Nyírbátori Koncert Fúvószenekar
Városunk zenei életének kiváló képviselője a Koncert Fúvószenekar 1980 óta működik
Nyírbátorban. A csoport művészeti vezetője és karmestere Fazekas Mihály, akinek elévülhetetlen érdemei vannak a zenekar létrejöttében. Az ő erőfeszítései nyomán 1979-ben elindult a zeneiskolában a fúvós tanszék, majd néhány hónappal később a zeneiskola diákjaiból
megalakult a zenekar is.
Első sikereiket a fúvószenekarok megyei fesztiválján aratták, ahol 1985-ben és 1987-ben
ezüst minősítést értek el.
Nagy sikersorozatuk 1992-ben kezdődött. Ebben az évben Gyulán szerepeltek, ahol a III.
Nemzetközi Tűzoltózenekari Fesztivál meglepetészenekaraként a zsűri különdíját is elnyerték.
1995-ben adták ki első műsoros kazettájukat „Fúvószene táncritmusban címmel, mely szórakoztató- és tánczenei anyagot tartalmaz. Egy évvel később jelent meg második hanghordozójuk, amelyen világhírű filmzenék csendülnek fel.
Profiljuk döntő többségét térzene és szórakoztató zene alkotja, emellett sok történelmi induló színesíti repertoárjukat.
A zenekar elmaradhatatlan, állandó szereplője a város ünnepi rendezvényeinek, ahol játékukkal pillanatok alatt elbűvölik a közönséget. A helybeli fellépéseken kívül megyei és
országos fesztiválok résztvevői, vérpezsdítő muzsikájuk meghódította több európai ország
publikumát is (Románia, Szlovákia, Olaszország, Franciaország, Hollandia, Törökország,
Dánia).
Saját karrierjük építése mellett szívügyüknek tekintik Székelyföld zenei életének támogatását. Ez a segítségnyújtás kották és hangzóanyagok biztosításán kívül határon túli magyar
zenekarok magyarországi fellépéseinek támogatását is jelenti.
A fúvósok életében igen fontos szerepet játszik a zenekarbarátságok kiépítése. Ezek a kapcsolatok a kölcsönös tapasztalat- és kottacserén kívül külföldi vendégszereplésekre is kiváló
lehetőséget teremtenek.
Kitartó, példaértékű munkájuk elismeréseként 2005-ben Pro Urbe kitüntetésben részesültek.
Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A Koncert Fúvószenekar egy olyan közösség, melynek tagjai a mai rohanó világban saját
ügyes-bajos dolgaikat félretéve időt szakítanak arra, hogy muzsikájuk révén népszerűsítsék
a fúvószenét, szórakoztassák a hallgatóságot. Színvonalas előadásaikkal a zene egyetemes
nyelvén szólva sok száz muzsikaszerető embernek ajándékoznak önfeledt kikapcsolódást
jelentő perceket. Példaértékűnek tekinthető, hogy saját zenekaruk szakmai előmenetelén
kívül erdélyi együttesek karrierjének előmozdítását is felvállalják.
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