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Húsz éves a Csurgó Zenekar. A névválasztás nem hivatalos verzióját mindeddig
titkolták, Siklósi Krisztián, az együttes vezetője azonban most ezt is megosztotta
velünk.
Tapolca, Zalaegerszeg, Veszprém, Oroszlány, Debrecen, Pécs. Az utóbbi időben ezekben
a városokban is megfordult a Csurgó Zenekar. A csapat koncertezik vagy éppen a
következő fellépéseket szervezi, elsősorban gyerekeknek szóló előadásokat. Sokat
utaznak, és nem túlzás azt állítani, hogy országos ismertségre tettek szert az elmúlt
években.
A zenekar húsz évvel ezelőtt vette fel a Csurgó nevet, azt megelőzően „Kis Bartinaként”
emlegették őket. – A Bartina zenekar a szekszárdi Babits művelődési házban indított
népzenész oktatást, itt akadtunk össze, itt kezdtünk el tanulni – meséli Siklósi Krisztián
énekes, a Csurgó Zenekar vezetője. Az 1995-ös névválasztással kapcsolatban pedig
elmondta, a hivatalos verzió szerint a Szent László Csurgó adta az ötletet. Létezik
azonban a nem hivatalos változat is, ezt a nagyközönség előtt bőszen titkolta a csapat,
eddig. Eszerint egy piszoár előtt történt a megvilágosodás. De azóta eltelt két évtized,
a zenekar tagsága kicserélődött, a régiek közül egyedül Siklósi Krisztián tartja a
frontot. A zenekar ebben a húsz évben sokat vállalt, a zenei világ széles szeletét
hasította ki, ennek megfelelően énekelt verseket, a '20-as, '30-as évek zenéjét is
játszotta népzenei repertoárja és saját számai mellett, melyeket a saját előadói
stílusára formált.
A frontember szerint szakmájukban az a szép, hogy az emberek örömének részesei. Az
autentikus népzene megismertetése, megszerettetése fontos küldetése a csapatnak,
akárcsak hosszú távú kapcsolataik megőrzése. Azt, hogy szakmai kapcsolataik kiválóan
működnek, jól bizonyítja, hogy a szekszárdi és környékbeli óvodákban már évek óta heti
rendszerességgel tartanak néptánc, illetve hivatalos nevén mozgás koordinációs
foglalkozásokat. – Ezt 2000-ben örököltük meg a Bartina zenekartól, majd 2001-ben
Steiner Józsefné, aki addig a gyerekekkel foglalkozott, szintén átadta a staféta botot.
Nem volt mit tenni, fel kellett nőni a feladathoz. 2007-től nemcsak óvodákban, hanem
koncerteken is zenélünk a kicsiknek. Most úgy érzem, jó úton járunk, és a célunk is az,
hogy elsősorban a legfiatalabbakhoz szóljunk, és emellett, mintegy kedvtelésből
vállaljunk felnőtteknek szóló népzenei fellépéseket – mondja Krisztián bácsi, merthogy a
célközönség így ismeri.

Az alapítás óta eltelt két évtizedben a zenekar tagjai kicserélődtek, a régiek közül Siklósi Krisztián (balról a második)
tartja a frontot (Fotó: Domokos Gábor)

Aztán arról is beszél, hogy nagyon szép, ha sokfelé ismerik, szeretik az embert, a
legnagyobb dolog viszont az, ha az ember otthon muzsikálhat. Az otthon pedig ebben az
esetben Medina, ahol a közelgő Művészeti Napokon, egészen pontosan augusztus 28-án a
közönség sok meglepetésre számíthat a Csurgó Zenekar rendhagyó bálján.
Tervezik a szülinapi koncertet
Mint arról már szó esett, a Csurgó Zenekar vezetője, énekese Siklósi Krisztián.
Hegedűn Szabó Máté Gergely, gitáron Barta Balázs játszik. A bőgőt Szűts Huba Ákos
kezeli, Sebestyén Csaba dobol és Jankó Balázs harmonikán működik közre. Az együttes
előreláthatóan december 12-én, a decemberi bonyhádi táncházzal összekötve ad
születésnapi koncertet a város művelődési házában, így ünnepli huszadik születésnapját.
Addig is sok óvodai foglalkozás és fellépés vár a csapatra, a Csurgó mostanában az
ország észak-nyugati részével ismerteti meg zenéjét.
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