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Az iskola zenekara az idei 
t anévben  a laku l t ,  l eg -
inkább azon tehetséges 

zeneszerető és valamilyen hang-
szeren játszó diákokból, akik 
nyitottak a közös zenélésre, 
együttműködésre és motiváltak 
a közös fejlődésre. A meglévő 
zenekarhoz később tehetséges 
énekesek csatlakoztak, akik szí-
nesebbé teszik a produkciót és 
velük együtt lesz teljes a felállás. 
Mára már magukénak tudhat-
nak egy feldolgozást és néhány 
sikeres fellépést is. A zenekar 
„mentora” Korpos Szabolcs ze-

netanár, aki teljes erőbedobás-
sal segíti és sajátos zenei ízlését 
felhasználva egyengeti a fiatal 
zenészek útját. Ő egyébként az 
iskolai kórus vezetője is, amely 
szintén bekapcsolódik egy pár 
dal erejéig a koncertbe.

 De miért pont a huszadik szá-
zad zenéjére esett a választás? 
A cél elsősorban az, hogy felhív-
ják a fiatalság figyelmét a mai 
generációk számára már régi-
nek számító magyar dalokra és 
az azokból fakadó lendületre, ér-
tékekre. A repertoárba 1950 és 
2000 közötti dalok szerepelnek, 

Kovács Katitól egészen az Ome-
gáig terjedő skálán. A felkészü-
lés nagyon hosszas folyamat volt. 
Korpos Szabolcs elmondása sze-
rint rengeteg idő és próba kel-
lett ahhoz, hogy kialakuljon az 
a hangzásvilág, amit annyira el 
szerettek volna érni a próbák so-
rán. „Mindenképp megérte, mert 

nincs nagyobb elégtétel annál, 
mint amikor összeállnak a da-
lok, és úgy szólnak, hogy gyö-
nyörűség hallgatni” – fogalmaz 
Korpos Szabolcs.

A koncert június 14-én lesz 
Gyergyószentmiklóson a műve-
lődési házban 19 órától. Jegyek 
már nem kaphatók, ugyanis a 

Vissza a két X-edik századba, 
emberkék! című koncertre pár 
óra alatt elfogytak a belépők. Vi-
szont a szeptemberi iskolakez-
déssel turnéra indul a zenekar a 
környékbeli iskolákba és a kul-
túrház színpadára is visszatér-
nek, ha igény lesz rá.

GÁL VIOLA

Vissza a két X-edik századba, emberkék!

Örökzöld magyar zene a gimnáziumból

Az iskola zenészei, énekesei már eddig is több rendezvényt szebbé tettek fellépésükkel 

Az évek során megtudhattuk és megtapasztalhattuk, 

hogy Gyergyóban az egy főre eső jó zenészek száma 

kiugróan magas. Kitűnő zenészekkel, énekesekkel 

és együttesekkel büszkélkedhet a város. A Salamon 

Ernő Gimnázium előadói által már számtalanszor 

megtapasztalhattuk a jó zene varázslatos hatását. 

Jelen esetben nem a március 15-i ünnepséget vagy a 

ballagást dobják fel, hanem visszakalauzolnak ben-

nünket a 20. század hangulatába egy ütős koncert 

keretében. Na, de ne szaladjunk ennyire előre.
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Azon a napon, amikor a fősze-
rep a gyerekeké, cserkészekhez 
méltóan biciklitúrával, számhá-
borúval, rengeteg játékkal és a 
legfinomabb bográcsos étellel ün-
nepeltünk. Péntek reggel a nagy 
templom előtt gyülekeztünk bi-
ciklikkel, és célba vettük a forrást. 
Utunkat meglepően hamar meg-
tettük, és a barlanghoz érve büsz-
kén tekintettünk vissza a megtett 
távra, különösen azon cserkésze-
ink, akik legelőször karikáztak 
el idáig. 

A megérkezés után lepakoltunk, 
és a közös imát tízóraizás követ-
te. Eközben már mindenki izgatot-

tan kérdezte, hogy mikor indulunk 
számháborúzni. A tízórai után két 
csoportot alakítottunk, és saját 
számainkkal az erdő felé vettük az 
irányt. A számháború során min-
denki más taktikát alkalmazott: 
volt, aki a fűben lapulva szeret-
te volna megúszni a kiesést, volt, 
aki egész a fa tetejéig felmászott, 
hogy onnan üthesse ki ellenfeleit, 
és voltak, akik közösen, összefo-
gással küzdöttek. A számháború 
olyannyira jónak bizonyult, hogy 
négy kört is játszottunk. Amikor 
a forráshoz visszaértünk, nagyon 
finom illat fogadott minket, hi-
szen Ferkó bácsi – a lg. Takó János 

Egyesület elnöke – a kiérkezés pil-
lanatától azon tüsténkedett, hogy 
mi ebédelhessünk egy igazán fino-
mat. És ez így is lett! Cserkészeink 
azt is megállapították, hogy a legfi-
nomabb bográcsost Ferkó bácsi fő-
zi, és gyereknap alkalmából még 
édesség is járt az egyesületünk jó-
voltából, ebéd után, amit mindenki 
örömmel fogyasztott el. 

Ebéd után különböző állomá-
soknál játszhattak a gyerekek. 
Volt zsákban futás, itt a piros, hol 
a piros, vittek a szájukban tar-
tott kanálon tobozt és Toldi mód-
jára tartottak faágat. Mindenki 
megtalálta azt a játékot, amelyben 

ügyeskedni tudott. Annyira kitar-
tó gyerekek is akadtak, akik még 
akkor is tartották a faágat, amikor 
már elkezdődött a közös éneklés. 
Felelevenítettünk régebben tanult 
dalokat, sőt cserkészeink azt is 
boldogan mutatták meg nekünk, 
hogy az iskolában melyik énekeket 
tanulták. A nap egyik fénypontja 
az volt, amikor a magyar órán ta-
nult Örökségünk című dalt énekel-
ték közösen. 

Az éneklés után rövid gyógynö-
vénygyűjtés, majd cserkészjátékok 
következtek. Nagy sikert aratott 
a cője és a japán foci. Mindenki 
örömmel játszott volna egész es-
tig, de lassan a hazaindulás követ-
kezett. Még utoljára megtöltöttük 
kulacsainkat friss forrásvízzel, és 
biciklikre pattanva hamar beér-
keztünk a faluba. Egy nagyon szép 
napot tudhatunk magunk mögött, 
igazi cserkészekhez méltó gye-
reknap volt! Ferenczi Emese, ötö-
dikes cserkészünket idézve: azért 
jó cserkésznek lenni, mert mindig 
jó dolgok történnek. Még egyszer 
köszönjük Ferkó bácsinak a finom 
étket, Zsóka néninek a szervezést 
és a segítséget, és mindenkinek, 
aki segített a játékok levezetésé-
ben, nem utolsó sorban minden 
cserkésznek, hogy részvételével 
szebbé tette a közösen eltöltött 
időt. Jövőre legalább ilyen jó gye-
reknapot!

HOMPOTH GABRIELLA, 
ROVER CSERKÉSZ, DITRÓ

Cserkésznek lenni jó
Olvasóink írják

Quo vadis, 
székely nép?
Székelyföldi bemutatkozó körútja 
során ma délután Gyergyó csoma-
falván, holnap Gyergyószent mik-
lóson találkozik a közönséggel 
Gábor Ferenc. A Magyarok Világ-
szövetségének Erdélyi Országos 
Tanácsa újonnan megválasztott 
elnöke íróként is elismert, négy 
kötetben tárja fel a Fekete-Körös 
völgyi magyar falvak 20. századi 
vértanúságát. A bemutatkozó kör-
út egyben e könyvek székelyföldi 
bemutatását is szolgálja. A Quo 
vadis, székely nép? címmel szer-
vezett találkozók a tizenöt évvel 
ezelőtti MVSZ-körútról is megem-
lékeznek, amely a 2003. június 
21-én Csíkszeredában megtartott, 
Quo vadis Székelyföld? konfe-
renciával zárult. Az akkori körút 
mások mellett Patrubány Miklós, 
az MVSZ elnöke, Csapó József, 
a Székely Nemzeti Tanács első 
elnöke, valamint Borsos Géza, a 
Székely Nemzeti Tanács alapító 
alelnöke részvételével zajlott. 
A Quo vadis Székelyföld? körút és 
konferencia jelentősen hozzájá-
rult a székelység önrendelkezési 
törekvéseinek megfogalmazódá-
sához – áll az esemény ismerte-
tőjében. Gábor Ferenc bemutat-
kozó körútjának két gyergyó széki 
helyszíne és időpontja: Ma, 18 
óra, Gyergyó csomafalva, Borsos 
Miklós Emlékház. Házigazda Bor-
sos Géza. Június 14., csütörtök, 
18 óra, Gyergyó szent miklós, vá-
rosi könyvtár. Házigazda Rokaly 
József. Biciklitúra és számos érdekesség a cserkész-gyereknapon

FOTÓ: LOVAG TAKÓ JÁNOS CSERKÉSZCSAPAT




