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A karácsony előtti négy hétben több, mint negyven fellépése volt a Csurgó 

zenekarnak. Gyerekműsorokat adnak, koncerteznek, borversenyeken, táncházakban 

zenélnek a medinai muzsikusok. 

 

Hogy egy zenekar fenn tudjon maradni, nem elég egy valamit a vállára vennie, hanem 

szélesebb szeletet kell kihasítania a zenei világból. A Csurgó zenekar ennek megfelelően 

énekelt verseket, a '20-as, '30-as évek zenéjét, illetve Illés vagy Omega dalokat is 

játszik népzenei repertoárja és saját számai mellett, melyeket a saját előadói stílusára 

formál. Az autentikus népzene megismertetése, megszerettetése persze fontos 

küldetése a csapatnak. Mint Siklósi Krisztián, a zenekar vezetője mondja, szerencsére 

az utóbbi időben ehhez hátszelet is kapnak. Egyre elfogadottabb, egyre nagyobb 

szerephez jut a magyar népzene, többször lehet ilyen jellegű műsorokat látni a 

televízióban. A bonyhádi táncházakra pedig minden alkalommal két-háromszázan 

kíváncsiak. 

 

– A klubot tavaly vettük át a Bartina zenekartól. Bajáról, Kalocsáról, Pécsről és a 

környékbeli településekről is sokan járnak át minden hónapban egyszer ezekre a jó 

hangulatú estekre. Bátaszéken pedig, ahol szintén szép hagyománya van a táncház 

mozgalomnak, tavaly pályázati támogatással négy ilyen alkalmat rendeztek – tájékoztat a 

zenész. A Csurgó a Bartina Néptánc Egyesülettel tavaly a Szolnoki Országos Népzenei 

Fesztiválon mérette meg magát, és zenei kategóriában második helyezést ért el. – 

Fontosnak tartjuk a hosszú távú együttműködést, legyen szó egy táncegyüttes 

kíséretéről vagy óvodai foglalkozásról – véli Siklósi Krisztián. Hogy az együttes 

kapcsolatai valóban működnek, jól bizonyítja, hogy a szekszárdi és környékbeli 

óvodákban már évek óta heti rendszerességgel tartanak néptánc, illetve hivatalos nevén 

mozgás koordinációs foglalkozásokat. 

 

 
A Csurgó zenekar táncházakban, bálokon, lakodalmakon, borvacsorákon, fesztiválokon és óvodai rendezvényeken is 

gyakran lép fel (Fotó: Gottvald) 

 

 



Ezzel kapcsolatban Siklós Krisztián mókás élményekről is beszámolhatott, ilyen ha egy 

kisgyerek felismeri őt az utcán vagy a boltban. A legkisebbek köszönni sem mernek, 

hiszen a muzsikust nem a megszokott környezetében és szerepében látják. Az is 

érdekes, hogy egyre többször köszönnek „Csókolom, Krisztián bácsi”-t olyan csinos 

fiatal hölgyek, akiket óvodásként táncoltatott, énekeltetett meg a zenész még évekkel 

ezelőtt. Siklósi Krisztián azt mondja: élete nagy ajándéka, hogy örömet okozhat a 

gyerekeknek, és hogy a zenekar segítségével saját, magyar kultúrájuk eljut a 

legkisebbekhez. És nemcsak a Tolna megyeiekhez, hiszen a Csurgó zenekar tavaly 

megállapodást kötött a Baranya megyei Csorba Győző könyvtárral, mely kiközvetíti a 

csapatot a települési bibliotékákba. A medinaiak zenéje egy, a Zsolnay Kulturális 

Negyedben tartott rendezvényen tetszett meg az intézmény munkatársainak, azóta 

sokat hívják őket a szomszéd megyébe. De ismerik őket Budapesten, Cegléden, 

Kiskunhalason és Veszprémben is. 

 

Jó érzés medinainak lenni 

 

Siklósi Krisztián szerint szakmájukban az a szép, hogy az emberek örömének részesei. 

Az is jól eső érzés, hogy újra medinainak mondhatják magukat. A településen pezsgő 

zenei élet folyik, sok zenész él itt. A Csurgót támogatja az önkormányzat, és nemcsak 

anyagi értelemben. A falu számít rájuk, a rendezvények állandó szereplői. Mivel a zene 

feltölti az együttes tagjait, ezt az érzést másokkal eddig nem próbált, de régóta 

tervezett módon is megosztanák. Egy hetes zenei tábort rendeznének sok tánccal, ének 

tanulással. 

 

Gyűlik az új lemez anyaga 

 

Alakul az új CD anyaga. Az előző, a Három egész napon át nagy siker volt, bár voltak 

szülők, akik panaszkodtak, hogy már annyit hallgatták otthon, hogy most már unják egy 

kicsit. Az új dalok többsége az óvodai foglalkozásokon születik, a számok ezeken az 

alkalmakon ki is forrják magukat, a végső simításokat végzik a muzsikusok a zenekari 

próbákon. Siklósi Krisztiánnak Griffmadáron repültem címmel verses kötete is 

megjelent már, mely verseket, dalszövegeket tartalmaz, és amelyet Vajdáné Marsai 

Zsuzsanna és Siklósiné Heim Karolina illusztrált. 
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