
A Gyergyószentmiklósi Fú-
vószenekar tagjai egy nagyobb 
rendezvényen vannak túl, és 
je lenleg  szakmai  táborban 
vesznek részt. Köllő Dávid, az 
egyesület vezetője számolt be a 
zenekar programjairól.

A nemrég tartott fúvószene-
kari találkozón Csomafalva, 
Tekerőpatak, Remete és Bé-
kés testvérváros fúvószeneka-
rait fogadta a gyergyói csoport. 
A város több pontján térzené-
vel köszöntötték a lakókat, majd 
a központon felállított nagy-
színpadon tartottak koncer-
tet. A vendégek fellépéseit a 
vendégfogadók követték. Békés 
város ifjúsági fúvószenekara, 
melynek tagjai többnyire zene-
iskolások, ezúttal is nagy siker-
nek örvendett. A vendégekkel a 
Gyilkos-tóhoz is ellátogattak, és 
a békésiek a remetei falunapo-
kon is felléptek.

A mai napon a Gyergyó-
szentmiklósi Fúvószenekar tag-
jai Csíksomlyón találkoznak, 
egyhetes szakmai tábor veszi 
kezdetét, hazai és külföldi ta-
nárok szakmai irányításával. 
A tábor tervezett programja napi 

nyolc-kilenc óra egyéni és hang-
szer-csoportonkénti gyakorlás, 
esténként pedig közös próba. 
A tábor végére pedig várhatóan, 
két-három új dal lesz a Gyer gyó-
szentmiklósi Fúvószenekar tar-
solyában. Köllő Dávid továbbá 
arról is szólt, hogy a tavaly el-
kezdett egyenruha-projektet is 
folytatják, a mellények mellé ka-
bátokat szeretnének rendelni.

Mint megtudtuk, sűrű a prog-
ramja a gyergyószentmiklósi 
zenekarnak, legközelebb Csík-
somlyón a Háló Találkozó záró 
rendezvényén, majd augusztus 
elején Borszéken a Nosztalgia 
Fesztiválon lépnek fel.
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Több mint harminc gyerek al-
kot, ismerkedik gyökereivel, 
erősíti nemzeti hovatarto-

zását a Kárpát-medencei Borsos 
Miklós Alkotótáborban. Bancsi 
Edit, az alapítvány munkatársa 
péntek este két táborvezetőt is 
köszöntött: Korpos Andrea kép-
zőművész-tanár és Portik Gabri-
ella magyar szakos tanár vezeti 
a programokat. Nemcsak képző-
művészettel ismerkednek a gye-
rekek, hanem kézműveskednek, 
kirándulnak, csoportos foglalko-
zásokon vesznek részt, népdalt 
tanulnak, és a csomafalvi alapít-
vány elnöke, Borsos Géza kérésé-
re a rovásírással is ismerkednek, 
illetve a székely himnuszt is elsa-
játítják a tábor végére.

A tábor több művészt is elindított

A Csángóföldről, Sziget szent-
miklósról, Sepsi szent györgyről, 

Alfaluból, Gyer  gyó szent   mik lós-
ról, Kilyén fal váról, Csoma fal-
vá ról és Szár hegy ről érkezett 
táborozókat Balázs József alfalvi 
festőművész is köszöntötte, szólt 
a tábor központi témájáról, Szent 
László királyról, és a beérke-
zett pályamunkákat is értékelte. 
A szinte negyedszázadot meg-
ért tábor fontosságáról, annak 
hangulatáról, céljáról elmond-
ta, az első táborok résztvevői 
közül sokan már képzőművé-
szek. Az ő életükben meghatáro-
zó volt a tábor, és közülük sokan 
belefoglalják önéletrajzukba is 
a Borsos Miklós Alkotótáborban 
való részvételüket. Az alapítvány 
e programjának résztvevői, az 
egykori táborozók táborvezető-
ként is visszatértek – tette hoz-
zá. A tábor mindenkori szakmai 
irányítója különösen az idegen-
ből érkezett gyerekek figyelmét 
hívta fel a táj szépségére, illetve 

javasolta, hogy az alkotás során 
bátran használják a színeket, hi-
szen ha körülnéznek, gyönyörű 
színekben pompázó díszlet veszi 
körül a Gyergyói-medencét. 

A megnyitó ünnepségen az 
alapítvány kuratóriumának tag-
jai mellett szülők, meghívottak, 
támogatók is részt vettek.

BARICZ-TAMÁS IMOLA

A tábornyitó ünnepségen, a Böjte-féle ház tágas udvarán

A Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány táborában

A Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány 24. 

alkalommal nyitotta meg a Kárpát-medencei 

gyerekeknek szervezett táborát. Ezúttal Szent 

László tiszteletére hirdették meg a Szárhegyen, 

a Böjte-féle házban megnyitott tábort.

Alkotnak huszonnegyedszerre

A Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány évente megszervezett 
táborát ezúttal is Hargita Megye Tanácsa, a Communitas Alapít-
vány, Csomafalva Önkormányzata, a Gyergyócsomafalvi Közbir-
tokosság, az Amigo & Intercost, az F&F nyomda és a Svédor-
szágban élő Török Éva támogatta.
 
 (x)

A Gyergyó-medencei fú-
vószenekarok találkozóját 
Hargita Megye Tanácsa és 
Gyergyószentmiklós Önkor-
mányzata támogatta, illetve 
saját forrásból és helyi támo-
gatók segítségével szervez-
ték a rendezvényt.
 (x)

HIRDETÉS

HIRDETÉS

Táborban a gyergyói fúvósok

A Gyergyó-medencei fúvószenekarok találkozóján a szentmiklósi zenekar
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A Pro Terra Alapítvány ál-
tal szervezett idei harmadik 
nappali foglalkozáson alkot-
nak a 6-17 év közötti gyerekek, 
fiatalok. Újrahasznosítanak 
hulladékokat, és mindenféle 
kézművestechnikát kipróbál-
nak Szőcs Zsuzsánna, Zsú ok-
tató vezetésével. Az alapítvány 
még egy táborába várják a je-
lentkezőket, ezúttal hátrányos 
helyzetű gyerekek ingyenes 
foglalkozását pályázta meg az 
alapítvány.

Tűnemeze lés t  t anu lnak ,  
bakelitlemezből készítenek 
tálakat, CD-lemezből pohár-
alátéteket, törött csempékből 
faliképeket, gipszből öntenek 
ékszertartót, filcből kulcs-
tartókat ,  kabalaál latkákat  
fabrikálnak. Kisméretű gumi-
csizmákba ültetnek virágokat, 
és ezeket a város központjába 
helyezik ki, mint utcai deko-

rációkat. „Minden tábor más, 
és mivel sok a visszajáró tá-
borozó, igyekszem úgy ösz-
szeállítani a tevékenységet, 
hogy sok újdonság is legyen a 
programban. Szinte mondhat-
ni, hogy nemzetközi lett a nap-
közis foglalkoztató, korábban 
volt Amerikából, Kanadából 
is diák, jelenleg Magyaror-
szágról és Hollandiából van 
vendégünk. Többnyire roko-
nokhoz hazalátogató gyerekek 
vesznek részt a foglalkozá-
sokon, van köztük visszajáró 
is, például a Hollandiából ér-
kezett fiatal immár harmadik 
éve vesz részt a programon” 
– mondta Szőcs Zsuzsánna. 
Hozzátette: „Ezek a napközis 
táborok az éves foglalkozá-
sainkhoz képest sokkal több 
pluszt nyújtanak a gyerekek-
nek, mert több időt vannak 
együtt, és ez nagyon jó.”

Várják a hátrányos helyzetű 
gyerekek jelentkezését

A Jan Post Egyesület egy pá-
lyázatot hirdetett meg Gyer gyó-
szentmiklóson a szociálisan 
hátrányos családban élő VI–VII. 
osztályos diákok számára úgy, 
hogy a jelentkezők a táborozás, 
a foglalkozások mellett életveze-
tés és pályaorientációs témában 
is eligazítást kapnak. A Pro Terra 
Alapítvány pályázott, és augusz-
tus 24-28. között zajlik az ingye-
nes foglalkozás. A program célja 
az Én-erősítés, a gyerekek pozi-
tív élményekhez juttatása, önis-
meret- és személyiségfejlesztés 
művészetterápiás módszerek-
kel. A jelentkezőket július 21-ig, 
péntekig várja a Pro Terra Alapít-
vány, de a részvételi szándékot 
jelezhetik a proterra96@yahoo.
com e-mail címen is.
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Nappali foglalkozáson a fiatalok

Alkotás közben. Kabalának, kulcstartónak készülnek a filcállatkák




