
 Medinai Települési Értéktár 

 

1 

 

 

SIKLÓSI KRISZTIÁN NÉPZENÉSZ, ELŐADÓMŰVÉSZ 

ZENETANÁR SZAKMAI MUNKÁSSÁGA  

 

  
 

Siklósi Krisztián népzenész, előadóművész 
 

„A zeneképzést tulajdonképpen már az óvodában kell elindítani, hogy a gyermek a zene alapelemeit 

korán idegezze be, mert a zenei hallásra való nevelés csak ezzel a korán a meginduló alapos munkával 

válhat eredményessé.” /Kodály Zoltán/ 

 

Kezdetek Kevés ember mondhatja, hogy olyan foglalkozása van, ami szívéhez közel áll, amit 

szeret, és benne született tehetség. Igaz, nála a zene tanítása, a zenélés nem munka, hanem 

elsősorban életcél, elhivatottság. Megemlítendő, hogy emellett, a versírás sem áll távol tőle.  

Azonban inkább a zene, annak minél színvonalasabb megszólaltatása lett meghatározó 

életében. Az általános iskola 5. osztályától kezdett a zenével ismerkedni, tanulni. Tudatos 

döntés alapján egy népi hangszert, a citerát választotta. Tanára Szabó József, elismert 

népzenész, a Bartina zenekar alapítója, és nem utolsó sorban medinai.  

A Garay János Gimnázium - Szekszárd - zenei fakultás osztályában folytatta tovább 

tanulmányait. A népzene már meghatározó helyet töltött be életében, és ennek megfelelően 

döntött, így a Nyíregyházi Besenyei György Főiskola Ének- Zene Népzene szakon (1996-

2000.) folytatta tanulmányait.  

1991. A Bartina zenekar mellett folytatta a népzene tanulását, pontosabban a vonós zenét. A 

Kisbartina zenekar tagja volt, mely 1995-ben névváltoztatással Csurgó zenekarrá alakult.  

Csurgó zenekar Mérföldkő volt ez pályafutásában, hiszen a zenekar igazán ekkor önállósult. 

A környékbeli táncegyüttesekkel dolgoztak együtt, többek között a Decsi Gyöngyösbokréta, az  

őcsényi, és sárközi csoportokkal, valamint 2005-2015-ig a Bartina Táncegyüttes zenekara 

voltak.  A táncházakban - Paks, Bátaszék, Bonyhád, - szintén a Csurgó zenekar muzsikált.   
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Szakmai munkássága szorosan összefonódik a Csurgó zenekarral, hiszen egyik meghatározó, 

oszlopos tagja jelenleg is.  A főiskolai évek alatt nem csak zenélt a Csurgó zenekarban, hanem 

már tanította - Hajdúhadház, Bonyhád - a népzenét diákoknak. 

Vonós népzene oktatás 2000-ben sikeresen lediplomázott, folytatta a tanítást, ekkor indult 

intézményes keretek között, a megyében egyedül állóan vonós népzene oktatás a Városi 

Zeneiskolában Bonyhádon 36 lelkes növendékkel.  

Az évek során olyan zenekarok kerültek ki a keze alól, mint a „Büdösvornyik” zenekar., a 

Favirág zenekar, valamint a „Köztársaság Bandája” és a Punanny Massif zenekarokban is 

játszanak diákjai. Szakmai munkájának eredményét tükrözi, hogy több tanítványa felvételizett 

és végzett a Zeneakadémián.  A Táncművészeti Főiskola néptánc szakán felvételi tétel volt 

egyik Csurgó zenekarral közös zenei munkája, a Bukovinai gyűjtésből „Isten segíts” CD anyag. 

Növendékei az évek során szép sikereket értek el, többek között a bonyhádi Halmos Béla 

Nívódíj Országos Népzenei Találkozón, ahol neves zsűritagok elismerésük jeleként nívódíjjal 

jutalmazták Siklósi Krisztián tanítványainak előadását. 

Nem csak a Városi Zeneiskolában tanított, hanem a Csurgó Zenekarral a környező települések, 

Bátaszék, Bonyhád, Szekszárd, Medina, Sióagárd, Szedres, Hidas, óvodáiban, Steiner Józsefné 

Eszterbauer Éva vezetésével tartott népzenei, néptánc foglalkozásokat segítették, színesítették 

zenei kísérettel.  

2001 - Óvodai foglalkozások  A népzene megismertetését, megszerettetését, fontos feladatnak 

tartja, különösen a fiatalok számára. Erre nagyszerű lehetősége adódott, mikor felkérték, vegye 

át, folytassa tovább a Steiner Józsefné Eszterbauer Éva által kezdett óvodai foglalkozásokat. 

Olyan programot állított össze, melynek köszönhetően a legfiatalabb korosztályban is 

felkeltheti a népzene iránti érdeklődést. Ebben a feladatban találta meg igazán, amit a legjobban 

szeret, a gyerekekkel való játékos, fejlesztő foglakozást.  

Óvodai tematika kidolgozása Kidolgozott egy teljes évet felölelő óvodai tematikát, mely 

népszokásokhoz, munkálatokhoz, ünnepekhez kötődő dalokból, azokhoz kapcsolódó 

játékokból áll. A gyerekek vidáman, játékosan tanulták a népszokásokat, hagyományokat, és a 

magyar népdalokat. Később a népzene mellett más zenei irányvonalat beépített az óvodai 

foglalkozásokba. 

Hangszerelt versek tanítása Az általa írt verseket játékos formában ismertette, tanította a 

gyerekeknek, melyet Barta Balázs zenész társa hangszerelt.  Komplexebbek, színesebbek lettek  
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a foglalkozások, a gyerekek nagy örömmel voltak partnerek a zenés - versek játékos 

előadásában.  

Annyira sikeresek voltak ezek a verses, zenés, táncos közös játékok a gyerekekkel, hogy 

felmerült az igény, óvodák és szülök részéről, hogy rendezvényeken - családi napokon - szintén 

legyen zenés, játékos, foglalkozás. Ezek a családi napok hamarosan koncertekké alakultak.   

Foglalkozások, koncertek A foglalkozásokon, koncerteken, egyre több általa írt megzenésített 

vers hangzott el. Időközben ez fordítva is megtörtént, zenére szöveget írt, így született többek 

közt a „Mackó Vilmos, Harkály doktor, Csau-csau Csongor, Cica-mica Cecília”. Ezek a 

zenészek játékos nevei, a zenés versekkel mutatják be, és ismertetik meg a gyerekekkel a 

hangszereket. A Lepke és a katica vers zenei aláfestéssel játékosan a legkisebb óvodásoknak 

született, de ide sorolható még a kedvencek közül a „Borbuly törpe, Ceca a tornázó macska” 

című dalok. A „Három egész napon át” CD lemezen jelent meg a népdalra írt „Szállj el madár” 

című verse. Fontosnak tarja a saját kútfőből írt szöveget, melyek verssé formálódnak, ezáltal is 

többet tud adni, amikor a maga dalait játssza, és olyanná alakítja, amilyenné szeretné. 

  

 
Koncerten 

 

Képzelet világ formálása játékosan Játéknak tartja a vers írást, játék a szavakkal, melyek a 

koncertekbe beépítve, tanítják, formálják a gyerekek képzelet világát.   

Ennek a közös munkának, aminek Siklósi Krisztián viszi a zászlaját, egyik legnagyobb 

elismerése, elsősorban a gyerekek aktív, örömteli együttműködése, valamint, hogy az 

országban egyre több helyre kapnak meghívást. Itt kell megemlíteni, egyik fontos fellépésüket,  

2007-ben Budapesten a MŰPA-ban rendezett „Tolna Megyei Értékek” keretén belül 

bemutatkozó gyerek koncertet. 
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2006. A „Sarenac” Egyesület elnöke lett. Nem sokkal később, a Táncegyüttes feloszlott, de új 

arculattal, átformálva tovább vitte a szép múlttal rendelkező Egyesületet. Vezetésével az 

Egyesület elsősorban a népzenei vonalat, a népzene tanítását szerette volna képviselni. Ötletét,  

célkitűzését a megnyert pályázatok is igazolták, melynek köszönhetően a magyar népzenei és 

néptáncos továbbképzéseket tudtak szervezni.  

Zenész találkozók A pályázati támogatás segítségével, olyan elismert együtteseket tudtak 

meghívni Bonyhádra, Medinára, mint a Düvő, Gázsa, a Tükrös zenekar, valamint Szalonna és 

bandája, ami pályázat megnyerése nélkül nem valósulhatott volna meg.  

A meghívott zenészek a környékbeli népzenészeket tanították, kortól függetlenül.  

Olyannyira sikeresek voltak ezek a népzenei „továbbképzések”, hogy hétvégeken több 

népzenész is volt kezdőtől a haladóig.  

 

 
Zenésztalálkozó Medinán 

 

Megtörtént, hogy pályázati támogatás hiányában az egyesület önerőből finanszírozta a 

találkozókat, zenei képzéseket éveken keresztül.  

Elképzelésének köszönhetően, ezekből a népzenész találkozókból indult újra, hosszú kihagyás 

után, a Bonyhádi Táncház. Kezdetben a Bartina zenakar közreműködésével, amit a mai napig 

a Csurgó Zenekar visz tovább.  

2005-től 2015-ig a Bartina Táncegyüttessel dolgoztak sikeresen együtt. A 10 év során számos 

külföldi, és hazai fellépésen, előadáson Siklósi Krisztián és a Csurgó Zenekar felejthetetlen 

zenei élményt nyújtott.  

2014. november 22-23. a Szekszárdi Néptánc Fesztiválon „Kiemelkedő Zenei 

Teljesítményéért” külön díjat kapott, az „Önről álmodtam….” című régi, híres dal előadásáért, 

mely a Fitos Dezső, Kocsis Enikő rendezte Táncrend koreográfia zárásaként hangzott el.   

2015. február 27-én a szakma legrangosabb bemutatóján, a Néptánc-antológián énekelt az 

Operett színház színpadán, nem kevés sikert aratva.  
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Zenélő család A tanítás, zenélés mellett a család nagyon fontos szerepet tölt be életében. 

Felesége, Siklósiné Heim Karolina néptáncos múlttal rendelkezik, 16 évig a Bartina 

Néptáncegyüttes tagja volt, de a zenélés sem áll távol tőle, ütő gardonon játszik. Három lányuk 

közül az idősebbik, Panna hegedülni tanul. Nem régen kezdtek el együtt zenélni, közös családi 

koncert keretében.  

       
Közös családi fellépés 

 

A családi koncertekre szélesebb közönség is kíváncsi volt, meghívást kaptak Medina 

„Közösségek Hete”, Medina-szőlőhegy „Elszármazottak Találkozója”, Bátaszék „Múzeumok 

éjszakája” rendezvényekre.  

2017. augusztus 27-én Szekszárd „Város Napja” ünnepségen is sikeres koncertet adtak. 

Nemrégiben tartott közös családi koncertjük után egy nézőben fogalmazódott meg, 

„Példaértékűnek tartja azt, hogy milyen jó a családjuk, mennyire látszik a közös cél, értékrend.” 

A család fontosságát mindketten fontosnak tartják, szüleiktől kapták útravalónak. Nem pusztán 

a zene szeretetét, tudását, szeretnék tovább adni gyermekeiknek, hanem ezeket az alapvető 

értékrendeket, érzelmeket, a család szeretetét.  

 

  
Fellépés a Szekszárd Város Napján 

 

Vidámságát, pozitív életfelfogását Siklósi nagyapjától örökölte.  

Zenei fejlődése nem állt meg, amihez anno az alapokat, zenei megközelítéseket a pedagógus, 

zenész Kőszegi nagyapjától kapta. Hálával gondol, beszél azokról a tanárairól is, akik ezt 

tovább „építették benne”, Szabó József népzenész /Medina/, valamint budapesti tanárai, Nagy 

Zsolti, Salamon Bea, Virágvölgyi Márta. 
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Versírás A zenélés mellett a versírás is előtérben van, hiszen versei sikereit tükrözi, hogy 2011-

ben megjelent „Griffmadáron repültem” címmel verseskötete, mely kiadványnak érdekessége, 

hogy többek között felesége Siklósiné Heim Karolina illusztrációi gazdagítják. 

Az évek során, a szavakkal való játék megmaradt.  Gyermekeknek írt verseiben erre törekszik 

leginkább. Élményeiből, élettapasztalataiból merítkezve születtek komolyabb, komorabb 

hangvételű lírái is. 

Igazán sokoldalú tehetséges ember, nem csak a közönség, hanem szakmai berkekben is 

elismerik, nagyra tartják tudását. Ennek ékes bizonyítéka volt, hogy zenei rendezőnek kérték 

fel a Misina Táncegyüttes 10 éves visszatekintése, a RECEPT című jubileumi előadásához, 

melynek helyszínt a Kodály központ adott 2014. november 14- én.    

Az utóbbi időkben, más zenekarok is megkeresik szakmai tanácsokért, iránymutatásért.     

Jelenleg is fáradhatatlanul alkot, tanít, zenél. Kíváncsisága, tanulni vágyása mindig új utakra 

tereli, 2017. májusától klasszikus hegedűt tanul. Ez merőben új fejezet, amit szeretne szervesen 

beépíteni az életébe. A jövőbeni tervek kezdenek megfogalmazódni a klasszikus zenéléssel 

kapcsolatban.  

Sokszor elhangzott már, hogy „Medinán teremnek a zenészek”, és az itt lakók örömmel vallják, 

hogy közülük való Siklósi Krisztián. A medinaiak büszkék a sikereire, főleg arra, hogy fontos 

feladatának tartja a népi kultúra és hagyományok megőrzését, tovább adását, tanítását a 

gyerekeknek. 

 
Csurgó zenekar 25. jubileumi koncertjén (2021) 
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Engedj még egy percet! 

 
Ágon üldögéltem, 
Himba láb alattam. 

A játékunknak vége, 
Mégis fenn maradtam. 

 
Hallom még a mókát 
Zsivajban ragadtam 
Belül fúvók nótát 

A csöndet hadd tagadjam! 
 

Sár piszkától fázom 
Bele is tapadtam 

Le kellene szállnom 
De jó itt a magasban. 

 
Mélában elbújni 

Merengni a múltban, 
Holnap muszáj úgyis 

Fürdeni az újban. 
 

Engedj még egy percet 
Fájna abbahagyni 
Ez van. Ez az élet. 

Gyereknek maradni! 
 

 

Pro Urbe emlékplakett - 2016 

„A Csurgó Zenekar tagjai tapasztalt, igényes zenészek, a közös zenélés számukra örömforrás. 

Egymást inspirálják, így közönségüknek mindig a legtöbbet nyújtják, színvonalas zenei 

kalandban részesítik a kicsiket és nagyokat egyaránt, teljes zenei élményt biztosítanak 

számukra. Az elmúlt két évtized alatt minden fellépésükkel, hangszeres-dalos szolgálatukkal, 

hozzájárultak Szekszárd hírnevének növeléséhez. Bebizonyították, hogy méltón viselik a 

„Magyarország legszínesebb gyermekzenekara” jelzőt és érdemesek a Pro Urbe Szekszárd 

emlékplakettre.” (www.szekszard.hu) 

„Negyvenkedő” koncert „A Medinai Művészeti Napok sorozatzáró koncertjéről egy pár 

gondolat mementóként. A zene, ez a nagyszerű világ, nyelv, amit mindenhol mindenki megért, 

ami érzelmeket közvetít, ami a szívekhez szól, ami boldogít.  

A szív az igazi kritikus, mert kinyílik a szépre, ellágyul vagy megkeményedik, boldog vagy 

szomorú tud lenni. A szív hangja más, mint a szó, az igaz érzelmek, ha túlcsordulnak benne, 

könnyes sóhaj tör fel belőle, visszatarthatatlan boldogsággal.  
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Negyvenkedő koncerten tanítványokkal 

 

Vártuk a szépet, a jót, mégis meglepetésként hatott a sok zenész, a sokszínű zene. 

A fiatalok, a tanulók, a kis zenészek, új tehetségek játéka, előttük a mester, a tanítók alázatával 

segítette őket. Egy tehetséges gyereknek az ajándék egy hegedű, örök élmény, örök bíztatás és 

örök szerelem marad.  

Siklósi Krisztián dalaiba, verseibe sok-sok öröm, család, érzelem, szomorúság és az emberek, 

az élet szeretete csengett. A fiatalon elvesztett édesanya emléke örök emlék, örök emlékezés, 

örök fájdalom marad. El kellett mondani, emlékezni és küldeni a zene szárnyán, hogy még 

negyvenkedő szívvel is hiányzik neki. Könnyebb a szívünk, ha a szemünk könnyet ejt, az 

emlékek könnyei szeretetből fakadnak. Sok könnytől csillogó szemet láttam azon az estén,  

valahol sokan a múltba jártak, az emlékeiket szerették, ölelték, valakire emlékeztek. Mindenki 

csendben hallgatott, messze járt, ott se volt, álmodott.  

 
Feleségével a „Negyvenkedő”koncerten 

 

A taps, mint hirtelen kitört vihar riasztotta fel gondolataiból. Ünnep volt ez az este, az emlékek 

ünnepe. Ünnepeltük a falunk szülöttét, a tehetségét, a zenét, mely örömöt ad, vigasztal, 

fájdalmat enyhít, reményt nyújt vagy mesél a múltról. Én nagyon megértem az elérzékenyülést, 

ma is átélem megöregedve is a gyerekkorba elvesztett apa hiányát és fáj, még fáj.  

Egy zenész barátom, aki nemcsak érti a zenét, hanem művelte is, oda súgta – Jani bácsi, ez a 

gyerek nemcsak érti a zenét, ez szívből játszik, és ez csodálatos.  
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Bizony csodálatos és büszkék vagyunk rá, mert ez a tudás még több lesz, még szebb, az idővel 

nemesedik. Még sok sikert, sok koncertet, sok ünnepet kívánunk neked, nekünk, mindenkinek.” 

( Csizmadia János novellaíró tollából) 

Összegzés Siklósi Krisztiánnak a zene tanítása, a zenélés nem munka, hanem elsősorban 

életcél, elhivatottság. Fontos számára a népzene szélesebb körben való megismertetése, 

megszerettetése, ezáltal a népi kultúra és hagyományok megőrzése.  Zászlóvivője annak a 

kezdeményesnek, hogy e népzenei kincseket tovább adja, tanítja a legfiatalabb korosztálynak. 

Munkásságával maradandót alkot a népzenei érték, művészeti nevelés, kultúra megőrzésében, 

melyet nem csak a szakmai elismerések, hanem a volt, és jelenlegi tanítványok sikerei is 

tanúsítanak. 

 

 
Siklósi Krisztián  Medina büszkesége 
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