
A Szentgáli 

Banda
 

Megalakulás: 

A Szentgáli Bandát a "régi idők 

felelevenítésének" szándékával 2007-ben 

alapítottuk meg. A zenekarunk több tagja sok 

év kihagyás után vette újra kezébe a 

hangszert, hogy a rég tanult dallamokat, a 

szívünknek kedves muzsikákat felidézzük a 

magunk örömére. 

Mivel nagy érdeklődés mutatkozott az élő 

népzene iránt, egyre jobban bekapcsolódtunk 

Szentgál kulturális életébe, míg mára szerves 

része lettünk a falu eseményeinek.  

 

 

Aktuális tevékenységeink: 

Szerepelünk az ünnepi műsorokban, szüreti felvonulásokon, farsangi bálokban, hagyományőrző 

rendezvényeken, de egyre több felkérést kapunk Veszprém megye nívósabb fesztiváljaira. Havi 

rendszerességgel tartunk táncházakat. 

A zenekarunk repertoárja a Kárpát-medencei magyarság változatos zenei kultúráját mutatja be. 

Kedvenc tájegységeik: Mezőség (Szék és Magyarpalatka), Kalotaszeg és természetesen a Bakony. 

2008-ban vettük fel a "Szól a világ..." című CD-t, amely egy"ízletes" válogatás a számunkra 

legkedvesebb muzsikák közül. A lemez külön érdekességét az adja, hogy szentgáli dallamok, szövegek 

is szerepelnek rajta. 

A Szentgáli Banda tagjai: 

Erős Attila - hegedű 

Osváth Ferenc – brácsa, ének 

Tóthné Berki Rózsa - ének 

Közreműködő: Búzás Csaba - nagybőgő 

 

 



 

Műsor-összeállítások: 

A Szentgáli Bandát a következő alkalmakhoz és eseményhez ajánljuk: 

- Táncházak tartása 

- Magyar népzenei körutazás a Kárpát-medence legarchaikusabb tájain  

- Farsangi bálok 

- Magyar Kultúra napja 

- 1848-as forradalmi műsor 

- Szent György-napi műsor 

- Szent Iván-éji műsor 

- Szent István-napi műsor 

- Szüreti felvonulások 

- 1956-os forradalmi műsor 

- Szent Mihály-napi műsor 

- Menyasszony búcsúztató, menyasszonykísérő 

- Karácsonyi műsor 

 

CD bemutatása: 

 A Szentgáli banda lemeze elé... 

  Számomra nagyon kedves összeállítást szeretnék ajánlani a népzene- 

  kedvelőknek. Miért is különleges ez a cd, miért is örülhetünk, hogy a  

  kezünkben tarthatjuk? 

  Egyrészt, mert arról tanúskodik, hogy Szentgál "népművészeti 

palettája"  

  ismét gazdagodott, hiszen újra lett a falunak "bandája", ami a 

megélénkülő  

  hagyományőrzésnek egyik örvendetes jele. 

  Másrészt azért, mert a CD annak ellenére készült el, hogy a muzsikusok  

  nagy része réges-régen letette a hangszert, és sokáig úgy tűnt, végleg. Ám  

  ez a kihagyás nem jelentette a zenétől való eltávolodást, hiszen az idő, a  

  küzdelmes életutak megérlelték, és hitelessé tették a muzsikát.  

  Tudják, miről énekelnek... 

Ennek a zenének íze, zamata van. 



Érződik a több évtizedes szerelem, ami a zenészeket a CD-n megidézett világhoz köti. Ahhoz, hogy 

egy széki muzsika így megszólaljon, ahhoz oda kell menni. "Meg kell merítkezni abban a kultúrában", 

ismerni kell személyesen a mestereket, éjszakákat kell átmuzsikálni kis füstös széki kocsmákban. 

Megidéződnek régi szentgáli életképek is, rég elment muzsikusok, jó torkú énekesek, rokonok, 

barátok, a múlt ködébe vesző mulatozások. Egy régi világ. 

Szeretetből és szeretettel készült ez a CD, hiszen minden zenekartag elhozta egy-egy kedves 

dallamát, régóta dédelgetett összeállítását. 

Hallgassák szeretettel! 

Búzás-Jáger Anikó 

 

Elérhetőségek: 

Osváth Ferenc: 30/447-0094 

e-mail: zene@buzascsaba.hu 

www.buzascsaba.hu 
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