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Tárogatós Hírlevél 

 
Kedves Tárogatós Barátaim! 

 

Karácsonyhoz közeledve a szívünk, lelkünk valami olyanra vágyik, ami felülkerekedik a 

hétköznapi dolgokon. Egy zenész talán éppen a zene segítségével tudja megfogalmazni 

ezeket a gondolatokat.  Nagyon szerencsés az a tárogatós, akinek a családi és baráti köre 

igényli azt, hogy a karácsonyi ünnepkörben a tárogató hangja tegye szebbé, meghittebbé 

az ünnepet. Azt kívánom, hogy minél több tárogatósnak adjon feladatot a karácsonyi 

időszak. 

 

Elért eredményeink, sikereink 2016-ban: 

A tárogatósok beszámolóiból, híradásaiból biztosan tudjuk, hogy ebben az évben sok 

helyszínen és alkalommal szólalt meg a tárogatók hangja határon innen és túl. A 

tudósításokból az is kiderült, hogy a tárogatósokat egyre több alkalommal kérték fel 

nemzeti ünnepeken és történelmi megemlékezéseken való közreműködésre. Az is 

többször előfordult, hogy egy-egy falunap, városnap alkalmával is tárogatózene 

köszöntötte a vendégeket. Néhány alkalommal templomi környezetben is megszólaltak 

hangszereink. Ezekből a visszajelzésekből jól kitűnik, hogy a szervezők egyre 

gyakrabban számítanak a tárogatósokra.   

 

A 2016-os év eseményei közül a júniusban megrendezett Országos Tárogatós 

Találkozó emelkedett ki.  Már hagyomány, hogy évente egy olyan tárogatós találkozót 

tartunk, amelyen minden tárogatós igyekszik részt venni. Az alapos előkészítő munkának 

köszönhetően ezek a találkozók zeneileg, szakmailag nagyon tartalmasak. Ebben az 

évben is sikerült olyan előadókat meghívni, akik tudásukat átadva valóban nagy szakmai 

segítséget jelentettek a jelenlévő tárogatósoknak. A zenei bemutatót, hangversenyt tartó 

zenészek közül többen hosszú utat megtéve, az éjszakát átautózva érkeztek meg 

Szerencsre.     

Az országos találkozó programját nem részletezem, hiszen aki ott volt, az átélte az 

eseményeket, aki pedig nem tudott eljönni, az a honlapon megtalálja a részletes 

programot, és a találkozóról készült fényképeket is megtekintheti.  

Minden tárogatós találkozóhoz kapcsolódik egy kiránduló koncert is. Ebben az évben  

Tiszadobra, az Andrássy kastélyba látogattunk el, ahol nagy sikerünk volt. 

 

Az Országos Tárogatós Találkozónak néhány kiemelkedő eseménye is volt. 

Meghallgathattuk a Gregus Tárogató Együttest,  Kiss Gy. Lászlót, Csávás Attilát, Makó 

Pétert. CD bemutatókra is sor került, Terék József és Zágoni Mihály mutatták be 

felvételeiket. 

Az esti borozgatás alkalmával  - Ringer Istvánnak, Dr. Krajnyák Istvánnak, Magyar 

Gyulának és Erdő Zoltán édesapjának köszönhetően - finom borokat ihattunk.   
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A találkozót záró szakmai fórumon az a vélemény fogalmazódott meg, hogy a 

tárogatósok játékán jól nyomon követhető a zenei és a hangszertechnikai fejlődés. A 

szakmai szint fenntartásához szükség van az állandó önkontrolra, és természetesen a 

rendszeres gyakorlásra. 

 A további zenei fejlődéshez szorgalmat, időt, türelmet kívánok mindnyájatoknak! 

 

2016-ban volt még néhány olyan kiemelt hangverseny, tárogatós esemény, amelyekről 

feltétlenül említést kell tenni.  

1, Kiss Gy. László az Óbudai Társaskörben két olyan sikeres tárogató hangversenyt is 

adott, amelyek nagy dicsőséget szereztek az előadónak és a tárogatónak.  

2, Scott Robinson /USA/ a MÜPA-ban adott nagysikerű hangversenyt, és büszkén 

játszott a Gregus hangszereken. 

3, A Gregus Tárogató Együttes kamarazenéjét határon innen és túl is örömmel fogadta a 

közönség. 

4, A Budapesti Tárogató Együttes Budapesten, és környékén több alkalommal is zenélt. 

5, Évközi kisebb regionális találkozókra is sor került. Ezeken a rendezvényeken is 

sikerült a tárogatót, és a tárogatózenét népszerűsíteni. / Tápiószele, Esztergom ….. / 

6, A Hej Rákóczi pedagógiai előadássorozat újabb iskolákba jutott el. / Szatmár, 

Szilágyság, Duna –Tisza köze / 

7, A tárogatós értékek gyűjtése Lukács Ágnesnek köszönhetően tovább folytatódott. 

 

A média érdeklődése a tárogató iránt a hungarikum cím miatt érezhetően erősödött. 

Fontos, hogy ha felkérnek riport adására, minél hitelesebb dolgokat mondj el a 

tárogatóról, és ne feledkezz meg arról sem, hogy a Rákóczi Tárogató Egyesület fogja 

össze a Magyarországon és a külföldi országokban élő tárogatósokat! 

 

Ha időd engedi, tanulj új dalokat is a  Katona vagyok én ország őrizője … című kottából. 

A CD melléklet segítséget nyújt a tanuláshoz. 2018-ban a megemlékezéseken szükséged 

lesz ezekre a dalokra!  
 

Fontos: Országos Tárogatós Találkozó   2017  június 9, 10, 11.  

Helyszín: Szerencs, Rákóczi Vár 
                                    

A Rákóczi Tárogató Egyesület vezetősége nevében 
 

 Áldott Karácsonyt  és  Békés Boldog Új Évet Kívánok! 
 

Vaja, 2016. december 15.     

                                                                                            

                                                                                Nagy Csaba 

 

                                                                                                       

Mellékelve küldöm a  2017  évre szóló tagdíj befizetéshez szükséges csekket. 

Banki átutalás esetén a számlaszám: 68800109-10003736  

Név: Rákóczi Tárogató Egyesület 

A tagdíj összege: felnőtt:1500Ft/év, diák, nyugdíjas: 500Ft/év     

Befizetési határidő: január 31. 

2017-ben is lesz lehetőség az adó 1%-ról rendelkezni,  válaszd az egyesületünket! 

 A következő adatokra lesz szükséged:  

Név:  Rákóczi Tárogató Egyesület    adószám: 19210173-1-15 


