
Hétfı 
Hetedikfúvóstáborunkat ebben az évben is - a tavalyihoz hasonlóan - az Ezüstfenyı 
turistaszállóban, Halimbán rendeztük meg. 45 gyermek 5 felnıtt kísérıvel vágott bele a 
nagy kalandba, hogy egy hetet együtt, zenéléssel töltsön. Többen törzsvendégként 
érkeztek vissza az ismerıs épületbe. Az elızı évekhez hasonlóan, idén is sok új arccal 
találkoztunk a buszra szálláskor, de ez csak még érdekesebbé tette az elıttünk álló egy 
hetet. 

 

Érkezés a célhoz a bal oldalon Az elsı ebéd 
  

Az idei tábort pályázati keretekbıl finanszírozta a Zeneiskola, így az odautazást az 
eddigiektıl eltérıen busszal oldottuk meg, és már reggel el tudtunk indulni.Már a 
buszon elkezdıdtek a hét szellemiségét meghatározó traccs partik.  

Érkezés után mindenki gyorsan elfoglalta a szobáját, majd gyors népszámlálás és 
eligazítás után átballagtunk azebéd helyszínére, ahol Halimba polgármestere fogadott 
minket. Egész héten a polgármester és felesége vendégszeretetét élvezhettük, és az 
általuk készített finom ételeket fogyaszthattuk. 

Az eddigi gyakorlattól eltérıen már az elsı délután elkezdıdtek a próbák, ahol Tambá a 
zenekarozás alap tudnivalóival ismertette meg a társaságot. Megtanulhattuk, hogy mit 
mutat a karmesteri pálca, hogy a próbák befújással és hangolással kezdıdnek, és 
megalakultak a kamaracsoportok is. Megkaptuk a heti kottákat, és elszörnyülködve, de 
nagy izgalommal láttunk munkához. 

 

 Hangolás Este a tábortőznél 



 

Vacsora után a hagyományoknak megfelelıen nem kis nehézségek árán, de meggyulladt 
a tábortőz, melynél a nagyétkőek hozzáláthattak a vacsora kiegészítéséhez. 

Minden este 10-kor az Il’ Silenzio elfújása után a kicsiknek véget ért a nap, a nagyok 
viszont folytatták a tőz körüli beszélgetéseket, és az étkezıben a kártya partikat.    

  

Kedd 

A nagyok által hangszerelt és elıadott ébresztı, és a reggeli utánfolytatódtak a próbák. 
Szakadó esıben átvonultunk az iskolába, ahol a tornateremben kaptunk lehetıséget a 
„tutti” zenekar felállítására. 

 

 Az esı Szorgos népünk gyızni fog!!! 

A próbák három részbıl álltak: teljes zenekari, nagyok zenekara és kamara. 
Idén három darabot újítottunk fel, és egy újat tanultunk: az Olimpicspirit, a Rocopoco, 
és a Marchforyoung eljátszása az egész zenekarnak nagy élmény volt. De a nagyok a 
MomentforMorricone megtanulásával sokat küzdöttek. 

 A rossz idı miatt az esti szokásos foci meccs és tábortőz elmaradt. De az éhezık így is 
feltalálták magukat. Nagyobb tér nyílt a kártya partiknak, a csocsónak. 

Reni néni vetélkedıt szervezett, melyen ugyancsak jól szórakoztunk. 

  



 A vetélkedı Az éjszakai fızés meózása 

 Csocsó parti Il’ Silenzio Márk elıadásában 
 
 

Szerda 
A rövid és nehéz éjszaka után egy jó kis zenélés és a pozan sor (2 ember) intenzitása idén 
is mindenkit felébresztett. A közös darabok begyakorlása és a kamara próbák után 
visszatértünk a szállásra, ahol az elızı napihoz hasonlóan a szombati hangversenyre 
gyakoroltuk darabjainkat. 

Délután a Malom-völgyi túrára indultunk. Itt a résztvevık megismerkedhettek Halimba 
környékével, a vidék kialakulásának történetével, „Szent László pénzével”, és különbözı 
kızetekkel, melyek Halimba környékén találhatók. A szakszerő idegenvezetésrıl a szálló 
fenntartói gondoskodtak. 

 

Geológusok vagy zenészek?Neeem, ezek zenészek! 

 



 A csapat Fuvola szólamvezetık 
 
A túra után a program a szokott módon folytatódott: kártya, csocsó, foci, tábortőz, Il’ 
Silenzio… 
  

Csütörtök 

A csütörtök délelıtt is a megszokott módon telt. Az ébresztı és a reggeli után ismét 
kamara és szólampróbák, ahol Zoli bácsi távolléte miatt a nagyoknak is be kellett 
segíteni. A zenekari darabokat ma csak a próba végén fújtuk össze, hogy a koncertig el 
ne felejtsük. 

 

 Fagott és kürt kamara 
 
 

 

 Felcsendült a Bővös vadász Tambá pihen, Balázstól rettegnek a kicsik 

 

Délutáni különlegességként ellátogattunk a halimbai üveggyárba - ami a tábor udvarán 
van – ahol megismerkedhettünk az üveggyártás fortélyaival, betekinthettünk a gyártás 
folyamatába és mi magunk is kipróbálhattuk az üvegfúvást. Mi fúvósok vagyunk, de az 
üvegfúváshoz, nem kell brőzölni, így komoly kihívást jelentett.  



 

Elıadás az üveggyártásról 
 

Visszaérkezés után minden szokásosan folytatódott. Az „öregek” megpihentek, a 
fiatalok nekiálltak a végeláthatatlan focibajnokságoknak, amiket csak a vacsora 
kedvéért szakítottak meg. 
 
 

 

 Az öregek 
 
 

 
És a fiatalok 

 

 



 

Péntek 

Pénteken már mindenkiben volt egy kis drukk a másnapi koncert miatt, ezért a 
felkészülések még nagyobb intenzitással folytak. Ez volt az utolsó lehetıség a hibák 
kijavítására és a darabok tökéletesítésére. Ez Tambá mozdulatain is megmutatkozott. 
Most éreztük, hogy „De jó lenne még egy napot gyakorolni!” 

 

 Tambá igét hirdet A segédkarmester beint 

 A délelıtti zenekaros és kamarás próbák után a füvészkertbe látogattunk el, melyet 
Szalai Miklós egykori esperes plébánosról neveztek el. Uzsonnára megkóstolhattuk a 
híres halimbai langallót, amit fuvolista lányaink segítségével készítettek. Nagyon finom 
volt, csak KEVÉS!!! 

 

 A kert A lányok esete a langallóval 
 
 



 

Várakozás 
Zoli bácsi is éhes 

 

Afüvészkerti látogatás után a vállalkozó szellemőek szórólapozni indultak, hogy 
hirdessék a másnapi koncertünket. Ezután következtek a nagy pénteki bajnokságok a 
tanerı vezetésével: csocsó, hetes rúgó verseny, foci és persze a jól megszokott snapszer. 

 

 Szórólap készítése A bíró 
 
 
Az egyre inkább elfáradó táborlakók körében az ébresztı minden reggel nagy sikert 
aratott, így az utolsó este lemez is készült belıle. 
 



 

Az ébresztı lemezfelvétele 

 

Szombat 
Utolsó próbánkat a kastély udvarán tartottuk, ahol a záró koncert is volt. A próba után 
elfogyasztottuk utolsó ebédünket, és a szállásra visszatérve összepakoltuk a szobában 
egy hét alatt szétszórt cuccainkat, és még egy utolsót beszélgettünk régi és új 
barátainkkal. 
Ezután átmentünk a kastélyudvarába, ahol már szüleink és Halimba ıslakosai vártak 
minket, akiknek bemutattuk a hét termését. Így a tábort színvonalas koncerttel 
zárhattuk. 

 

 

 



 

 

 

Végül szeretném megköszönni a lehetıséget, hogy már hatodik alkalommal tölthettem el 
egy hetet ebben a táborban, ahol mindig nagyon jól éreztem magam. Minden fúvós 
társamnak szeretettel ajánlom, hogy vegyen részt az ilyen munkában is, mert nagyon 
sokat jelent a felkészülésben az együttzenélés, és a jó társaság életre szóló élmény. 

Megköszönöm mindnyájunk nevében Reni néni, Gabi néni, Feri bácsi, Zoli bácsi és 
Tomi bácsi szeretetteljes és kitartó munkáját, és szeretném kérni ıket, hogy a 
továbbiakban is szervezzenek ehhez hasonló színvonalas táborokat! 

Giczi Balázs 


