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Gergely Andrást ,  Csík-
s z e n t m á r t o n  p o l g á r -
mesterét, a fúvóstábort 

szervező Alcsík Kistérség Fej-
lesztési Társulás vezetőjét is 
az iskolaudvaron találtuk teg-
nap, épp klarinétos gyermekek 
gyakorlását hallgatta. A tábor 
iránti elkötelezettségét pedig 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy később segítőkészen sa-
ját maga fénymásolt kottákat 
a gyermekeknek. A tábor cél-
ja, hogy utánpótlást biztosít-
son az alcsíki fúvószenekarok 
számára,  azonban nemcsak 
alcsíki településekről, példá-
ul Csíkkozmásról, Csíkszent-
mártonból, Csíkszentimréről, 
Csíkszent györgyről ,  hanem 
néhány felcsíki községből és 
Lövétéről is vannak részt ve-
vő gyerekek, többnyire öt-nyolc 
osztályosok – sorolta fel a kistér-
ség vezetője. Elmondta, vannak 
teljesen kezdők, de leginkább 
olyan gyermekek jöttek el, akik 
már részesülnek valamilyen ze-

nei képzésben, vagy már muzsi-
kálnak fúvószenekarban.

„A zene nemesít”

Nagyon érdekes világot élünk, 
nagy az értékvesztés, most na-
gyon fontos, hogy a gyermekek 
ne csak a számítógép bűvöleté-
ben éljenek, hanem találjanak 
más elfoglaltságot is, ami iga-
zán értékteremtő, közösségépí-
tő – válaszolta Gergely András 
kérdésünkre, hogy miért tartják 
fontosnak a tábor és a fúvósze-
nekarok támogatását. „A zené-
lés, amellett, hogy külön örömet 
jelent, nemesíti az embert, a ze-

ne szépíti a lelket”  – tette hoz-
zá. A fúvószenekarok ma már 
elengedhetetlenek a közössé-
gek életében, nincs olyan ün-
nep, amelyben ne vállalnának 
szerepet, és az ezekben zenélő 
gyermekek később az életben is 
jobban megállják a helyüket – vé-
li a kistérségi vezető.

Reggeltől estig foglalkozás

A táborban reggeltől estig 
zajlik a program, az ütős hang-
szereken játszók, illetve a fa- 
és rézfúvósok számára egyéni 
és csoportos foglalkozások, 
korrepetálás és zeneelméle-

ti oktatás zajlik, esténként pe-
dig zenekari próbák vannak. 
Az oktatók a csíkszeredai Nagy 
István művészeti iskola és a 
megyei művészeti népiskola 
oktatói vagy valamelyik fúvós-
zenekar tapasztalt zenészei. 
A múlt csütörtökön elkezdő-
dött és szombaton véget érő tá-
bor résztvevőinek mintegy fele 
bentlakó, a többiek bejárnak a 
településről és a környékről. 
Szombaton délelőtt oktatóik-
nak mutathatják meg a gyerme-
kek, hogy mit tanultak, délután 
három órától a sportközpont-
ban gálaműsorral lépnek fel a 
fiatalok.

„Sokat tanulunk, de jó”

Szentimrei, lövétei, madarasi, 
csicsói gyermekek gyakoroltak 
klarinéton az iskola udvarának egy 
szegletében. Érdeklődésünkre azt 
mondták, jól telik a táborban. So-
kat kell tanulni, de nem baj – tették 
hozzá többen, míg volt olyan is, aki 
szerint nem könnyű a sok elmé-
let. Többségük már sokadjára vesz 
részt a táborban, és a gyerekek egy 
része fúvószenekarban is zenél. A 
madarasi, ősszel hatodik osztály-
ba készülő Petres Tibor Balázs azt 
mesélte el, náluk csak felnőttek 
zenélnek a zenekarban, így velük 
nem tud játszani. A klarinétozást 
két éve kezdte el egyedül, most a 
művészeti népiskolába jár be ta-
nulni. A lövétei fúvószenekarban 
fiatalok is vannak, így az onnan 
érkezett gyermekek ott is hasz-
nosítani tudják majd a tanultakat – 
mondta egy másik résztvevő, Ladó 
Norbert. A szintén lövétei Mihály 
Boglárkára az ütős hangszeresek 
között bukkantunk rá, egyedü-
li lányként ült a dobok mögött. Azt 
mesélte el, már kiskorában is sze-
rette a dobokat, a tábor végén pedig 
jelentkezni fog a lövétei fúvószene-
karba, és reméli, fel is veszik.

Régi hangszerek

Trombitát oktat a táborban a 
gyermekeknek Anghel Melodin. 
Azt mondta, vannak gyerme-
kek, aki nagy kedvvel tanulnak, 
de olyanok is, akik kevésbé lel-
kesek. Nem könnyű azok dolga, 
akik csak itt zenélnek, és otthon 
nincs lehetőségük folytatni, gya-
korolni – mondta. A hangszerek 
is gondot jelentenek, sok a régi 
hangszer, amelyen nehéz megta-
nulni játszani – tette hozzá. Úgy 
látja, sok a tehetséges gyermek, 
akik zenekarban is zenélnek, így 
velük a tábor ideje alatt is sokat 
lehet haladni.

R. KISS EDIT

Péntektől vasárnapig Csík-
szentmártonban, a Korai Fejlesztő 
és Rehabilitációs Központ udva-
rán zajlik majd az első Cseperedők 
Családi Fesztivál. A Kőketánc Kul-
turális Egyesület, a Fészek Tano-
da és a Prosperitas Vitae Egyesület 
által kezdeményezett és szerve-
zett, a Hargita Megyei Kulturális 
Központ társszervezésével létre-
jövő rendezvény célja a felhőtlen 
kikapcsolódáson túl a minőségi 
gyerek- és felnőtt programok biz-
tosítása – olvasható a rendezvény 
lebonyolítóinak közleményében. 
Hozzáteszik, hisznek abban, hogy 
a családdal eltöltött közös idő pozi-
tívan hat a gyerekek érzelmi-, szo-
ciális életére, fejlődésére egyaránt.

Az előzetes bejelentkezé-
sek alapján a fesztiválon mint-
egy kétszáz család vesz részt, 
többnyire a Csíki-medencéből, de 

jelezték részvételüket Székelyud-
varhelyről, Sepsiszentgyörgyről, 
Kézdivásárhelyről, Kolozsvárról, 
Magyarországról és még a tenge-
rentúlról is. A programot, amely 
részletesen böngészhető a www.
cseperedok.ro weboldalon, a szer-
vezők igyekeztek úgy összeállítani, 
hogy a 0-12 éves korosztályon belül 
mindenki megtalálja a maga elfog-
laltságát. „Pénteken a fesztiválra 
hangoló programok lesznek, fesz-
tiválzászlók, kitűzők készülnek 
majd, lesz mesemondás, bábelő-
adás, tematikus néptáncelőadás és 
közös táncház. Külön kiemelnénk 
az ikertalálkozót, amely a kör-
nyékünkön szintén az első alka-
lommal kerül megszervezésre. A 
szombati nap ügyességi pontgyűj-
tő játékokkal kezdődik, amelye-
ket különbnél különb műhelyekben 
tudnak majd beváltani az érdeklő-

dők. Délután pedig a résztvevők el-
mélyülhetnek egy-egy kézműves 
tevékenységben vagy valamely tu-
dományág, sport rejtelmeiben is. 
Egy barátságos baba-mama teret 
is kialakítottunk, ahol külön fog-
lalkozásokkal várják majd a legki-
sebbeket, emellett a felnőtteknek 
előadások, tűzoltó bemutató, ku-
tyás bemutató, hangszersimogató 
lesz, és fúvószenekar szórakoz-
tatja majd a nagyérdeműt. Vasár-
nap Mátyás Király történeteiből 
ihletett közös családi kaland-
útra várjuk az érdeklődőket, de 
lesz társasjátékra, szülői beszél-
getésekre, táborkönyvtár-lá-
togatásra, sütésre, kisállatok 
simogatására is lehetőség. A 
fesztivált a Role gyerekkoncert-
je zárja” − ajánlják a szervezők.

R. K. E.

Hetedik alkalommal szervezték meg az Alcsíki Fúvóstábort

Lélekszépítő zene és táborozás

Az udvaron, a folyosón, az osztályteremben, a sportteremben is zene szól

Festegetés a Fészek Tanodánál. Három nap fesztiválra várják a családokat

Hatvan gyermek tanul 

fúvós- és ütős hangsze-

reken játszani a Hetedik 

Alcsíki Fúvóstáborban, 

a csíkszentmártoni 

Tivai Nagy Imre iskolá-

ban. Fújják az udvaron, 

gyakorolnak az iskola 

folyosóin, tanulnak az 

osztálytermekben, és 

kihallatszik a dobpergés 

az iskola mögötti sport-

központból is.

Mintegy kétszáz család fesztiválozik
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