IV. Fúvószenekari Találkozó
2016. június 5-én ismét fúvószenekarok lepték el Csömör utcáit, tereit és délután nagyszabású
koncertet hallgathattak meg az érdeklődők a Hősök terén. A rendezvény megvalósítását, a vendégek
fogadásához szükséges anyagi támogatást Csömör Nagyközség Önkormányzata adta, a szervezést a
Krammer Teréz Zeneiskola végezte.
2010 óta kétévente rendezzük meg a Fúvószenekari Találkozókat. Az elmúlt években péceli, ócsai,
kistarcsai, budapesti, nyírbátori, szihalmi zenekarokat és mazsorett-csoportokat láttunk vendégül, idén
pedig vendégül láttuk az egri Farkas Ferenc Zeneiskola Fúvószenekarát Panyi Tibor vezetésével és az
Emőd Brass együttest Koleszár Zsolt vezetésével, akik Ujjné Schneider Hedvig vezette
sátoraljaújhelyi mazsorettekkel érkeztek Csömörre. Ezek az együttesek már 11 órától felvonulással,
tánccal egybekötött térzenét adtak a Laky saroknál és a Béke téren. Majd, amíg ők ebédeltek, addig a
péceli Ossó János Fúvószenekar Fejes István vezetésével a Vágóhíd utcasaroknál, a Dányi Ifjúsági
Fúvószenekar Katrin Zsolt karnaggyal a Hősök terén és a házigazda Csömöri Ifjúsági Fúvószenekar
Szabó Péter vezetésével a Corvina téren adott térzenét. Bár rövid időre az eső is eleredt a déli órákban,
de nem lehetett panaszunk az időjárásra, mert a délutáni koncertet nem zavarta meg kisebb zápor sem.
A zenekarokat, mazsorett csoportot Tormay-Lesták Mária köszöntötte rendezvény megnyitásakor,
szép számú közönségünk este 6 óráig lelkesen tapsolt a fellépő zenekaroknak és a zenekarok között
fellépő Holdfény Mazsorettcsoportnak. A műsort záró közös zenekari produkcióban felcsendülő
Szamosmenti induló és a FascinatingDrums igazi vidám hangulatot teremtett. Az együttmuzsikálás
minden résztvevőnek nagy élményt jelentett, a közönség nem szűnő tapssal marasztalta a zenészeket
de ekkor már a fáradt zenészeket és táncosokat a Petőfi Sándor Művelődési Ház nagytermében a
zeneiskola Szülői Munkaközössége és tanárai által készített szendvicsek és sütemények várták. A
fogadáson Fábri István polgármester köszöntötte az együtteseket és vezetőiket, az ajándékok átadása
után, pedig lehetőség nyílt a kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre fiatalok és felnőttek között.
Jövőre pedig remélhetőleg a csömöri zenekar öregbítheti Csömör hírnevét Egerben és Pécelen, ehhez
hasonló zenekari találkozókon.
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