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A város díjával jutalmazott Pro 
Kultúra ősszel ünnepli a füleki 
férfikar megalakulásának szá-
zadik évfordulóját.   4. oldal

Ünnepel a férfi 
énekkar

A járványhelyzet miatt elma-
radt a hagyományos ünnep-
ségsorozat. Kulturális élmény 
akadt így is bőven.  2. oldal

Városnapok helyett 
Kulturális napok

Ismét több városi díj 
talált gazdára

I N G Y E N E S E N
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A Kulturális napok keretében 
tartott ünnepélyes képviselő-
testületi ülésen városi díjakat 
adományoztak. 3. oldal

Ötéves projekt zárult Füleken. Augusztus 14-én 
a városi ünnepségsorozaton belül hivatalosan 

is átadásra került a revitalizált váralja. A széleskörű 
INTERREG határon átnyúló projektnek köszön-
hetően csaknem egymillió euró érkezett a városba.

A Sátorosbánya Község, Bükki Nemzeti Park 
Igazgatóság és Bátonyterenye Város partnerekkel 
közösen realizált projekt előkészületei még 2015-
ben kezdődtek. A projektpartnerek összesen közel 
2,2 millió euró összegű támogatásban részesültek, 
melyből Fülekre több mint 920 ezer euró került. 
Ehhez az összeghez a város még körülbelül 240 
ezer euróval járult hozzá. „Hatalmas munkát tudha-
tunk magunk mögött. A sok bürokratikus akadály után, 
melyek miatt némely versenyeztetéseket négyszer is meg 
kellett ismételnünk, és a projekt több mint egy évvel tör-
ténő meghosszabbítását követően, ma átadjuk ezt a művet 
a nagy nyilvánosságnak. Sikerült valami, ami néhány 
évvel ezelőtt még lehetetlenségnek tűnt. Ez a hely, amely 

Öt év után befejeződött a váralja felújítása

a város egyik megbélyegezett része volt, ma reprezentatív 
külsővel fogadja mind a hazaiakat, mind a turistákat“ – 
nyilatkozta Agócs Attila polgármester.

A nagy összegű támogatás által a városnak sike-
rült felújítania a váralja utcáinak egy részét, befe-
jezni a sétálóövezetet, modern nyilvános illemhe-
lyeket kialakítani, parkolót építeni a személyautók 
és turistabuszok részére, megmenteni a városi erő-
dítmény utolsó kis bástyáját, helyreállítani és be-
fedni az ágyútornyot, kicserélni a Bebek-torony 
tetőfedését, kikövezni a várudvar bejáratától az 
alsóvárig vezető utat és felújítani a borházat, amely 
főleg a gyerekeknek és tanulóknak szánt tevékeny-
ségeknek szolgál majd színhelyéül. A polgármester 
szerint a projekt célja a turizmus támogatásán és 
a váralja esztétikusabbá tételén kívül a vállalkozói 
tevékenységek beindítása is a város ezen részében. 

„Abból a tapasztalatból indultunk ki, hogy a Várfelső utcá-
ban a  felújítását követően beindult az élet – a vállalkozók 

felvásárolták az egyes házakat, és üzlethelyeket nyitottak. 
Bízunk benne, hogy a revitalizálásnak köszönhetően foko-
zatosan ez történik majd a váralja többi utcácskájában is, 
és a városnak ez a része is működő urbanisztikai elemévé 
válik a városközpontnak” – fejezte be a polgármester.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

Az önkormányzat ismét meghallgatta a lakosok 
véleményét. Júliusban lakossági fórumot hívott 

össze a Püspöki út 23–29. sz. alatti lakóházakban 
élő fülekiek részvételével. A fórum témája a közös 
udvarban található alacsonyabb komfortú lakások 
problémája volt.

A Püspöki úti többlakásos lakóházak lakói a 
múltban petíciót írtak a közelükben található ala-
csonyabb komfortfokozatú lakások ellen, melyeket 
a helyiek „Depó“ néven ismernek. A szomszédjaik 
nem megfelelő viselkedését, a szolgáltatások fi-
zetésének elhanyagolását, a csendháborítást és a 
rendetlenséget kifogásolták. A város hosszú ideje 
intenzíven foglalkozik a problémával, és próbál 
pótlakást biztosítani a Depó lakóinak. A város kép-
viselőinek elmondása szerint sikerült az emberek 
nagy részét elköltöztetni, már csak egy lakás lakott. 

A lakossági fórumon a „Depó“ jövőjét taglalták
A város egyidejűleg lakossági fórumot hívott össze, 
ahol egy vállalkozó is elmondhatta elképzeléseit  a 
Depó területén tervezett beruházása felől, illetve 
meghallgathatta, hogy miként fogadják a lakók a 
terveit. „A lakóknak beszámoltunk az összes szociális 
téren tett eddigi lépésünkről, melyeket a probléma or-
voslásának érdekében tettünk. Ugyanakkor az említett 
vállalkozó elmondta nekik a telket érintő terveit, mivel 
kíváncsiak voltunk a véleményükre. A lakóknak tetszett a 
tervezet, ezért folytatni fogjuk a tárgyalásokat“ ‒ nyilat-
kozta Agócs Attila polgármester, hozzátéve, hogy 
erre a tervezetre úgy tekint, mint a lakók körében 
kialakult feszültség megoldására, s ugyanakkor a 
helyi vállalkozói környezet fejlődésének támoga-
tására is.

A lakóházak lakosai örömmel fogadták az önkor-
mányzat meghívását, és a helyzet felvázolt megol-

dásával egyetértenek. „Már régóta keressük a megoldást, 
ezért fordultunk a városhoz. Örülünk, hogy meghívtak 
bennünket ide, informáltak minket és érdekelte őket a 
véleményünk“ ‒ mondta Bodnár Ildikó, a lakók kép-
viselője a találkozót követően.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A váralja ünnepélyes átadása. FOTÓK - Schnelczer Zoltán

Lakossági fórum. FOTÓ - ic
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Rovat: A képviselő-testület üléseiről
2020. augusztus 13-i ülés
A testületi ülés hivatalos megnyitását, az ülés napi-
rendjének kiegészítését, a javaslóbizottság, a jegy-
zőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők meg-
választását a képviselők interpellációi követték. A 
képviselők ezúttal nem éltek a napirendi pont adta 
lehetőséggel. A továbbiakban jóváhagyták a MAS 
helyi akciócsoport projektjeinek társfinanszírozá-
sát, minek köszönhetően három helyi alapiskolá-
ban jöhetnek létre új szaktantermek (a projektekről 
a Füleki Hírlap júliusi számának címlapján részle-
tesen informáltunk, a szerző megjegyz.). A követ-
kező pontban a képviselők megszavazták a váralja 
revitalizálására felvett áthidaló hitel visszafizetési 
határidejének meghosszabbítását, mégpedig 2021 
februárjának végéig. Erre a közbeszerzésnek a fel-
merült bürokratikus komplikációk miatti, 19 hó-
nappal történő elhúzódása, s vele a projekt későbbi 
befejezése és a hitel visszafizetésére szolgáló jogos 
költségek későbbre várható refundálása adott okot. 
Az ülés résztvevői tudomásul vették a Daxner utcai 
óvoda költségvetésében történő formális módosí-
tásokra irányuló intézkedést, amely nem változtat 
az intézmény elfogadott költségvetésének végső 
összegén. A vagyonjogi ügyeken belül a képviselők 
beleegyezésüket adták, hogy a város közzétegye azt 
az értékesítési szándékát, miszerint elad egy telek-
részt Bolgárom községnek, amely vízóraakna építé-
sére fog szolgálni a tervezett községi vízvezetékhez. 
Ugyanezen napirendi pont keretében jóváhagyták 
a váralján épült új nyilvános illemhelyek gond-
nokságának átruházását a Közhasznú Szolgáltatá-
sokra (VPS). Döntöttek öt helyi vállalkozó kérelme 
felől is, akik kérték a várost, hogy csökkentse vagy 
engedje el számukra a havi bérleti díjat a korona-
krízis idejére, mivel jelentősen megcsappant a be-
vételük. Négy vállalkozó külön megítélést követően 
50 és 100 százalékos engedményt kapott 5 és 10 hét 
időtartamra, aszerint, hogy üzemhelyük részben 
vagy teljesen bezárt-e a kormányrendelet miatt. 
Az ötödik vállalkozó kérelmét elutasították, mivel 
nincs bérleti szerződése a várossal, csak adózik a 
közterület használatáért. A testület tudomásul vette 
még annak a nyilvános kereskedelmi versenytár-
gyalásnak az eredményét, melyen a város kilenc ga-
rázshelyet adott el a Vasúti utcában. Jóváhagyták a 
versenytárgyalás második körét is, melynek tárgya 
a fennmaradt három telek, mégpedig anélkül az ed-
digiekben megkövetelt feltétel nélkül, hogy a jelent-
kező az érintett parcellák közelében rendelkezzen 
állandó lakóhellyel.  Az utolsó pontban a képviselők 
tudomásul vették a város főellenőrének beszámo-
lóját a városi temető sírhelyeinek nyilvántartását 
érintő ellenőrzésének eredményeiről.

Ezt követően a polgármester megköszönte a 
részvételt, és befejezésképpen egyidejűleg meghívta 
a jelenlévőket a közelgő városi ünnepségsorozatra.
Az ülésen hozott határozatok, a beterjesztett anyagok, 
valamint a teljes videofelvétel a www.� lakovo.sk ol-
dalon tekinthetők meg.

kmk, ford.: fp 

Helyreigazítás
A Füleki Hírlap júniusi számában a „Tudták, hogy…?” 
című cikkben a szövegben szereplő egyik adomá-
nyozó nevét az eredeti forrásnak megfelelően Petrik 
néven említette a szerző, miközben nem tüntette fel 
a cikk alapjául szolgáló történelmi forrást. A név he-
lyesen: Petik József. Olvasóinktól és az érintettektől 
ezúton is elnézést kérünk.

A Szerkesztőség

A Kulturális napok keretében öt jelöltnek adomá-
nyozott díjat a város vezetése. A díjakat a város 

kulturális és sportéletének képviselői kapták.
Bár ez évben a koronavírus miatt nem valósultak 

meg Füleken a hagyományos Palóc Napok és Vá-
rosnapok, helyettük a Városi Művelődési Központ 
Kulturális napokat szervezett. A program része 
volt az a díjátadó ünnepélyes testületi ülés is, me-
lyen ketten Fülek Város Díját, hárman pedig Fülek 
Polgármesterének Díját vehették át. A Város Díjá-
ban Albert István díszkéskészítő és a füleki férfikar 
megalakulásának századik évfordulóját ünneplő 
Pro Kultúra Füleki Férfikar részesült. Agócs Attila 
polgármester a Polgármester Díját Széplaky Imré-
nek, Lipničková Elenának és Deme Krisztiánnak 
adományozta. „A világ sok helyén kaptam már díjat, 
de díjazottnak lenni otthon, a sajátjaid között, az valami 
teljesen más. Megtisztelve érzem magam“ ‒ mondta Al-
bert István. „Nem vagyunk hozzászokva, hogy a közön-
ség köszöntsön minket. Rendszerint mi köszöntjük őket a 
műsorunkkal. Nagy élmény ez, elismerést kapni a saját 
szülővárosunkban. Nagyon hálásak vagyunk, köszönjük“ 

‒ reagáltak a Pro Kultúra tagjai. 

A Város Díja:
Albert István - Fülek Város propagálásáért és jó hír-
nevének terjesztéséért, valamint a díszkések készítésében 
elért szakmai sikereiért.
PRO KULTÚRA Füleki Férfikar - A kórus megala-
kulásának 100. évfordulója alkalmából. A művészet terén 
szerzett kivételes érdemeiért, a regionális és országos ver-
senyeken elért kiváló eredményeiért, Fülek város képvise-
letéért és jó hírnevének terjesztéséért a Szlovák Köztársa-
ságban és külföldön.  

A Polgármester Díja:

Ez évben is kiosztották a városi díjakat

Széplaky Imre - A füleki labdarúgás érdekében végzett 
sokéves önzetlen munkájáért és a város társadalmi életé-
ben való aktív részvételéért.
Lipničková Elena - A  Füleki Városi Hivatal mellett 
működő Nyugdíjask lub vezetésében, valamint az idős 
lakosoknak a város kulturális és társadalmi életébe tör-
ténő bekapcsolódása érdekében végzett aktív és önzetlen 
munkájáért.
Deme Krisztián - Fülek város helyi, országos és nem-
zetközi szintű sikeres képviseletéért 2019-ben az erőeme-
lés területén.

Mikuš Kovácsová Klaudia, ford.: fp

A Városnapokat idén Kulturális napokkal pótolták
A városvezetés a járványügyi helyzet miatt a jubileumi XXX. Palóc Napok megrendezését a következő évre halasztotta. Helyette 
Kulturális napokat tartottak. A többnapos, ám kisebb volümenű programok iránti érdeklődés felülmúlta a várakozásokat.

A folklór a város kulturális rendezvényeinek hagyományos ele-
me. FOTÓK - Schnelczer Zoltán, Szvorák Emese, szöveg - kmk

A Pincesor PT ismét borkóstolót és pincemustrát rendezett, 
melyre több tíz érdeklődő ellátogatott.

Szombaton ünnepélyesen felszentelték a Rátki-dombon talál-
ható keresztet, melyet a megrongálása után a város és a plébánia 
közösen újított fel.

A programsorzat része volt annak a fotókiállításnak a megnyi-
tója is, mely a helyi templom rekonstrukcióját dokumentálja.

Lipničková Elena és Agócs Attila polgármester.

A város díjazottjai. FOTÓK - Schnelczer Zoltán
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Jelentős kulturális rendezvények 2020 szeptemberében Füleken

10. 23-ig

A füleki római katolikus templom széles körű belső felú-
jítását dokumentáló fotókiállítás    
Helyszín: Városi Honismereti Múzeum – galéria
Szervező: Füleki Vármúzeum
Társszervező: Füleki ferences kolostor

09. 17. 

Szomolai Tibor „A klán (Maffia és politika Szlovákiá-
ban)“ című könyvének bemutatója (szlovák nyelven)
Helyszín: Füleki Városi Könyvtár
Szervező: Füleki Vármúzeum

16:30

09. 18.

söRFeszt
Helyszín: Szabadság tér
Szervező: KultFeszt PT
Társszervezők: Iuvenis Neogradiensis PT, Filleck Knights, 
Füleki Sörpatika

10:00

09. 19.  

Nemzetközi melódiák szárnyain – Az éneklés és a zene 
összetartó ereje
Helyszín: Római katolikus templom
Szervező: Melódia Női Kar
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

16:30

09. 26.

Komáromi Jókai Színház: Kabaré (musical)
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

18:00

09. 26.

09. 27.

XXI. Füleki történelmi várjátékok –
Fülek és környéke története az őskortól a középkorig
XIV. Nemzetközi Történelmi Íjászverseny
Helyszín: Füleki vár, várudvar
Szervező: Füleki Vármúzeum és a Füleki Farkasok PT
A rendezvények a Kisebbségi Kulturális Alap és Fülek Város támo-
gatásával valósulnak meg.

14:00

08:00

10. 02.

Zenés évszakok – Őszi komolyzenei koncert: 
Skuta Miklós (zongora)
Helyszín: Művészeti Alapiskola
Szervező: Füleki Városi Művelődési Központ
Társszervező: Füleki Művészeti Alapiskola
A rendezvény a Művészeti Alap támogatásával valósul meg.

18:30

10. 03.

A füleki férfikar megalakulása 100. évfordulójának 
megünneplése
Helyszín: VMK – Színházterem
Szervező: PRO KULTÚRA Füleki Férfikar
Társszervező: Füleki Városi Művelődési Központ

15:30

Tudták, hogy....?
1924-ben először volt dinnyetermelés Füleken? A város határában lévő föl-
deken, körülbelül 40-50 holdon először termeltek dinnyét. A „Prágai Magyar 
Hírlap” augusztus 21-én közölt híre szerint a füleki dinnyetermelés nem-
csak a közeli, hanem a távoli vidéket is ellátta kitűnő dinnyével, melynek 
ára 0,80–1 korona között mozgott kilogrammonként. Nincs kizárva, hogy 
a sikeres termelésre a júniusi árvíz adott ihletet, mely miatt Füleken még a 
Vöröskő alatti rétek is víz alá kerültek.  

 Cirbus Vladimír

Fülek Város
értesíti a város összes, állandó lakhellyel rendelkező füleki lakosát, 

hogy a 2020. 08. 14. – 2020. 09. 16. közötti időpontban  nyilvános üzleti 
versenypályázat folyik az Állomás utca környékén meglevő sorgarázsok-
nál a város tulajdonában levő 3 új, egyenként 25 m2-es garázs építésére 
szolgáló terület eladására irányuló legelőnyösebb árajánlat megtételére.
A verseny részletes pályázati feltételei megtalálhatók a város hivatalos hir-
detőtábláján és a www.filakovo.sk weboldalon.

FVH

* A szervezők fenntartják a műsorváltozás jogát.

Fehér Pasztellceruza 2020. 9. 18.
Segítsék a vakokat és gyengénlátókat a szlovákiai városok utcáin szeptember 
18-án! Már most küldhetnek SMS-t 2 € értékben a 820-as számra.
Adományokat a következő számlaszámra is utalhatnak: SK23 1111 0000 0014 
3025 8006.
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A 2020-as év a füleki férfikar életében 
nem egyszerűen csak kerek évforduló, 

hanem egyenesen centenárium. A  Fülek 
Város Díját immár másodszor kiérdemlő 
Pro Kultúra Füleki Férfikar vezetőjével, 
Mag Attilával, és karnagyával, Fehér 
Miklóssal beszélgettünk.

Százéves múltra visszatekintve nagy 
büszkeség lehet a fér� karban énekelni. 
Vannak olyan jelenlegi tagjaik, akik-
nek a  felmenői is kivették a  részüket 
a füleki kóruséneklésből?
Mag Attila: Énekelni mindig nagy él-
mény, a férfikari éneklésnek különös 
varázsa van, 100 éves énekkarban 
énekelni igazán felemelő érzés, főleg 
olyan tapasztalt, magasan képzett 
karmester vezetése alatt, mint Fehér 
Miklós, aki már nagyon jól ismer 
bennünket, és közel 28 éve egyengeti 
a  férfikar sikereinek útját. Fülek Vá-
ros Díja – amelyet ezúton is köszö-
nök a  férfikar nevében – nem csak 
a  jelenlegi tagságnak szól, hanem az 
elődeinknek is, akik a viszontagságok 
ellenére kitartóan ápolták a  férfika-
ri éneklés hagyományait Füleken az 
utóbbi 100 évben és vitték Fülek jó 
hírét a  világba. A  jelenlegi tagságnak 
nincs olyan felmenője, aki korábban 
énekelt volna a  férfikarban. Agócs 
József, volt polgármester (aki 1978–
1997 között volt tagja a férfikarnak) 
nagyapja viszont a dalkör alapító tag-
ja volt.
Ön nem rendelkezik füleki gyökerek-
kel, mégis több mint 20 éve művészeti 
vezetője és karnagya a  kórusnak. Mi 
a titka, hogy időt, energiát nem sajnál-
va, töretlenül viszi előre a fér� kart?
Fehér Miklós: A  gyökerek észrevét-
lenül nőnek. Az első években még 
valóban nem voltak, de most már 
három évtizedesek. A  titkot talán az 

Idén 100 éves a füleki férfi kar
hordozza, hogy nemcsak az énekkar 
kapcsol össze Fülekkel. A  kórus kar-
nagyi posztjának elnyerését követő-
en hamarosan a  salgótarjáni Balassi 
Bálint Megyei Könyvtár igazgatója 
lettem. Ekkor nagyon sokat tehettem 
a két település kulturális kapcsolatai-
ért, a füleki könyvtárért, a gimnáziu-
mért, a középiskolásokért, a nógrádi 
közös olvasótáborokért, füleki művé-
szek salgótarjáni bemutatkozásáért. 
Fülek kulturális gazdagsága (néptánc, 
színház, hagyományőrzés, múzeum, 
egyházi gyökerek, női énekkar, füleki 
művészek, a helyi Csemadok kulturá-
lis tevékenysége) volt az, ami igazán 
megragadott. Ma már Budapesten 
élek, de a  kötődésen a  távolság sem 
tud lazítani.
Száz év kötelez. Ennek jegyében – és 
a  Kodály Napok kapcsán is – szak-
mailag idén még magasabbra teszik 
a mércét? 
F. M.: Ha húsz, huszonöt ember közel 
három évtizede közös művészeti cso-
portba jár, akkor kialakul, hogy apró 
jelekből, mozdulatokból is megértik 
egymást. A  profi együtteseknél a kö-
zös éneklés természetes szépsége és 
a  magas színvonalú zenei tevékeny-
séghez szükséges, legtöbbször nagyon 
fárasztó munka egyszerre van jelen. 
Amikor magasra tesszük a  mércét, 
akkor ezzel azt is kimondjuk, hogy 
nagyon sok fárasztó próbát, gyakor-
lást vállalunk. Szerencsére mindig 
megtalálom a  kórustársak szemében 
azt az üzenetet, hogy oldjuk meg 
a  következő fellépést is. A  színpad 
nagy varázsló. A sikerek pedig kárpó-
tolnak bennünket minden nehezebb 
pillanatért. A mércét ezért tudjuk ma-
gasan tartani.
A  jubileum arra is kötelez, hogy a  fü-

lekiek is többet megtudjanak a kórusé-
neklés múltjáról és jelenéről a városban. 
Mi mindent terveznek megvalósítani 
a  jubileumi évben, hogyan ünnepli 
a kórus a 100. évfordulót?
M. A.: Ebből az alkalomból megjelen-
tettünk egy sok fényképpel színesített,  
tartalmas kiadványt „Egy (több mint) 
100 éves énekkar története” címmel, 
melynek szerzői Puntigán József és 
Jakab József. Köszönjük a szerzők-
nek, hogy felkutatták, összegyűjtöt-
ték és feldolgozták a kórusról és an-
nak elődjéről ismert írásos és tárgyi 
emlékeket. A könyvet a jubileumi 
ünnepségen mutatjuk be a nagykö-
zönségnek, október 3-án. A jubileumi 
koncerten vendégünk lesz a Budafoki 
Lampart Vegyeskar, a Tiszaföldvári 
Férfikórus, a füleki Melódia Női Kar 
és a ragyolci Jázmin Női Kar. Szep-
temberben a Locall TV-ben és a Ré-
gió TV-ben egy rövidfilmen keresztül 
nyerhetnek betekintést a nézők a kó-
rus mindennapi életébe. A városi mú-
zeumban november eleje és december 
közepe között ismerkedhetnek meg 
az érdeklődők a férfikar történetével.
Nagyobb évfordulók kapcsán felmerül 
a  folytatás, a  jövő építésének igénye, 
s  egyben stratégiája is. Mi mindenre 
lenne szüksége a fér� karnak a további 

működéséhez, ki mindenki és  hogyan 
tudná ebben támogatni a  kórus mun-
káját?
M. A.: Támogatók nélkül aligha tu-
dott volna a férfikar 100 évig fenn-
maradni, ezért nagy-nagy köszönet 
és hála minden támogatónknak, akik 
most és a múltban anyagilag, er-
kölcsileg és minden egyéb módon 
hozzájárultak a férfikar sikeres mű-
ködéséhez. A színvonalas művészeti 
munka magasan képzett, hozzáértő 
karnagy nélkül elképzelhetetlen. Kó-
rusunk közel három évtizede abban a 
szerencsés helyzetben van, hogy ilyen 
karnagy áll az élén. Fehér Miklós kar-
nagy kitartása és türelme példamuta-
tó, tanítani lehetne. Kevés közöttünk 
a képzett zenész, ráadásul lassan 
tanulunk és gyorsan felejtünk. Mind-
ennek ellenére Miklós végtelen türe-
lemmel, sok-sok ismétléssel, gyakor-
lással, figyelve minden apró részletre, 
képes többszólamú műveket művészi 
szinten betanítani. Ebből is látszik, 
nem szükséges zenei képesítés ahhoz, 
hogy valaki elkezdjen a férfikarban 
énekelni, elég, ha csak szeret dalolni. 
Arra kérem a jó Istent, hogy még so-
káig tartsa meg karnagyunkat erőben, 
egészségben a férfikar számára.

Illés Kósik Andrea

A 100 éves kórusnak – mely a ré-
gió legrégebben működő kul-

túrcsoportja – jelentős szerepe van 
Fülek kulturális életében. A kórusé-
neklésnek régi hagyományai vannak 
a városban, hiszen az énekkar előd-
je, a Füleki Iparosdalárda a Füleki 
Ipartestület keretében alakult meg 
1883 körül. 1920-ban alakult meg 
a Magyar Dalkör, melyet a későbbi 
Munkásdalárda, a Csemadok és Ko-
vosmalt Üzemi Klub mellett működő 
Munkás Énekkar, majd a későbbi 
Füleki Férfikar és a jelenleg is mű-
ködő Pro Kultúra Füleki Férfikar 
követett.

A kórus életében nagy változást 
hozott az 1992-es év, amikor a ké-
sőbbi kóruselnök, Reszutyík István 

az énekkar szakmai vezetésére Fehér 
Miklóst kérte fel. A zeneileg művelt, 
kiemelkedő képességekkel rendel-
kező karnagy szinte profi szintre 
emelte a kórust. 1993-ban még ezüst 
koszorús minősítést kapott a férfikar 
Galántán, de a későbbiekben három-
évente hozta a Kodály Napokról az 
arany koszorús besorolást, kétszer a 
zsűri dicséretével, és ebből egy ízben 
a legtöbb pontszámot elérve abszolút 
első lett. Megsokasodtak a külföldi 
és belföldi szereplések számai is. Eb-
ben az időszakban szoros kapcsolat 
alakult ki a Lampart Vegyeskarral 
Budafokról, a Füleki Női Karral, a 
Peredi Női Karral, a Salgótarjáni 
Pedagóguskórussal és a Lieksai Férfi-
karral Finnországból.

A férfikar számtalan rangos fellépést 
tudhat maga mögött, hiszen a kórus 
énekelt már a Pesti Vigadóban, a 
Magyar Kultúra Alapítvány szék-
házában, a Zeneakadémián, a Deb-
receni Református Nagytemplom-
ban, az egri Éneklő Magyarország 
kórustalálkozón, a BNV-n, pécsi és 
budafoki fesztiválokon, Helsinkiben, 
Sepsiszentgyörgyön, Gyergyószent-
miklóson, és emlékezetesek marad-
nak a finnországi koncertkörutak is. 
Többször szerepelt a rozsnyói, tor-
naljai, rimaszombati, budafoki, ózdi 
és jászberényi kórustalálkozókon, de 
szívesen fellép a környék falvaiban, 
s természetesen Fülek kulturális ren-
dezvényein is. A kórus repertoárján 
népzenei feldolgozások, történeti 

énekek, népdalok, magyar nóták, egy-
házzenei művek, valamint múltbéli és 
jelenkori zeneszerzők alkotásai sze-
repelnek.

Jelenleg a férfikar a Pro Kultúra 
polgári társulás és a Füleki Városi 
Művelődési Központ égisze alatt mű-
ködik, s a város kiemelten támogatott 
csoportjai közé tartozik. Fülek Város 
Díját 2010-ben a kórusnak, majd 
2015-ben Fehér Miklós karnagynak 
ítélték oda. A füleki férfikar megala-
kulásának 100. évfordulója alkalmá-
ból 2020-ban a Pro Kultúra Füleki 
Férfikar érdemei elismeréséül ismét 
Fülek Város Díjában részesült, melyet 
a Kulturális napok keretében adtak át 
a kórusnak augusztus 14-én.

 jj, ika

PRO KULTÚRA FÜLEKI FÉRFIKAR

A férfi kar újra megkapta Fülek Város Díját. FOTÓ - Schnelczer Zoltán


