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SZABÓ JÓZSEF  

NÉPZENÉSZ, CITERA VEZETŐ ZENEI MUNKÁSSÁGA 

 

 

Medinán született 1955-ben, és az óta is itt él szeretett falujában. A családban sem szülei, sem 

testvérei nem voltak zenészek, nem volt zenész múlt, de édesapjának jó zenei hallása volt.   

 

Első zenei élmény Elmondása szerint első zenei élménye egy lakodalomhoz fűződik, - 10 éves 

körüli lehetett,- ahol a szórakoztatásról egy „nagy” cigányzenekar gondoskodott. Egész éjjel 

csodálattal nézte, hallgatta a zenészeket, más nem érdekelte. A zene iránti érdeklődéshez 

párosult a veleszületett tehetség, mint népzenész, küldetése lett.   

Véletlenül kezdődött, a sors is így akarta, ipari iskolás, 16-17 éves korában egy betegség ágyhoz 

kötötte, hogy jobban teljenek napjai, szomszédjuktól kölcsön kapott egy pengetős hangszert, 

mandolint. Akkor került kezébe először húros hangszer, elkezdett rajta pengetni, „prüttyögni”. 

Egyszerűbb dalokat már sikerült kijátszania. Vissza kellett adnia a hangszert, de abban az 

időben nem nagyon lehetett mandolint szerezni, ezért vett egy gitárt. Ezen a hangszeren kezdett 

tanulni, akkord füzetből nézte a harmóniát. Inkább a népi hangzás, a népzene érdekelte, ennek 

elsajátításához érzett kedvet. Mivel a gitár inkább a könnyűzenei műfaj hangszere, valahonnan 

szerzett egy citerát, és ezen is elkezdett tanulgatni, sok gyakorlással. Hasonlóan, mint a gitáron, 

segítség nélkül, egyedül kellett ráéreznie a hangokra, fogásokra.  
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Bartina Táncegyüttes tagja 1971-től kezdett a Bartina Táncegyüttes utánpótlás csoportjában 

táncolni. Ekkor még diák volt, Szekszárdon az 505-ös Szakképző intézetben tanult. Az 

utánpótlás tánccsoporttal rendezvényeken, versenyeken számos fellépésük volt. Tehetséges 

táncos volt, elismerésben is részesült. Abban az időben az egyik legrangosabb néptánc 

„megmérettetésen” Keszthelyen a „Helikon” Fesztiválon, díjat nyert három táncos társával.    

 

Keszthelyi Helikon Fesztiválon 

Elmondása szerint viszonylag „rossz” zenei hallása volt, de folyamatosan fejlődött, ami annak 

volt köszönhető, hogy a hetente három, de „szoros” táncpróbákat zongorakísérettel tartották. A 

rendszeres zene ritmus sokat változtatott, javított hallásán. A próbák zenei kíséretét, Thész 

László a táncegyüttest kísérő nagyzenekar vezetője adta, tőle kért tanácsot, segítséget 

zenetudása, hangszerkezelése fejlesztéséhez. 

Katonaság 1976-ban bevonult Szekszárdra, sorkatonai szolgálatra, és itt alakította meg első 

citerazenekarát katonatársaiból.  Eljártak zenélni, műsorokat adni Szekszárdon belül, idősek 

otthonába, ifjúsági összejövetelekre. Katonatársai, a zenekar tagjai civil életükben nem 

játszottak sem citerán, sem más hangszeren, ezért mondhatni, már akkor kezdte a tanítást.  

1978-ban leszerelt a katonaságtól, és innen két szálon folytatódott zenei pályája.  Az egyik szál 

a néptánc, - még egy évet táncolt a Bartina Táncegyüttesben, - és a népzene volt.  

A másik zenei vonal a szórakoztató könnyűzene, amibe „belekóstolt”. Kimiti Pisti zenekarában, 

szaxofonos, dobos, billentyűs zenészek mellé, gitárosként hívták. játszani. Tolna megye több 

településén felléptek, a zenekar főképp „lagzis zenét” játszott.  

Szerette ezt a zenei műfajt is, de igazából a népzene állt szívéhez közel. 
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A katonaság ideje alatt zenekarával sokat gyakorolt, játszott, és hangszer tudása, citerázása 

sokat fejlődött, finomodott. A 70-es évek végén kezdett „divatba jönni” a Sebő féle zenekari 

formáció, az un. „paraszt zenekar” ami 3-4 zenészből állt. Akkor jött a lehetőség, miután a 

tánccsoportot kísérő nagyzenekar felbomlott, hogy a Sebő féle formáció mintájára alapítson 

együttest. Már jobban „benne volt” a zenélésben, a kitartó gyakorlásoknak, tanulásnak volt 

eredménye, zenei tudása tökéletesebb lett, egyre több fellépésre kapott meghívást. Inkább a 

népzenélés állt közelebb hozzá, mint a könnyűzene, ezért élt a lehetőséggel, és megalakította 

első népzenekarát. Akkori tagok Nagy Anikó Steig Zoltán, valamint Debreceni István – akit 

tanított, sokat tett zenei fejlődéséért, elindított a népzenei pályán. A Szekszárdi Babits Mihály 

Megyei Kulturális Központ Táncegyüttese és zenekara néven kezdték működésüket. 

1979. nyarán a zenekarnak lehetősége adódott, hogy Kaposvár mellett Szennán a népzenei tábor 

programjain részt vegyenek. Csíkvári József volt a táborvezető, és többek között ifj. Csóri 

Sándor tanította a hangszereket. Itt szerette volna elsajátítani a duda zenét, erre azonban nem 

adódott lehetősége. Az volt a feladata, hogy együttesével a Balaton déli partján népszerűsítsék 

a tábor programját zenéjükkel, a zenén keresztül. Igaz dudán nem tanult meg játszani, de az 

addig általa ismert népzenei alapokat sikerült fejlesztenie, bővíteni, ami nagy hasznára volt 

további zenei munkájához.  Már fél éve működött zenekara,- fellépések, zenei táborok, - mikor 

a Szennai népzenei táborból hazatérve, először utaztak külföldi turnéra, az akkori NDK-ba, 

mint a Bartina Táncegyüttes kísérőzenekara.   

1979 - Bartina zenekar megalakítása Őszén átalakította az együttest, akkor jött létre a Bartina 

zenekar, melyben ő brácsa, tambura, Nagy Anikó hegedű, Debreceni István nagybőgő 

hangszerekkel alkották az alapzenekart. A zenekarral, külsős tagként Körtés József /furulya, 

fuvola/ játszott. 

Az a népzene, amit ekkor kezdtek felvenni repertoárjuk közé, a három húros széki brácsa 

hangzását tette szükségessé.   

Autodidakta tanulás Mivel a tagok egyike sem tudott játszani ezen a népi hangszeren, ő kezdte 

elsajátítani.  

Beiratkozott a Szekszárdi Zeneiskolába, ahol nagyszerű tanárok voltak, de a három húros széki 

brácsán egyik tanár sem tudott játszani. Egy évig járt a zeneiskolába, zeneelméletet tanult. Mint 

a gitáron és a citerán, a három húros széki brácsa megszólaltatását, azon zenélést autodidakta  
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módon, leírások alapján sajátította el. A Dunántúli zenéket tanulta, azok előadásmódját 

fejlesztette sok-sok gyakorlással.   

Időközben segítségére volt a TÉKA zenekar brácsása Lányi Gyuri, akitől a vonás nemeket 

sajátította el. Az erdélyi zenét,- aminek teljesen más volt a vonástechnikája, - ekkor kezdte 

megismerni, játszani, amihez az eredeti népzene sokszori meghallgatása volt szükséges.  

Zenei ismeretanyagát tovább bővítette, Mezőségi dallamokkal, Kalotaszegivel, Székelyföldi, 

valamint Felső-Marosmente dallamokkal, hiszen ahány színfoltja van Erdélynek, zeneileg 

mind-mind külön brácsázási stílus.  

Mikor a zenekarán belül megalakult a „pengetős csapat”, ő már ezen a hangszeren szólaltatta 

meg a Bogyiszlói, Sárközi dallamokat. Már több népi zeneszerszámon játszott, és lehetősége 

nyílt tudását másokkal megosztani, tovább adni. Erre alkalom adódott, meghívást kaptak 

Erdélybe, - Holt-Maros - népzenei táborba, ahol nem csak zenéltek, hanem ő már zeneoktatást 

is tartott. A népzenei táborba több éven keresztül visszajárt zenekarával, és tanította a 

hangszereket, különböző tájegységek népzenéjét.    

Zenepedagógusi képzés Időközben - Szabadi Mihály tanácsára, - beiratkozott az Abaligeten 

tartott két éves zenepedagógusi képzésre. Akkoriban elég „sűrű” volt az időbeosztása, mivel 

Abaligeten és Csillaghegyen tartották a zeneelmélet, zenepedagógia, hangszerismereti 

kurzusokat, és a tanulás mellett a fellépések is gyakoriak voltak zenekarával, nem csak itthon, 

hanem már határon túl is.  

1980-ban sikeres vizsgát tett, „C” kategóriás citerazenekar vezető végzettséget szerzett.  

 

 
Abaliget 1980. Zenepedagógus képzés 
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Zeneoktatás kezdete 1981-től - a zenélés mellett - elkezdődött a zeneoktatói korszak. A 

szekszárdi Úttörőházban kezdte különböző korosztályú gyerekekkel megismertetni, 

megszerettetni a népzenét, ezen belül a citerazenét oktatni. Tanítványai közül többeknek nem 

csak a citera, hanem más népi hangszer, - brácsa, bőgő, tambura - megismerésében, az ezeken 

való zenélés elsajátításában volt tanítójuk. Diákjaival eljártak fellépésekre, de egyik 

legemlékezetesebb a Székesfehérvári népzenei fesztivál volt, ahol négy citerás tanítványa nem 

csak hatalmas sikert aratott, hanem díjjal tértek haza. 

 

 
Tanítványaival Vén Mikivel, Vén Attilával és Barta Zalánnal 

 

Az 1990-es évek végén a Szekszárdi Úttörőház működése megszűnt, de a kilenc év színvonalas 

zenepedagógusi munkájának köszönhetően, volt tanítványából nem egy neves népzenész lett.   

Különös kitüntetés 1981.augusztus 20-án, kitüntették a „Szocialista Kultúráért” díjjal, mint 

zenészt. /Abban a korszakban, nagy elismerésnek számított./ 

Szintén ebben az évben zenekarával Balatonföldvári Népzenei Fesztiválon elnyerték a 

„Fesztivál Legjobb Zenekara” díjat. 

Népzene oktatás Szedresben 1985-ben felkérték, hogy Szedresben kezdje el a 

népzeneoktatást, és ekkor alakított iskolás gyerekekből citeracsoportot. A fiatalok érdeklődése 

a népzene iránt, szerették volna elsajátítani a citerázást. Különböző korosztályú gyerekek jártak 

hozzá, három csoportban, kezdő és haladó szinten. 

1986-ban a citerazenekari diákjait benevezte a Gödöllőn rendezett Népzenei Fesztiválra, ahol 

bejutottak a gálaműsorban fellépő 10 legjobb zenekar közé. A gálaműsort a legjobb zenekar 

fellépésével zárták, melyet abban az évben a szedresi tanítványai érdemeltek ki. A gálán játszott 

zenéjüket a Magyar Rádió is közvetítette.  

Több Tolna megyei zenei megmérettetéseken is indultak citerás növendékei, egyik rangos 

népzenei verseny volt a „Cinegemadár”, melyen rendszeresen részt vettek, minden alkalommal 

„gálások” voltak, a gálaműsor főszereplői. 
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Nem volt olyan kulturális program a környékbeli településeken, ahol ne kérték volna fel őket 

előadásra, karácsonyi műsorokra, templomban egyházi ünnepségeken szereplésre. 

A szedresi citerás csoportjaiból itt is kikerültek színvonalas tanításának köszönhetően zenei 

pályára lépő fiatalok, akik ma már közismert zenészek.  

Jubileumi műsor Szedresben 2005-ben szedresi zenepedagógusi pályafutásának 20. 

évfordulójára, a Szedresi Művelődési Házban rendeztek egy jubileumi műsort, amin a volt és a 

még nála tanuló diákjaival együtt egész estés közös műsort adtak. Tanítványai mellett, felesége, 

Szabóné Gáncs Tünde, a citerazenekar énektanára, a kórusaival lépett fel. Nagyszabású és 

osztatlan sikert aratott előadás volt, állva tapsolt a közönség. A műsorról készült videó felvétel, 

nem tudja kellően visszaadni azt a tiszteletet, szeretett, amit az ott fellépő növendékek éreztek 

iránta, de a nívós zenei, pedagógusi munkásságának eredményét híven örökítette meg.  

 Ezekben az években, nem csak a szedresi citerazenekar oktatására fordított nagy hangsúlyt, 

hanem volt diákjaira is, akiket még az Úttörőházban tartott citera órákon tanított.  

 

 
Szedresi Citera csoportja Barteczka Zsófi, Gáncs Józsi, Katona Zsófi, Kőrösi György 
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Szedresi citerások a Térségi Népzenei Találkozón ( 2010) 

 

1988-tól 1991-ig a Szekszárdi Babits M. Művelődési Központban indított brácsa órákat. Ezen 

évek alatt, két csoportot nevelt ki, akikből később szintén elismert jó nevű zenész, a Kadarka, 

és a Kisbartina zenekar alapítói, tagjai lettek. 

 

1992. májusában, átalakult zenekara, három taggal, un. „paraszt banda” lett a Bartina zenekar. 

Vén Attila nagybőgő, Szabó László hegedű, és jómaga brácsa hangszereken. De minden népi 

zeneszerszámon tudtak játszani, ahogy a különböző tájegységek népzenéje megkívánta.  

Hangszerbemutató zenés műsor közoktatási intézményekben Zenei, és zenepedagógusi 

pályafutása ekkor már a csúcson volt, de a népzene szeretete, annak játszása és széles körben, 

elsősorban a gyerekkel való megismertetése új feladatokra sarkalta.  
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1992 Tolnai Népújság „Muzsikáló szerszámok” cikksorozat 

 

Zenekarával elindítottak az óvodákban, általános iskolákban - a gyerekek néptánc oktatása 

mellett - egy merőben új vonalat.  Mivel ez a korosztály abszolút nem ismerte a régi 

zeneszerszámokat, így nem csak népzenéltek a foglalkozásokon, hanem a régi hangszereket is 

bemutatták, eredetükről meséltek, megszólaltatták. Ez a népzenei műsor, olyan tetszést 

eredményezett, hogy Tolna megye több településére kaptak meghívást, hogy a kicsikkel 

megismertessék, tanítsák a népi hangszereket is. 

A hangszerbemutató zenés műsoruk annyira egyedi volt, hogy 1992-ben a Tolnai Megyei 

Népújság cikksorozatot indított, amiben Szabó József és zenésztársai mutatták be az 

olvasóknak a népi hangszereket – tekerőlant, tárogató, furulya, stb… 
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Zenés oktató műsor óvodákban 10 éven keresztül adták az óvodai néptánc tanításhoz, a 

népzenei támogatást. Napjainkban ezt a zenés oktató műsort az óvodákban, iskolákban volt 

tanítványa,   Siklósi Krisztián együttesével, a Csurgó Zenekarral viszi további.  

13 néptánccsoport zenei kísérete A gyerekműsorok mellett, ekkor már nem csak a Bartina 

Táncegyüttest, hanem az ország más megyéiből, összesen 13 néptánccsoport tartott igényt a 

Bartina Zenekar zenekíséretére.  

Bartina zenekar kibővül 1995–től a Bartina zenekarban vele együtt játszik állandó tagként 

Szabó László hegedű, Kovács Gábor klarinét, Vén Attila nagybőgő, ebben a felállásban, 

napjainkban is. Előadásaik több tájegység zenéjéből tevődik össze, mely más-más hangszerek 

megszólaltatását igényli.  

A zenekari tagok több népi hangszeren magasan képzetten, színvonalasan játszanak. A 

szekszárdi táncosokat kísérő zenekarához csatlakozott Körtés József, Pál Ildikó /hegedű/ és 

Bálint András- volt tanítványa,- kikkel szinte a kezdetektől fogva együtt adták a zenei kíséretet.  

Népzenéjük, az évek során, magnókazettákon már kiadásra kerültek.  

 

 
Szekszárdi Szüreti Napok – Bartina zenekar 

 

 
Szabó József népzenész 
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Első népzenei CD 1995-ben első Amerikai turnéjuk előtt elkészült a Tavaszi szél című első 

népzenei CD-jük. Ez a népzenei CD nagy sikert aratott az Amerikai turnén a kint élő magyarok 

körében.   

Dél-Afrika - Johannesburg 1996-ban Dél-Afrikába Johannesburgban tartott nemzetközi 

népzenei fesztiválon vett részt a Szekszárdi I.sz. Garay János Általános Iskola tánccsoportja, és 

meghívták, hogy zenekarával kísérje az előadásokon a csoportot.  Mint népzenészek egyedül 

képviselték Magyarországot ezen a rendezvényen. Nem tudott arról, hogy az iskola vezetősége 

benevezte őket is, mint zenekart a fesztiválra. Itt kapta a Bartina Zenekar egyik legrangosabb 

elismerését, „Arany Minősítés” oklevelet. 

Azért is büszke erre a díjra, mert ekkor együtt zenélt velük volt tanítványa, Barta Zalán, aki a 

tőle tanultakkal hozzájárult ehhez a sikerhez. 

 

 
Dél-Afrika -Johannesburg – Nemzetközi népzenei verseny – 2.helyezés  

Miniszteri delegációval Tunéziában járt 1997 Zenekarával szintén megtiszteltetés érte, 

Göncz Árpád köztársasági elnököt és a miniszteri delegációt kísérték Tunéziába. Az ott 

rendezett fesztiválon is szintén egyedüliként képviselték, mint népzenészek Magyarországot.   

Az évek során citerás növendékei folyamatosan voltak Tolna megye több településén, többek 

között Sárpilis, Decs. Őcsényi tanítványaiból Molnár János lépett a zenei pályára, aki a mai 

napig is zenész. Baranya megyében Mohácson szintén volt citera csoportja. De nem csak itthon  

 



Medinai Települési Értéktár 

 

12 

 

 

voltak tanítványai. A KRÉDO meghívására Kárpátalján, valamint Erdélyben népzenei 

táborokban nem csak zenéltek a Bartinával, hanem tanított brácsázni és citerázni fiatalokat.  

 
Zenei tábor tanítványaival  

2000-ben megjelent a Bartina Zenekar Hétszín virág című második CD-je. Külföldön nagyon 

sikeres lett ez a zenei kiadványuk is.  

 
Szekszárd Bartina Táncegyüttes 50.jubileumi évforduló (2005) 

2011-ben a Tambura zenekart kérték fel,- mely ekkor már évek óta működött, - hogy a 

gyerekeknek meghirdetett Országos Szólótánc Fesztiválon egyedüli zenekarként kísérjék a 

fellépőket, hat nagyvárosban – Székesfehérvár, Győr, Debrecen, Békéscsaba, Százhalombatta, 

Szekszárd. Kötelező anyagként Sárközi népdalokkal kísérték a táncosokat.  

Zenei szakosztály Medinán 2014-ben szülőfalujában, Medinán kezdte el gyerekeknek két 

csoporttal a citeraoktatást. Az évek során számtalan fellépésük volt, elsősorban a helybéli 

rendezvényeken. 2017-ben „elballagtak” tanítványai, akik mindig lelkesen jártak óráira, 

szerették tanárukként, különösen türelmes pedagógusi hozzá állása miatt. Egyébként már 

megkeresték, hogy 2018-ban indítson el ismét citeracsoportot, igény lenne rá. 25 év tanítás után 

Szedresben már nem indított citeraoktatást, de azon évek nívós munkájának eredménye, hogy 

diákjai közül nem egy ismert zenész lett.   
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Citera oktatás Tengelicen  Már 6 éve tanít, három csoportot, három korosztályban. Az évek 

során kifejtett zenepedagógusi munkáját tekintve, nagy a valószínűsége, hogy ezekből a 

tanítványaiból is lesz olyan, aki a zenei pályán fog érvényesülni. 2018. február 26-án a Tolna 

Megyei „Cinegemadár” Népzenei megmérettetésen a Tengelici citerás gyerekcsoportja 

előadását „Arany Minősítéssel” ismerte el a zsűri.  

 

  
Villámcsődület Tengelicen                                      Medinai citerások oklevele (2015) 

  

                                                 Medinai zenei szakosztály - citera szakkör - 2016 és 2017 

 

Zene a családban Családjában, már nem csak kettőjük, felesége Szabóné Gáncs Tünde 

művészeti vezető életében meghatározó a zene, zenélés, hanem két gyermekénél is fontos 

szerepet tölt be. Tünde lányuk a Medinai Miss-Sió kórus egyik alapító tagja, Dávid fiuk,  

hangszere a gitár, aki nem csak a rock zenében jeleskedik, (Mélybíbor, Bad Times, Shisha Café  

zenekar) hanem a népzenében is. Fiát is tanította, aki már 3 évesen mellette ült a színpadon, és 

nyilvánvaló lett, hogy nyomdokaiba lép. A Medinai Tambura zenekarban közösen zenélnek.  
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3 éves fiával, Dáviddal a színpadon 

Napjainkban is „foglalkoztatott” népzenész, nem csak a Bartina zenekarral adnak előadásokat, 

hanem a Medinai Tambura Zenekarral is, melynek tagjai: Vén Attila, Barta Balázs tambura 

brácsa, Barta Zalán, valamint ő prímtambura hangszeren játszanak.  

Medinai Tambura zenekar 2015-ben a tagok cserélődtek, – más zenekari elfoglaltságok 

miatt, – akikkel jelenleg játszik: Barta Zalán, prímtambura, Debreceni István nagybőgő, Vén 

Attila brácsa, fia, Szabó Dávid basszprint, tambura cselló, valamint részéről a továbbiakban is 

prímtambura. 

  
         Medinai Tambura zenekar – tömbbelső koncert    Bartina zenekar 

 

Az elmúlt 40 év zenei pályafutása során elsősorban az általa alapított Bartina zenekar sikerei 

ismertek itthon, és külföldön. Zenepedagógusi munkája kevésbé volt/van előtérben, pedig ezen 

a területen is bizonyított, elismerésre méltó munkát végzett. Mint népzenész, a tudás, a 

tapasztalat mellett, a tökéletességre való törekvés jellemzi, és ez az igényesség zenetanításában 

is megnyilvánul, elkötelezettséggel ötvözve. Mindig arra törekedett, hogy zenetanításával 

növendékei, - nem csak itthon, hanem a határon túli zenetáborokban tanítványai, - a 

hangszereken játszott népzene értékét, hagyományőrző jelentőségét is fontosnak tartsák. Ennek 

szellemében oktatja volt és jelenlegi diákjait. Igényes zenei nevelésének köszönhetően az évek 

során csoportjaiból nem egy diákja elismert zenész lett, főleg népzenei vonalon.  

Tehetségéből adódó tudását megosztotta diákjaival, akiket elindított ezen a szép pályán, többek 

között: Barta Zalán (Medinai Tambura Zenekar, Bogyiszlói Zenekar),Bálint András (Bartina  
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zenekar), Bérdi Zoltán (Bad Times Zenekar), Bérdi József, Debreceni István (Bartina Zenekar, 

jelenleg Bogyiszlói Zenekar), Dombi József, Farkas Ottó, Kenderes Réka, Kovács Viktória, 

Nagy Anikó, Siklósi Krisztián (Csurgó Zenekar alapítója), Varga Gyula, Végh Gábor 

(Kolompos Együttes), Vén Miklós (Szekszárdi Kadarka Zenekar), Vén Attila (Bartina Zenekar, 

Medinai Tambura zenekar). Volt tanítványai mindig jó szívvel emlegetik, tartják a kapcsolatot, 

kikérik szakmai véleményét. Megtiszteltetésnek tartják, ha fellépéseken közösen zenélnek volt 

tanárukkal.  

 
50. jubileumi évfordulón Bartina zenekar és volt tanítványai - 2005   

 

Szabó Józsefet, szülőfalujában Medinán, zenész kollegái, tanítványai körében szeretet és nagy 

tisztelet övezi. Népzenészként elért sikereit, és a gyerekek zene oktatásában kifejtett munkáját 

nagyra becsülik.  

Pályafutása során színvonalas, egyben önzetlen munkájával, mint népzenész, és mint 

zenepedagógus kultúrateremtő értéket képvisel, amely minden generációnak példa értékű.    

 

 
Medinai Tambura zenekar - Magyar Értékek Napján Budapesten (2017) 
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Összegzés Szabó Józsefet, szülőfalujában Medinán, zenész kollegái, valamint tanítványai 

körében szeretet és nagy tisztelet övezi. Népzenészként elért sikereit, és a gyerekek zene 

oktatásában kifejtett munkáját nagyra becsülik. Mindig azt képviselte, amit tanítása is híven 

tükrözött, a zenei hagyományok megőrzése, a fiatalabb generáció bevonásával, tanításával.  

Pályafutása során színvonalas, egyben önzetlen munkájával, mint népzenész, és mint 

zenepedagógus kultúrateremtő értéket képvisel, a művészeti nevelés, a kultúra közvetítő és 

megőrző tevékenységével, amely minden generációnak példa értékű, elismerésre méltó.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


