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Kedves Tárogatós Barátaim! 
 
Örömmel tájékoztatlak benneteket, hogy az Országos Tárogatós Találkozó szervezése 
folyamatosan halad előre. A programokkal kapcsolatos egyeztetések megtörténtek, már 
csak kisebb változások fordulhatnak elő, olyan dolgok, amire előre nem lehet számítani. 
 
Ebben az évben két fontos évfordulóra is ráirányul majd a figyelem. Egyrészt a              
25. Országos Tárogatós Találkozó megrendezésére kerül sor, másrészt pedig 30 éves a 
Rákóczi Tárogató Egyesület. 
A tárogató is megérdemli a kiemelt ünneplést, hiszen a két tárogatókészítő mester - 
Schunda Vencel József és Stowasser János - 125 évvel ezelőtt jegyeztette be a szabadalmi 
hivatalban a tárogatók  megszületését. 
 
Kedves Tárogatósok! 
 
Szeretnék biztatni minden tárogatóst, hogy erre a kiemelt évfordulós találkozóra 
minél többen gyertek el! Mi olyanok vagyunk, mint egy nagy család, ahová örömmel 
várják és visszavárják a ritkán látott tárogatósokat is. A mostani kerek évforduló adjon 
okot arra, hogy ismét találkozzatok régen látott, hallott zenésztársaitokkal.  
 
Végre elmúltak a korlátozó intézkedések, szabadabban közlekedhetünk, de ettől 
függetlenül az egészségügyi szabályokat igyekszünk majd betartani. /Kellő mennyiségű 
és jó minőségű védőitalról is gondoskodni fogunk!/ 
 
Szerencsen a szálláskörülmények jó irányba változtak! A szállodában és a kollégium 
főépületében minden szobához tartozik fürdőszoba és WC. A jelentkezési lapon külön 
jelzem a négy szálláslehetőséget. A felújításnak nagyon örülök, de a szobák árai – amit 
központilag határoztak meg - ehhez igazodtak.  
Az étkezést a kollégium étkezdéjében – a szokott helyen oldjuk meg – biztos vagyok 
benne, hogy most sem fogunk csalódni a minőségben és a mennyiségben. 
 
A találkozó programját úgy igyekeztem összeállítani, hogy az minél változatosabb legyen, 
és adjon áttekintést az elmúlt 25 év eredményeiről.  Kapjon minden résztvevő olyan zenei 
élményt, szakmai segítséget, amit majd az otthoni munkában hasznosítani tud.  

 
Sok szeretettel hívlak és várlak benneteket Szerencsre, a Rákóczi Várba! 

  
2022. 04. 28.                               Üdvözlettel:       
                                                                                 Nagy Csaba 
Ui: Arra kérlek benneteket, hogy a megnyitón alkalomhoz illő öltözetben vegyetek részt! 
Ismételjétek át a kuruc dalokat, énekelni fogjuk a Fordulj kedves lovam, Krasznahorka 
büszke vára dalokat és a Székely himnuszt. 
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