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Ez év nyarán rendeztünk negyedik alkalommal zenekari tábort a Dunakeszi Ifjúsági Szimfonikus
Zenekarnak. A gyerekek a pályázat segítségével nagyon kedvező áron, szép környezetben
tölthettek el majdnem egy teljes hetet Velencén, az ifjúsági táborban.
A szervezés, a több éves tapasztalatunknak köszönhetően már gördülékenyen folyt, továbbra is
segítségünkre voltak a szülők is, ők kerestek lehetséges helyszíneket a gyerekeknek, majd
közösen választottuk ki a zenekar számára a legkedvezőbb ajánlatot.
Ez alkalommal is vonattal utazott a társaság, ami már megszokott, izgalmas kezdete a
programnak. Kátai Katalin és Szilágyi Szabolcs Balázs művésztanárok voltak a tábor vezetői, de
pár 18 életévét betöltött növendék is velük tartott, ezért a gyermekekre való felügyeletet könnyen
és biztonságosan meg lehetett oldani.
A tábor által rendelkezésünkre bocsájtott próbatermet kizárólag a zenekar használhatta, tehát
szabadon folyhattak a foglalkozások, zenekari próbák. A terem tágas volt és világos, az
elhelyezkedése – minthogy messze esett a lakóépületektől, tökéletesnek bizonyult, mert a
próbákkal nem zavarták senki nyugalmát -. A padlószőnyeg pedig még ezen felül is külön
hangszigetelést biztosított. Nem csak a pedagógusok, de a gyerekek is nagyon élvezték ezt a
kiváltságos helyzetet. Sokszor a próbákon kívül is gyakoroltak a teremben, vagy épp
társasjátékokat játszottak, amire a hálószobák viszont szűkösnek bizonyultak.
A táborban napi háromszori étkezés biztosítottak, ehhez igazodott a napirend. Reggeli után kis
idővel megkezdődött a zenekari munka, majd ebédig körülbelül egy óra szabadidejük volt a
tanulóknak. A tábor közvetlen közelében volt a vízpart, ami nem saját strandja volt ugyan a
létesítménynek, de ez a fürdőzésben, napozásban nem okozott gondot.
Általában az ebéd utáni csendes pihenőt és strandolást követően késő délután folytatódott a
próba vacsoráig, de olyan is volt, hogy a nagy meleg miatt egy viszonylag korai vacsora után,
este tartották a zenekari próbákat. Nagyon szerencsés helyzet volt, hogy nem kellett pakolni,
rendezkedni próba előtt és után, és mivel csak egy kulcs volt a teremhez, így még a hangszereket
is biztonságban ott lehetett hagyni.

A zenei anyagokban a kedvező feltételeknek is köszönhetően nagyon gyorsan tudtak a diákok
haladni.
A növendékek mindig pontosan és lelkesen jelentek meg a foglalkozásokon, többen még a
próbák között is gyakorolták a darabokat. Örömmel tapasztalhatták ők is, hogy a rendszeres
munka során milyen gyorsan fejlődnek, mennyivel könnyebb úgy haladni a tanulmányokban,
hogy nincs más megterhelő elfoglaltság, nincs délelőtt tanítási óra, így pihenten, a
szabadidejüket hasznosan eltöltve, szó szerint játszva tanulhatnak.
A próbák után, esténként kialakultak a szokásos beszélgetések, séták a tóparton, ami különösen
kellemes volt az egész napos hőség után.
A zenekar tagjai régóta összeszokott csapatot alkotnak, de egy-egy ilyen táborozás után mindig
szorosabb barátságok kötődnek, és az élmények, amiket együtt átélnek, hosszú ideig elkísérik
őket életük során.

