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Batyus citeraest nemcsak citerával Kisteleken 

 

Az estre nagyobb csomagokkal érkeztek a vendégek, hiszen a batyu elemózsiát és innivalót tartalmazott.  

„Minden perc ezer és ezer lehetőséget nyújt arra, hogy a jóra, a szépre, a nemesre, a minket gazdagítóra használjuk fel. Csak 

nyitott szem kell hozzá – és egy kis bátorság, hogy megragadjuk ezt a pillanatot!” 

 Néhány évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy lassan egy emberöltőn át sikerül „életben tartani”, népszerűvé tenni 

Kisteleken a Citerás Bálat. 

A rendezvény célja a zenekar támogatása volt. Az együttes tagjai, a zenekart segítő barátok, családtagok lelkesen készültek a 

nagy eseményre. Mint minden alkalommal már a készülődés is nagyon családias hangulatú volt, szalvétákat hajtogattunk, 

terítőt vasaltunk, asztalt terítettünk. Szombaton délután készen voltunk mindennel, vártuk a vendégeket.  Megérkezett a 

zenekar is, így minden adott volt a jó szórakozáshoz. Jó érzés töltötte el a lelkemet, mert minden időre a helyére került. Jó volt 

ezt megélni, mert sok munka van egy ilyen rendezvény megszervezésében! 

Szalainé Marika unokái Szalai Loránd, Szalai Mátyás és Szalai Gergő által előadott hangszeres játék után Sejben József 

képviselő Úr köszöntötte a vendégeket és megnyitotta a bálat. 

Az első csokorban a citerások által előadott Jászsági és Szatmári népdalok voltak.  

Közös műsorszámot adtunk elő a Szik taposó néptánccsoporttal. Dél-alföldi táncokat láthatott a közönség citera kísérettel. 

Együttműködésünk alapja egy régi jó barátság Lesetárné Weiser Erikával, aki már évtizedek óta résztvevője a citerás bálaknak 

családjával együtt, és a néptáncosok egyik tagja. A csoport vezetője: Gera Márta 

Ezután éneklésre hívtuk a vendégeket, ismert népdalokat adtunk elő Pópityné Várhidi Zsuzsanna tanárnő és tanítványai  

segítségével, akik hegedűvel kísértek minket.  Kovácsné Kaczúr Andrea, zongorával tetté színesebbé a hangszeres játékot. 

A következő műsorszám csárdásokból állt. Felcsendült a ” Rosseb”, Cickom és az A-moll csárdás is citera, hegedű és zongora 

segítségével 

Egy kis városnyi embernek tartozom hálával és nagyrabecsüléssel. Elsősorban a zenekar minden tagjának, kísérőinknek, 

Pópityné Várhidi Zsuzsanna tanárnőnek és tanítványainak, Daninak, Jázminnak, Máténak és Editnek, Kovácsné Kaczúr 

Andinak, a néptáncosoknak. Alapítvány vezetőjének, Szalainé Marikának, a Napsugár Otthon vezetőjének, Magdikának, a 

konyhai dolgozóknak, az általános iskola igazgatójának Pappné Guba Évának hogy a lehetetlent is megoldották. A város 

vezetőinek, intézményvezetőknek, családtagjainknak, rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, 

iskolatársaimnak, a segítő vállalkozóknak, hogy a rendezvény sikerességéhez hozzájárultak! 

Köszönetképpen, az Azért vannak a jó barátok című dalt énekeltem el csodás hegedű és zongora kísérettel. 

Meglepetés műsorszámunkat a Hit the road Jacket Vigh Molli énekelte citerák kíséretében. 

A műsor után a Halasi Hangulat Zenekar szórakoztatta a vendégeket, vacsora, tombola és hajnalig tartó mulatás zárta a 

rendezvényt. 

A bál létrejöttét a résztvevőkön kívül külön is támogatta: 

Kistelek Város Önkormányzata a Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány 

Napsugár Otthon konyhai dolgozói, Krepeczki Magdolna intézmény vezető, 

Kisteleki Általános Iskola és Kollégium: Pappné Guba Éva 

Kárpátia Kincsesház, Horváth Zoltán rendezvényszervező, Molnár Bt., Kucsoráné Erzsike Szivárvány Ajándéküzlet 

Anita Papírbolt, Házépítők boltja,  100ft-os bolt Stefkovics Kati, Matmazel Ruhaüzlet, C-Univerzál Áruház, Kincses Sziget, 

Zefír Cukrászda, Pálma Cukrászda, Fifi Papírbolt Hegedűs ABC, Ibolya Drogéria, Viktória Optika, Klári Virágüzlet, 

Lócskai József, Lesetárné Weiser Erika, Vigh Sándor és Vigh Sándorné, Sejben József, Szabóné Bitó Katalin, 

Sisák Zsolt és családja, Szani András és családja, Kígyó Patika, Gyógyászati segédeszköz bolt, Ani Butik, Hegedűs ABC, 

Gubáné Valika, Szegedi Halászcsárda, A zenekar összes tagja és családjuk 

           
 


