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MEDINAI ZENÉSZ DINASZTIA 

 

 
Medinai zenészek 

 

Zenészfalu Tolna megyében nincs olyan falu, ahol egyszerre ennyi zenész élne és ennyi 

hivatásos, ill. amatőr zenészt nevelt volna, mint szeretett településünk Medina.  

Ez már egy egész zenész dinasztia, ennek a helynek van valami különös atmoszférája.  

A zenei élet itt egyedülálló, az itt élő vagy innen származó muzsikusok családtagok ,akik 

egymástól tanultak zenélni. Ha kell, egymást helyettesítik a különböző zenekarokban.  

Szabó József, a Bartina zenekar alapító tagja sok zenészt nevelt ki Medinán.  

Az is mutatja a medinai muzsikusok népszerűségét és fontosságát, hogy Bonyhádon is sikerült 

újraindítani a táncház mozgalmát. Az mindenképpen változás, hogy az elődök legfeljebb a 

szomszédos falvakba jártak át zenélni, azonban ma a világ végére is hívják őket. 

DJ Venom A település zenészei által képviselt zenei paletta is színes: jazz-rock, klasszikus 

rock, népzene, de van olyan falubeli is, aki dj-ként válik egyre ismertebbé. Ő  Boros Gábor, aki 

a Halott Pénz nevű formációval megjárta már a hazai nagy fesztiválokat, első klipjüket majd 

másfélmillióan látták a youtube-on, és a zenei rádiók is játsszák zenéjüket. 

 
DJ Venom(Boros Gábor) 

 a Halott Pénz együttesből 
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Bad Times A bajai alapítású rock bandban már több éve játszanak medinai zenésztársak a 

rajongó közönség előtt. 

 

 
Az énekes kivételével mindenki medinai 

 

Shisha Cafe és Shisha Band Dávid másik felállásban Barta Balázzsal alkot duót, a Shisha 

Cafét.Akusztikus és elektromos gitárok, nagybőgő, billentyű és kahon segítségével szólaltatnak 

meg jazz, blues, pop, rock dalokat, népzenei és vers-feldolgozásokat. Minőségi zenei 

felhozatalukat, profi hangszerparkon szólaltatják meg. Háromórás műsorukat jazz darabok, 

feldolgozott népzenék, megzenésített versek, illetve olyan klasszikusnak számító bandák dalai 

alkotják, mint a Beatles vagy a Rolling Stones. Különleges hangulatú zenéjüket már a 

nagyközönségnek is bemutatták. 

 

 
Shisha Cafe képei 

 

A Bandben jelen kor kihívásának eleget téve, a Babits Mihály Kulturális Központ meghívására 

online közvetítésben is szereplő, négy tagot számláló, igényes blues, letisztult, kevesebb 

hangból álló zenét játszó zenekart egyre többen ismerhetik meg. 
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Színes a jelen, színes a múlt Bartina  zenekar, Csurgó zenekar, Tambura , Sisha Café, Bad 

Times, Berugókar, ők a jelenlegi medinai  zenekarok képviselői. Barta Zalán nevéhez fűződik 

a Blues Factory zenekar.  

A múltat pedig a Splinters, Csicsó-Cseker  és a Szerb tambura, ill. Piros Pityu bácsi  zenekar 

képviseli. Ennél jóval több zenekar kötődik Medinához , a  felsorolásból  jelenleg a Kalocsai 

zenekarban muzsikáló Vén Miklóst sem hagyhatjuk ki.  

 
Vén Miklós népzenész  

A településen mindig is pezsgő zenekari élet folyt.Vujicsics Tihamér zeneszerző, 

népzenegyűjtő is járt itt.  

Splinters zenekar Az együttes repertoárjában az akkori időszak hazai és külföldi beat 

együtteseinek legkedveltebb slágerei szerepeltek, tagjai Rafajlovics Péter, Mester Béla, Mester 

Lajos, Götz Imre és Götz József voltak. Külön érdekesség, hogy a több, mint ötven éves 

Splinters, mely igen népszerű volt a megyében, még ma is próbál.  

És jól illusztrálja a múlt és a jelen közötti kapcsolatot, hogy ezen együttes születésénél 

bábáskodott a népszerű zenész, Kőszegi Márton, aki nem mellesleg a Csurgóból ismert Siklósi 

Krisztián nagypapája. 

 

  
Splinters zenekar tagjai fiatalon 
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Bartina zenekar alapító tagja Szabó József. A két medinai Szabó József, (brácsa, 

prímatambura, citerák, dobok) Vén Attila, (bőgő, koboz, tamburabrácsa, harmónika, ének) és 

két bonyhádi Szabó László, (hegedű, tekerőlant, duda, ének) Kovács Gábor, (hegedű, klarinét, 

furulyák, gitár, ének) zenészből álló csapat táncegyütteseket is kísér, de zenés előadásokkal is 

fellépnek. Sokat muzsikáltak táncházakban, hagyományőrző- és táncegyüttesek lába alá, de 

nem idegen tőlük a népzenei ismeretterjesztés, vagy az énekelt versek megszólaltatása 

gyermek, vagy felnőtt közönségnek sem. A megye összes falvába elvitték a Muzsikáló 

szerszámok című zenés műsorukat.  

 
Bartina zenekar 

 

Csurgó zenekar alapítója Siklósi Krisztián, Barta Balázs cimbalmos is játszik benne. 

Tíz éve nap, mint nap óvodás korú gyermekekkel foglalkoznak, heti rendszerességgel tartanak 

zenés foglalkozásokat óvodákban. Fontosnak tartják, hogy minél több korosztályt  

megszólítsanak, s megmutassák nekik közös gyökereinket, népi kultúránkat. 

Foglalkozásaiknak, koncertjeiknek a gyermekek is aktív részesei, s nem egyszer a szülők is 

együtt mulatnak, táncolnak, játszanak velünk. Rendszeres, mai napig működő táncházaik 

indultak ez idő tájt a környező városokban, falvakban. Előadásaikban számos népdalt, saját 

dalokat, gyermekjátékokat elevenítenek fel, melyeket igyekszenek korunk zenei ízlésvilágára 

formálni.  

 
Csurgó zenekar 
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A Bogyiszlói zenekar egy családi tradíciónak köszönhetően fennmaradt, a hagyományt a mai 

napig őrző banda. A bogyiszlói mellett a sváb és a délszláv dallamok sem idegen tőlük. A 

zenekar jelenleg a megmaradt alapító tagból és utódaikból áll. A helyi néptáncegyüttest is 

kísérik. 

 
Barta Zalán és Debreceni István a Bogyiszlói zenekarban 

 

Medinai Tambura zenekar A több húron pendülő, szláv hangszerek sokszínű hangzásából jön 

létre a tamburák jellegzetes hangja. Koncertjeik repertoárjában több műfaj ismert dallama 

csendül fel. Zenéjükkel egy új műfaj és stílus születésének tanúi lehetünk.  

A megpendített többféle tambura húrjain ízelítőt hallhatunk a régi kávéházak, kuplék zenei 

világából. A szívhez szóló dalok szövegében -  amik a mai kor számára  is aktuálisak -  

megzenésített verseket, nótákat, katonadalokat és népzenét  is megtalálhatunk. Az egyre  

nagyobb ismertségre szert tevő zenekar fellépéseik alkalmával újra utat tapos magának a 

szívekhez a könnyed, dallamos tambura zenéje.  

 

 
Medinai Tambura zenekar 
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1995-ben rendezték meg először bál keretében a medinai zenészek találkozóját, ahol még a 

híres cigányprímás Cseker Jani bácsi, és fia, valamint Kőszegi Marci bácsi, a zenét kedvelő és 

tanító pedagógus is részt vettek.  

  
Medinai zenésztalálkozó 1995-ben 

 

Kozics Milán bácsi is saját tamburájával tamburázta még a szerb dallamokat, a híres medinai 

szerb kólót.  

Ide sorolhatóak a helyi és Medina településről elszármazott zenészek is, akik közel huszan 

vannak. Népzenét, magyar zenét, és beat zenét is játszanak. 

Zenésztalálkozó Pár év elmúltával 2013-ban is megrendezték  a zenészek találkozóját.  

A rendezvény céljául tűzte ki, hogy a Medináról útnak indult sok korosztályú, sok zenei réteget 

képviselő zenészeknek és barátaiknak egy találkozási, beszélgetési, együttgondolkodási, 

bemutatkozási, szórakozási lehetőséget biztosításon. Témája a medinai zenészek élet útja, 

munkássága, valamint borozgatás, sztorizgatás, az évek alatt megszerzett bölcsességek átadása 

volt. 

 
Zenésztalálkozó Medinán  
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Az emlékfát Töttősi Attila fafaragó iparművész készítette  

az összes medinai zenészek tiszteletére 
 

Összefoglaló A művészi alkotás az ember legősibb kifejezési formája. A medinai zenészek 

hagyományőrző módon viszik tovább több generáción keresztül a település és a magyar zenei, 

ill.népzenei hagyományokat. Értéke felbecsülhetetlen, mert  hozzájárul a művészeti nevelés 

érték, - és kultúra közvetítő és kultúra megörző szerepéhez.  

 

 

 


