
Petőfi	Sándor	Férfikórus,	Pécel	
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) neve: 
Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, 
Kossuth tér 1. +36 (28) 662 007, ertektar@pecel.hu 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai 
Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Heltai Miklós elnök 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Korányi u.14.  
 
Telefonszám: +36 (28) 788 940 
E-mail cím: heltai.miklos@digikabel.hu 
 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
1. A nemzeti érték megnevezése: Petőfi Sándor Férfikórus, Pécel 
2. Fellelhetőségének pontos helye: a péceli Lázár Ervin Városi Könyvtár és Művelődési 
Ház régi épülete, 2119 Pécel, Maglódi út 12., a péceli Petőfi Sándor Férfikórus 
Alapítvány székhelye 2119 Pécel, Kossuth L.u.27., Bisján Imre elnök lakásán.  
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: Helyi és 
Megyei Értéktár.  
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása:  
A Petőfi Sándor Férfikórus jogelődje, a péceli Polgári Dalkör 1910-ben alakult, az 
1964-es újjáalakulás után hosszú ideig Péceli Szövetkezetek Petőfi Sándor Férfikórusa 
volt a neve, jelenleg Petőfi Sándor Férfikórus, Pécel néven alapítványi formában 
működik. A második világháború előtt Fáy Ferenc karnagy és a kórus kezdeményezői 
voltak a vándor-hangversenyek, dalosversenyek szervezésének. 1945-1964 között 
hivatalos segítség, pártolás nélkül is fönn tudott maradni a közösség. 1964-ben a kórus 
tagjai kezdeményezték az újjáalakulást, majd kiváló karnagya, Bakonyi Árpád 
vezetésével a kórus bekapcsolódott a KÓTA által működtetett minősítési rendszerbe, s 
először 1983-ban nyerte el a fesztiválkórus minősítést. Ezt a címet azóta is sikerült 
megvédeni, legutóbb 2011-ben, Tóth Benedek karnagy vezetésével. A Petőfi Sándor 
Férfikórus állandó szereplője a helyi ünnepségeknek, évzáró és karácsonyi 
hangversenyei társadalmi eseménynek számítanak, karnagya jelenleg Szalay Miklós, az 
Operaház címzetes karigazgatója. A kórus 2010-ben nagyszabású ünnepségsorozaton és 
hangversenyen ünnepelte meg fennállásának századik évfordulóját. 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A péceli Petőfi Sándor Férfikórus a paraszti-iparos és munkás énekes kultúra 
hagyományainak őrzője, fenntartója. Jelentős szerepet játszott és játszik a helyi 
énekkultúra fejlődésében, példája nyomán alakult meg csak az utóbbi évtizedben a 
Péceli Női Kar, a Péceli Gyermek- és Ifjúsági Kórus. Közösségépítési értékei jelentős 
szerepet játszanak lakóhelyünk kulturális és társadalmi életében.  
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források): 
A kórus iratanyaga Bisján Imre elnök lakásán található irattárban (2119 Pécel, Kossuth 
L.u.27.), meghívók, a folyó év iratai Heltai Miklós kórustitkár lakásán (2119 Pécel, 
Korányi u.14.), tárgyi emlékei részben a volt Művelődési Házban (2119 Pécel, Maglódi 
út 12.), részben Mikes Ferenc kórustitkár lakásán (2119 Pécel, Napsugár u.70.).  
III. MELLÉKLETEK 



1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 
dokumentációja. 
Lásd a II. pontot. 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 
vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2015. október hó 22. nap 
Heltai Miklós 

 


