
Splinters zenekar 
 
A Medinai Gitárzenekar néven közismerté vált zenekar 1962 nyarán alakult. Az 
együttes alapítói Götz Imre és Götz József voltak és a később csatlakozó 
hozzájuk Rafajlovics Péter. 
A trió első fellépése 1962.október 15-én a szőlőhegyi búcsúban volt. 
Pár hónappal később, 1963 tavaszán 2 új taggal bővült a zenekar: Mester 
Lajossal és Mester Bélával. Az együttes első fellépése 1963.augusztus 18 –án 
volt Medinán, első felállásban Götz Imre Hawaii gitárral 
Götz József harmonikával 
Rafajlovics Péter ritmusgitárral 
Mester Lajos nagybőgővel 
Mester Béla dobbal 
 
A megszólaló elektromos hangszerek és a stílusok abban az időben újnak 
számítottak, ezért népszerűségük rohamosan nőtt. Teltházas bálaikon – 
Medinán, Szedresben, Nagydorogon, Györkönyben, Kölesden, a Gyönki 
Gimnáziumban, Tolna – Mözsön, Bátán és Faddon – mindig nagy sikerük volt.  
 
Nevüket az évek során kétszer is változtatták. Kezdetben úgy gondolták a 
TURMIX jó lesz – mivel vegyes stílusú zenét játszottak – majd később mikor 
stílust váltottak, a SPLINTERS (szilánkok) nevet választották. Mindettől 
függetlenül őket mindenhol egyszerűen Medinai Gitárzenekarként ismerték. 
Az új stílusváltás hangszerváltással is járt. A Shadows és az azt követő beat 
számok a 3 gitár és dob felállást vonták maguk után, így náluk is átalakulás 
történt. 
Götz Imre ének 
Götz József dob 
Mester Lajos basszusgitár 
1966 –tól Mester Béla ritmusgitár és orgona  
Rafajlovics Péter szólógitár 
 
1966 –ban Götz Imre elhagyta a zenekart és még ugyan ebben az évben 
Komáromi Mária személyében énekesnővel egészült ki a Splinters. 
 
A zenekar fellépet több alkalommal az akkori időszak közkedvelt kulturális 
seregszemléin, zenekari vetélkedőin, „Ki mit tud”-okon?, selejtezőkön, ifjúsági 
találkozókon, ifjúsági táborokban, többek között Bátaszéken járási seregszemlén 
aranyoklevelet, majd a megyei seregszemlén, Szekszárdon bronz oklevelet 
kaptak. 1965-ben Szekszárdon megyei zenekarok vetélkedőjén 3. helyezést értek 
el. Következő évben 1966 nyarán nagy sikerrel léptek fel a paksi Dunamenti 
Ifjúsági Találkozón, ahol a Felkelő nap háza című számmal felavatták új 
orgonájukat. Az együttes repertoárjában az akkori időszak hazai és külföldi beat 
együtteseinek legkedveltebb slágerei szerepeltek.  



A 60-as évek végén 70-es évek elején sorra alakultak a hozzájuk hasonló stílusú 
együttesek. Egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy ebben a műfajban a siker akkor 
már elsősorban a technikai felszereléstől függött, vagyis attól, hogy kinek 
milyen erősítő berendezése volt.  
 
A zenekarnak szponzora nem volt, saját erőből komolyabb beruházásokra a 
zenekar tagjai nem vállalkoztak, így jobbnak látták a zenekar feloszlását, ami 
1970-ben bekövetkezett. 
 
1990-ben három nosztalgia estre ismét összeállt a csapat, ami Medinán, 
Szedresben és Tengelicen került megrendezésre. Nagy élmény volt a zenekar és 
a közönség számára egyaránt a visszaemlékezés. 
 
Napjainkban újból felmerült az igény, hogy régi rajongóik és közönségük újra 
színpadon szeretné őket látni. Ez a kérés találkozott az immár 67-70 éves 
zenészek vágyával és úgy döntöttek 2012-ben, megalakulásuk 50.évfordulóján 
még egyszer összeállnak és tartanak egy nosztalgia bulit régi közönségük 
részére.  
Természetesen véletlenül sem álmodnak arról, hogy felvegyék a versenyt a mai 
zenekarokkal, mivel az évek elrepültek felettük. 
 
Az egykori zenekarból a nosztalgia esten nem volt jelen Götz Imre énekes, aki 
nem vállalta a fellépést, Illetve Mester Lajos basszusgitáros, aki tragikus 
körülmények között hunyt el. 
 
Az évek során új tagokkal egészült ki a zenekar: Mester Lajos basszusgitáros 
helyére méltó utód került Kellényi Elemér személyében.  
Ezen kívül billentyűs hangszereken játszik Götz Csaba, aki már 1990-ben is 
kisegítette a zenekart.  
Természetesen jelen volt Csiginé Komáromi Mária is!  
És az alapító tagok közül Götz József, Mester Béla és Rafajlovics Péter. 
 
A nosztalgia buli 2012. augusztus 18.-án került megrendezésre a medinai 
kultúrotthonban kb. 250 fő jelenlétében, ahol a jelen lévők hajnalig élvezhették a 
zenekar műsorát. 
 



 
 



 
 
 

 


