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BáTkI márTon 

Folytatás
A Szimfónia Program őszi-téli működéséről 

A nyári tábor és a koncert után mindenki-
nek szüksége volt egy kis pihenésre,  
a program átgondolására. Megkezdődött 
az iskola, ami mindig nagy izgalom a 
cigánytelep életében, ahogy máshol is. 
Nyilvánvalóvá vált, hogy teljesen ön-
kéntesen nem lesz tovább kivitelezhető a 
program. Október közepén, a koncert után 
egy hónappal sikerült a Máltai Szeretetszol-
gálat támogatásával újraindulni, hetente 
három teljes délutánnal. A zenetanárok 
közül Salamon Bea, Takács Hajnalka és 
Bátki László maradt a nyárról, hozzájuk 
csatlakozott Szakszon Mária (aki nyáron 
már volt látogatóban nálunk), Szűcs Júlia 
és Varga Ferenc. Minden délután három 
tanár foglalkozik a gyerekekkel.

A korábbi csoportbeosztás megszűnt, 
mivel a gyerekek nem egyszerre jönnek 
haza. Van, aki rögtön az iskolából jön, 
van, aki előbb a máltai tanodában elkészíti 
a házi feladatait. Ezzel időben kicsit job-
ban megoszlik a rengeteg gyerek.

A gyerekek egy-egy délután általában 
mind a három tanárnál megfordulnak, akik 
egyszerre öt-tíz gyerekkel foglalkoznak, hol 
együtt játszva, hol egyénileg, egymást váltva.

Több mint fél év történéseit, haladását, 
fejlődését nehéz röviden összefoglalni, a vál-

tozás és a fejlődés nagy és többrétű. Komoly 
fejlődést értek el a gyerekek zeneileg. Bár  
a kívülálló fül számára ez még sokszor nem 
nyilvánvaló, de nagyon sokat javult a játék 
tisztasága (intonáció). A ritmus kezdetektől 
könnyen ment, sokat javult a hangszertartás 
is. A repertoár is jelentősen nőtt, a nagyob-
bak már több mint negyven dallamot is-
mernek, és a kisebbek is közel húsz darabot 
játszanak. Fontos, hogy a kisebbek is egyre 
ügyesebbek a hangok lefogásában,  
a nagyobbak pedig egyre bonyolultabb 
darabokat (például a Keresztapa, a Karib-
tenger kalózai című filmek zenéje) ismernek, 
sok darabot pedig több szólamban (Öröm-
óda, Parasztkantáta stb.) játszanak már.

Komoly változás figyelhető meg a 
gyerekek viselkedésében is a zeneórák 
alatt, egyre nyugodtabbá, kezelhetőbbé 
válnak. Érezhetően javult a koncentrációs 
képességük és a kitartásuk, sok gyerek a 
teljes délutánt, akár négy órát is képes fo-
lyamatosan végigdolgozni. Rengeteg feles 
energiájukat köti le a zenélés.

Mostanra egy monori és egy budapesti 
karácsonyi koncerten vagyunk túl, s közö-
sen léphettünk fel Monoron a Vigadóban  
a város közönsége előtt a Szakcsi Gipsy 
Jazz Band-del.
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