
,,A Muzsikál azErdő Alapítvány közösségíejlesztő programja, a paloc hagyományok ápo!ása és a

Mátra értékeinek megőrzése céljából" című program beszámoló

EFOP 1.-3.-5-16-201640852

zaÚ.O7.0t-2}t7.10.3t-ig tartó időszak megvalósult rendezvényeinek beszámolója. Összesen: 17

rendezvény, a 17 rendezvényen részt vett 954 fő. 2 aktív helyi kisközösség: jött létre.

(szurdokpüspöki általános iskolások és a szurdokpüspöki idősek)

A rendezvények teret biztosítottak a közösség építésének, fejlődésének. Színvonalas feltöltődési

lehetőséget biztosítottak a jelenlévők számára. A rendezvények létrehozásában együttműködtek a

helyi lakosok, közös ügy érdekében fogtak össze. A helyi közösségel szervezetek (önkormányzatok,

erdészetek, civil szervezetek, művészek) az erdő, a zene a művészetek különböző ágainak az

összefonódásával járultak hozzá a rendezvények létrejöttéhez. A rendezvénynek otthont adó

települések lakosai kiemelt kulturális eseményként élték meg a programokat. A helyi lakosok büszkék

arra, hogy megmutathatják a szűkebb környezetük természeti és kulturális értékeit az ide

érkezőknek, ettől erősödik a loká lpatrióta, palóc identitástudatuk.

11. uCll tevékenységtípus - közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és

rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása....

Megvalósult programok:

Kézműves foglalkozás: 4 db

klasszikus zenei koncert: 2 db

Színházi előadás: 2 db

lsmeretterjesztő előadás: 2 db

9. "C" tevékenységtípus - helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiségek

kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése....

Megvalósult programok:

Népzenei koncert, néptáncbemutató: 6 db

3. "A" tevékenységcsoport - a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést,

kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása....

Megvalósult programok:

Generációk között kapcsolatot elősegítő találkozó az iskolások és a nyugdíjasok között

Szurdokpüspökiben: 1 db

Vállalt feladatunk, hogy igényes kulturális élményt juttassunk el a rendezvény részWevőihez, a helyi

közösségeket erősítse az erdőt szerető, környezettudatos gondolatokat népszerűsítse, megvalósult. A

közösségteremtés a rendezvényeken eredményesen zajlik. A programok lehetőséget biztosítottak

beszélgetésre, közös éneklésre, néptánc tanulásra, ismeretek szerzésére, ismerkedésre egymással, a

művészetekkel, az erdővel. Tapasztalatunk szerint az erdő kiváló teret bizto.sít a közösségteremtő

eseményeknek. A zene, a művészet átélése, az emberi lelkek megnyílása befogadóvá teszi a

résztvevőket a hagyományok, a környezettudatos gondolkodás, a fenntartható élet iránt.

Fenntartható emberi élet csak akkor valósulhat meg, ha meg tudjuk teremteni a mindennapi



életünkben a legfontosabb életdimenzióink {gazdaság, társadalom, környezet, kultúra-művészetek)

harmóniáját.

2Ot7470LTar

Tari Kontyvirúg Néptúncegyüttes néptónc bemutató és tóncház

A Tari Kontyvirág Néptáncegyüttes trtagy Ádám vezetésével a palóc hagyományok megismertetését,

őrzését, népszerűsítését végezte Tar község határában, szabadtéri helyszínen a helyi értékeket
jelenítette meg, majd az előadást követően néptánc oktatás zajlott, táncház bontakozott ki. A
résztvevők bevonódtak a tevékenységbe, önfeledten táncoltak, felszabadult közösségi élményt éltek

át.

Résztvevők: 61 fő

2Ot7474tTar

Kézműves foglatkozós

A Bábika Játszóház Ujj Éva vezetésével kézműves foglalkozást tartott gyermekek és családok

bevonásával, Természetes anyagok felhasználásával egyszerű játékok készítése zajlott, a közös együtt

töltött idő megteremtése kézműveskedés közben lehetőséget biztosított a játék örömének
megtapasztalására. A tevékenység sikeresen megvalósult, a résztvevők lelkesen alkottak, játszottak,

élvezték a programot,

Résztvevők: 52 fő

ZOL7 47 42 Gyöngyösta ri á n

lsme rette rjesztő e l adds

Dr. Csóka György az Erdészeti Tudományos lntézet osztályvezetőjének előadása "Lepképtár" címmel.

Az előadás minden érdeklődőhöz szólt magas szakmai igényességgel. Témája a Mátrában, helyi

környezetben élő lepkék és a komplex életközösségek bemutatása volt, Részletesen kitért csak a

Mátra vidékére jellemző rovarfajok és a komplex életközösség megismertetésére. Az ismeretterjesztő

előadás végén a résztvevők kérdései nyomán beszélgetés alakult ki az elóadás témájával

kapcsolatosan.

Résztvevők: 60 fő

2o!7 47 -o2 Gyöngyöstarj á n

Erdei koncert

Zacc Együttes erdei koncertje Gyöngyöstarján határában Sósiréten százados tölgyfák alatt valósult

meg. A koncerten a népi hangszerek és a modern hangszerek együtt szólaltak meg. A világzenei

stílusú előadást a kózönség nagy érdeklődéssel és szeretettel fogadta. A Zacc Együttes előadása



szépen példázta, hogy a népzenei alapokra épülő világzenei stílus az ősi népi kultúrát a fiatalok

számára élővé és szórakoztatóvá teszi.

Résztvevők: 57 fő

2017 47 42 Gyöngyösta rján

Tóncelőadás

A Duna Művészegyüttes ,,Örökkön-örökké" című táncszínházi előadása Gyöngyöstarján határában,

Sósiréten, a Borhy Kastély kertjében, százados tölgyfa árnyékában zajlott. A táncszínházi produkció

háttérdíszletét adó életfát jelen esetben egy 300 éves tölgyfa biztosította, A jelenlévők a magyar

népzene, néptánc, világzene, színház csodálatos varázsát élték át. A fa - életfa kapcsolat világok, ég és

föld között. A népi kultúrának egyik alapmotívumát járja körbe a mindennapok szertartásai, mítoszai,

az élet küzdelmei szempontjából. Rendező koreográfus Juhász Zsolt. A jelenlévő közönség mélyen

hatása alá került a táncszínházi előadásnak. Az idős tölgyfák, a helyszín sajátos ereje hatással volt a

művészekre és a közönségre egyaránt.

Résztvevők: 57 fő

2Ot7 47 44 Szu ha-Mátraa l más

Kézműves foglolkozús

Nagyné Márton Anikó természetes anyagokat felhasználó, népi kézműves foglalkozása, mely a palóc

hagyományokra épült. A résztvevők kipróbálták azanyagozást, a gyöngyfűzést, a fonást. A gyermekek

finommotorikáját fejlesztették a tevékenységek. A foglalkozáson családok vettek részt, beszélgetve

ismerkedtek a hagyományos kézműveskedés fortélyaival.

Résztvevők: 59 fő

2OL747{5 Gyöngyöspata

Bóbszínház előadós

Fabók Mancsi Bábszínháza "A Tölgyfatündér" címmel tartott előadást. Az előadás a magyar népmese

kincsből merített, a jelmezek, a díszletek természetes anyagokból készültek, a magyar népi

hagyományokat követték. Az előadás összetett, sokrétű, egyszerre élvezetes és mély mondanivalóval

rendelkezett a gyermekek és a felnőttek számára is. Sajátossága, hogy az előadás helyszíne erdőben,

Gyöngyöspata határában, Nagyparlagon volt. Az előadás során a színészek magyar népi hangszereket

is megszólaltattak hanghatásként. Bábok, maszk mögé bújt színészek és a színészijáték is együttesen
jelen volt.

Résztvevők: 61 fő

2Ot74745 Gyöngyöspata

Kézműves foglalkozós

Népi kézműves foglalkozás zajlott, természetes anyagok felhasználásával, erdei környezetben,

Gyöngyöspata határában, Nagyparlagon. Lehetőséget teremtett több generáció közötti



beszélgetésre, a játék örömére, a gyermekek finommotorikájának fejlesztésére. A célja az idősebb
generáció tudásának megismerése. Az Almavirág Összefogás Értékteremtő Szociális Szövetkezet

részéről Varnyú Rita vezette a foglalkozásokat.

Résztvevők: 54 fő

2OL7 47 46 Szurdokpüspöki

Kézműves foglalkozás

Népi kézműves foglalkozás zajlott a helyi hagyományok őrzése jegyében, természetes anyagok

felhasználásával, Nagyné Márton Anikó vezetésével, rendhagyó helyszínen a szurdokpüspöki palóc

építészeti és életmódbeli hagyományokat őrző pincesoron. A kézműves foglalkozás lehetőséget

biztosított a beszélgetésre, a hagyományok őrzésére az ifjabb és az idősebb generáció közötti

kapcsolatépítésre. Örömteli eredmény, hogy több generáció együttes foglalkozása valósult meg.

Résztvevők: 58 fő

2Ot7 47 47 Mátraszentimre-Galyatető

lsmerette rjesztő el adás

Turi Attila Ybl-díjas építész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjának ismeretterjesztő előadása

az "Organikus építészet" címmel. Az előadás magas szakmai színvonalon minden jelenlévőhöz szólt.

Makovecz lmre építészeti örökségét, a magyar népi építészet, modern építészetbe való átültetését, a

Makovecz tanítványok jelenlegi törekvéseit világította meg, a ház, az épület, mint közösségi tér jelent

meg. A rendezvény Mátraszentimre-Galyatetőn zajlott a nagy szálló előadótermében.

Résztvevők: 59 fő

2Ot7 4l 47 Mátraszentimre-Galyatető

Néptánc bemutató

Galyatetőn a kilátó közelében felállított színpadon a Nógrád Táncegyüttes "Palóc Madonnák" című

előadása valósult meg. Művészeti vezető: Szabó János, a táncszínházi előadás, a palóc

hagyományokat az élet egy-egy mozzanatát jelenítette meg, korhű palóc népviseletben, autentikus

népzenei kísérettel. A paraszti társadalom szigorú rendjéről szólt, miszerint a tagjai meghatározott

értékrend alapján élték mindennapjaikat. Az előadás során megjelent az anya áldozaWállalása,

helytállása, hiszen az ő feladata volt, hogy szoros kapcsolatot alakítson ki a gyermekkel, s embert
neveljen a nemzet számára. A népzenei kíséretet a Dűvő Együttes adta. Szólót énekelt Fekete

Borbála.

Résztvevők: 58 fő

2OL7 47 48 Gyöngyös-Kékestető

Néptónc bemutató

A pásztói Muzsla Néptáncegyüttes néptánc bemutatója zajlott, rendhagyó helyszínen, Kékestetőn, az

északi sípálya leejtőjén. A palóc hagyományok, a népi kultúra bemutatása, autentikus zenei kísérettel



volt megtekinthető. A bemutatót követően a jelenlévőket is bevonták néptánc oktatással. A Muzsla

Néptáncegyüttes ifjúsági csapata lépett fel, akik középiskolás korosztályúak. Magas színvonalú

néptánctudásról tettek tanúbizonyságot, a jelenlévő közönség megbizonyosodott róla, hogy a fellépő

fiatalok, a népi kultúrát magukénak érzik, élőként kezelik, széles körben népszerűsítik.

Résztvevők: 64 fő

2OL7 47 48 Gyöngyös-Kékestető

Komolyzenei koncert

Az ln Medias Brass rézfúvós kvintett klasszikus zenei koncertje, rendhagyó helyszínen, Kékestetőn az

északi sípálya leejtőjén valósult meg. A koncert olyan klasszikus zenei műveket tartalmazott, amelyek

népszerűsítették a fúvós kamarazenét és kapcsolódtak valamilyen formában a természeti

környezethez. A közönség közösségí élményként élte át az eseményt, a fűben ülve, fekve élvezték a

klasszikus zenét és a természeti környezetet egyszerre. A koncert előtt és után beszélgetések jöttek

létre,

Résztvevők: 60fő

2Ot7 47 48 Gyöngyös-Kékestető

kl asszi kus ze n ei konce rt

Fassang László orgona-és zongoraművész, valamint Szokolay Dongó Balázs duda, furulya és

tárogatóművész duó koncertje. A klasszikus zenei koncert Kodály Zoltán szellemiségét idézte meg a

Mátrában gyűjtött népzenei dallamok klasszikus zenei feldolgozásában. Népszerűsítette mind a

klasszikus zenét, mind a népzenét. A rendezvény Kékestetőn az északi sípálya leejtőjén zajlott. A
jelenlévő közönség és a fellépő művészek a helyszín hatása alá kerültek, különleges zenei élményt

éltek át együtt.

Résztvevők: 59 fő

za17 47 49 Gyöngyössolymos-Lajosháza

színhózi előadós

A salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház "A vén diófa titka" című eladása. Az előadás gyermekeknek és

felnőtteknek egyaránt szólt. A környezettudatosságra, a közösség erejére hívta fel a figyelmet. A

rendhagyó helyszín a színházi előadás hangulatát pozitívan befolyásolta. A fellépő művészek és a

közönség közvetlen közelről találkoztak egymással. A helyszín választás megerősítette az előadás

mondanivalóját. A sikeresen megvalósult programelem hozzájárult a közósségépítéshez, az előadást

követően beszélgetések indultak el.

RészWevők: 56 fő




