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Megtiszteltetés volt Tolna megyét képviselni a „Magyarország, szeretlek!” című 

műsorban, mondja Siklósi Krisztián. Jámbor Attilával és László Boldizsárral alkottak 

egy csapatot, és tovább is jutottak. 

 

 
 

A televízióban szerepelni nem mindennapi kihívást jelentett Siklósi Krisztiánnak, pláne, 

hogy nem a megszokott szerepben tűnt fel, és egy egész megyét kellett 

versenyzőtársaival együtt képviselnie. 

 

– Lenyűgözött az a profizmus, ahogy a műsort felépítették, hogy az utolsó szög helyét is 

pontosan megtervezték a készítők – mesélte a Csurgó zenekar vezetője. Hozzátette: a 

„Magyarország, szeretlek!” sava-borsát a szereplők és a szurkoló közönség spontán 

reakciói adják. Azt is bevallotta, nem gondolta volna, hogy ilyen nehéz a kamerák 

kereszttüzében állni, és válaszolni a feltett kérdésekre. 

 

– Minden megmérettetés előtt imádkozom. A felvétel előtt azt kértem a Jóistentől: azt 

mérje rám, amit meg kell tanulnom. Ezért volt jó lecke, hogy egyszer lefagytam. Tolna 

megyével kapcsolatos kérdésekre készültem, még azt is tudtam, hány hektáron 

termesztenek nálunk kékfrankos szőlőt, de arra nem számítottam, hogy arra kell 

válaszolnom, mivel szaporodnak a nem virágos növények. Otthon, a tévé előtt ülve azt 

gondolja az ember, hogy könnyű az egyszerű kérdésekre válaszolni, de most 

megtapasztaltam, hogy ez nem egészen így van. Egyébként jó érzéssel gondolok a 

műsorra, nagy boldogság, hogy a részese lehettem, hogy gondoltak rám. Azt kívánom, 

mindenki tapasztalja meg azt, hogy elismerik a munkáját, legyen szó nagyobb 

közösségről vagy egészen kicsiről – mondta Siklósi Krisztián.  

Arról is beszélt: a zenélés miatt rá az átlagosnál többen figyelnek. Sokan voltak például 

az Idősek Világnapján tartott szekszárdi koncertjükön, amely olyan jól sikerült, hogy 

felkérték az együttest arra, hogy szerepeljen a Márton-napi Vigadalmon. – A 

népzenének mindig fontos szerepe volt a zenekar életében, most tehát 

visszakanyarodunk a gyökerekhez. A péntek esti fellépésünk nem gyerekeknek szóló 

interaktív műsor lesz, hanem felnőtteknek szóló koncert. Az interaktivitást pedig a 

közönség, illetve az elfogyasztott libasült és a jó szekszárdi bor határozza majd meg.  



Azt szoktam mondani, hogy ne csak én „kínlódjak” a színpadon, énekeljenek a nézők is, 

és ha már nem tudnak egy helyben állni, csöppet sem baj, ha táncra perdülnek – állítja. A 

zenész zárójelben megjegyezte, ilyen alkalmakkor előfordul, hogy ő maga is táncolni 

kezd a színpadon, még akkor is, ha egy kedves ismerőse szerint úgy teszi ezt, mint egy 

törött szárnyú, beteg kacsa. 

A Csurgó zenekar természetesen nem feledkezik meg a gyerekekről sem. Tavaly négy 

karácsonyi koncertet adtak a város óvodásainak és iskolásainak, az intézmények pedig az 

idei előadásokra is megkapták a meghívókat. December 15-én a Babits Mihály Kulturális 

Központba várják a gyerekeket nevelőikkel. Siklósi Krisztián elmondta, természetesen 

új dalokkal és játékokkal készülnek az ünnepi előadásokra. 
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A műsor videója  

 

https://www.teol.hu/kultura/helyi-kultura/nagy-megtiszteltetes-tolna-megyet-kepviselni-943959/?utm_content=bufferd6d31&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
https://www.mediaklikk.hu/video/magyarorszag-szeretlek-2017-10-29-i-adas-195-adas-9-megyei-elodonto-3/#

