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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, a majális és a sárszigeti nap 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, ahol a tavalyi tervek szerint elindult a Főnix Art Mozi 

működése 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, mint minden évben idén sem volt egyszerű. A 

tavalyi évben sajnos a közvélemény nem fogadta jól a Tankcsapda zenekar 

szerződésében foglalt, belépőjeggyel kapcsolatos előírásokat. Ebből tanulva idén 

kivétel nélkül minden program ingyenes lesz. A fiatalos és lendületes programokat, 

fellépőket, valamint egy a térségben is ütőképesnek mondható műsortervet a 2016-os 

év végén dolgoztam ki és az idei év februárjára pontosítottam.  Úgy érzem tavaly 

kevésbé sikerült elérni azt az érdeklődést, amit a 2015-ik évi fesztivál hozott. Talán a 

fellépők, vagy talán a pénteki belépőjegyköteles progamok okozták, de nem sikerült 

felülmúlni a korábbi sikerünket. Ezt tapasztalván,  a fejembe vettem, hogy a 2017-es 

Füzes Fesztivál programját másképpen fogom összeállítani. Mondhatni visszatérvén a 

gyökerekhez, az idei progam is minden korosztály számára minőségi és tartalmas 

szórakozást nyújthat majd. Mindemellett a cél az, hogy idén is többekhez közelebb 

hozza, mások számára pedig emlékezetessé tegye  a Füzes Fesztivált és vele együtt 

Füzesgyarmat városát is.  A településtől számított 80km-es körzetben, a kereskedelmi 

médiumok által sugározott reklámokon, az internetetes közösségi médiaportálokon 

közzé tett filmeken és fotókon, valamint a nyomtatott  reklámokon, szórólapokon és 

plakátokon keresztül, az idei évben is meg kell szólítani a potenciális érdeklődőket. 

Azt gondolom, hogy a korábbi évek sikereinek mentén sikerül majd egy nagyot 

lépjünk az idei évben is. 2017-ben olyan neves fellépők látogatnak majd el hozzánk, 

mint a Dal című műsorból, valamint a Petőfi rádióból elhíresült Soulwave együttes, az 

RTL Klub X-Faktor műsorából híressé vált Ham Ko Ham csapata, vagy a mindenki 

által ismert, napjaink egyik legkedveltebb zenekara a Honeybeast együttes.  A 

szombati napon az est fénypontjai, az örökzöld slágereket éneklő Apostol együttes, 
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valamint a Sugarloaf csapata  lesz. A szombati nap délelőttje ismét a kisgyermekes 

családok számára nyújt majd kedvező programokat, idén előszőr a Kastélypark Fürdő 

előtti téren. Báb, valamint élőszereplős meséket tekinthetnek majd meg délelőtt 10 

órától a kilátogatók. A sportot népszerűsítve Varga Adrienn gyerektornáján is részt 

vehetnek a kint lévő gyermekek, de ezek mellett a helyi Arany Sólyom 

Hagyományőrző Ijász Egyesület jóvoltából az íjászkodást is kipróbálhatják. Kora 

délután a Lázár Gyula Sporttelepen, a Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltók műsorát 

tekinthetik meg a jelenlévők. Késő délután a helyi óvodások és a Bucsai 

Néptáncegyüttes is bemutatkozik.   
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FÜZESGYARMATI KÖZÖSSÉGI KÖZPONT   
 

A tavalyi évben megnyílt az új Füzesgyarmati Közösségi Központ is, amit immáron 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma 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 volt, hogy 

idővel minél több kulturális és foglalkoztató programnak adjon otthon a modern 

épület. Ezt valamelyest az idei évben már sikerült eszközölni. Több kisebb programot 

is sikerült már szerveznünk az Önkormányzat finanszírozásában az intézményben, 

mint például a gyermeknap, vagy a farsangi mulatság. Sajnos bizonyos mértékig a 

mai napig sem szüntek meg a korábban a Türr István Képző és Kutató Intézet 

vezetősége körül összegyűlt „viharfelhők“, ezért még mindig nem tudott létrejönni 

egy teljesen új, olajozottan működő egység, ami már megfelelő mértékű 

költségvetéssel és működési struktúrával kezdhette volna meg működését, mint önálló 

intézmény. Továbbra is 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, vagy engedélyeztetés rendelkezésükre. Mindemellett 

törekednek tanfolyamokkal és kisebb önálló szervezésű programokkal megtölteni a 

helyet, kisebb-nagyobb sikereket elérve. Füzesgyarmat Város Önkormányzata 

továbbra is ingyenes, vagy a legköltséghatékonyabb eseményekkel, kisebb 

rendezvényekkel képes megtölteni és népszerűsíteni az új művelődési központot. A 

tavalyi évhez hasonlóan, az idei évben is nagy látogatottságot hozott például a 

lakosság és a környező településen élők számára, a Sárréti Hökkentők 

„Oroszlánvadászat az Olimpa bárban“ című darabjának újra bemutatója, amin közel 

120 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 Dr. Zacher Gábor toxikológus, szülőknek 

szánt ismertetőestjének megszervezése is, ami az őszi időszakban válhat esedékessé. 

Mindemellett Dr. Csernus Imrét is örömmel fogadnánk a Közösségi Központban, egy 

előadással egybekötött beszélgetés erejéig. Tervben volt egy Standup Humor Est 
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megvalósítása is, ami azonban az érdeklődésre való tekintet hiányában elmaradt.   A 

többi között a jövőben otthont adhat majd a Közösségi Központ gitár oktatásnak. 

Ehhez a megfelelő pályázatok kiírása híján, az idei évben még nem tudtunk neki 

kezdeni, de bízva a jövőben nem vetettük el eme tervünket. A zene művészete mellett, 

a fotó és filmművészeti oktatások bevezetését is tervezem az intézményben. Ezen 

képzések és tanfolyamok megvalósításához számítok az önkormányzat támogatására.  

Ami nagy előrelépésnek és sikernek mondható el, az az idei év elején megvalósult 

Főnix Art Mozi létrejötte. Füzesgyarmat Város Önkormányzata sikeres pályázatot 

nyújtott be 2016-ban, Art Mozi létrehozására és üzemeltetésére. A 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 szereztünk mindazon emberek számára, akik 

rajonganak a korai, vagy napjainkban elkészült filmművészeti alkotásokért. Nem kell 

elutazzanak 40, vagy 60 kilométert egy nagyobb városba, hogy a mozi művészetének 

hódolhassanak. Az art mozi klubnak valódi közösség összekovácsoló ereje lett, így 

színesítve a Közösségi Központ által nyújtott lehetőségek palettáját. Aktuális 

mozműsorunkat, igazán jutányos áron tekinthetik meg az érdeklődők, minden héten 

két alkalommal, péntek, illetve szombat esténként. Tudjuk jól, hogy a mozi még 

további fejlesztésre szorul, így amint lehet tovább fogjuk javítani a körülményeket 

ahhoz, hogy megfelelőbb komfortélményt nyújthassunk a nézők számára.  


