
KISIRATOSI  RÓNASÁGI  
CITERAZENEKAR   TÖRTÉNETE

A Rónasági Citerazenekar 2008 november 11-én tartotta alakuló összejövetelét.

Helyszíne:  a Polgármesteri Hivatal nagyterme.
   

A   kezdetről:

                                         

Almási Vince polgármester

          A zenekar létrehozását Almási Vince Kisiratos polgármestere szorgalmazta, és 
kezdeményezte hagyományteremtés céljából. Megelőzte az első találkozást a hangszerek 
beszerzése, amit sikerült is megvalósítani úgy, hogy 10 db. citerát kapott a település különböző 
támogatóktól.
   

 Polgármester levele támogatókhoz  :



Támogatók névsora:

1. Lőkösházi Önkormányzat
2. Lőkösházi Román Kissebbségi Önkormányzat
3. Mezőkovácsházi  Önkormányzat
4. Pusztaszabolcsi Önkormányzat
5. Czompó István – Pusztaszabolcs Polgármestere
6. Csombók Pál -  Pusztaszabolcs
7. Haraszti Imre - Úri
8. Hancsók Jenő – Úri



9. Almási Ilona – Gyógyszerész – Kisiratos
10. Nagyálmos Ildikó – Ujságíró – Arad

                   Ez tette lehetővé, hogy Magyarországról hívjanak citeraoktatót, aki megtanítja az 
alapokat,  felépíti a zenekart, meghatározza arculatát, stílusát, és irányítja a művészeti munkát.

Juhász Kálmán művészeti vezető

        Az  első  napi  foglalkozáson  24  fő  jelent  meg,  főleg  kíváncsiságból,  és  hamarosan
megtapasztalhatták,  hogy  nagyon  komoly  kihívás  a  citeratanulás  mestersége.  Következetes,  és
kitartó munkával lehet csak komoly sikereket elérni, ami már az első próbán választás elé állította a
jelentkezőket.  Volt  aki  feladta,  volt  aki  még  próbálkozott  néhány  próbával,  sokan  viszont
maradtak, legnagyobb örömünkre. A szombatonkénti 6 órai munka, ahol legfőképp technikákat,
egyszerű népdalokat,  mint a „Süss fel nap”tanultuk,  kevésnek bizonyult,  ezért a csoport kedd ,
szerda, vasárnaponként begyakorolta azokat az elemeket, melynek tudása biztosította a következő
szombati  továbbtanulás  lehetőségét.  Ez  a  folyamat  nagyon  hatékonynak  bizonyult,  melynek
következtében december 20-án bemutatkozott a csoport a zenekari tagok családtagjai előtt nagy
sikerrel. 

     Első műsorunk két részből ált: Dunántúli népdalokból, és Karácsonyi dalokból.

         Ez a fellépés hangolta rá a zenekart a sikeres szereplésre, és a közönség előtti citerázás 
lélektani hatásainak elviselésére, megfelelő rutin megszerzésére. 
  



Ezután alakult ki az a zenekari mag, kiket nyugodtan nevezhetünk alapító tagoknak:

                            

                     Szabadai Mária                                                         Korondi Erika
                      zenekar vezető                                                                           

 

                            
                           
                 Németh Emese                                                               Misik Zoltán



                           

      Németh Nikolett-Edina                                                 Böhm Linda - Dorothy

                         

         Korondi Henrietta                                                            Nagy Dorina



                        

                   Falkus Mária                                                              Nagy Sándor

                       

           Szécsényi Adalbert                                                             Andó Ildikó



                                     

               Almási László                                                       Németh   Anna                                       

       Benedek Sándor Tanár bácsi
           /előkészítő, pártoló tag/ 

       Következő fellépésünk véletlenszerűen alakult, március 14-én a próbánk végén meghívott a 
polgármester a település 2009 márc. 15-i megemlékezés megnyitására. Azt hiszem nagy 
meglepetésben volt része a megjelenteknek kiforrott, szép előadásunk hallatán. Nagyon kellett ez, 
hisz március 21-én Magyarországon, Csorváson veszünk rész az ottani 14. Bartók Béla Népzenei 
Versenyen, ahol  neves zsűri előtt adunk számot tudásunkról, és most kapjuk meg az első kritikát, 
amit izgalommal várunk.
 A csorvási fellépés hatalmas áttörést hozott az együttesnek. Egyfelől nagyon kedvező kritikát 
kaptunk Borsi Ferenc citeraművésztől, aki zsűrizett bennünket, másfelől meghívások érkeztek a 
zenekarnak Püspökladányba, Kecskemétre, így ismerté válhat a csoport Magyarországon.



                                               Színpadi főpróba Csorváson

  A következő kihívás nem váratott sokáig magára, hisz a település előtt kellett számot adni 
tudásunkról. Ez nem volt más alkalom, mint 2009 április 18-a, amely jótékonysági rendezvény a 
Szent Ferenc Alapítvány gyermekei javára.  Első fellépőként előadtuk műsorunkat, három 
népdalcsokrot két dunántúli, és egy Békés megyei összeállítást. A fellépésünk igazán sikeres, a 
fogadtatás megható. A csoport méltán ért el nagy sikert nemcsak a közönség, hanem a jelenlévő 
TV. és rádió is riportot készített az együttes tagjaival. 

                            

Kisiratosi fellépés

 2010 év is bővelkedett  meghívásokkal. Számos Magyarországi településen  léptek fel így például 
Úri, Pusztaszabolcs, Lőkösháza, Csorvás , Püspökladány és több erdélyi településen is
megismerhettek bennünket.



2010 ÚRI
   Csapatunk tagjai változott, három személy kivált a zenekarból, de nem sokára csatlakozott a 
csoporthoz négy személy, mint énekes.
    2011 február 28 –án Orosházán léptünk fel, a VI.     Orosházi Hagyományok,     ízek     versenyen   , ahol
Nagyon jó hangulatban zajlottak az események.

Orosháza 2011. 02.28

  Márciusban Csorvásra voltunk hivatalosak, ahol újabb élmények  vártak ránk. Első alkalommal 
léptünk a közönség elé úgy, hogy  három település citerazenekara Csorvás  Nefelejcs, Kétsoprony- 
Gyöngyharmat és Kisiratos Rónasági  eggyütt citeráztunk és énekeltünk.

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=hagyomanyok%20es%20izek%20oroshaza%202011&source=web&cd=3&sqi=2&ved=0CFAQFjAC&url=http%3A%2F%2Fmagyargazdak.hu%2Fcontent%2Fvi-orosh%25C3%25A1zi-hagyom%25C3%25A1nyok-%25C3%25ADzek-verseny-kolb%25C3%25A1szk%25C3%25A9sz%25C3%25ADt%25C5%2591-csapatverseny-versenyfelh%25C3%25ADv%25C3%25A1s&ei=gwoZUJ-_GYT04QTs6oF4&usg=AFQjCNGv2xnHK0XMI6psEhjZtgvf-C_-Pg


Rónasági

Nefelejcs – Gyöngyharmat – Rónasági citerazenekarok.

A 2011-es év tartogatott még meglepetéseket.Nagy örömünkre meghívást kaptunk,  Temesvárra a 
XVI. Bánsági Magyar Napok  rendezvényre.



Nagyszabású citerástalálkozó színhelye volt szombat este
a Diákművelődési Ház, ahol mintegy 120 Hargita 
megyei, kisiratosi, vésztői (Magyarország) és temesvári 
citerás lépett színpadra a Bánsági Magyar Napok 
közművelődési rendezvényorozat keretében. Az ősi 
magyar hangszer szerelmesei Széles András budapesti 
citeraművész virtuóz játékát is megtapsolhatták, de 

vastapsot aratott a már több díjat nyert vésztői citerás-duó, Krajcsó Bence és Lakatos Kati 
is. A három temesvári citerazenekar, a Morzsa, a Kis- és Nagybokréta mellett élmény volt 
hallgatni a Rónasági citerazenekar (Kisiratos), a Gyergyószentmiklósról és környékéről 
érkezett Cserkelye, Pünkösdi Rózsa, a Domokos Pál Hagyományőrző Egyesület, valamint 
a gyergyócsomafalvi és gyergyóremetei citerazenekarok népdalait. Temesváron először 
csendültek fel citerán kísért 1848-as katonadalok a vésztői Bartók Béla Népdalkör Ifjúsági 
Kara előadásában. A nagy sikert aratott kisiratosi citerazenekart a csapat első számú 
támogatója, Almási Vince polgármester is elkísérte Temesvárra.

„Régi vágyunk ennek a citerástalálkozónak a megszervezése – nyilatkozta a Nyugati 
Jelennek Szabó Ferenc, a temesvári Bokréta együttes vezetője –, a Bánsági Magyar Napok 
szervezése kapcsán merült fel ez a lehetőség és mi éltünk az alkalommal. Külön kiemelném
a Hargita Megyei Tanács és az Összetartozunk szórványprogram szerepét, hiszen nélkülük 
a Hargita megyei citerások ma nem lehetnének itt a Diákház színpadán. Baráti szálak 
fűznek bennünket a magyarországi citerás csoportok vezetőihez, akik nemcsak 
műsorukkal, de szakmai tudásukkal is támogatják a Bokréta citerásainak a munkáját.”

(Nyugati Jelen)

 A csoportunk  Juhász Kálmán oktatónkkal sokat dolgozott az ujjabb sikerek eléréséért. Számos 
meghívást kaptunk továbbra is, ami büszkeséggel töltött el benünnket, mert úgy éreztük, hogy az 
embereknek tetszik amit csinálunk.
     2011 szeptember 11-én megrendeztük Kisiratoson az I Nemzetközi Népzenei Fesztivált, ahol
bemutatkozhatott három ország citerásai és népdal csoportjai.

I.Nemzetközi Népzenei Fesztivál Kisiratos



I.Nemzetközi Népzenei Fesztivál Kisiratos



Tornya Nemzetiségek Találkozója

Kétsoprony

   2011 decemberébe meghívást kaptunk Dánszentmiklósra, az Alma Fesztiválra. Itt újabb 
barátságok születtek.
    A 2011 évet a családtgjainak, barátainknak adott Karácsonyi előadással zártuk.



2011 Karácsonyi előadás Kisiratos

          2012 eredményekben gazdag évnek bizonyult. Zenekarunk  három citerással bővült:
 Knopp Bernadett, Németh Anna és Szabadai Mária. Szorgalmukkal és sok munkával felzárkóztak 
zenekarunkhoz.
    Az Aradi Nagyszínházba kaptunk fellépéses meghívást, a március 15-i ünnepi előadásra.
Nagy volt az izgalom, és nagyon büszkék voltunk, hogy résztvehettünk mint elöadók az ünnepi 
előadáson.



“A zsúfolásig megtelt aradi színházban március 15. tiszteletére megrendezett díszelőadás a 
Kölcsey Diákszínpad tagjai által rendhagyó formában (a terem különböző sarkaiból) elhangzó 
felolvasásával indult, majd Cosmin Puican és a Transilvania Quintett a Rákóczi indulót játszotta 
el. 
Bognár Levente, az Arad Megyei RMDSZ elnöke, aradi alpolgármester rövid beszédében kiemelte:
a magyarok ünnepei megerősítenek bennünket és figyelmeztetnek kötelességeinkre, magyarságunk
megőrzésére, ami csak egységesen lehet eredményesen megvalósítani.
Az eddigi gyakorlattól eltérően kevés kivétellel aradi és Arad környéki előadók, együttesek léptek 
fel – egy igen jó színvonalú műsorban. Tapasztó Ernő, az est bemondója (és rendezője) Éder 
Enikő, Molnos András Csaba (Temesvár), Kozsik József színművészeket, a kisiratosi Rónaság 
citerazenekart és a Gyöngyvirág néptáncegyüttest, valamint a magyarországi Farkas Tamás és Gál 
Krisztián táncosokat konferálta fel – produkcióik nyomán sokszor csattant fel a megérdemelt 
vastaps.” Nyugati Jelen

 



2012 március 15 Arad Nagyszínház

        Fellépéseink tovább folytatódtak Csorváson a XVII. Bartók Béla Népzenei Fesztiválon.
    Április 28-án Budapesten szórakoztathattuk a közönséget a BVSC Stadionban.



Művészeti vezetőnk Juhász Kálmán kitartó munkájának , bátorításának és Almási Vince 
támogatónk segítségének köszönhetően, neveztünk április 21-én Orosházán  sorrakerülő XVI. 
Országos Népzenei Minősítőn. Ahol nagy örömünkre a Térségi szintű minősítésen kiváló fokozatot
ért el a zenekarunk. 





Bátorságunk és önbizalmunk növekedett  elhatároztuk, hogy tovább lépünk és nevezünk az 
országos minősítésen is. Június 3-án Egerben sorrakerülő Országos minősítőn a Rónasági 
citerazenekar „Arany „ fokozatot ért el. A kitartó munkánk meghozta gyümölcsét.



“A kisiratosi Rónasági citerazenekar újabb sikert aratott az Egerben megrendezett országos 
minősítő hangversenyen. A „Ködellik a Mátra” országos népzenei találkozón mintegy 70 
hagyományőrző együttes vett részt, ahol a kisiratosi „Rónasági” citerazenekar egyedül képviselte 
Erdélyt (a Partiumot). 
A Kodály Zoltán születésének 130. évfordulójára rendezett fesztiválról gyönyörű élményekkel 
tértünk haza. A zsűri, amelynek elnöke Birinyi József, a KÓTA alelnöke, a Parlamenti 
Hungarikum Munkacsoport vezetője volt, a kisiratosi „Rónasági” citerazenekar előadását 
„ARANY” fokozattal minősítette. Életre szóló emlék marad, hogy több száz, különböző vidékről 



érkező énekes együtt énekelhette Kodály Zoltán gyűjteményéből „A csitári hegyek alatt”, vagy 
„Ködellik a Mátra”  népdalokat. A minősítő hangversenyt követően a kisiratosi küldöttség 
megkoszorúzta Kodály Zoltán emléktábláját, megtekintette az egri várat. 
Juhász Kálmán művészeti vezető, Korondi Erika szervező, Almási Vince támogató, valamint a 
zenekar tagjai (citerázók és énekesek) meggyőződtek arról, hogy a munkájuk eredményes, folytatni
kell, egyre több személyt próbálnak bevonni, a citerázásból egy megyei mozgalmat próbálnak 
kialakítani, Kisiratos központtal. “ Nyugati Jelen

Eger 2012. Június 3

A júniusi hónap még mindig tartogatott meglepetéseket, mert meghívást kaptunk Hatvanból a 
Vadvirág Citera együttestől a XII Országos Népzenei Találkozóra, ahol számos tehetséges népdal 
énekest, népdalkört és citera együttest ismerhettünk meg.
  Szentpálon a falunapokon is részt vehettünk, ahol a közönség vastapssal hálálta meg műsorunkat. 

Szentpál falunapok



Júliusi hónap fellépéskben nem volt olyan gazdag, de ujjabb népdalcsokrok tanulásával voltunk 
elfoglalva, és nagyon reméljük, hogy munkáknak a jövőben is meg lessz az eredménye.
     Július 20-án   pénteken délután  a helyi kultúrházban fogadhattuk kedves citerás és nédal énekes
barátainkat.

2012. július 20. XI.Kisiratosi Falunapok.
   Sok sikert Rónasági Citerazenekar!!!
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