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SZABÓ DÁVID MUNKÁSSÁGA 

A MEDINAI ZENEI TAGOZATBAN 

Medinai gitár szakkör a medinai cselekvő közösség részévé vált 

 

Kezdetek A zenei örökség továbbadását, a helyi kis közösség zenei és művészeti nevelését, 

oktatását több helyi zenész és a polgármester is támogatta. E cél érdekében alakult meg az 

ifjúságot felkaroló gitár szakkör 2014-ben. Példamutató kezdeményezésként és formabontó 

ötletként  indult el Tengelicen a zenei  magánoktatás keretében megvalósuló, a helyi lakosok 

körében és a helyi rendezvényeken nagy sikert arató, családias, szakkör jellegű gitár és citera 

oktatás. A zene formába öltésének Medinára vonatkozó ötletét Vén Attila polgármester 

fogalmazta meg. A medinai zenei tagozat első lépéseit az általános iskola alsó tagozatával 

párhuzamosan tették meg. Szabó Dávid a zene szeretetét és a zenetanítás képességét otthonról 

hozta, és ahogy szülei, ő is tovább akarta adni. Elképzelése szerint a zene tanulása ne kötelező 

érzetet hordozzon magával, hanem szívesen gondoljon rá a gyerek, ha a hangszerére néz és 

azért menjen el a gitár szakkörre, azért vegye kezébe a hangszert, hogy fellélegezzen, 

kikapcsolódjon.  

 

Gitár szakkör első fellépése a medinai falukarácsonyon 
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Differenciálásra épülő oktatási módszer  A gitár hangszer megszólaltatásához egy sajátos 

oktatási módszert dolgozott ki, mely szerint egy időben 4-5 tanuló a saját képességeik, akaratuk 

és készségeik szerint is differenciálható, ami egy időben oldható meg. A gitár szakkör 9-10 

zenét tanuló diákkal, kétszer egy órában a medinai Művelődési Házban vette kezdetét.  

Gitár szakkör  - ” csillagom vezess” A kis zenészek lelkesedése azóta máig töretlen, több 

alkalommal kísérik saját hangszereik játékát saját énekléssel is. A gyerekek fokozatosan 

sajátítják el a hangszer használatát, idővel pedig saját hangszerre is szert tesznek. A zenélés 

közben igazi közösségi élményben részesülnek. A gitárszakkör alapítójának elmondása szerint 

a megtanulandó anyagról mindig közvéleménykutatást tartanak. A szakkör eddig több magyar 

és nemzetközi slágert tanultak meg és adtak elő, mindig elsöprő sikerrel. A zenélni tanuló 

diákok élvezik a tanítást és a zenélés által nyújtott örömet.  

 

Nemzeti ünnep – 2017. március  15 

A zene formálja az esztétikai érzéket A jelenleg 50-60 dalból álló repertoárt minden fellépés 

előtt az alkalomhoz és ünnepkörhöz igazodva bővítik. Az oktatás vezetője már régen felismerte, 

hogy a zene személyiségformáló erővel bír, nemesíti az ízlést és a magatartást, formálja az 

esztétikai érzéket, továbbá fogékonnyá tesz a szépség befogadására.   

Szabó Dávid szerint „jó érzés hazai vizeken” saját tudását és tapasztalatát zenei oktatás 

formájában tovább adni a következő generációnak, és az első hangtól kezdve végig kísérni őket 

a tanulás folyamatában. Legnagyobb érzés számára, hogy gitáros tanulói között állhat és 

játszhat velük.    
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Gitár szakkör évzáró koncertje 2019 

A zenélés közösségre nevel A medinai gitár szakkör jelentősége egyrészt abban áll, hogy 

lehetőséget ad a zenetanulásra, és biztosítja a kulturális javakhoz történő hozzáférést. A fiatalok 

számára megtartó és összetartó erővel bír, hiszen gyökereket eresztenek, s gyökereik táptalaját 

a helyi értékeken is alapuló kultúra adja. A zene összekovácsolja a fiatalokat, így kötődnek a 

településhez és azok értékeihez. Sikerként könyvelhető el, hogy a helyi kulturális élet aktív 

szereplőivé válnak, részt vesznek a különböző helyi és szomszédos települések nemzeti 

ünnepein, közösségi rendezvényein és programjain. Az itteni zenei hagyományok megőrzése, 

továbbadása segíti a helyi közösségek fenntartását és a település ünnepeit is emelkedettebb 

hangulatúvá teszi. 

  

                         Gitár szakkör fellépése a   Gitár szakkör  Tolna Megyei Értékek Napján(2020) 
                     Medinai Művészeti Napokon 

          (2018)             
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Szabó Dávid és a zene A hagyományok ápolása, az ősi értékek továbbadása kiemelkedő 

szerepet tölt be saját értékrendjében. Szerinte az értékeket arra a világra kell formálni, ami most 

körülvesz bennünket.  

A világ, így a zene is  rengeteget változott az elmúlt fél évszázadban. A zene is változik, mert 

más emberek játszák. Nekünk is máshogy kell továbbadni a mostani zenéket. Úgy gondolja, 

hogy ezeken keresztül az akkordok és harmóniakörök, ill. az az érzés, amikor maga az ember 

énekel, zenél, mulat, szórakozik vagy bánkódik azok az életérzések ugyanazok,  mint régen. Az 

a köntös, amibe átformáljuk, szerinte csak korhűbbé tettük.  

A zene számára segítség, pozitív életérzés, erő megtestesülése. A zene egy csoda.   

Zenekarai Dávid a medinai zenész dinasztia oszlopos tagjaként több helyi zenekarban is 

játszik. Zenei karrierje kiteljesedésének napjaiban egyre nagyobb ismertségnek örvend, 

meghívások száma folyamatosan növekvő tendenciát mutat, már egy személyben is hívják őt 

különböző könyvtárakba, tanyákba egy órás „búfelejtésre” is.  

…„Szabó Dávid nótáztat a Medinai Tambura zenekarral, délelőttönként óvodásoknak zenél a 

Csurgóval, a Shisha Caféval rendezvényeken, konferenciákon lép fel, rockot játszik a Bad 

Timesban. És egy szál gitárral a kezében is megérinti a közönség lelkét…Dávid jó medinai 

szokás szerint több formációban énekel alapítója a Shisha Cafénak, kisegít a Csurgóban, 

oszlopos tagja a Medinai Tambura zenekarnak, és jó ideje az eredetileg bajai Bad Timesnak. 

Közben pedig azért is tesz, hogy a legfiatalabb generáció megszeresse a zenét.”-írja Budavári 

Kata újságíró a Tolna megyei hírportálban, a TEOL internetes hírportálon. 

Shisha Cafe, az igényes akusztikus verzió A zenekarban gyerekkori barátaival igényes, 

minőségi élőzenét - jazz, blues, rock, népzenei- és vers feldolgozások  - akusztikus verziót 

adnak elő profi tálalásban. Már a budapesti Európa hajón is nagy sikerrel szerepeltek. Az elmúlt 

években többek közt nemzetközi konferenciák, esküvői díszvacsorák, céges rendezvények 

minőségi zenei aláfestését biztosították szerte az országban. 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. A népzenei elemek autentikus voltát garantálja, hogy mindannyian több 

népzenét játszó zenekar tagjaként is bejárták már Magyarországot. Jelenleg a legtöbb fellépést 

biztosítja számukra a zenekar. 

 

 



Medinai Települési Értéktár 

5 

 

 

 
A zenész a legjobb barátaival zenél egy színpadon 

 

Shisha Band A 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.  

Bad Times zenekar, a régi példakép A bajai alapítású rock bandban már 10 éve áll 

szólógitárosként másik kettő medinai zenésztársával a rajongó közönség elé, akik több 

alkalommal játszottak a Medinai Művészeti Napok esti zenés programjain is.  

Csurgó zenekarban prím tamburásként délelőttönként  a helyi és környékbeli óvodák korai 

zenei neveléséhez járulnak hozzá, a kis gyerekek nagy örömére. 

Medinai Tambura zenekar Dávid elmondása szerint a zenekar létrejötte nem egy időpontra 

tehető, hanem szakaszosan fejlődött, ő utolsó tagként csatlakozott a zenekarhoz.  

Zenei tehetséggel megáldott tagjait rokoni szálak fűzik egymáshoz, két generáció is játszik 

benne. A zenélésre született fiatal zenész tambura csellóval kíséri a prímás által kiválasztott 

dalt. Hangszere a közös tambura játékot szebbé teszi, a dallamot játssza és egyben díszíti is azt. 

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.  
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Táncház a Medinai Tambura zenekarral  

a Cselekvő Közösségek projektben 

 

  
Medinai fellépés 

 

 
Szabó Dávid a Medinai Tambura zenekarban 

 

Egy pályázatnak köszönhetően nyolc Sió menti települést átölelő, nagy sikert arató 

programsorozat  keretében a zenekar jeles napokhoz kapcsolódó  interaktív foglalkozásokkal  

igyekezett kedvet csinálni a zenéhez óvodásoknak és általános iskolásoknak. A Dalárdával a 

nótázás hagyományát erősítették és a közös éneklés örömét idézték fel a résztvevők. A  
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rendezvénysorozat sokszínű zenei sokadalommal zárult. Fellépéseik alkalmával mindig tetszést 

aratnak közönségük körében.  

 

Dalárda a medinai tamburásokkal, Medinán 

Több nívós rendezvény megbecsült zenekaraként - a Medinai Ízőrzők, Medinai Művészeti 

Napok, tömbbelső koncertek Szekszárdon és Pakson, Medinai-és Tolna megyei imázsfilm, 

Cselekvő Közösségek Tolna megyei konferenciái, Magyar Értékek Napja Budapesten, medinai 

református templom egyházi-kulturális programjai, környező települések és hazai városok 

sokszínű kulturális programjain,  borversenyein is - népszerűsítik a tambura muzsikát.  

Jövőkép Dávid jövőképét képezi az az elképzelés, hogy tanítványai jó érzéssel, jó hangzással 

nélküle zenéljenek, zene mellett éljék az életüket. Dávid mindegyik tanítványában egy önálló 

gitáros lelket lát. Bármerre járnak majd ők a világban és a hangulat arra a fokára jut, akkor 

,vegye elő a hangszert, és szeressen rajta játszani. Az azonban bizonyos, hogy a több zenekar 

változatosságot és folyamatos megújulást jelent a fiatal zenésznek.  

Összegzés Medina  település a múltban több hivatásos és amatőr zenészt is kinevelt,  jelenleg 

is több zenész él itt.  A zenei élet itt egyedülálló. Az itt élő vagy innen származó muzsikusok, 

családtagok egymástól tanultak zenélni, így akár egymást is tudják helyettesíteni. Ők már 

tudják, hogy aki zenével indul az életbe, bearanyozza minden tevékenységét, és saját életének 

olyan kincsét alapozza meg, amely átsegíti sok bajon. A medinai zenészdinasztia által 

összegyűjtött zenei értékek védelme, továbbadása kiemelt szerepet kap a településen. A helyi 

értékek védelme és a település zenei öröksége központi szerepet játszik a település kulturális 

életében, amit a zenészek véleménye szerint is csillogtatni kell.  
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A település vezetősége és a helyi zenészek prioritásként kezelték azt a tényt, hogy a közösségek 

cselekvő és aktív bevonása a helyi kulturális életbe, népességmegtartó erővel bírnak és 

hozzájárulnak az életminőség javításához. Példamutatással a fiatal generáció kezelhető és 

megfogható, melynek egyik eszköze a zene, mint kommunikációs eszköz lehet.  

Szabó Dávid a medinai zenei tagozatban elvégzett szakmai munkája sikeresen hozzájárult 

településünk kulturális felvirágoztatásához és a helyi értékeken alapuló közösségfejlesztési 

folyamatok további generálásához, ahol a közös zenélésé a főszerep, mert a medinai zenei 

értékösvényen járni jó.  

Hazai konferenciákon hat alkalommal képviselte településünket.  

A zenei tagozatban elért eredményei, sikerei és a generációk közötti tudásátadásban szerzett 

tapasztalatai méltóvá teszik munkásságát a Medinai Települési – és Tolna Megyei Értéktárba 

történő felvételre. 

 

 

 

  


