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Pro Urbe Szekszárd Emlékplakettel ismerte el a város a Csurgó zenekart, mely
nemcsak játszik, hanem tanítja is a népzenét. Szinte hihetetlen, de a csapat
huszonegy éve szórakoztatja a nagyérdeműt.
A Csurgó zenekar tagjait meglepte, hogy az együttes lesz az egyik idei Pro Urbe
díjazott Szekszárdon. Nagyon örültek neki, és nagyon nehéz volt titokban tartani ezt az
elismerés átvételéig. Szekszárd Város Napján aztán az ünnepi közgyűlésen azok számára
is kiderült, hogy nem mindennapi gárdáról van szó, akik eddig esetleg nem hallották
muzsikálni a zenészeket. Bemutatkozó filmjük, mely a szekszárdi Wunderland óvoda
játszóterén készült, a legvidámabb volt mind közül. A muzsikusok önfeledten „teáztak”,
ehhez pedig kölcsönvették az ovisok egyik játék készletét. Az is látszott, pontosabban
hallatszott ugyanekkor, hogy a Csurgó a szó legkomolyabb értelmében felkészült
zenekar, melyben a hangszertudás, a tehetség kreativitással társul. Siklósi Krisztiántól
megtudtuk: mindig is gyerekek maradnak, akik szeretnek játszani. A frontemberrel
beszélgetve persze az is világossá vált: ha gyerekek, ha nem, feladatuk bőven van, ők
pedig helyt állnak minden körülmény között. Vagy másképp: a legnagyobb művészek ugyan
a zoknijukba fújják az orrukat, de amikor a színpadon állnak, játékuk alapján ezt senki
sem feltételezné róluk.
A Csurgó egyébként új lemez kiadására készül, ezért erre külön is próbálnak. Főként
saját szerzeményekről van szó, az új CD-n pedig a francia jazz vagy éppen blues
elemekre épülő dal jól megfér majd a swing alapú nótával. Az pedig, hogy a társaság
népzenén nőtt fel, nem is lesz kérdés ebben az esetben sem. A dalokat természetesen
már tesztelik közönségükön, azaz a gyerekeken. Az együttes 16 szekszárdi és
környékbeli óvodában tart népzenés, néptáncos foglalkozásokat, de távolabbi nevelési
intézmények és művelődési házak is rendszeresen keresik őket. Most például
negyedszer térnek majd vissza egy fővárosi óvodába, ahol a kicsik és a felnőttek
egyaránt megszerették őket. Rengeteget koncerteznek, ilyen jellegű fellépéseik száma
nem lett kevesebb. Tavaly húsz éves volt a zenekar, a jubileumi év nyitánya a tavalyi
Medinai Művészeti Napok volt, de a különleges alkalmat megünnepelték például bonyhádi
és paksi közönségükkel is. Most szombaton, a Szekszárdi Szüreti Napon pedig a Pro
Urbe Szekszárd Emlékplakettet és az elmúlt több, mint húsz évet este fél kilenckor
köszöni meg egy koncerttel a Csurgó zenekar. Az összeállítás most elsősorban a
felnőtteknek szól, természetesen sok újdonsággal, ezt a rajongók, tisztelők már
megszokhatták.
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