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2. számú Szakmai Beszámoló

,,A" tevékenységcsoport

A "Muzsikál az Erdő Alapítvány közösségfejlesztő programja a palóc hagyományok ápolása és
a Mátra értékeinek megőzése céljából" című EFOP pályázat a második mérföldkövéhez ért
(2017.1L.OL-2018.04.30.). Az Alapítvány célja a környezettudatos környezeti kultúra terjesfiése, 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 társadalmifelelősségvállalás erősítéséhez.
Helyi társadalom fejlesztése a generációk közötti kapcsolatok megerősítésével: az

Alapítványunk működése erősen kötődik Szurdokpüspöki községhez. A működés helyéül szolgáló

irodánk ezen a településen található. A projektben a helyi iskolás korú fiatalokkal a helyi értékeket
gyűjtjük, a hagyományok megörökí§ük, helyi értékek iránti fogékonyságukat erősítjük. Ezt a

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

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

alábbi programelemek megvalósítását 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 gyűjtését közösen végzik. A tevékenység szeptemberben

elkezdődött, az első közös találkozóra októberben került sor.

1. Célcsoport tobozása, bevonása
Kérjíjk acljanak részletes teirást a fenti tevákenység jelen mérfölclkőben történő megvatósufásáról és
elért célokról, pl, rövid ismertető megvatósított prc]ekteseményekról (program. esemény. rendezvény;
Amennyibe* nem valósuiti ,"neq a tevékenység lelen márfrildkőben kgrfük. tüntessék fel itt a ieírásb*n

Projektesernény neve. típusa:
Elszámolni kívánt kontaktusszám :

2. Önképzés
Kérjtik adi*nak résZetes ieirási a fenti teék*nyság ieien mérFóidkoben tőrténó rn*:liraiósuiásár(lt és
elért célokrót. pl. rővid ismertető megvalósított píojekteseményekról Amennyiben nern va}ósuít meg
tevékenyséq ielen márfrrldkőben. kériúk. tüntessék fef itt a íeírásban

3. A projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást,
kommu nikációt támogató események szervezése, lebonyo lítása

Kérjúk, adjanak részletes leírást a fenii ievékenység 1eíen máffőtrJkőf:en tőrténő megva|ósutásáról és
c!óri lÁ!n,lrrÁl nl rntli.{ ic_cnata man..o!Ácital{ 

^.^;6LlécéoÁnlrat,rál 
/^r.^rqfi occmÁn.l rn_;!crrránr.i.Jl, )rl. i illúVrgiUJ|i.Jt( PlúJUli.vJU Vl \PlUUtui lvllJ. |-i,vvLJvllrl-

Amennyiben nem valósul1 meg a tevékenység jeten mérföldkőben, kéiúk, tűntessék fel itt a ieírási_;an,
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1. Projektesemény neve. tipusa: §zurdokpiispoki - kózősségteremté§ hagyományáo*tás
a projekt tevékenységet bemutató generációk közótti egyűttműkódést, kapcsolattartást,
k crnrn rr n ik ácict t_a mc g*tr: *s ern é nv ek .r7.erv ezále iei:ar,,vo l ít_a :a

Etszámolni kívánt kontaktusszám: 23
ldópontja: 2017.11.Z3.
Részt vetí 2 kisközösség

Szurdokpiis 6iki ny* gd íjasCI k csopúrtja
Szurdokpiis pitiki iskoiások cs*portja

A Szurdokpüspöki Áhalános lskola 5. és 6. osztályos tanulóival látogatást tettünk a

Szurdokpüspöki ldősek Klubjában. A tevékenység célja: a gyerekek az első alkalommal megismert
szokásokat, élethelyzeteket interaktív módon tapasztalják meg. A látogatás témája az ídősek
gyermekkora. Az idősek és a gyermekek beszélgettek a gyermekkorukról, ezáltal az idősek többet
megtudtak a gyerekek életéről, a gyerekek pedig a 60-80 éwel ezelőtti gyermekkorról. A jó hangulatú
beszélgetés közben sok információt megtudtunk a mindennapokról, a jelenlévő mindhárom
generáció pozitív éiménnyel gazdagodott.
Közösen levont következtetés: a gyermekkor körülményei, a külső tényezők gyökeresen
megváltoztak, viszont a gyermeki kíváncsiság, érdeklődés, igény a kötődésre ugyanaz maradt.
lnteraktív tevékenység témája: a hajviselet. Az idősek útmutatása, segítsége nyomán, a résztvevő
gyermekek és felnőttek kipróbálták és elsajátították a hagyományos szurdokpüspöki leány és asszony
hajviseletet.

2. Prajektesemény neve. tipil§a: Szurdr:kpűspct",- k+ző§segt+reríTtés hap,urimá*yáp*iás
- a prajekt tevékenységet beffiL,tató generácíók közötti egyúttműködést,
kapcsclattar-tást k.orr_rmr*rnikációt tamcgató esemenyek §zerv*zé§€. lg§gnynlitása

Elszámolni kívánt kontaktusszám: 33
ldópontja: 2a17.12.14
Részt vett: 2 kiskőzöss*g

Szurdokpús ptiki nyugd íjasok csoportja
Szurdokp*s pők i ískotás*k- c**pa*ia

A Szurdokpüspöki Általános lskola 5. és 6. osztályos tanulóinak csoportjával Szurdokpüspöki
hagyományainak gyűjtése, megismerése céljából látogatást szerveztünk a Szurdokpüspöki ldősek
Klubjában. A tevékenység célja: a hagyományok megismerése, gyűjtése, interaktív gyakorlása. Téma:

a karácsonyi ünnepkör, s a hozzá kapcsolódó helyi hagyományok. Az idősek felidézték a régi

karácsonyi hagyományokat: vallásiszokásokat (adventi böjt, ima, éjféli mise), a népi hagyományokat
(Luca-szék készítése, időjóslás, karácsonyi ételek, díszítések, ajándékok), valamint a gyermekkori téli
játékokat. A gyerekek meséltek a családjukban élő szokásokró], hogy manapság hogyan ünnepelnek,
milyen hagyományokat tartanak meg, hogyan zajlik a karácsony és mit jelent számukra az ünnep.

lnteraktív tevékenység: a beszélgetés közben mézeskalács tésztából a gyermekek nyújtottak,
formáztak, díszítettek mézeskalácsokat. A mézeskalás tészta receptje az idősek útmutatása szerint
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készült. A megformázott és kisütött fríss mézeskalács helyben, közösen el is fogyott. A résztvevők
apró ajándékokkai készültek egymás számára.

Nyugodt, békés hangulatban zajlott az esemény, a jelenlévők egyre inkább megismerik
egymást, közelebb kerülnek. A nyelvhasználat, az életmód, a családi körülmények jelentős
kűlönbséget mutatnak, azok a gyerekek, akik a családjukban gyakran találkoznak idős rokonokkal,
könnyebben szót értenek az idősekkel, azok a gyerekek, akik számára ez a családban nem adott,
ezeken az alkalmakon szereznek tapasztalatokat az idősekkel kapcsolatban, egyre inkább értékelik a
tudásuka| tapasztalatukat.

3. Projektesemény nave. típusa: Szurctokpüsptiki - kóz*sségteremtés. hagyományápolás
á pf ú;eki i*vÉiierrységei í_}úiúuiaiú ile;ieiáci*ii kr,zóiir egytrii#rukixiési, iiap;suiaiitrliá:i,,
k o mm u n i kációt tá mog*tó e sem é ny ek sze rv ezés e . i elsaay rllit i36

Elszámolni kívánt kontaktussám: 38
ídőpontia: ?ü18.*3.27,
Részt ve§: 2 kisközösség

Szut"dctkpüsook í n yugd íiaso k esoportia
Szurdokpúspöki iskotások csopr:rtja

A foglalkozás a húsvéti hagyományok megismerésére épült. Az alkalom sikeresen

megvalósuh. A gyermekek kérdéseket tettek fel, s ezek mentén meséltek az idősebbek a

hagyományokról, szokásokról, vallásról. A húsvét meghatározó élmény volt az idősek

gyermekkorában, a gyerekek is meséltek a saját ünnepükről. Az alkalom végén az egyik néni

elszavalta Petőfi Sándor: ,,Szülőföldemen" című versét a gyerekeknek. A többi idős halkan vele együtt

mondta, mindenki tudja kívülről, Nagyon szeretik ezt a verset és remélték, hogy a gyermekek is

szeretni fogják. Hatalmas tapssal köszönték meg a gyerekek az előadást. A szülőföld szeretete az

ídősek számára alapvető, a gyerekek átéreztek valamit ennek a mély kötődésnek a lényegéből. Az

alkalom zárásaként az idősebben egy húsvéti dallal köszönték meg, hogy ismét meglátogattuk őket.

lnteraktív tevékenység: a gyerekek beázatott vöröshagyma héjának levével festettek

tojásokat. Petrezselyemlevelet, kis virágot, növények leveleit nylon harisnya segítségével a tojáshoz

szorították. Ezt követően belehelyezték a hagyma lébe, s megfőzték. Nagyon élvezetes volt számukra,

hiszen sokan még sosem festettek ezzel a módszerrel tojást. A végeredménnyel mindenki nagyon

elégedett volt, a tojások gyönyörűek lettek.

4, Önkéntes tevékenység keretében biáosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése,
közvetítése

Kér]úk, adja*ak rószletes íeírást a íenti tevákenység jeten méríóldkóben töriénő megvalósulásáról és
eléf, cetakrűl pl. rö.rrd isrnertető rnegva|ósítestt projektesemé*yekről Amennyiben rteí: .ra}í;su|t r*eg
tevékeny§ég.lelen me#őtdkóben, kérjúk, túntessék íel itt a ieirasban.
Elszámolni kívánt kontaktusszám:

5, Kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.},VEKOP/15 Komplex i{úsági fejlesáések -
új nemzedék újratöhve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel
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,,B" tevékenységcsoport

1. Közösségi együttműködést támogató helyi összefogás erősítése, partnerség építés a
közössén i terr7g2§5 nnódszeré,,rel

a 
^l,,l-Al 

;^.,Á ^ l,A-^^^ A^A^:1A^ ^AA--^ _Á.,^l *^^. .^l:^:t^Ll ^ l.^-x^^Á^ aI^.a_^ L^.Á^r ^..^l.^-lAz. /1lull|.,rl_JUVU! d |\UZUJ5ügYPl[g5 lllUu5Z9lcvcl lllügVdlU5llUt[, d 
^UZU55cg 

clUtclc lldtd5t gydÁUllU

tervek felkarolása, koordiná lása

3. Kisközösségek önszerveződések együttműködésének mélyítése, tudás és tapasáalat
megosZás

-,:

:]

4. Létrejött közösségek gondozása, mentorálása

:

.:

:

A szakmai megvalósításban részt vevó önkéntes_koordinátor feladatának ellátásának
igazolására az alábbi dokumentumok nyújtandók be:

a

a

€ucprrui,o 

§
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,,C" tevékenységcsoport

1. Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetisógek ku]turális
identitásá nak el mélyítését szolg áló prog ramok szervezése

Kérlűk, adianak részleies leírást a fentí tevékenyséq ielen mérfóídkőllen tórténő megvalós*tásáról és
eíért cétokról, pt. rövid ismertetó megvatósított projekteseményekról (program, esemény, rendezvény},
Amennyíben nem valósult meg a tevékenység jelen médóldkőbe*, kór}ük, tűntessék feí itt a feírásban,

Proiektesemény neve, tipxsa :

Elszárnolni k ívant kcataktu§§zám :

2. Szakmai íórumok, konferenciák és rendezlények szervezése a közéleti szerepvállalás és
érdekképviselet elósegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának
erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében

Kérjúk adjanak résd*les leírást a fe*tr te#keny*ég ielen máríőielköben töriéno megvaló*ulás*ról és
elért élokról, pt. rővid ismertetó megvalosífott prCIjekteseményekröl {program, esemény. rendezvényi,
Ame*nyibe* nern val*sult rneg a tevékenyséq ieien medöidkáben" kérfük, tiintessék í*i itt a Éeírásban.

Projektesernény neve, típusa:
Elszámolni k ívánt kontaktussám :

3. Közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése,
illetve lebonyolítása

Kérjük, adjanak résleles leírást a íenli tevékenység ielen mérfóldkőben történő megvalósulásáról és
eiért celoxrót, pl. rovlo smerteiö megvaiósitoft proleKteseményekrol (progíam, esemeny, rendezveny,l.
Amennyiben nem valósult meg a tevékenység jelen méríöldkőben, kérjúk, iüntessék íeí ftl a leírásban.

1. Pralektesemény neve. típusa: -Mt;zsikál az_ *rúő.a Ltrcá napl:n
közösségi aktivitás erősítését célzó esenrények. programok és rendezvények szervezése, illetve
lebonyotílása,
Elszámolni kívánt kontaktussúm: 56
ldőpontja: 2a17.1 ?.89.

A gyöi-lgyösiarjáni Művelődési Házban Luca-napi családi programot szerveztünk.

A 2017-es "Muzsikál az erdő" Fotókiállításának anyagából készült kiállítás megnyitását követően

népzenei koncertet tartott Szokolay Dongó Balázs és Kubinyi Júlia adventi repertoárral a karácsonyra

készülve. Rendkívül magas színvonalú zenei élményt nyújtottak. A palóc adventi és karácsonyi

hagyományok népzenei kincse szólalt meg a koncerten. A művészek a meghitt hangulatban a

közönséget is bevonták, egy magyar népda|t közösen e]énekeltek. A népi kézműves foglalkozáson a

családok valamennyi tagja részt vett, a gyerekek a felnőttekkel közösen készítettek adventi asztali

díszeket természetes anyagok felhasználásával.

l §9.oF*t {rni§
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2. Proiektesemény neve, típu§a: ,,Muzsikát az erdő' Szurdokpúspökiben
kózösségi aktivitás erősítését célza események, proqramok és re*dezvények szervezése,
illetve lebonyolítása.

Elszámolni kívánt kcntaktuss ám: 163
ldópontia : 2*1 8.*? "23.
Részt vett: 2 kisközósség

SzurooKpus pOKl nyugű qasoK csüponia
Szurdokpúspx}ki iskolások csopcrtja

A Szurdokpüspöki Átalános lskola tornatermében jött létre a rendezvény. Megnyitottuk a

,,Muzsikál az erdő" 2017-es Fotópályázatának anyagából és a 2017-es Gyermekrajz Pályázat

anyagából álló kiállítást. Szabó Lajos erdőmérnök szakvezetéses sétája tartott a település természeti

értékeinek bemutatására. Madárodú készítés már a tornateremben zajlott, az odúkat a jelenlévők

apraja-nagyja állította össze. Az odúk a faluban kerültek kihelyezésre. A jelenlévők kézműves

programokon vettek részt - palóc motívumokkal díszített könyvjelzőket, tavaszváró képeket,

baglyokat készítettek. A kézműves foglalkozások természetes anyagok felhasználásával zajlottak. A

Príma-díjas Dűvő Zenekar koncertje, valamint a "Fölszállott a páva" felfedezettjei, a környékbeli

Haraszti testvérek, akik a ,,Fölszállott a páva..." műsorból országszerte ismertekké váltalq (Haraszti

Julcsi, Haraszti Marcsi, Haraszti József) népdalénekléssel, néptánccal mutatkoztak be. Programjukat a

helyi, környékbeli palóc népzenei kincsből állították össze. Az ikrek megtanítottak egy palóc dalt a

közönségnek, majd bátyjuk vezetésével, valamint a Dűvő Együttes zenéjére táncház bontakozott ki,

megmozgatták a résztvevőket, így az alkalom egy örömteli közös táncházzal zárult.

4. Csatádok megerősítését, fiatalok íelelös életre nevelését segítő programok támogatása
Kérlúk acJjarrak részletes teirást a fenti tevékenysé.g ieten mérfötdkóben tőrténö megvalósulásáról é*
efért cetokróf, pl. rővld ismertető megvalósított projekteseményekról (program, es*mény, rendezvényi.
A*tennyibert ner:t vaíósutt §}eg a tevékenység ieten mé#üldkóbe*, kériük, ttl*tessék fel ítl a ieírásban
Projektesernény neve, tipusa:
Elszámolni kivánt kontaktrrsszám :

Válasáható tevékenység
,,A " tev éke nys Ql cs opo rt

helyi közösségek formális szervezeti létrehozásának, illetve fejlesáésének elósegítése:
l{ér1ük, adjanak részletes teírást a fentí tevékenység ielen mérföldkóben történő megvalósufásáról és
etért cétrrkról nl róüd Lsmertetö rne4va!ósít*tt pr*jekteseményekrő| {Drogram esemény renclezvénrvi
Amennyibe* nem valósutt meg a tevékenység jeten mádöldkőbe*. kérjúk, túntessék fet itt a leírásban.

Projektesemény neve, típ usa :

Efszámolni kívánt kor*aktussám :

,,B " tev é kenys égcs opo rt
külön böző generációs közösségek együttműk<id esének koord inálása

Kérjúk, adjanak részletes leírást a íentí tevákenység jeten mérfótdkóben tórténő megvalósuíásáról és
etért célokrót, pl. rőüd ismeÉető megvalósított projekteseményekről (program. esemé*y- rendezvény).
An"}ennylL}e* nem vaicsult rr}eg a tevékenys*g 1elen merfoldxóben- kér.lÚlt. tuntessél{ fef tt1 a ieíra§baíl
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Projektesemény neve, típusa :
Eíszámolni kiv ánt kontaktusszárn:

,, C' tev é kenységcs oporf

a helyi szellemi, tárgyiés épített kulturális örökseg összegyűjtése, rendszerezése és megismertetése
a hel$ és nemzetiségi ftlentitás megőrzése érdekében

Kérjiik adjanak résrJeles leírást a fenti teuéken_vség je|en rnáríótrJkóben tőrténő megvalósrilásáról és
elért célokról. pl. rövid ísmertetó megvalósított projekteseményekről (,pragram, esemény, rendezvény},
Amen*yiben nem valós*li mgg á tevékenwég ieten médó}dkőben. kéetik. ttir*tessék íei itt a leírásban

Proje kteserné ny *eve, típusa :
Etszámolni kívánt kontaktusszám :

Nyilatkozom, how a mértöHkő időszakában a yojelűe wnatkozó künyezeMdelmi és
e sélyegye nlőségi jogszab ályokat betartoftam.

Jelen szakmai beszámalóhaz ber,yújtaft és atátámasztatt kantaldus szám összesen; 3í4
Kapsolódó kifrzetésiigénylésben elszámolni kívánt kontaffius szám összesen:3í4

Pásztó, 2018. 11. 25.
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Hivatalos képviselő neve

Em beri Erőforrások Minisáériuma
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