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      Tárogatós Hírlevél

Kedves Tárogatós Barátaim!

Adventben, a várakozás időszakában vagyunk. ,,…Aki valóban tud várni, abban megszületik az a 
mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, mint amire vár.” 
írta Pilinszky János.
Mi, tárogatósok, egyénileg és családunk körében sokféle dologra várakozunk, vágyunk. Leginkább 
arra, hogy egészségesek legyünk, hogy terveinket sikerüljön megvalósítani, és arra, hogy ez az áldatlan 
állapot, ami a mindennapjainkra rátelepszik, karácsonyi megbékéléssel érjen véget. Adja Isten, hogy 
így legyen!

A 2023-as esztendő felé közeledve érdemes egy kicsit megállni, visszatekinteni, hogy ebben az évben a 
tárogatósok nagy családjában milyen eseményeket, rendezvényeket sikerült megvalósítani. 

A 2022-es évhez kacsolódó rendezvények, események:
Országos Tárogatós Találkozó 2022
Az évente megrendezésre kerülő országos találkozók közül kiemelkedett az idei rendezvény, hiszen a 
25. Országos Tárogatós Találkozó megrendezésére került sor, és egyben egyesületünk fennállásának  
30 éves évfordulóját is ünnepeltük.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az ünnepélyes megnyitón Dr. Kövér László, a Magyar 
Országgyűlés elnöke, Dr. Koncz Zsófia,Zsófia,Zsófia országgyűlési képviselő, miniszter helyettes, Bánné Dr. Gál 
Boglárka,Boglárka,Boglárka BAZ megye elnöke, Nyíri Tibor,Nyíri Tibor,Nyíri Tibor Szerencs város polgármestere őszinte szeretettel és 
nagyrabecsüléssel köszöntötték a tárogatósokat, és méltatták az eddig elért eredményeinket.
A megnyitón ősbemutatókén szólaltak meg kortárszenei darabok Kiss Gy László, Nagy Csaba és Szabó 
Sándor előadásában. A fiatal népzenész tárogatósok pedig Blaskó Csaba vezetésével egy nagyon 
sikeres hangversenyt tartottak.
A Rákóczi szabadságharc időszakának eseményeit Dr. Mészáros Kálmán történész idézte meg, akit 
ezúttal tiszteletbeli tárogatóssá fogadtunk. A délutáni programok a tervezett sorrendben zajlottak. A sorrendben zajlottak. A sorrend
tárogatósok számára fontos esemény, amikor a hangszerész mesterek bemutatják a legújabb 
hangszereiket. Megismerkedhettünk Csehovics Gábor új építésű tárogatójával, Szabolcsi Miklós
hangszereivel, és híreket kaptunk Gregus Pál, Agócs Sándor és Tóth József tárogatókészítő 
mesterekről. A Grúber János és Szunyi Sándor által készült fúvókákat pedig most is érdeklődve 
próbálgatták a tárogatósok. 

Az esti hangverseny az ünneplés jegyében zajlott. Kiss Gy. László, Dr. Krajnyák István és a Gregus 
együttesegyüttese Szabó Sándor vezetésével egy olyan meglepetés műsort állítottak össze, amely köszöntötte 
Nagy Csaba elnököt, és természetesen minden jelenlévő tárogatóst és az érdeklődő szerencsi 
közönséget. A hangversenyt követően a sok szeretettel és gondoskodással előkészített várudvarbanal előkészített várudvarbanal előkészített vár
különleges tortával és nemes italokkal ünnepeltük meg a 25. Országos Tárogatós Találkozót és 
egyesületünk 30 éves évfordulóját. Az esti jó hangulatban előkerültek a tárogatók, és az önfeledt vidám 
ünneplésnek csak az éjféli búcsúdal jelezte a befejezését.

A további napok programjaiból fontos kiemelni a tárogatósok egyéni bemutatóját, hiszen minden 
tárogatós kíváncsi társai hangszeres tudására, fejlődésére. Nagy örömünkre szolgált, hogy a fiatal 
tárogatósok jó irányba haladnak, és egyre magasabb szintre emelik a tárogatózás mércéjét.



Erdő Zoltán előadását, bemutatóját nagy érdeklődéssel várták a tárogatósok, hiszen a TV, rádió interjúk 
után sokan voltak kíváncsiak arra, hogy a Tárogató Intézet megvalósítása hol tart, hogyan és milyen 
körülmények között fog működni.  Bizakodva várjuk a tárogatós oktatási program elindulását.

Minden országos találkozónak fontos eseménye, amikor egy történelmi helyszínen hangversenyt adunk. 
A délutáni kiránduló hangversenyünket Borsiba szerveztük. Nekünk, tárogatósoknak fontos ez a 
helyszín, hiszen itt minden II. Rákóczi Ferenc fejedelemről és a történelmi időkről mesél. A kiállítás 
megtekintése után, a kastély udvarán került sor a tárogató hangversenyre. Minden tárogatós büszke 
lehet magára, hiszen egy nagyon jó hangulatú és dicséretes színvonalú hangversenyt hallott a lelkes 
közönség. Külön köszönettel tartozunk a Borsiban élő magyaroknak, akik nagy szeretettel fogadtak 
bennünket, és finom süteményeket készítettek tiszteletünkre.
Az esti hangversenyünk helyszínén, Erdőbényén, a Református templomban is lelkes közönség fogadta 
a tárogatósokat. Egy jó hangulatú hangversennyel igyekeztünk megszolgálni azt a szeretetet, 
gondoskodást, amit a település elöljáróitól és a gyülekezet tagjaitól kaptunk. Köszönet azoknak a 
tárogatósoknak, akik a finom és bőséges vacsora után vállalták a toronyzenét.

Már hagyomány, hogy a tárogatós találkozók alkalmával vasárnap délelőtt az istentiszteletre érkező 
gyülekezeti tagokat tárogatózene köszönti. Ez a szolgálat évek óta mindenki számára örömet jelent. 
A délelőtti program keretében a vár udvarán egy különleges zenei élményben volt része a 
tárogatósoknak. Ring István tárogatós társunk a verklijével egy rögtönzött hangversenyt tartott. 
Köszönjük a színes énekes, verklis, tárogatós bemutatót!
A tárogató akkor kapja meg az egyik legnagyobb elismerést, amikor egy zenekarban a prímás szerepét 
látja el. Két kiváló tárogatós prímást hallhattunk. Zágoni Mihály a Szatmárnémetiből érkezett 
együttesnek, Boncsér Gábor pedig a Számadó együttesnek a vezetője. A nagyszerű tárogatósokat és a 
kísérő zenészeket nagy örömmel és elismeréssel hallgatták a találkozó résztvevői.                           
Szabó Sándor összefoglaló és méltató gondolatai után hagyományosan a Szózat eléneklésével zártuk a 
25. Országos Tárogatós Találkozót.
Kívánom, hogy az elkövetkező években is az országos tárogatós találkozók adjanak adjanak ad minden tárogatós 
számára nagyszerű zenei élményeket és szakmai töltődést.

Az év közben történt eseményekről, hangversenyekről az elküldött értesítések alapján és az interneten 
megjelent információkat figyelembe véve tudok beszámolni. 

Amiről híreket kaptam, és örömmel számolok be róla:
1, Regionális találkozók alkalmával kisebb-nagyobb létszámban találkoztak a tárogatósok. Ezek az 
alkalmak egy közös kirándulás keretében, együtt zenélés céljával valósultak meg, melyeknek fontos 
része volt a közösen adott hangverseny is. /Szajk, Zselic, Felvidék, Erdély és Délvidék települései/
Olyan rendezvényről is hírt kaptunk, ahol a tárogatósok egy-egy emlékhely avatásán működtek közre. 
Abdán-Zrínyi Miklós, Szekszárdon-Béri Balogh Ádám emléktábláját avatták fel.
2, Önálló nagy tárogató hangversenyt adott Kiss Gy. László az Óbudai Társaskörben, Erdő Zoltán a 
Szent István Bazilikában. Ezek a hangversenyek nagyon fontosak, hiszen így is bizonyítani tudjuk, 
hogy a tárogató nem csak a népzenében, hanem a klasszikus zenében is az őt megillető helyre került.
3, A reform tárogató 125 éves évfordulójáról sok helyszínen és alkalommal sikerült megemlékezni. A 
beszámolók tanulsága szerint kb. 250 olyan rendezvényre került sor, ahol a tárogatósok Borsitól –
Kaposvárig, Kecskeméttől – Kőrösmezőn át – Munkácsig mutatták be nemzeti hangszerünket. A 
történelmi részeken – Felvidéken, Kárpátalján, Erdélyben, Partiumban, Délvidéken – élő társaink pedig 
a saját vidékükön népszerűsítették a tárogatót, gyakran magyarországi közreműködőkkel együtt.
4, A külföldi országok közül elsősorban Európa országaiba jutottak el a tárogatósok, de különleges 
helyszíneken pl. Kínában, Vietnámban is sikerült népszerűsíteni a hangszert.
5, Fontos az is, hogy zenei szakemberek, alkalmanként politikusok értesüljenek a tárogatóval 
kapcsolatos kiemelt eseményekről, és lehetőség szerint személyesen is részesei legyenek a 
rendezvényeknek. Ebben az évben Dr. Nagy István miniszter úr, V. Németh Zsolt miniszteri biztos
három olyan rendezvényen is jelen voltak, amikor büszkék lehettek arra, hogy a tárogató a 
hungarikumok egyik büszkesége.
6, A tárogató nemzetközi sikeréhez azok a versenyeredmények is hozzájárultak, amelyeket Terék József
társunk ért el. Zenei világversenyek egész sorozatát nyerte el.



7, Nehéz feladat lenne felsorolni mindazokat a szerepléseket, amelyekre évközben kaptak felkérést a 
tárogatósok. Továbbra is törekedjünk arra, hogy szép tárogatójátékkal becsüljük meg a közönséget.
8, A tárogató archívum Lukács Ágnes társunknak köszönhetően tovább gyarapodott.  Ágnes arról sem 
feledkezett meg, hogy halottak napján, Schunda Vencel József sírjára is virágok és mécsesek
kerüljenek.  Stowasser János sírjáról a hozzátartozók gondoskodtStowasser János sírjáról a hozzátartozók gondoskodtStowasser János sír ak.
9, A tárogató és fúvókakészítők ebben az évben is bebizonyították, hogy számukra fontos, hogy jó 
minőségű és alkalmanként különleges hangszerek is készüljenek. Munkájukat figyelemmel kísérjük, és 
igyekszünk segítséget nyújtani abban, hogy a tárogatók intonációs tisztasága megfelelő legyen.
10, Ebben az évben a kerek évfordulók tiszteletére - 25 év, 125 év - a tárogató történetét bemutató 
animációs kisfilm is elkészült. Sokfelé eljutott a film, ilyen módon is népszerűsítjük a tárogatót.
11, Egy zenei bemutatónak, hangversenynek fontos elismerését jelenti, amikor a közönség lelkesen
tapsolva köszönti az előadót. Az elismerés kinyilvánításának egy másik módja, amikor társadalmi 
szervezetek, állami intézmények elismerő címet adományoznak. Ebben az évben Nagy Csaba elnök 
Liszt Ferenc-díjban részesült, Erdő Zoltán Borsod-Abaúj-Zemplén megye díját, - Erdélyi Magyar
Örökség elismerést kapott, Terék József  zsef  zsef pedig Ex Libris díjban részesült.
12, A külföldi országokban élő tárogatósokkal folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Minden fontosabb 
eseményről tájékoztatást küldünk nekik, ők is beszámolnak a hangversenyeikről, szakmai fejlődésükről
és a tárogatós barátságok ápolásáról.
13, A Rákóczi Tárogató Egyesület civil szervezet, így ahhoz, hogy működni tudjon, szükség van azokra 
a segítőkre, támogatókra, akik jó szívvel járulnak hozzá egyesületi programok sikeréhez. 
Szabó Sándor segítsége nélkül nem jutnánk hozzá a fornetti támogatásához. Köszönjük a Gregus 
együttes tagjainak a zenei közreműködéseket. A tárogatós események rögzítését, archiválását Molnár 
Lászlónak és Gombos Leventének köszönhetjük. A találkozó nemes italait tárogatós társaink 
biztosították számunkra. Szerencs városa a Polgármester Úr vezetésével, mindenben segítője, 
támogatója volt az országos találkozónak.  Minden segítőnknek, támogatónak köszönjük a munkáját!

Kedves Tárogatósok!

A 25. Országos Tárogatós Találkozón elhangzott értékelések azt bizonyítják, hogy eredményes volt az
eddig megtett út. Az utánunk következő fiatal tárogatós nemzedék legyen büszke az elért 
eredményekre, és azokra építkezve érjenek el további sikereket. 

Fontos: 26. Országos Tárogatós Találkozó 2023. június 23, 24, 25. 
Helyszín: Szerencs, Rákóczi Vár

A Rákóczi Tárogató Egyesület vezetősége nevében 

Áldott Karácsonyt és Békés Boldog Új Évet Kívánok!

Vaja, 2022. december 15. Nagy Csaba

Mellékelve küldöm a 2023. évre szóló tagdíj befizetéséhez szükséges csekket.

A tagdíj összege: felnőtt:1500Ft/év, diák, nyugdíjas: 500Ft/év
Befizetési határidő: január 31.
/ Ha támogatni szeretnéd az egyesületet, akkor ezen a csekken azt is átutalhatod. /
A megjegyzés rovatban jelezd: tagdíj és támogatás

Banki átutalás esetén a számlaszám: 68800109-10003736
Név: Rákóczi Tárogató Egyesület
A megjegyzés rovatba írd oda a nevedet!

2023 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


