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Baracskai Judit operaénekes 
A Rotary és Soroptimist szervezetek által támogatott fiatal énekes 1992.-ben született a 
vajdasági Verbászon. A helyi alapfokú művészeti iskola tanulójaként 7 évesen hegedülni 
kezdett, zenei szakközépiskoláját Szabadkán végezte, ahol a zeneelmélet szak mellett 
Barát Emília tanítványaként hat éven át énekelni tanult. 
Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának BA III. évfolyamos 
magánének szakos hallgatója. Tanára Prof. Dr. Temesi Mária tanszékvezető egyetemi 
tanár, betanító korrepetitora Koczka Ferenc, a Szegedi Nemzeti Színház karmestere. 

Koczka Ferenc karmester 
1962-ben született Hódmezővásárhelyen. Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd a 
szegedi Konzervatóriumban és a Szegedi Tudományegyetem zongora és zeneszerzés 
szakán folytatott zenei tanulmányokat. Karmesteri diplomáját 1988-ban kapta kézhez. 1998 
óta kulturális menedzser.1984-től folyamatosan a Szegedi Nemzeti Színház tagja, ahol 
először korrepetitorként dolgozott, majd karmesterré léptették elő. Harminc éves színházi 
tevékenysége során közel 30 operát, 25 operettet és több mint 25 musicalt, zenés játékot 
vezényelt és tanított be. Karmesteri munkája mellett 5 évig a társulat karigazgatója és 
szintén 5 évig ügyvezető igazgatója is volt. 

Gulyás Ference, Népzenész 
1960-ban születtem, Szegeden. Húsz éves koromig Sándorfalván éltem. Az általános iskolát 
Sándorfalván, a szakközép iskolai és az egyetemi tanulmányaimat pedig Szegeden 
végeztem el. Nagyon fontosnak érzem a magyar zenei kultúra tudományos szintű 
megismerését és annak terjesztését. Ennek a nemes célnak a szolgálatára állítottam össze a 
„zene evolúciója a hiedelemvilág és a vallás szemszögéből” című előadásomat, amelyben a 
magyar népi hangszerek segítségével mutatom be a zene kialakulását, fejlődését és 
szereprét az emberiség történetében. Igen nagy elismerésnek tartom, hogy ennek az 
előadásomnak a megtartására nemzetközi kulturális antropológiai konferenciákon is 
rendszeresen felkérnek. Eddig a szegedi és az olaszországi bolonyai egyetem felkéréseinek 
tehettem eleget, de ez az előadásom nagy érdeklődésnek örvend a hazai iskolás gyermekek 

körében is. 2013-ban az eddig elért eredményeimnek és munkásságomnak köszönhetően a magyar népzene 
ápolásáért a „Magyar Kultúra Lovagja” címmel tüntettek ki. Műsoromban a magyar népdalok 
„gyöngyszemeit” megszólaltatva, rendszerbe foglalva bemutatom a magyar nép által használt hangszereket.  
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