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Tárogatós Hírlevél
Kedves Tárogatós Barátaim!
A 2018-as esztendő is lassan a végéhez közeledik. Már csak néhány nap választ el
bennünket karácsony szép ünnepétől. Sokféleképpen készülnek az emberek erre az
ünnepre. Szerencsére nekünk, tárogatósoknak adott az a lehetőség, hogy a külső csillogás
mellett karácsonyi dalokkal tegyük meghittebbé, szebbé az ünnepet. Nem kell hozzá más,
csak egy kis előkészület és az adott pillanat megtalálása, amikor szeretteink örömmel
fogadják a mi zenei ajándékunkat is.
Az év végének közeledte arra is okot ad, hogy rövid összefoglalót készítsünk a búcsúzó
esztendő fontosabb eseményeiről. A beszámoló elkészítéséhez sok segítséget kaptam a
tárogatós társaktól, akik olyan rendezvényekről, eseményekről tudósítottak, amelyeken a
tárogatóknak kiemelt szerep jutott.
Az elmondásokból, leírásokból egyértelműen kiderült, hogy a tárogatósok komolyan
veszik a szereplésekre való felkéréseket, és tudásuk legjavát adva működnek közre egyegy rendezvényen. Az is nagy felelősségről tanúskodik, hogy egyre többen érzik úgy,
hogy egy szereplés alkalmával nem csak saját magukat, hanem a tárogatósok nagy
családját és egy hungarikum címmel kitüntetett hangszert is képviselnek.
A jól sikerült szereplések mindenkinek örömet jelentenek, legyen minél többször részetek
benne! Arról azonban ne felejtkezzetek el, hogy egy egészséges kontrolnak minden
szereplés után működni kell, vajon minden úgy sikerült-e, ahogy elterveztem, mit kell
javítani a következő szereplésig!
Rendezvények, szereplések
2018-ban is a legnagyobb és a legtöbb tárogatóst megmozgató rendezvényünk az
Országos Tárogatós Találkozó volt. A szervezés előkészületi munkálatait egy kicsit
megzavarta az a tény, hogy a megszokott kollégiumi szálláshelyeinket csak részben
tudták biztosítani, így más szálláslehetőségeket kellett felkutatni. A szervezésnek
köszönhetően mindenki megelégedésére megnyugtatóan sikerült rendezni ezt a gondot.
A találkozó szakmai programjai ebben az évben is segítséget nyújtottak a tárogatósok
további fejlődéséhez, az egyéni segítségnyújtást pedig Kiss Gy. László a tőle megszokott
szeretettel és nagy hozzáértéssel végezte.
A hangversenyek közül a Gregus együttes bemutatója emelkedett ki, amelyen
megismerkedtünk Gregus Pál egy újabb hangszerével, a bariton tárogatóval. Ebből a
tárogató típusból jelenleg 2 db készült el, az egyik hangszeren Scott Robinson amerikai
tárogatós játszik, a másik hangszer pedig a Gregus együttesnél maradt.
A kiránduló hangversenyeinkre Tarcalon és Erdőbényén került sor. Tarcalon a nagy
meleg ellenére minden tárogatós elzarándokolt a hegyen lévő Áldó Krisztus szoborhoz. A
hegyről megszólaló tárogató zene hívta fel a tarcali emberek figyelmét a rövidesen
kezdődő templomi hangversenyre. A Krisztusi áldás végig kísérte az est további részét is.
A sikeres hangverseny után egy nagyon megtisztelő vendéglátásban részesített bennünket
a tarcali polgármester, önkormányzat. Étkek és italok sorát vonultatták fel tiszteletünkre.

Erdőbényén, a Béres szőlőbirtokon folytatódott tovább a kiránduló hangverseny, ahol a
szíves fogadtatást, a finom borokat, közös zenéléssel köszöntük meg. A falu református
templomában került sor a hangversenyre. A tárogatósok zenei bemutatói ezen a
hangversenyen jutottak el a legtökéletesebb megszólalásig.
A házigazdák szinte előre érezték, hogy itt ezen az estén különleges élményben lesz
részük, így ennek megfelelően készültek fel a vendéglátásunkra is. Az est méltó lezárását,
a toronyzene tette különlegessé.
Vasárnap délelőtt, - a hagyományoknak megfelelően – Szerencsen, a Református és a
Görög katolikus templomba érkezőket fogadta köszöntő zene. A várban elhangzott
egyéni bemutatkozások is nagyon hasznosak voltak, hiszen minden tárogatós lehetőséget
kapott fejlődésének és egyéni eredményeinek bemutatására.
A délelőtti záró hangverseny előadói egyfajta útravalót adtak számunkra. Kiss Gy.
László zenei és szakmai tudása utat mutat mindenki számára. Ő maga is tudatosan készül
egy-egy szereplésre, és elmondása szerint a gyakorlás neki is a mindennapok fontos
része.
Év közben történt
1,Az évközi szereplések közül kiemelném azokat, amelyek egy-egy kisebb tárogatós
csoporthoz kapcsolódnak. A Felvidéken, Erdélyben, Magyarországon tett kiránduló
koncertekkel a tárogatósok örömet szereztek a helyieknek, a résztvevőket pedig ezek az
alkalmak egy baráti, szakmai közösséggé kovácsolták össze.
2,Az önálló hangversenyek sorából fontos szólni a Budapesten, az Óbudai Társaskörben
megtartott, a Kiss Gy. László nevéhez fűződő nagy sikerű tárogató hangversenyekről.
3,A neves népzenei együttesek tárogatósai sokfelé elvitték a tárogató jó hírét a hazai és
külföldi helyszínekre. Ezekkel a tárogatósokkal csak ritkábban találkozhatunk, de tőlük is
érkezik egy-egy híradás, beszámoló arról, hogy hol és merre jártak.
4,Lukács Ágnes figyelő és segítő munkájának köszönhetően sok olyan eseményről,
hangversenyről szereztünk tudomást, amelyek egyébként elkerülnék a figyelmünket.
5,A Hej Rákóczi … oktatási, pedagógiai sorozat tovább folytatódott. /Erdély, Dunántúl /
6,A tárogató - hungarikum címének védelme, népszerűsítése rendszeres munkát igényelt.
7,A határon innen és túl élő tárogatósokkal a kapcsolattartás tovább folytatódott,
segítségnyújtásra személyes találkozás keretében, telefonon és interneten került sor.
8,A tárogatós társak közül Dumitru Farcastól kellett elbúcsúzni, emlékét megőrizzük!
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Nagy Csaba
Mellékelve küldöm a 2019. 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.
2019-ben is lesz lehetőség az adó 1%ról rendelkezni, segítsd az egyesületünket!
A következő adatokra lesz szükséged:
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