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3. sámú Szakmai Besámoló

A "Muzsikál azErdő Alapíwány közösségfejlesztő programja a palóc hagyományok ápolása és a Mátra

értékeinek megőrzése céljából" című EFOP pályázat a harmadik mérföldkövéhez ért (2018.05.01,-

2019.04.30.). Az Alapítvány célja a környezettudatos környezeti kultúra terjesztése, a zenei kultúra és

egyéb művészeti ágak népszerűsítése, az erdő és a természet védelme, a helyi közösségek erősítése

az előzetes elképzelésnek megfelelően halad.

Programjainkkal hozzájárulunk a helyi kisközösségek létrehozásához, aktivitásuk

fejlesztéséhez, az önkéntességre való hajlandóság és a társadalmi felelősségvállalás erősítéséhez.
A harmadik mérföldkő keretein belül 33 rendezvény va]ósult meg, melyen összesen 2748 fő vett

részt.

Helyi társadalom fejlesztése a generációk közötti kapcsolatok megerősítésével: az

AlapíWányunk működése erősen kötődik Szurdokpüspöki községhez, A működés helyéül szolgáló

irodánk ezen a telepúlésen található. A projektben a helyi iskolás korú fiatalokkal a helyi értékeket
gyűjtjük, a hagyományok megörökítjük, helyi értékek iránti fogékonyságukat erősítjük. Ezt a

tevékenységet az Alapítvány által szervezett módon a helyi közösség időskorú tagjai körében végzik.

Tevékenységek: Az Alapíwány jelen projekt keretében a felhívás szerinti csoportosítás alapján az

a lá bbi progra melemek meg,ua lósítását végezte el.

A helyi ldősek Klubjával szervezett délutáni programok. A létrejött két kisközösség

működtetése Szurdokpüspöki településen a generációk közötti kapcsolat erősítését célzó

programelemhez kapcsolódóan. A két kisközösség a szurdokpüspöki iskolások és szurdokpüspöki

nyugdíjasok egy-egy csoportja. A program alkalmával a bevont fiatalok és idősek a Mátrára és a palóc

kultúrára jellemző értékek, örökségek syűjtését közösen végzik.

Rendezvényeink lehetőséget biztosítanak a helyi közösség építéséhez, fejlődéséhez.

Színvonalas ku]turális feltöltődés mel]ett felhívják a figyelmet a környezetvédelem és a fenntartható

életforma, a helyi értékek, helyi hagyományok valamint a család fontosságára.

,,A' tevékenységcsoport

'l. A projekt tevékenysfuet bemutiató generációk közötti együttmúködést, kapcsolattartást,
kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása

Kér.luk. adlanak részletes ieírást a fenti tevékenység 1eíen rnéföidkóben történó megvalósulásáról és
eiért céiokról. pi. rövid ismertetó megvalósított prolekteseményekrói (program, esemény, rendezvény).
Amennyiben nem vaiósult meg a tevékenység jelen mérföldkőben, kérjúk, túntessék fel itl a leírásban.

1. Projektesemény neve, tipusa: Szurdokpüspöki- közösségteremtés, hagyományápolás
a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti egyúttműköclést, kapcsoiattartást.
kommunikációt tárnogato esemányek szervezése. lebonyolitása

Elszárnoln i kívánt konta ktusszám: 37
ldőpontja : 20í 8.05. 1 0,
Részt vett: 2 kisközösség

Szurdokpüspöki nyugdíjasok csoportla
Szurdokpuspöki iskoiások csoportja
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A Szurdokpüspöki lskola 5. és 6. osáályos tanulóinak csoportjával Szurdokpüspöki
hagyományainak megismerése céüából látogatást szerveáünk a Szurdokpüspöki ldősek

célja: a hagyományok megismerése, gyújtése, interaktív gyakorlása. AzKlubjában,. A
az idősebbek megtianították a gyermekeket a hímzés alapjaira. Minden gyermek egy

palóc mintájú könyvjelzót hímzett, hagyományos palóc színekkel. (piros, kék) Közben
készült a "szurdokpüspöki ganca" a konyhában; kóstolást követően, a recep$ét leírva is hazavihette
minden részfuevő. Natúr, turós és sült hagymás vezióban is készültek. A beszélgetés témája a
hímzés, fózés mellett elsósoóan a púnkösdi szokásokat érintette.

2. Projektesemény neve, típusa: Szurdokpüspöki- kozösségteremtés, hagyományápolás
a projekt tevékenységet bemutató generáciok közötti együttműködést, kapcsolattartást,
kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása

Elszámolni kivánt kontaktusszám: 18
ldőpontja: 201 8,05.31.
Részt vett: 2 kisközösség

Szurdokpüspöki nyugd íjasok csoportja
Szu rdokpüspöki iskolások csoportja

A SzurdokpüspökiÁftaÉnos lskola 5. és 6. osáályos tanulóinak csoportjávalSzurdokpüspöki
hagyományainak gytJjtése, megismerése céljából látogatást szerveáünk a Szurdolgüspöki ldósek
Klubjában. A tevékenység cé|ja: a hagyományok megismerése, gyújtése, interaktív gyakorlása.
Szurdokpúspöki egyik jellemző hagyománya a libatartás. A "régi" iskola területén jelenleg is tiartanak
libákat. Látogatásunk alkalmával megetették/itatták öket a gyermekek. Beszélgettünk libaterelésről, a
faluban minden évben megrendezésre kertiló libafesáiválról, annak hagyományairól. (pl.:
libaszépségverseny) Kóstoltunk libazsíros kenyeret ftiss zöldségekkel. Mivel a régi iskola teri]letén
voltunk, megismertettük a gyermekekkel, milyen játékokat játszottrak azelőző generációk az
iskolaudvaron. Nagy sikert aratott a gyermekek körében a számukra ismeretlen ugróiskola,
a"gumizás" valamit a hercegnö, lovag és a sárkány nevezetü játék. Hatalmas élvezettel vetették bele
magukat a mozgalmas játékokba. Megdöbbenésükröladtak hangot, mennyire jókat lehet játszani
különösebb eszközök nélkül. Elóre jelezték, hogy bár jövóre már idósebbek lesznek, továbbra is
szeretnének részt venni a programba.

3, Projektesemény neve, típusa: Szurdokpuspóki- kozösségteremtés. hagyományápolás
a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti egyúttműkódést, kapcsolattartást,
kommunikáciöt támogató esen,lények szervezése. lebonyolítása

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 32
ldópontja: 201 8"1 0.1 8.
Részt vett: 2 kisközösség

Szurdokpüspöki nyugd íjasok csoportja
Szu rdokpúspöki iskolások csoportja

A Szurdokpüspöki Altalános lskola 5, és 6. osáályos tanulóinak csoportjával Szurdokpüspöki
hagyományainak gyújtése, megismerése céljából látogatást szerveáünk a Szurdokpüspöki ldösek
Klubjában. A tevékenység célja: a hagyományok megismerése, gyújtése, interaktív gyakorlása. A
látogatás nagyon sikeres volt. Az idósek birsalma kompóttal, sült sütőtökkel és kis üveges
szilvalekvárralvárták a gyermekeket. Elmesélték milyen feladatok hárultak rájuk gyermekként ősszela
szüreten, disznóvágáson. Hogyan tárolék, illetve készítették eló télire a húst (sózás, f0stölés) Hogyan
aszaltak gyümölcsöket. A hútö helyett a kút vagy a verem milyen nagy szerepet játszott a
hétköznapokban. A gyerekek felcímkéáék, díszítették a szilvalekváros üvegeket, melyet hazavihettek
ajándékba szüleiknek, testvéreiknek. Közben megosztották egymással a rfui idök játékait és a mai
szabadidős tevékenységeket.

4. Projektesemény neve, típusa: Szurdokpüspöki- közösségteremtés, hagyományápolás
a projekt tevékenyséEet bemutató generáctók közötti együttműkódést, kapcsolattartást,
kommunikációt támogato események szervezése lebonyolítása
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Elsámolni kívánt konta
ldőprntja: 201 8.1 í.1 5.
Résá vett: 2 ki

[ 11lttliI ítl( )l i)li:|.^}( )K
11l\l\/ í i till,ttA uídokpüspöki nyugdíjasok csoportja

urdokpüspöki iskolások csoportja

A SzurdokpüspökiAnralános lskola 5. és 6. osztályos tanulóinak csoportjával Szurdokpüspöki
hagyományainak gyújtése, megismerése céljából látogatást szerveáünk a Szurdokpüspöki
ldösek Klubjában. A tevékenység célja: a hagyományok megismerése, gyújtése, interaktlv
gyakorlása. A látogatás az ldósek Klubjában rendkívüljól sikertilt. Az idösek házilag készített
libazsíros falatokkal várták a gyermekeket, Márton-napi hagyományként. Elénekelték a
Szurdokpüspöki hagyományos Márton-napi népdalát. Az idósek egyik kedvenc gyermekkori
játékukkal, a MALOM játékkal ismertették m€ az iskolásokat. Hagyományosan a bábukat
különböző bab termés helyettesítette. Kis csoportokban egymás ellen játszottak az idősek és
gyermekek. Az idósek felelevenítették fiatalkori emlékeiket, élményeket, melyen a gyermekek
is jókat derültek. Megegyeáek egymással, hogy következó találkozásokon is folytatják a
játékot.

5. Projektesemény neve, tipusa: Szurdokpüspöki- közósségteremtés. hagyományápo|ás
a projekt tevékenységet bemutató generációk kózótti együttműködást, kapcsolattartást,
kommunikaciót támogató események szervezése, lebonyolítása

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 35
ldőpon§a: 2g18.12.12.
Résá vett: 2 kisközösség

Szurdokpüspöki nyu gd íjasok csoportla
Szurdokpúspöki iskolások csoportja

A SzurdokpüspökiAltalános lskola 5. és 6. osáályos tanulóinak csoportjávalSzurdokpüspöki
hagyományainak gyűjtése, megismerése céljábol látogatást szerveátjnk a Szurdokpüspöki ldósek
Klubjában. A tevékenység élja: a hagyományok megismerése, gyújtése, interaktív gyakorlása. A
Szurdokpüspöki ldősek Klubjában tett látogatás ismét jó! sikerijlt. Az idősek elmesélték, hogy zajlott a
hagyományos adventi készülödés, milyen ételeket ettek- Akkoriban nem volt ajándékozás, maximum
díszes papírba qsomagolt dió, a jómóclúak csokit is kaptak. Elénekelték a fontosabb templomi
énekeket, melyeket meg is tranítottak a gyerekeknek. Ujabb játékot próbáltak ki együtt, hiszen a múlt
alkalommalfelmeriilt, hogy a dominó is nagy népszerúségnek örvendett az idösek gyerekkorában. A
gyerekek és idősek nagy lelkesedéssel játszottak egymással,

6. Projektesemény neve, tipusa: Szurdokpüspöki- közósségteremtés, hagyományápolás
a projekt tevékenységet bemutató generációk kozötti együttműködést, kapcsolattartási,
kommunikáciot támogató esemányek szervezése, lebonyolítása

Elszámoln i kívánt konta ktusszám: 27
ldópontja: 201 9.01 .31 .

Részt vett: 2 kisközösség
Szurdokpüspöki nyugdíjasok csoportja
Szurdokpüspöki iskolások csoportja

Látogatás a Szurdokpüspöki ldósek Klubjában a SzurdokpüspökiÁftralános lskola 6. osztályos
tanulóival. Téma: téli munkálatok, mint disznóvágás, hólapátotás, szakalytó készítés, cirokseprű
készíés, fonás, szövés, kukoricafosztás,gallyazás, télijátékok. Nagyon jó hangulatban meséltek az
idősek a tevékenysfuekrőt. A gyerekek PET palackból malacokat készítettek, miközben élményeket
osáottak meg egymással a generációk a disznóvágásról. Sokban nem változott az elmúlt évek során,
egy-két technikai fejlődést( pl.: pezseló) kivéve. Az alkalmon frissen sütött tepertöt is megkóstolták a
gyerekek. Az elkészült PET malacok egy részét az idöseknek ajándékoáák emlékbe a jó hangulatú
találkozásért.

7. Projektesemény neve, típusa: Szurdokpüspöki - közösségteremtés, hagyományápo|ás

Eúrlpl,Ueo 
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a projekt tevéke bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást,
kommunikációt ató események szervezése, lebonyolítása

l"§{§|d!fii||lti kiv ktusszám: 30
o2.2a.

2 kisközösség
Szurdokpüspöki nyugd íjasok csoporlja
Szurdokpüspöki iskolások csoportja

A SzurdokpüspökiÁftaÉnos lskola 5. és 6. osáályos tianu]óinak csoportjávalSzurdokpüspöki
hagyományainak gyújtése, megismerése céljáMl látogatást szerveztünk a Szurdokpílspöki ldösek
Klubjában. A tevékenység célja: a hagyományok megismerése, gyújtése, interaktív gyakorlása. lsmét
nagy lelkesedéssel érkeztek a gyermekek, az idösek otthonába. Összehason|ították a rfui és a mai
farsangiszokásokat, történeteket meséítek egymásnak, sokat nevettek. Spontán közös énekléssel
kezdódött a találkozó, melyet az idósek kezdtek, de a gyerekek is bekapcsolódtak. Az otthonban múlt
héten, a gyerekek most hétvégén lesz farsang bál, melyre meghívták az idöseket is, hiszen farcang
alkalmával elöadással készülnek, jelmezbe öltözve. Most farsangi maszkokat készítettek, melynek egy
részét hazavitték, másik részét az idóseknek ajándékoáák, akik nagy örömmelfogadták. Bár a három
napos bálozás citeraszóval a múlté, ma is táncos mulatsággal ünnepeljük a farsangot.
Szurdokpüspökiben nincs télúzó hagyomány, mint Mohácson, de szívesen elmélkedtek erról is mind a
gyerekek, mind az idösek.

,,C' tevékenységcsoport

1. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése,
illetve Iebonyolítása

Kérjúk, adjanak részletes leírást a fenti tevékenység jelen mérföldkóben történó megvalósulásáról és
elért célokról, pl. rövid ismertető megvalósított projekteseményekról (program, esemény, rendezvény).
Amennyiben nern valósu|t meg a tevékenység jelen rnérfóldkóben, kérjük, tüntessék fel itt a leírásban,

Projektesemény neve, tipusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő progi"amja a paloc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megórzése céljából - közösségi aktivitás erósitését célzó
események, programok és rendezvények szervezése. !lletve lebonyolítása - néptánc bemutató
ldőpontja, helyszíne: 201B"07,0,!. Tar-Fenyvespuszta
Elszámolni kívánt kontaktuss zám:. 7 9

A Maconkai Néptáncegyüttes palóc hagyományokat bemutató elöadása Tar-Fenyvespusztán
sikeresen megvalósult. Az együttes Nagy Adam vezetésével autentikus palóc népviseletben a helyi
népi hagyományokat elevenítette m€. A szabadban a füvön táncoló néptáncosok a népl hagyományt
a maga tradicionális kömyezetében mutatták be.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfelleszió programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőrzése céljából - közösségi aktivitás erósítését cé|zó
események, progranrok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - erdei koncert
ldőpontja, helyszíne: 2018.07,01, Tar_Fenyvespusáa
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 17 3

Pál lstván Szalonna és bandája koncert sikeresen megvalósult Tar-Fenyvespusztán. A népzenei
koncert a Kárpát-medence hangszeres népzenei kincsébó| nyújtott válogatást. Az együttessel fellépett
Szerencsés Martina népdalénekes is. A közönség óriási szeretettel és érdeklödéssel fogadta a
múvészeket, akik visszatérö fellépöi a rendezvénynek. Az erdei koncert helyszín emelkedett
hangulatot biztosított a múvészek és a közönség számára egyaránt.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztó programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megózése céljából - közösségi aktivitás erösítését célzo
események, programok és rendezvények szervezése, iiletve lebonyolítása - teljesítmény túra
ldőpontja, helyszíne: 20í8,07,01. Tar-Fenyvespuszta
Elszámo|ni kívánt kontaktusszám: 59

Emberi Eóbrrások Minisztériuma
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rendézvény
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neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösséEfejlesztő programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőrzése céljából - közösségi aktivitás erősitését cétzó
esernények. programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - népi szinház
ldőpontja, helyszíne: 201 8.07.02. Mátraverebély-§zentkút
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 98

Bahorka Társulat "Ciframestersfuek" c. elöadása. |nteraktív folklórszínház, családi elóadás,
Mátraverebély- Szentkúton. A színházi elöadás a magyar népi hagyományokból merített, a népmesei
motívumokat, népdalokka! flizték össze, a zenei kíséret élőben szólalt m€. A kis történetek a
hagyományos népi mesterségeket, mint a cipész, szabó, kovács mutatta be. Az elóadás során a
közönséget folyamatosan bevonták a művészek, a jelenlévók részesei, sót aktív szereplói voltak az
előadásnak. A résztvevók nagyon jól szórakoztak, a gyermekek sok információhoz jutottak játékos
formában a népimestersfuekrö!, miközben felemeló közösségiélményhez jutottak.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Érdő Alapítvány közösségfejlesztó proEramla a paióc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek nregőrzése cé|.;ából - közös§égi aktivitás erósítését céizó
események. programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - kézműves foglalkozás
ldópontja, helyszíne : 2U 8.a7 .g2. Mátraverebély - Szentkút
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 99

Nagyné Márton Anikó kézmúves foglalkozása gyermekek, családok bevonásával. A helyi
hagyományok őzése, természetes anyagok feIhasználása. Közös együtt töltött idö megteremtése
kézmúveskedés közben. Hagyományos, egyszerú játékok készítése, a szülők, nagyszülók a
gyermekekkel együtt átéljék az alkotás és a játék örömét.

Projektesemény neve, tipusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány kózosségfe.llesztó programla a paloc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőrzése céljából - közösségi aktivitás erösítését célzó
események. programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolitása - erdei koncert
ldőpontja, helyszíne: 2O1 8.07 .02. Mátraverebély - Szentkút
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 1 20

Várallyay Róbert orgonamúvész koncertje Szentktiton a Nagybold€asszony Bazilikában sikeresen
megvalósult. A nemrfuiben felújított barokk múemlékorgona avatott múvész megszólattatásában a
jelenlévóknek mély lelki feltöltódést nyújtott. A koncert során közremúkfiött a múvész fia, Várallyay
Soma, aki zongoramúvész növendék. A nemzeti kegyhely templomának szépsége, hangulata a
történelmi idöket idéző orgonamuzsika feledhetetlen élmény nyújtott. A közönség lelkileg megtisztult a
koncert hallgatása közben.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Érdő Alapítvány közósségfejlesztó programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megörzése cé|,1ából - közösségi aktivitás erősítését célzo
események, programok ós rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - erdei séta
ldópontia, helyszíne : 2O1 8.a7 .a2. Mátraverebély - Szentkút
Elszámolni kivánt kontaktuss zám: 67

Prakfalvi Péter geológus vezetésével szakvezetéses sétán vehettek résá a látogatók a Szent László
Hasadékba.A szakvezetéses séta során a szentkúti szabadtéri oltártól a résztvevók vfuigsétáltak a
geológiai érdekességekkel tarkított ösvényen, megkeresték a legenda szerinti Szent László lovának
patanyomait. Elhangzottak geológiai, történelmi és néphagyományhoz kothetö ismeretek.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megózése céljábói - közösségi aktivitás erösítését célzó
események. programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - kézműves foglalkozás
ldőpontja, helyszíne: 2018.07.03. Mátraalmás
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Elszámolni kívánt

Nagyné Márton
, 'iifláfaakné§on.

fonás és karkötő készítés.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megózése céljából - kózósségi aktivitás erósítését célzó
események, programok és rendezvények szervezése, illetve iebonyolítása - erdei koncert
ldőpontja, helyszíne: 20í8.07.03. Mátraalmás
Elszámolni kívánt kontaktusszám: í60

Cimbaliband koncertje Danics Dóra vendégszereplésével MátraaImáson az erdeiszínpadon hatalmas
sikert aratott. A Cimbaliband Együttest a "Muzsikál az erdő" résztvevói régi ismerősként fogadják,
hiszen évek óta a rendezvény rendszeres fellépöi. A koncert során igazi "Cimbaliband hangulat'
alakult ki, elhangzott a "Muzsikál az erdö"4al is, a közönség átélte az együtt éneklés felszabadító
ézését.

Projektesemény neve, tipusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közósségfejlesztő programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megózése céljából - közösségiaktivitás erősítését célzó
események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolitása - kézműves foglalkozás
ldőpontja, helyszine: 2018.07.04. Szurdokpüspöki
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 69

Nagyné Márton Anikó népi kézmúves foglalkozást tartott természetes anyagok felhasználásával a
szurdokpüspöki pincesoron. A kézmúves foglalkozás lehetőséget biáosított a beszélgetésre, a
hagyományok órzésére azifiabb és az idósebb generácíó közöttikapcsolatépítésre.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfellesztő progranrja a palóc
hagyonrányok ápolása és a Mátra értékeinek megörzése céljából - közösségi aktivitás erösítését célzó
események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - kézműves foglalkozás
ldőpontja, helyszíne : 2U 8.a7 .a4. §zu rdokpüspöki
Elszámolni kívánt kontaktusszám:. 7 0

A kézmúves foglalkozás az A]mavirág Összefogás Szociális Egyesülettől Vamyú Rita vezetésével
Szurdokpüspöki község határában a történelmi pincesoron sikeresen megva!ósult. A gyermekek és
felnóttek a hagyományos kukoricacsutkábólkészült baMk e|készítését ismerték meg.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztó programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőrzése céljából - közösségi aktivitás erósítését célzó
események, programok és rendezvények szervezése, iiletve lebonyolítása - bábszínházi előadás
ldőpontja, he lyszíne : 201 8.a7 .04. §zu rdokpüspöki
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 80

Fabók Mancsi Bábszínházának elóadása a "A halhatatlanság orsága" címmel a szurdokpüspöki
pincesoron valósult m€. A magas színvonalú, rendkívül igényes előadása magávaI ragadtra a
közönséget, gyermekeket és felnótteket egyaránt. A magyar népmesét feldolgozó elöadása során,
többféle típusú báb, népzenei aláfestés és maga a szinész is megjelent Az eIöadás végén báb
bemutatóra kertilt sor, melynek során a jelenlévök megtudhatták a különbözó típusú bábok
múködtetésének rejtelmeit, betekinthettek a ku|isszák m€é.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdö Alapítvány közösségfellesztő programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megórzáse cé|jából - közösségi aktivitás erósítését célzó
események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - erdei koncert
ldópontja, helyszíne: 2018.07.04. Szurdokpüspöki
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 1 35

Szurdokpüspökiben a történelmi pincesoron Szalóki Á9i és zenésztásai - Csókás Zsolt gitár, Födő
Sándor ütóhangszerek- adtak gyermekkoncertet. A helyszínen gyermekek, szülók, nagyszülök, teljes
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családok élvezték a színvonalú koncertet, amely magyar költők megzenésített verseiből,
népdalokból, és Szalóki Á9i saját dalaiból állt. A múvésznö igazi varázslatot hozott, a
gyerrnekek aktívan €yütt megidéáék az esó kopogását, a ló patkójának hangját, és

' "',r,ninde?ts§y, számára is élvezetes volt.

neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a paloc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőrzése céljából - közösségi aktivitás erósíiését célzo
események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - ismeretterlesztó elóadás
ldőpontja, helyszíne: 2018.07,04. §zurdokpüspöki
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 69

Dr. Csóka György ismeretterjesáó elóadása: "Tücsök és bogár-tanmesék rovarokról" a
szurdokpüspöki fuluház nagytermében valósult m€. Az elöadó vetített képes ismeretterjesztó
e|öadásában, szórakoáatóan nyújt információkat a hallgatóság sámára az erdei életközösségről, az
erdóben élö rovarokról, boganakról. Fe. érdekessfuekkel, különlegességekkel, humoros
elóadásmódjával folyamatosan fenntartotta a jelenlévök érdeklfiését.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Érdó Alapítvány közösségfejlesztő programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek rnegózése céljából - közösségi aktivitás erósítését célzó
események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - kézrnüves foglalkozás
ldőpont|a, helyszíne: 201 8.07.06. Gyöngyös-Kékestető
Elszámolni kivánt kontaktusszám: 80

Népi kézműves foglalkoás trartása, természetes anyagok felhasznáIásával. Az Almavirág Összefogás
Értékteremtő Szociális Szövetkezet programja Vamyú Rita vezetéséve!, gyermekek és felnőttek
részére, Kékestetón az északi sípálya leejtöjén.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztö programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőzése céljából - közösségi aktivitás erósítéSét célzó
események, programok és rendezvények szenvezése, illetve lebonyolítása - néptánc bemutató
ldőpontja, helyszine: 2018.07.06. Gyöngyös-Kékestető
Elszámolni kívánt kontaktusszám:. 94

Nfurád Táncegyüttes néptánc bemutatója Kékestetön az északi sípálya leejtöjén álló színpadon
valósult meg. A salgótarjáni nívós együttes a Díivó Zenekar kíséretével a palóc hagyományokból
mutiatott be ízelítöt. Autentikus népzene, néptánc, gyönyörú hagyományőzó népviseletben jelent meg
a színpadon. A közönségóriási szeretettel és érdeklődéssel fogadta őket A bemutatót követően
táncház következett, ahol az €yüttes tagjai felkérték a közönséget. Emelkedett pillanatokat élhettünk
át, hiszen az ország tetején minden jelenlévó táncolt.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megórzése céljából - közösségiaktivitás erősítését célzó
események. programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyoliiása - erdei klasszikus zenei
koncert
ldőpontja, helyszine: 201 8.07.06. Gyöngyös-Kékestető
Elszámolni kivánt kontaktusszám: 90

Demeniv Mihály harmonika múvész koncertje Kékestetőn az északi sífilya leejtójén, PE iílú
harmonikamúvész klasszikus zenei koncertjén bemutatta a hangszer sokszínús€ét. A harmonikára
írott múvek mellett, más hangszene pl.: orgonára írott múvekból készült átiratokat mutatott be. A
csodálatos kilátás, a háttér, a magas színvonalú harmonikaszó mélyen megérintette a jelenlévőket.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdö Alapítvány közósségfejlesztó programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőrzése céljából - kózösségi aktivitás erösítését célzó
események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - erdei koncert
!dőpontja, helyszíne: 2018.07.06. Gyöngyös-Kékestető
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 197
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Palya Bea és Stummer ;Íárton koncertje Kékestetón, az északi sípálya leejtőjén, a nyárt zápor
valósu]t meg. Palya Bea énekesnó népdalokat, népdal feldolgozásokat éskövelkeáében, sátor

, a közönség nagy szeretettel fogadta a programot. A borult, esőre

lüktettek
nagy létsámú közönség vett részt, akik ráhangolódtak a koncertre, €yütt
és a gitármuzsikával.

Projektesemény neve, tipusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőzése céljából - közösségi aktivitás erősítését cétzó
események, programok és rendezvények szervezése, illefve lebonyolítása - népzenei koncert
ldőpontja, helyszíne: 2O1 8.a7 .07 . Gyön gyöspata
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 109

A Príma Díjas Dúvö Zenekar népzenei koncertje, a különleges erdei helyszín helyett, az esős idöjárás
következtében, a gyöngyöspatai múvelfiési házban valósult meg. Helyi, hagyományos népzenei
gyűjtésból álló koncerten közremúködött Kubinyi Júlia népda|énekes. A hangszeres szólók során
virtuóz zenei tudásukról tettek tanúbizonyságot a zenekar tagiai. A közönség lelkesen, nagy
szeretettel fogadta öket.

Projektesernény neve, tipusa: A Muzsikál az Erdő Alapitvány közösségfejlesztő programja a pa}óc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőzése céljából - közösségi aktivitás erösítését célzó
események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - néptánc bemutató
ldópontia, helyszine : 201 8.07 .g7 . Gyön gyöspata
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 7 a

A tari Kontyvirág Néptáncegyüttes néptánc bemutatója, a rendhagyó helyszín, Nagyparlag helyett, az
esós időjárás miatt, a gyöngyöspatai múvelődési házban valósult m€.A palóc hagyományok, a helyi
népi kultúra a gyönyörii népviseletbe öltözött néptáncosok elóadásában jelent meg, az együttes
múvészeti vezetóje Nagy Ádám.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a paloc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőzése céljából - közösségi aktivitás erösítését célzó
események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása - kézműves foglalkozás
ldőpontja, helyszíne: 201 8.g7 .07 . Gyön gyöspata
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 63

Az esős időjárás következtében a gyöngyöspatai múvelödési házban a Bábika Játszóhát tagjai népi
kézmúves foglalkozást trartottak, természetes anyagok blhasználásával. A foglalkoáson a
gyerrnekek, szolók, nagysz0tók Vettek részt, átélték a játék örömét, egyszerüen elkészíthetó játékokat,
levendula zsákokat alkottak.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közósségfejlesztő programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megözése céljából - közösségi aktivitás erösítését célzó
események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása * erdei klasszikus zenei
koncert
ldőpontja, helyszine : 2a 8.a7 .07 . Gyöngyöspata
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 98

A Junior Prima Díjas In Medias Brass réáivós quintett koncertje az esós idójárás követkeáében, az
erdei helyszín helyett a gyöngyöspatai Kisboldogasszony-templomban valósult m€. A réáúvós,
klasszikus kamarazenei repertoárt bemutató együttes a barokk zenétól, a kortárs múvészek alkotásáig
válogatott. Szokolay Sándor zeneszerző több múve is elhangzott, valamint a zeneszerző kötfiése
Gyöngyöspatához, A templomi koncert emelkedett hangulatban zajlott, a magas színvonalú
kamarazene nagy sikert aratott.

Projektesemény neve, típusa: A Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a palóc
hagyományok ápolása és a Mátra értékeinek megőzése céljából- közösségi aktivitás erősítését célzó
események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyclítása * klasszikus zenei koncert
ldőpontja, helyszíne: 2018.B7.08, Gyöngyöstarján
Elszámolni kívánt kontaktusszám: 7 9
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