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Önszervezőzenekarkéntjellemezte a csíkkozmási
ugyanisazaktívzenészekmiattazévekmúlásávalegyretöbbenkaptakkedvet, hogycsatlakozzanak a 
csapathoz. Jelenlegharmincnyolcanfújják a rezet a községben.

A zenekartagjaibérmentve, idejüket, energiájukatnemsajnálvazenélnek, 
fellépésekrejárnak, amivelöregbítik a településnevét

A zenekaralapításánakötleterégebbmegfogalmazódott a helyiekben, már a '90
évekelejénszerettékvolna, ha elindulegyfúvószenekar a településen 
akkorazonbannemsikerültmegvalósítaniuk. 2009
helyiönkormányzatkezdeményezéséreújraszerveződnikezdtek, akkormárnagyobbsikerrel 
számolt be GyörgyErnő. A kozmásizenekarelnökehozzátette, elsőkörbenDobosAndor, 
GergelyCsaba, GáborPál, BorbélyFerencsegítségévelkezdtektagokattoborozni, 
sikerültmintegyharminchelybélitbevonni a zenekarba.
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Önszervezőzenekarkéntjellemezte a csíkkozmásifúvószenekartKöllőFerenckarnagy, 
ugyanisazaktívzenészekmiattazévekmúlásávalegyretöbbenkaptakkedvet, hogycsatlakozzanak a 
csapathoz. Jelenlegharmincnyolcanfújják a rezet a községben. 
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A zenekaralapításánakötleterégebbmegfogalmazódott a helyiekben, már a '90
évekelejénszerettékvolna, ha elindulegyfúvószenekar a településen – 
akkorazonbannemsikerültmegvalósítaniuk. 2009-ben a 

önkormányzatkezdeményezéséreújraszerveződnikezdtek, akkormárnagyobbsikerrel 
számolt be GyörgyErnő. A kozmásizenekarelnökehozzátette, elsőkörbenDobosAndor, 
GergelyCsaba, GáborPál, BorbélyFerencsegítségévelkezdtektagokattoborozni, 

ybélitbevonni a zenekarba. 
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Hétéve 20-25 hangszertvásárolt a helyipolgármesterihivatalésközbirtokosság a zenészekszámára, 
ígyvoltak, akikmégsajáthangszereikenjátszottak. GergelyCsabakifejtette, a 
kezdetitagokbóltöbbenkiléptek – elsősorban a tanulmányaikatmásholfolytatófiatalok –, de 
sokancsatlakoztak is a zenekarhoz. Arra is kitért, hogykezdetben a 
zenészeksajátgyermekeiketvonták be a zenélésbe, majd a hozzájukközelállóifjakat. A 
gyermekekélményeirévénpedigazosztálytársaik is kedvetkaptak a zenéléshez, 
ígyegyretöbbfiatalcsatlakozotthozzájuk. KöllőFerenc, a zenekarkarvezetőjehangsúlyozta, 
annyiraönszervező a csapat, hogysosemfogyatkozott a létszám, sőtfolyamatosannövekedett. 
Jelenleg 38 taggalzenélnek, de alkalomadtánvendégzenészeket is elhívnakmuzsikálni, ahogyanők 
is szívesenbesegítenek a szomszédostelepülésekfúvószenekarainak. 
Megalakulásukutánpárévvelegyesületetalapítottak, amelyetTuzsonJánosról, a 
nyergestetőicsatahősérőlneveztek el. Elsősorban a pénzügyikiadásokelszámolásaés a 
pályázatokkönnyebblehívásamiattalapítottákmeg a fúvósegyletet – ismertettékazalapítótagok. 
Azt is elmondták, legfőbbfenntartójuk a kozmásiéslázárfalviközbirtokosság, őkévente  
biztosítanakegyadottösszeget a fúvószenekarszámára. Emellettazonbanazönkormányzat is 
rendszeresensegítimunkájukat. Előszöregy rend egyformaingetvásároltak, majd 2014-ben 
KöllőFerenckarnagyukközreműködésévelegyparajdiszületésű, 
Máramarosszigetenélőzenetanárnőajánlottfelszámukra 37 rend egyenruhát. 
Tavalypedigsikerültújegyenruhákatvarratniuk, ígyjelenlegfellépőruháranincsszükségük. 
Hangszerkészletüket is rendszeresenbővítik, de mivelazokfolyamatosankopnak, használódnak, 
ígyelengedhetetlenazokgyakorijavítása, felújítása – avatott be a BartókBéla- ésRónaiAntal-
díjaskarnagy, zeneszerző. Megjegyezteugyanakkor, szükséges a menet- 
ésállókottatartókbővítése, hiszenazok is rongálódnak a használattal. 
Elsőjelentősfellépésük a magyarországiLakitelekenszervezettelsőnemzetközifúvóstalálkozó volt, 
de a zenekarfogadta 2014-ben ÁderJánosköztársaságielnökötNyergestetőn, 
illetveabbanazévbenzenéltekSzászvárosbanBöjteCsabatestvérezüstmiséjén is. 
RendszeresrésztvevőiazAlcsíkiFúvóstalálkozóknak, de zenéltekmárBorszéken, Gyergyóditróban, 
Gyergyóremetén, Kászonújfaluban, Kászonaltízen, Lövétén, Szentegyházán, Csíkszentimrén. 
MindezekmellettadtakmárkoncertetSzékelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, Alsórákoson, 
Bodokon, Sepsiszentgyörgyön, Lázárfalván, a Szent Anna-tónál, Nyergestetőn. 
Csíkszeredábannemcsak a városnapokonzenéltek, hanempéldául a 
MártonÁronszoborcsoportpünkösdiavatóünnepségét is őktettékszebbé. A múlthétvégénpedig a 
Kolozsvári Magyar Napokmeghívottjakéntfújták a rezet a 700 éveskincsesvárosban – 
soroltaKöllőFerenc. Kitértrepertoárjukra is, amelybenszerepelnekindulók, keringők, polkák, 
klasszikuszeneiátiratok, operettek, népiés jazz feldolgozások, filmzeneátiratok, 
könnyűzeneiésvilágslágerek a zeneirodalomremekműveiből. 
A szakemberazt is kiemelte, hogy a zenekartagjaibérmentve, idejüket, 
energiájukatnemsajnálvazenélnek, fellépésekrejárnak, amivelöregbítik a településnevét, 
mégissokesetbenazttapasztalja, hogynemkapnakkellőmegbecsülést a helyitelepülésvezetőktől, 
netánmeghívóiktól. Meglátásaszerinttöbbfigyelmetérdemelnénekezekazemberek, 
továbbáhiányolegyolyanmegyeikulturálisintézményt, amelyösszefogná, illetvesegítené a 
fúvószenekarokmunkáját. RámutatottugyanakkorazAlcsíkiKistérségiTársulásvezetőjének, 



GergelyAndrásmunkájánakfontosságára is, akinemcsak a szentmártonifúvószenekart, 
hanemmindenalcsíkitpártfogásbavett. 
Zenekaritagok  
Fuvola: Boros Andrea, BodóKrisztina, KovácsKrisztina. Klarinét: BorbélySzilárd, ErdélyZoltán, 
Dobos Attila, DobosAndor, BogaImola, GáborEdvárd. Altszaxofon: PotyóÉva, LestyánCsilla, 
BakóJúlia, BorbélyFerenc. Trombita: Kozma Attila, Boga Attila, György Andrea, GergelyÁkos. 
Szárnykürt: GergelyCsaba, AndrásSzabolcs, JánosZoltán. Tenorszaxofon: GyörgyErnő, ifj, 
BorbélyFerenc. Mélyszárnykürt: BocskorBlanka, GergelyŐrs, SzebeniCsaba. Althorn: György 
Attila, GyörgyAdrián, KeresztesAndrás. Esz-kürt: SzászBotond. B-tuba: BálintAlbin, 
PotyóLászló. Jazz dobok: GáborPál. Pergődob: Dobos Norbert, VíziGyula. Nagydob: Boga 
Ervin. Cintányér: Fodor Attila. Ütőhangszerek: GyörgyKrisztián, SzászJózsef. 
Bedolgozóvendégzenészek: Trombita – SzoposZoltán, BodóIstván, SzántóÁkos. B-tuba – 
MártonLevente. Klarinét – VargyasLászló. 
 


