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Tárogatós Hírlevél

Kedves Tárogatós Barátaim!

A 2020-as év vége felé közeledve szeretnék ebben az évben is  beszámolni  az esztendő  fontosabb
eseményeiről.  Erről az évről csak úgy lehet hiteles képet adni, ha először a jelenleg is nagyon aktuális
hírről szólok. Ez pedig nem más, mint az egész világot térdre kényszerítő covid-19 járvány.
A  hírközlő  szervek  nagyon  sok  információt  adnak  a  védekezéssel  kapcsolatban.  Reméljük,  hogy
ezeket betartva elkerül bennünket a betegség! Gond esetén pedig a mi gyógyulásunkat az jelzi igazán,
ha  már  nagyon hiányzik  a  zenélés.  Ha nem okoz nehézséget  eljátszani  néhány dalt,  akkor  biztos
lehetsz abban, hogy meggyógyultál.

Visszatekintés:
A 2019-es hírlevélben örömmel számoltam be arról, hogy a 6. Tárogatós Világtalálkozó előkészítő
munkálataival  jól  haladunk,  és  2020-ban egy sikeres  világtalálkozót  fogunk majd  tartani.  Február
végére már  csak néhány pontosítás  maradt  hátra,  és  úgy terveztem,  hogy áprilisban a jelentkezési
lapokkal együtt a kész forgatókönyvet is mellékelni tudom számotokra. 
Márciusban  nagyon  hirtelen  történt  a  megtorpanás.  Az  egyre  szigorúbb  intézkedések  után  úgy
gondoltam,  hogy  a  járvány  hamarosan  lecseng,  és  májusban  lassan  visszatér  minden  a  régi
kerékvágásba. Április végén nem lehetett tovább halogatni a döntést. A 6. Tárogatós Világtalálkozó
rendezvény  időpontját  egy  évvel  későbbre,  2021-re  módosítottuk.  Az  értesítő  levelet  minden
Magyarországon és a külföldi országokban élő tárogatós részére elküldtük. Az első visszajelzések a
legtávolabb élő tárogatósoktól – USA, Ausztrália – érkeztek meg, és nagyon örültek annak, hogy nem
töröltük a világtalálkozót, hanem csak egy évvel elhalasztottuk!

2020-ban két eseményre különösen ráirányult a figyelem. A  Rákóczi Év programjai az elmúlt évről
egészen október végéig áthúzódtak. A másik fontos esemény a trianoni tragédia 100 éves évfordulója
volt, amire a Nemzeti Összetartozás Éve-ként emlékeztünk. Ez az évforduló különösen okot adott arra,
hogy Magyarország minden vidékén megszólaljanak a tragédiát elsirató dallamok. A megemlékezések
nagyon  szerényre  sikerültek,  és  a  tárogatók  is  csak  kevés  településen  emlékeztek  a  gyászos
évfordulóra.
Néhány tárogatósról tudok, hogy közreműködtek egy –egy megemlékezésen, koszorúzáson, de sajnos
a járvány miatt  csak kevés helyen igényelték a szervezők az élő  zenét. Amit biztosan tudok, hogy
június 4-én, Sátoraljaújhelyen, a Magyar Kálvárián, a harangzúgás után 100 percen keresztül tárogatón
szólaltak meg az emlékező dallamok.  

A nyáron megrendezésre került programok reményt adtak arra, hogy ősszel, ha nem is úgy, mint a
korábbi években, de a biztonsági szabályokat betartva egyre jobban visszatérhet a megszokott élet.
Kisebb  regionális  találkozókra  is  sor  került.  A Hortobágyon,  Felvidéken,  Fóton….   találkoztak  a
tárogatósok,  hangversenyeket adtak, közösen zenéltek. A tárogatós rendezvények sorából kiemelkedik
Kiss Gy. László hangversenye, amit még sikerült az újabb szigorú rendszabályok előtt megrendezni.
A bizakodás, hogy őszre visszatér a megszokott élet, csak remény maradt. Megtapasztaltuk, hogy a
második hullám még erősebben korlátozott minden rendezvényt, és a kulturális intézmények is mind
bezártak.  A  korábban  egyeztetett  rendezvényeket  egymás  után  mondták  le.  Az  elkezdett  és
folyamatban lévő  programok, hangversenyek szerencsés esetben a következő  évben kerülnek majd
megrendezésre. 



A  „remény  hal  meg  utoljára”- szoktuk  mondani!  Arra  biztatok  minden  tárogatóst,  hogy  bátran
tervezzünk, gyakoroljunk, tanuljunk olyan darabokat, dalokat is, amelyekre korábban nem jutott elég
idő, kitartás, türelem. 
Az internetes üzenetekből, telefonhívásokból tudom, hogy sokan közületek rendszeresen gyakorolnak,
még akkor is, ha tudják, hogy a közeli hónapokban nem sok lehetőség lesz arra, hogy közönség előtt
mutassák  be  tudásukat.  A  rendszeres  munkára,  gyakorlásra  egy  muzsikusnak,  zenésznek  mindig
szüksége van. A karácsonyi ünnepkörben szeretteitek körében szólaljanak meg a közismert karácsonyi
dalok. Ha azt szeretnétek, hogy ez egy szép zenei élmény legyen, akkor érdemes már egy héttel előtte
rászánni az időt a gyakorlásra, felkészülésre.

A 2020-ban elkezdett és folyamatban lévő dolgok közül csak néhányat emelnék ki:
- a 6. Tárogatós Világtalálkozó előkészítése, a szervezés folytatása, az anyagi háttér biztosítása

és minden ezzel kapcsolatos teendő ellátása
- a  tárogató  hungarikum címének  további  gondozása,  kapcsolattartás  mindazon  szervekkel,

szervezetekkel, akik sok esetben nélkülünk akarnak rólunk dönteni
- A  folyamatos  munkák  sorába  tartozik  Lukács  Ágnes  szerteágazó  tevékenysége.  Hol  régi

relikviák után kutat, hol pedig olyan információkra talál, amelyek tovább erősítik a tárogató
történeti múltját és jó hírnevét.

- A határon innen és túli iskolákban folyó pedagógiai program az anyagi lehetőségektől függően
és a covid-19 járvány korlátozó intézkedései miatt akadozva, de tovább folytatódik.

- A világtalálkozóra kották és CD felvételek elkészítése folyamatosan történik.
- A tárogatósok és az érdeklődők részére nyújtott segítő szolgálat egész évben igénybe vehető. 

Kedves Tárogatósok! 
Szomorú kötelességemnek  is  eleget  kell,  hogy tegyek,  mert  néhány társunktól  ebben az  évben is
búcsúznunk kellett. 
Tragikusan,  motorbalesetben  halt  meg  Koncz  Ferenc  képviselő,  Szerencs  Város  korábbi
polgármestere,  aki  minden  alkalommal  örömmel  fogadott,  és  köszöntött  bennünket  Szerencsen.
Temetésén három tárogatós szólaltatta meg a búcsúzó dallamokat.
A  covid-19  járvány  áldozata  lett  egyik  nagy  tudású  népzenész  tárogatós  társunk,  Dsupin  Pál.  A
temetésen az öt tárogatóson kívül, még  hat dudás és kb. húsz furulyás búcsúzott tőle. 
A Balatonfelvidék egyik ismert és közkedvelt tárogatósa Fódi Tibor volt. A búcsúzó dallamok az Ő
temetésén is tárogatón szólaltak meg.
A  Székely  tárogatósok  közül  Oláh  Andor  társunktól  kellett  elbúcsúzni.  Andor  szerénysége,  a
tárogatóhoz és a társakhoz való ragaszkodása minden találkozón hiányozni fog.
Nyugodjanak békében, emléküket a tárogatósok családjában örökre megőrizzük!

Fontos: 6. Tárogatós Világtalálkozó 2021. július 7, 8, 9, 10, 11.                     
Helyszín: Vaja, Vay Ádám Kastélymúzeum
                    (A szállást és étkezést az egyesület szervezi!)

A Rákóczi Tárogató Egyesület vezetősége nevében               ősége nevében               ő

Áldott Karácsonyt és Békés Boldog Új Évet Kívánok!
                                                                              
Vaja, 2020. december 15.
                                                                                                                    Nagy Csaba
                                                                            
Mellékelve küldöm a 2021. évre szóló tagdíj befizetéséhez szükséges csekket.
Banki átutalás esetén a számlaszám: 68800109-10003736-00000000
Név: Rákóczi Tárogató Egyesület
A tagdíj összege: felnőtt:1500Ft/év, diák, nyugdíjas:500Ft/év
Befizetési határidő: január 31.
2021 évben is lesz lehetőséged az adó 1%ról rendelkezni, segítsd az egyesületünket!
A következő adatokra lesz szükséged:
Név: Rákóczi Tárogató Egyesület adószám: 19210173-1-15


