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Családi nap  
püspöki áldással

Erdőkürt. Családi napot 
rendez a helyi önkormány-
zat április 29-én, szombaton 
– tehát ma – a művelődési 
házban, illetve a mellette lévő 
parkban. Az esemény 9 órakor, 
„Egy kicsi mozgás mindenki-
nek kell!” címmel, közös torná-
val veszi kezdetét, de játékos 
vetélkedő, kézműveskedés és 
Kalap Jakab bábkoncertje is 
színesíti a délelőtti órákat. A 
helyi polgárőrség lovas egy-
sége 13 órától tart látványos-
nak ígérkező bemutatót. Ezt 
követően az önkormányzat 
épületében Mireisz Tibor vi-
téz lovag, a Szent Korona Tár-
saság hadnagya közreműkö-
dése mellett tekinthetik meg 
az érdeklődők a Szent Korona 
hiteles másolatát. A Házat-Ha-
zát Alapítvány 15 órától tartja 
ünnepségét huszonötödik 
születésnapja alkalmából. El-
sőként Szebenszkiné Palik Ka-
talin polgármester köszönti a 
vendégeket, majd Lőrincz Kál-
mán az alapítvány igazgatója, 
Kellermayer Miklós elnök, il-
letve Bíró Zoltán, a Lakitelek 
Alapítvány kuratóriumi veze-
tője emlékezik meg az elmúlt 
negyedszázad történéseiről. 
Jelen lesz az eseményen az 
a négygyermekes bátaszéki 
család is, amelynek hazánk-
ban elsőként építette fel az 
otthonát az alapítvány. Rájuk 
és a családi nap résztvevőire 
egyaránt áldását adja Beer 
Miklós, a váci egyházmegye 
püspöke. Az erdőkürti csalá-
di napot Dévai Nagy Kamilla 
énekes, Liszt Ferenc-díjas 
érdemes művész előadása is 
színesíti.

Gála a világnapon
Salgótarján. Április 29-

én, szombaton – tehát ma 
– 17 órától „Tánccal, zené-
vel, szeretettel” címmel ren-
deznek ünnepi gálaműsort a 
tánc világnapja alkalmából a 
József Attila Művelődési Köz-
pontban. Közreműködik a Lur-
kó Táncovi, a Kis Pitypang, a 
Pitypang, a Csepp Nefelejcs, a 
Nefelejcs, a Sisere és a Viganó 
gyermek-táncegyüttes, az Ifjú 
Nógrád Táncegyüttes, a Nóg-
rád Táncegyüttes, valamint 
a Dűvő Zenekar. Az előadás 
jegyek ellenében látogatható. 

Sztárvendég  
a majálison

Nagyoroszi. Április 29-
én, szombaton – vagyis ma – 
majálist rendeznek a község-
ben, amelyre már 11 órától 
kisvonatozással várják a gyer-
mekeket. Ezt követően, 14 
órától kezdetét veszi a tavaszi 
néptáncfesztivál. 15.30 órától 
Kádasi Norbert műsorát élvez-
hetik az érdeklődők, aki egye-
nesen Szlovákiából érkezik a 
településre. Mindezek után 
pedig a Börzsöny Általános 
Iskola tanulóinak produkció-
ját, Szőke Johanna és a Zuba-
ida hastánccsoportot, illetve 
a borsosberényi táncokat te-
kintheti meg a nagyérdemű. 
17 órától a Pacsirták lépnek 
színpadra, 21 órakor pedig a 
Desperado. Közben a Hang-
szedők műsorát hallhatják, 
illetve dj. Kuti egy retrodisz-
kóba is „elrepíti” a helyszínre 
látogatókat. A szervezők a nap 
folyamán horgászversennyel, 
kispályás focival, főzéssel, 
arcfestéssel, ugrálóvárral, kéz-
műveskedéssel, továbbá népi 
játékokkal várnak kicsiket és 
nagyokat egyaránt.

Korán „ébred”  
a Dolinka…

Salgótarján. Május el-
sején, hétfőn már 6 órától 
beindul a városi mulatozás a 
Dolinkában, ahol első ízben a 
Bányász Kohász Fúvószene-
kar „ébreszti fel” a látogatók 
hangulatát. Ezt követően in-
teraktív játszóház várja a ki-
csiket, s a nagyokat egyaránt, 
majd a Nógrád Táncegyüttes 
gyermekcsoportjainak köz-
reműködésével felavatják 
a májusfát. A továbbiakban 
11.15 órától operett-sláge-
rek csendülnek fel a Pesti 
Zenés Színpad előadásában, 
majd Aradszky László énekel, 
s bizonyítja, hogy nem csak 
a húszéveseké a világ. A mu-
latós nótaszólamokat a Bon-
bon, Danics Dóra, valamint 
Curtis fellépése követi majd 
a délután folyamán. 

Tavaszünnep  
Bánkon

Bánk. A község önkor-
mányzata május elsején, 
hétfőn ismét megrendezi 
a már hagyománnyá vált 
majálist. A nap házigazdája 
Ivanics András polgármes-
ter lesz. A program reggel 9 
órakor csipetkézéssel, illetve 
babgulyásfőzéssel kezdő-
dik a Vízi színpadnál. 12.30 
órakor pedig a „Jó ebédhez 
szól a nóta” keretén belül 
Csabuda Péter előadását is 
meghallgathatják a résztve-
vők. Ezt követi a Honvédségi 
katonazenekar műsora, majd 
14.30 órakor Aradszky Lász-
ló lép színpadra. Az egyórás 
koncert után tombolahúzás-
sal zárul a rendezvény. A nap 
folyamán harci eszközök be-
mutatóját is megtekinthetik 
a helyszínre látogatók. 

Vidámság  
a kastélykertben

Bátonyterenye. Május 
elsején, hétfőn majálist ren-
deznek a Gyürky-Solymossy 
kastély parkjában. A prog-
ram 12.45 órakor a Haraszti 
ikrek műsorával kezdődik, 
majd a Himnusz elhangzása 
után ünnepi köszöntőt mond 
Becsó Zsolt országgyűlési 
képviselő. A délután folya-
mán pedig kulturális prog-
ramokkal várják a helyszínre 
látogatókat. A rendezvény 
ideje alatt népi kézműves 
játszóházzal, kastély-, illetve 
tájházlátogatással, valamint 
kirakodó vásárral is kedves-
kednek a szervezők. A futball 
rajongóit pedig kispályás 
labdarúgó-tornára hívják, 
amely a sportpályán lesz 
megrendezve.

Főzőverseny
Karancsberény. Április 

30-án, vasárnap reggel, 9 
órától főzőversenyt rendez-
nek a művelődési ház mö-
götti udvaron. Ezt követően 
14 órától májusfaállításra, 
illetve -díszítésre invitálják 
a település lakóit. A délután 
folyamán különféle kultu-
rális programokkal várják 
az érdeklődőket. 19 órától 
pedig egészen éjfélig a Csa-
bi & Gabi duó biztosítja a jó 
hangulatot.A főzéshez alap-
anyagot, továbbra az egész 
napra szükséges innivalót 
mindenki vigyen magával, 
mert a helyszínen büfé nem 
üzemel.

Pálfalvi Tamás, a nógrádi származású Junior Prima-dí-
jas trombitaművész – bár még csak huszonöt éves – a 
világ számos pontjának koncerttermében bemutatta 
már zenei tehetségét, s mindemellett a fiatal zenész si-
kerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy már számos 
szakmai díjjal is megjutalmazták pályafutása során. A 
művész egy színpadon állhatott olyan közismert zené-
szekkel, valamint zenekarokkal – például a Liszt Ferenc 
Kamarazenekarral, a Prágai Filharmonikusokkal, vala-
mint a Mecklenburgi Kamarazenekarral –, amelyről a 
legtöbben talán csak álmodnak. 

A közelmúltban a fiatal trom-
bitás hazalátogatott Salgótarján-
ba, s egy interjú erejéig lapunk-
nak is szorított helyet zsúfolásig 
megtelt naptárjában. Beszélgeté-
sünk alatt felidézte, mi ösztönöz-
te arra, hogy trombitaművésszé 
váljon, visszaemlékezett néhány 
számára sokat jelentő fellépésre, 
terítékre kerültek a 2017-18-as 
évad zenei tervei, s kiderült az is: 
Pálfalvi Tamás számára a zenélés 
nem csak hivatás, hanem szenve-
dély is egyben!

– Tehetségének köszönhető-
en már számos külföldi hely-
színen lépett a közönség elé 
– úgymint: Ausztriában, Er-
délyben, Csehországban, Len-
gyelországban, Németor-
szágban, Taiwanon, Kínában, 
Japánban, Oroszországban, 
Szingapúrban, Hong-kongban 
–, sőt az Amerikai Egyesült Ál-
lamok jó néhány városát – New 
Yorkot, Chicago-t, Washing-
tont, Kingstont – is bejárta 
már. Milyen érzés, amikor Sal-
gótarjánba látogat egy-egy 
hosszabb távollét után?

– A Mátra domborulatait látva 
mindig ugyanaz a szívmelenge-
tő érzés fog el: „Itthon vagyok!” 
Salgótarjánban születtem, ez a 
hely az otthonom. Szerető csa-
ládban nőttem fel, és rengete-
get köszönhetek a szüleimnek. 
Nélkülük ma nem az lennék, aki 
vagyok, s talán egymással sem 
beszélgetnénk most koncertek-
ről, zenéről, eredményekről. Je-
lenleg is csak néhány napot tu-
dok a családommal tölteni, ám 
ezek a rövid, mégis együtt meg-
élt pillanatok azok, amelyek 
mindig óriási lelki feltöltődést 
jelentenek számomra. 

–  Gyermekkorában is érdek-
lődött a zene iránt?

– Kisfiúként elsősorban a fut-
ball és a sport szerelmese voltam, 
majd a szüleim noszogatására 
kezdtem el – 1998-ban – zenesza-
kon tanulni a Váczi Gyula Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményben. 
A zeneiskola falai között Szabó 
István oktatott, majd a Lubik Imre 
országos trombitaversenyen – 
2002-ben – bepillanthattam a 
nálam idősebb trombitások re-
pertoárjába is, s akkor döntöttem 
el végleg: trombitaművész sze-
retnék lenni. A nővérem kezdett 
el először hangszeren játszani a 
családban, így gyermekkoromban 
a zongora hangja rendszeresen 
megtöltötte a lakást. 

– Miért a trombitát választot-
ta hangszerének? 

– Az egyik tanár megjegy-
zésére – miszerint „trombitás 
szám” van – próbáltam ki a szó-
ban forgó hangszert. Az első ta-
lálkozásom a trombitával – nem 
tudok rá jobb szót… – vicces 
volt. Először ajakrezgést végez-
tünk, majd a fúvókát, s végül a 
hangszert próbáltam meg életre 
kelteni. Az én legnagyobb meg-

lepetésemre is, de rögtön sike-
rült megszólaltatnom a trom-
bitát, s ez az élmény, valamint 
a szüleim biztatása együttesen 
eredményezték azt, hogy az in-
tézmény falai között kezdtem el 
fejleszteni a zenei tudásomat. 

– Kijelenthetjük, hogy iskoláit 
is a zenének szentelte?

– Tanulmányaimat Salgótar-
jánban az Arany János Általános 
Iskolában kezdtem, majd Buda-
pesten folytattam a Weiner Leó 
Zeneművészeti Szakközépisko-
lában, Huszár Gábor növendéke-
ként. A középiskola élményekkel 
teli időszaka után pedig az Ame-
rikai Egyesült Államokban – New 
York államban – lettem a Bard 
College hallgatója. Itt klasszikus 
zene, valamint német szakon 
fejlesztettem ismereteimet. Az 
alapszakos diplomámat a buda-
pesti Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem falai között szerez-
tem meg, s itt formáltam tovább 
zenei tudásomat „trombitamű-
vész” mesterszakon, mindkettőt 
Boldoczki Gábor tanítványaként. 

– Fel tudna idézni egy ön szá-
mára fontos pillanatot eddigi 
zenei pályafutásából?

– Egy nagyon emlékezetes pil-
lanat volt az életemben, amikor 
a Harvard Egyetemen (Camb-
ridge-ben) töltöttünk egy napot, 
s a híres Sanders Színházban 
léptünk fel egy koncerten. Hi-
hetetlen élmény volt! A másik – 
szintén legkedvesebb emlékeim 
egyike – a tokiói koncertünk volt, 
ahol az általam nagyon kedvelt 
Richard Strauss „Alpesi szim-
fóniájának” első szólamát ját-
szottam el az érdeklődők előtt. 
Hozzátenném: ez az egyik leg-
nehezebb darabja a klasszikus 
zenekari trombita-repertoárnak. 

– Kit tart példaképének?
– Úgy gondolom, ha az em-

ber nyitott szemmel jár a vi-

lágban, akkor mindenkiben 
találhat olyan dolgot, amely 
valamilyen okból rendkívüli-
nek mondható. S megfelelő 
alázattal ebből nagyon sok mo-
tivációt lehet meríteni.

– Mennyit gyakorol egy héten? 
– Inkább úgy fogalmaznék: 

mennyit gyakorlok egy nap! Eb-
ben a szakmában nincs szünet, 
nincs szabadnap, nincs meg-
állj. Olyan időszakban, amikor 

minden héten van legalább egy 
koncert, akkor egész évben mu-
száj a mindennapi gyakorlást 
betartani. Egy nap kimaradás is 
óriási hátrányt jelent, mert több 
napig tart visszahozni a kiesett 
időt. Vannak napok, amikor akár 
öt órát is képes vagyok próbálni!

– Mi a hobbija?
– Jelenleg Angliában élek a 

feleségemmel, ahol rengeteget 
szoktam a tengerparton sétál-
ni. Imádom a vizeket! Bárhová 
is utazom, az első dolgom min-
dig az, hogy felfedezem a leg-
közelebbi tengerpartot vagy 
folyót. Nagyon szeretek olvas-
ni, valamint videojátékokkal el-
ütni az időt. Utóbbival azonban 
vigyáznom kell, mert olykor va-
lósággal beszippant a játék él-
ménye. Ezeken kívül a zenélés a 
legnagyobb szenvedélyem, így 
minden percét élvezem a hang-
szeremmel közösen eltöltött 
pillanatoknak.  

– Megyénkben legutóbb a 
nagybárkányi templomban 
adott koncertet. Milyen él-
mény volt?

– Nagyon örültem a felkérés-
nek. A feleségem csellón, a ba-
rátom pedig zongorán kísért, s 
mindnyájan nagyon jól éreztük 
magunkat. A templom teljesen 
megtelt aznap, ami szerintem 
hatalmas szó, hiszen egy kicsi 
településről beszélünk. Min-
dig jó érzés idehaza játszani, s 
a helyiektől számtalan pozitív 
visszajelzést kaptunk a koncert 
után. E fellépés különösen fon-
tos volt számunkra, ugyanis ez 
volt 2016-ban az utolsó hang-
versenyünk. Az elmúlt évben 
megjártam Ázsiát, Angliát, s Né-
metországon belül is több kas-
télyban adtam fellépést. Egy 
szó, mint száz: Nagybárkányban 
igazi örömzenéléssel zárhattuk 
le a 2016-os esztendőt!

– A legígéretesebb fiatal te-
hetségnek választották 2013-
ban, számos fellépés van a háta 
mögött, valamint több szakmai 
díjjal is megjutalmazták már. 
Hogyan éli meg a népszerűsé-
get, a sok utazást ilyen fiatalon? 

– A rengeteg utazás olykor na-
gyon fárasztó, azonban a koncer-
tek utáni eufória mindig rengeteg 
energiával tölt fel. A népszerűsé-
gen igazából nem szoktam gon-
dolkodni, de megmondom őszin-
tén: nagyon jól esik, amikor a 
fellépések után megkérnek, hogy 
dedikáljak egy lemezt vagy áll-
junk össze egy közös fotó erejé-
ig. Ez azt sugallja: az emberek jól 
érezték magukat a koncertemen, 
s a visszajelzések fontos elemei 
egy zenész életének.

– Önálló szólólemeze is je-
lent már meg, amelyre először 
a Fanny Mendelssohn-ösztön-
díj nyerteseként kapott lehe-
tőséget. Kérem, meséljen erről 
egy kicsit! 

– Az „Agitato” című lemezem 
2015-ben jelent meg, amelyet 
a budapesti olasz intézetben 
vettünk fel a számomra nagyon 
kedves Liszt Ferenc Kamaraze-
nekar közreműködésével. A ba-
jor rádió a hónap lemezének vá-
lasztotta, majd az „MDR Figaro” 
német rádió a hét lemezének 
titulálta kettő egymást követő 
héten, tehát a nemzetközi saj-
tóban is nagyon impozáns kri-
tikákat kapott. Elárulom, hogy 
hamarosan érkezik a követke-
ző szólólemezem is, amelyhez 
most, április végén kezdünk el 
demo-felvételt készíteni. Min-
den más egyelőre még titok…

– Állt már olyan hírességekkel 
egy színpadon, amelyre különö-
sen büszke?

– Zenei pályafutásom egyik 
meghatározó élménye volt, ami-
kor tizenhat évesen Boldoczki 
Gábor trombitaművésszel, vala-
mint a Liszt Ferenc Kamarazene-
karral léptem a közönség színe 
elé. Hasonlóan büszke vagyok 
a Jeroen Berwaerts trombitással 
közös koncertemre is, amelyet a 
zeneakadémia hangversenyter-
mében adtunk elő.

– Milyen tervei vannak?
– Májusban újra a Liszt Fe-

renc Kamarazenekarral lépek 
a közönség elé a németorszá-
gi Mecklenburg Festspiele-Vor-
pommern keretein belül. Ezen 
túlmenően fellépek – többek kö-
zött – a bécsi és a berlini koncert-
házban, Amszterdamban, vala-
mint a londoni Barbican Center 
színpadán is koncertezem majd. 
Jövőre Hamburgban, az új Elbai 
Filharmónia koncerttermében 
is bemutatkozom trombitajáté-
kommal. Büszkeséggel tölt el, 
hogy a 2017-18-as szezonban 
az European Concert Hall Orga-
nisation (ECHO) – Európai Kon-
certtermek Egyesülete – „Rising 
Star”-sorozatának nyertese let-
tem. A „Rising Star Series” lé-
nyege, hogy huszonkét koncert-
terem – köztük a Művészetek 
Palotája – minden évben bene-
vez egy szólistát, avagy kamara-
csoportot a sorozatra, amelyen 
most – első trombitásként – én 
képviselhetem Magyarországot 
Európán belül. Szerencsére szé-
pen telik a naptár a 2017-18-as 
évadra, s továbbra is szorgalma-
san és gőzerővel menetelek to-
vább előre!          Palchuber Kinga

„Ebben a szakmában
nincs megállj!”

„A zenélés
a legnagyobb
szenvedélyem,
így minden percét
élvezem 
a hangszeremmel
közösen eltöltött
pillanatoknak” 


