktúráján. A feladatom nem volt egyszerű. Mindamellett, hogy meg 

kellett tartanom a helyi szinten jól bejáratott, megszokottá vált programokat, -  mint 

például a Fúvós Fesztivál - új, fiatalos és lendületes programokat , fellépőket, 

valamint egy a térségben is ütőképesnek mondható műsortervet is létre kellett 

hoznom. Úgy érzem sikerült tavaly elérni ezt a célt. A 2015. évi fesztivál látogatóinak 

létszáma  és sikeressége felülmúlta a várakozásainkat. Minden korosztály számára 

sikerült olyan minőségi és tartalmas szórakozást nyújtanunk, ami többekhez közelebb 

hozta, mások számára pedig emlékezetessé tette  a Füzes Fesztivált és vele együtt 

Füzesgyarmat városát is.  A településtől számított 80km-es körzetben sikerült közel  

8000 emberhez elérnie a Füzes Fesztiválnak,  a  kereskedelmi médiumok által 

sugározott reklámokon, az internetetes közösségi médiaportálokon közzé tett filmeken 

és fotókon, valamint a nyomtatott  reklámokon, szórólapokon és plakátokon keresztül. 

Mivel a rendezvény tavaly teljes egészében ingyenes volt, ezért a pontos létszámot 

nem tudtunk megállapítani, de becslések szerint 2015-ben voltak a legtöbben - több 

mint 5000 fő -  a rendezvényen. Ezt  a számot ebben a térségben igen magasnak 

mondhatjuk. Úgy vélem, hogy ezt a sikert nem csupán csak a kiváló fellépőknek, 

hanem a hatásos és kellően megtervezett marketingnek, a fesztivál megújult, 

lendületes és fiatalos arculatának, valamit az idei évtől kialakulóban lévő brandjének 

is köszönhetjük. Ezen sikerek megtapasztalása  után, természetesen még nagyobb  

elszántsággal és elhivatottsággal tervezem a Füzes Fesztivál 2016. évi programját. 

Azt gondolom, hogy a tavalyi év sikereinek mentén sikerül majd egy nagyot lépjünk 

az idei évben is. 2016-ban olyan neves fellépők látogatnak majd el hozzánk, mint a 

Tankcsapda, a Dirty Slippers, a Superstereo zenekar és a korábban NOX együttesből 
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ismertté vált Péter Szabó Szilvia.   A korábbi évekhez képest idén a Füzes Fesztivál 

jelentős bevételtermelésre is szert tesz majd. A Tankcsapda zenekar szerződésében 

kikötésként szerepel, hogy kötelezően jegyárusításba fogjon a fesztivál, vagy a 

rendezvény szervezősége. Ezt azt jelenti, hogy a pénteki program teljes egészében 

fizetőssé válik majd. Ennek okán sokszori megfontolás mellett úgy döntöttünk, hogy a 

füzesgyarmati lakosok számára - érvényes lakcímkártyával igazolva – elővételben 

1000Ft/fő jegyáron vásárolhatnak belépőt 14 éves kor felett. Más településekről 

érkezők számára az elővételes jegyár 1500Ft/fő lesz. Az elővételes jegyeket az előre 

megállapodást és szerződést kötött, Tourinform irodák segítségével bonyolítjuk majd 

le. Eszerint elővételes jegyeket vásárolhatnak majd Füzesgyarmaton, Békéscsabán, 

Gyomaendrődön, Berettyóújfaluban és Hajdúszoboszlón is. Akiknek nem sikerült 

jegyet váltania elővételben a pénteki programra, azoknak a helyszínen 2000Ft/fő 

jegyáron  erre lehetőség nyílik majd.    
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FÜZESGYARMATI KÖZÖSSÉGI KÖZPONT   
 

Az idei évben megnyílt az új Füzesgyarmati Közösségi Központ is, amit a Türr István 

Képző és Kutató Intézet vezet és irányít. Feladataim közé tartozik az is, hogy 

segítségem és kiegészítsem az ottani vezetőség munkáját. Népszerűsíteni és minden 

érdeklődő számára elérhetővé kell tenni az intézményt. A cél az, hogy idővel minél 

több kulturális és foglalkoztató programnak adjon otthon a modern épület. 

Reményeim szerint hamarosan eltűnnek majd a Türr István Képző és Kutató Intézet 

körül összegyűlt „viharfelhők“ amit követően már egy teljesen új, olajozottan működő 

egység jöhet létre, ami már megfelelő mértékű költségvetéssel és működési 

strukturával kezdheti meg működését, mint önálló intézmény. Jelen pillanatban 

nehézséget okoz az, hogy valódi tartalmas programokkal töltsék meg a központot, 

mivel az intézménynek gyakorlatilag pár fő személyzeti tag ellátásán kívűl, 

semmilyen egyéb tevékenységre, vagy program megszervezésére nem áll semmiféle 

anyagi keret rendelkezésükre. Mindemellett törekszünk ingyenes, vagy a 

legköltséghatékonyabb eseményekkel, kisebb rendezvényekkel megtölteni és 

népszerűsíteni az új művelődési központot. Nagy látogatottságot hozott például a 

lakosság és a környező településen élők számára, a Sárréti Hökkentők „Eszterlánc“ 

című darabjának bemutatója, amin közel 100 fő látogatót számlált az intézmény. A 

Közösségi Központ korábban említett rossz gazdasági helyzetének ellenére, 

igyekszem abból a keretből, amiből az éves önkormányzati rendezvényeket kell 

lebonyolítanom, pénzt biztosítani egy-egy nagyobb fellépő, kiállítás vagy előadó 

műsorának esetleges megrendelésére, estjének megszervezésére.  Terveim között 

szerepel egy Füzesgyarmatról szóló helytörténeti fotókiállítás létrehozása is, melyet 

Pál Lajos fotóiból összeállítva teszünk nyílvánossá az intézmény mindkét szintjén. A 

többi között a jövőben otthont adhat majd, egy esetleges zenei – elképzeléseim szerint 

- gitár oktatásnak is a Közösségi Központ. Ennek irányába is tettem már lépéseket a 

helyi általános iskolában oktató Nagy Gábor ének-zene tanár, valamint a 

füzesgyarmaton már közismert Balogh László zenészek irányába. Általuk oktatva két 

csoportba kezdő és haladóként járhatnának az érdeklődő fiatalok zene elméleti és 

gyakorlati órákra, képzeve önmagukat. A zene művészete mellett, a fotó és 

filmművészeti oktatások bevezetését is tervezem az intézéményben. Ezen képzések és 

tanfolyamok megvalósításához számítok az önkormányzat támogatására.  
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Füzesgyarmat Város Önkormányzata sikeres pályázatot nyújtott be Art Mozi 

létrehozására és üzemeltetésére. Ennek a létrejövetelét hónapokon belül véghez kell 

vinni az új Közösségi Központban, hogy megszülethessen a Főnix Art Mozi.  A nevét 

a korábban nagy múltra vissztekintő, Weigert Mihályné üzemeltetésében  egykoron 

Füzesgyarmaton működő, Főnix Mozi tiszteletének jeléül kapta. Azt gondolom, hogy 

ezzel a lehetőséggel nagy örömöt szerzünk azon emberek számára, akik rajonganak a 

korai, vagy napjainkban elkészült filmművészeti alkotásokért. Az art mozi klubnak 

valódi közösség összekovácsoló ereje lehet majd, amivel színesíti a Közösségi 

Központ által nyújtott lehetőségek palettáját. 


