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A hagyomány a múltban gyökeredzik, de ma is él. Ezt a tételt bizonyítja a 

remények szerint Siklósi Krisztán új vállalása.  

 

 

A történet részesei lehetnek a gyerekek a Játszunk mesét Krisztián bácsival! című 

programon. A Csurgó zenekar vezetője havonta egyszer tart foglalkozásokat a 

gyermekkönyvtárban, az elsőre most csütörtökön várja az érdeklődőket. 

– Amikor a népmesék születtek, máshogy éltek, másként beszéltek az emberek. Ám 

hiszem, hogy a hagyomány a múltban gyökerezik, ugyanakkor ma is él, ezt a feltevésemet 

pedig a sorozat várhatóan alátámasztja. A gyerekek mai tudásukkal felvértezve saját 

nyelvezetükkel mondják el ezeket a régi történeteket – mondja Siklósi Krisztán. 

Élményteli nap 

A Duna Televízióban a tizenkét medinai óvodás érdekes 

napot töltött, és maradandó élményeket szerzett, 

tudtuk meg Siklósi Krisztiántól. Megnézhették a 

stúdiókat, meghallgatták, miként készülnek a műsorok, 

sőt, ki is próbálhatták, milyen híradósnak, 

meteorológusnak lenni, és régi kamerákat foghattak a 

kezükbe. Filmet is vetítettek a medinaiaknak, a 

kicsiknek nagyon tetszett Mazsola és Tádé története. 

Végül az egész csapatot a Csurgó zenekar hívta meg 

ebédre.  

Moderátorként felvezeti, elkezdi a mesét, amelynek a 

gyerekek lesznek a szereplői, és amelynek eseményeit 

maguk irányítják. A csillagszemű juhász és A kiskakas 

gyémánt félkrajcárja mellett Fazekas Mihály Lúdas 

Matyijával is megismerkednek. 

 



 

Természetesen ezekben a történetekben van gonosz vagy olyan valaki, aki nem 

megfelelően viselkedik, ám, hogy ne a gyerek legyen maga a gonosz, Krisztián bácsi a 

felesége által készített bábot is magával hozza ezekre az alkalmakra. 

A zenésztől azt is megtudtuk, a Csurgó zenekar háza táján is mindig történik valami. 

Szekszárdi karácsonyi koncertjüket több, mint ezernégyszáz óvodás és iskolás látta, de 

a csapat a Duna Televízió Családbarát magazinjában is zenélt. 

– Mivel rendszeresen játszunk a legfiatalabb korosztálynak, célszerűnek tűnt 

gyerekeket is magunkkal vinni a felvételre. A medinai óvodásokat kértük meg arra, hogy 

kísérjenek el minket, és szerepeljenek velünk. Az utazást a medinai és a kölesdi 

önkormányzat támogatta, a műsorban pedig a népszerű hóemberes dalunkat és egy szép 

karácsonyi népdalfeldolgozást adtunk elő, ez utóbbit az ovisok el is játszották.  

Nagy sikert arattunk, a felvételt rengetegen látták, és azóta a közösségi oldalakon 

sokan meg is osztották – mesélte Siklósi Krisztián, az együttes vezetője. 

Sűrű a program 

A Csurgó zenekarnak továbbra is igen sűrű a programja, természetesen nemcsak 

gyerekeknek, de felnőtteknek is játszanak. A farsangi időszakban óvodákban, bálokon 

zenélnek, érdekesség, hogy februárban Tamásiban viseletes bál lesz. A karácsonyi 

koncertet több, mint 1400 néző látta, az együttes vezető ezzel kapcsolatban elmondta, 

hogy már a következő év végi műsorral is foglalkoznak, amelyen a tervek szerint 

gyermekkórus és sztárvendég is fellép. Emellett készül a Csurgó új lemeze is. 
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