
A közel múltban egy egész hetet átívelő kulturális program 
zajlott a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A sikeres 
pályázatnak köszönhetően a Művelődési Központ művészeti 
közösségei nem csak az intézmény falai között, a megszokott 
módon várták az érdeklődő közönséget, hanem egy-egy nyilvá-
nos próbával is igyekeztek a város életét kissé színesíteni. 

Így a Szélfiú szökőkút melletti téren a néptánc csoport tagja 
változatos koreográfiáikkal mutatkoztak be, így csalogatva a 
közönséget a Pünkösdi Néptánc gálára. Ez utóbbira május 15-én 
került sor, mely program kézműves foglalkozásokkal, népi játé-
kok kipróbálásával, kemencés lángos sütéssel kiegészülve zaj-
lott. A gálát követően táncházban mulathattak a táncos gyer-
mekek, amihez a Garaboly zenekar húzta a talp alá valót.

A következő hét a népzene jegyében telt, amikor is a Búza-
virág népdalkör a Hajdina citera duó kíséretében tartott egy 
próbát szintén szabadtéren. Ez az alkalom már a XX. Jászkun 
Citeratalálkozó programjára csalogatta az érdeklődőket. 

Az alkalomra készülve sok-sok emlék gondolat felidéződött 
bennem, és társaimban is, amiből a jeles alakomra tekintettel 
néhányat megosztok az olvasókkal, hiszen városunk zenei éle-
tében ez a terület is figyelemre érdemes.

Megtisztelő és felemelő érzés egy húsz évet megélt rendez-
vény házigazdájaként köszönteni a résztvevőket. Az Ilosvai 
Varga István Művelődési Központ dolgozói és közösségei kez-
deményezték a Jászkun Citeratalálkozó megszervezését. 
Akkor, 1997-ben Kisné Csúr Ágnes citerás társammal talán 
nem is gondolkodtunk ilyen távlatokban, hiszen csak szerettünk 
volna kapcsolatba kerülni a megyénkben működő népzenei 
közösségekkel, és az amatőr közösségeket támogató szak-em-
berekkel, egyszerűen csak megismerni egymást, megtanulni a 
szépen csengő dallamokat. A gondolat hamar támogatókra 
talált. Egyértelmű volt, hogy helye csak itt, a kunhegyesi 
Művelődési Házban lehet, Buday Péter és Kávási Sándor 
megyénk elismert népzenei szakértői valamint a Megyei 
művelődési Intézet a megvalósításban a biztos szakmai 
támogatást jelentették. A felhívásaink évről évre több érdek-
lődőt hoztak Kunhegyesre. A kialakult barátságok, egymás ren-

dezvényeinek látogatása, mondhatni egy nagy családdá szőtte a 
találkozó résztvevőit. De úgy gondolom, hozzájárult a Jász a 
Kis- és Nagykun települések közti kulturális kapcsolatok szo-
rosabbra kötödéséhez is. Emlékszem, amikor Bukor Irénkével 
azon tanakodtunk, hogy mitévők legyünk, a sok jelentkező 
miatt egy nap helyett két napos legyen-e a rendezvény? Aztán 
szépen kialakult egy átlagos 25-30 közötti létszám. Tudjuk, a 
zsűri türelme is véges, de ezt soha sem érzékelhettük, hiszen 
végtelen figyelemmel követték és segítő tanácsokkal látták el a 

színpadra lépőket. 
Vajna Katalin Csoko-
nai-díjas karnagy, 
B ir i ny i  Józ se f  a 
KÓTA társelnöke és 
Alföldy-Boruss Ist-
ván, a Magyar Rádió 
zenei szerkesztője 
évről-évre biz tos 
szakmai háttérként 
álltak a Jászkun cite-

ratalálkozó mögött. Hasonlóan a Nemzeti Művelődési Intézet 
Megyei Irodájának munkatársa, Bukor Irénke, és nem utolsó 
sorban a rendező helyi intézmény valamennyi volt és jelenlegi 
munkatársa, hisz mindőjük tevékeny közreműködésének 
köszönhető, hogy ez a rendezvény két évtizedet megélt.

Nem kisebb a szerepe ebben azoknak sem, akik átörökítették a 
népdalok szeretetét, felkeltették az érdeklődést megis-
merésükre. A teljesség igénye nélkül, de elsőként Kéri Mátyás 
bácsit kell említeni, aki 1987-ben maga köré vonzotta városunk 
citerázni vágyó ifjúságát. De csodával tölt el mindanyiónkat a 
már 86 éves Bodnár Feri bácsi, az Újpesti Erkel Gyula Zene-
iskola tanára, ki folyamatos lendületével, példa értékű ismeret 
átadásával és sok-sok tehetséges gyermekével van jelen minden 
évben rendezvényünkön. Az évek során bemutatkozott a sok 
kiválóság közül említhetem a Kartali Hagyományőrző Egye-
sület tagjait, vagy a püspökladányi Hagyományőrző Csoportot – 
kik jelenlétükkel mindig egyediséget, magával ragadó élményt 
nyújtottak.

Az elmúlt 20 év 
emlékeinek felidé-
zésére kevés lenne 
most itt e hely, 
gondolataimat egy 
idézettel zárom le, 
mellyel minden 
zenét kedvelő, ze-
nét művelő azono-
sulni tud:

„Aki a zenével 
indul az életbe, bearanyozza minden későbbi tevékenységét, az 
életnek olyan kincsét kapja ezzel, mely átsegíti sok bajon.”

Végül a május 21-én zajlott igen népes bemutatkozó 
létszámmal lezajlott rendezvény adatokban: 36 fellépő közül 34 
minősülési szándékkal érkezett a rendezvényre. A zsűri tagjai 
–Birinyi József a KÓTA társelnöke, egyben zsűri elnök, Vajna 
Katalin Csokonai-díjas karnagy és dr. Alföldy-Boruss István – 
13 térségi és 21 országos minősítést, valamint 3 aranypáva díjat 
adtak át a találkozó végén. A Búzavirág népdalkör országos 
aranyminősítésben részesült.

A rendezvény kiemelt támogatói voltak: a Nemzeti Kulturális 
Alap, a Nemzeti Művelődési Intézet JNSZ Megyei Irodája és a 
Nagykun Hús Kft.
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