A NATO lokátor alól jöttek a kiváló zenészek
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A Csurgó zenekar otthon van az ország több településén is, de igazából Medinán
van itthon. Csak augusztusban több mint harminc koncertet adtak.
Ismét jó időszakot tudhat maga mögött a Csurgó zenekar. Csak augusztusban több, mint
harminc koncertet adott a csapat. Népzeneit, olyat, melyen a népzene más zenei
irányzatokba is áthajlott, a fellépések fele pedig gyermekeknek szóló előadás volt.
Siklósi Krisztián, a zenekar vezetője arról számolt be, nagy örömmel vettek részt
Bonyhádon a Bukovina Fesztiválon. A zenekar sokat foglalkozik a bukovinai székelyek
muzsikájával, a zenészek úgy érzik, családtagokká váltak, és ezért nagyon hálásak. –
Februártól indult a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségével közös műsorsorozatunk
„Mikor Csíkból elindultam” címmel. A madéfalvi veszedelem kétszázötvenedik
évfordulójára emlékezve tíz olyan Tolna-, Baranya- és Bács-Kiskun megyei településre
vittük el ezt a néptáncos, népzenei műsort, ahol bukovinai székelyek élnek – tájékoztat a
zenész.
A Csurgó Baranyában is nagy népszerűségnek örvend, a Déli Kapu Folklór Fesztiválon,
Pécsett négy, ahogy Krisztián fogalmaz, csodálatos estét töltöttek. Pécsi, siófoki,
szigetvári, kozármislenyi tánccsoportokkal léptek fel, de önálló szereplése is volt a
zenekarnak. – Nagy megtiszteltetés volt, hogy Pécs és Szekszárd is számított ránk
augusztus 20-i ünnepségein – állítja a muzsikus, de mint kiderült, ezen a napon a Budai
Vár Oroszlános udvarában is felléptek.

A Csurgó zenekar fellépéseinek fele gyermekeknek szóló előadás volt

Gyermekműsorukat pedig, miután visszahívták a csapatot, 30-án a Várbazárban is
bemutatták. A társaság kicsiknek szóló műsorát a Baranya megyei Csorba Győző
könyvtár közvetítésének köszönhetően több, a szomszédos megyében található
településen élvezhették a gyerekek. Siklósi Krisztián szerint azonban a legnagyobb
dolog, ha az ember otthon muzsikálhat, közeli ismerősöknek szerezhet örömet. Mint
mondja, jó érzés volt a „szűkebb” családdal tölteni a település örömünnepét, a Medinai
Művészeti Napokat.

Medináról érkeztek
„Medináról érkeztünk, a NATO lokátor alól, sugárzó szemekkel.” A Csurgó zenekar
mostanság így kezdi koncertjeit, hiszen bárhol is fordulnak meg a világban, mindenhol
Medinát képviselik. Siklósi Krisztián szerint jó érzés, hogy a faluvezetés a település és
annak kultúrája iránt elkötelezett. A művészetnek ma különösen fontos szerepe van a
község életében. A zenekar vezető elmondta, sokat kapott Medinától: családot,
közösséget, hazát. Úgy gondolja: most itt az idő, hogy megszolgálja ezeket az
ajándékokat.
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