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Tisztelt Igazgató Úr! 

 

A balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjeként fordulok Önhöz. 

Sajnálattal értesültem Lukács Beáta kulturális szervezőtől, hogy az idei évadban nem hirdetnek felnőtt 

filharmónia bérletet Balassagyarmaton. Mindezt október végén! Végtelenül szomorú vagyok, hogy a 

több évtizedes múltra visszatekintő program nem kerül megrendezésre. Tisztában vagyok azzal, hogy a 

mai világban a pénz határoz meg szinte mindent, de nekünk művészetpártoló, művészetet szerető, azt 

továbbadó felelős embereknek, mind emellett mást is figyelembe kell venni. A mai felfordult, 

értékválságban szenvedő, celebek világában, amikor az értékes kultúra iránti érdeklődés csökken, 

különös felelősség hárul Önökre és ránk, hiszen azzal, hogy megszüntetünk egy több évtizedes múltra 

visszatekintő komolyzenei programot, felbecsülhetetlen kárt okozunk és azokat is elveszítjük, akik 

eddig lelkesen jöttek a hangversenyekre. Arról már nem is szólva, hogy vannak Magyarországon olyan 

régiók, amelyek az országos átlagnál jóval nehezebb helyzetben vannak, ahol nagyobb arányban vannak 

a hátrányos helyzetűek, munkanélküliek és sorolhatnám tovább. Nógrád, sajnos e megyék közé tartozik, 

így összehasonlíthatatlanul rosszabb helyzetben van, mint akár más régiók megyéi. Ezért is fontos, hogy 

különös felelősségérzettel végezzük munkánkat, minden körülményt mérlegelve, minden lehetőséget 

kihasználva az értékes kultúra közvetítésére, népszerűsítésére. A Filharmónia ezt képviselte és képviseli 

mind a mai napig, ezért is fájó az 1963-óta működő filharmóniai bérletek megszűnése. 

Tudomásom szerint a város vezetése is mindig felkarolta ezt a rendezvénysorozatot, a tőle telhető 

módon szponzorálta, és úgy tudom, hogy az idén sem zárkózott el ez elől polgármester úr. A magunk 

részéről pedig eddig is minden tőlünk telhető segítséget megadtunk: megfelelő infrastruktúra, kiváló 

akusztikájú hangversenyterem, hangszerek, technikai berendezések, arról nem is szólva, hogy mindezek 

pénzért történő biztosítása is komoly összeget jelent, jelentene. A hozzánk érkező művészek mindig jó 

véleménnyel voltak a helyi körülményekre és a talán kicsi, de lelkes közönségre. 

Tisztelt Igazgató Úr! 

Tudom, hogy az Önök költségvetése is véges és, hogy az itteni hangversenyek nem rentábilisak, de 

tisztelettel kérem, hogy ismételten gondolja át ezt a súlyos lépést. Amit egyszer lerombolunk azt igen 

nehéz lesz újra felépíteni. 

 

Balassagyarmat, 2018. 10. 25. 

 

Szívélyes üdvözlettel: 

 

 

Csábi István 

        intézményvezető,  

volt pécsi diák, a főiskola, a Nevelők Háza 

Kamarakórusa, a Pannon Volán Férfikar és a 

Mecsek Kórus egykori énekese 
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