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EMLÉKEZTETŐ 
 
Rendezvény helyszíne és időpontja: Tar – Fenyvespuszta, Külterület 061. hrsz. 
         2018.07.01. 
Rendezvény célcsoportja:  
 A „Muzsikál az erdő”- Mátrai Művészeti Napok 9 napos rendezvénysorozat egy 
programnapjának (Tar – Fenyvespuszta) támogatására nyújtott be kérelmet az Alapítvány. A 
rendezvény a művészetek, az erdő, a természet, a helyi értékek kedvelő közönség számára jött 
létre.  
A résztvevők célcsoportja széleskörű, rétegzett:  

1. A helyi, Nógrád megyei lakosság képezi az egyik réteget, akik kiemelt kulturális 
eseményként élik meg a „Muzsikál az erdő” rendezvényeit, sokan közülük nem jutnak 
el más, magas színvonalú kulturális értékeket közvetítő eseményre, így a helyi 
rendezvény külön kiemelten fontos. A helyi lakosok büszkék arra, hogy 
megmutathatják a szűkebb környezetük természeti és kulturális értékeit az ide 
érkezőknek, ettől erősödik a lokálpatrióta, palóc identitástudatuk. 

2. A rendezvény napjára ideérkező látogatók a rendezvény vonzáskörzetéből, akik a nap 
eseményeit töltik a „Muzsikál az erdő” eseményein, majd estére hazatérnek. A 
vonzáskörzet igen nagy körből merít, vannak, akik 100 km-ről érkeznek a rendezvény 
helyszínére. Számukra fontos a „Muzsikál az erdő” által nyújtott zenei, összművészeti 
kulturális élmény, az erdő, a Nógrádi táj szépségének, értékeinek a megismerése, 
élvezete. Nyitottak és befogadóak a helyiek vendégszeretetére. 

3. A pihenésüket, nyári szabadságukat a rendezvény kedvéért erre az időszakra tervező, a 
térségben szállóvendégként jelenlévő réteg. A „Muzsikál az erdő” által nyújtott testi- 
lelki feltöltődés lehetőségét kihasználó réteg. Általuk a rendezvénysorozat élénkíti a 
térség turisztikai forgalmát, gazdaságilag is hozzájárul a vidék fejlődéséhez. 

 
A rendezvény teljes terjedelmében, az összes programra vonatkozóan díjmentes volt. 
 
A rendezvény célja:  
 A „Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat célja, a klasszikus zene, a kultúra 
támogatása, az egészséges életmód népszerűsítése, a helyi természeti és kulturális értékek, az 
erdő védelme, a környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés, a helyi 
közösségek építése a művészete, az erdő és a zene erejével. A látogatók új impulzusokat 
kapnak a természeti környezetünk és kultúránk megismeréséhez. 



 
 

 
A rendezvény eredménye:  

A 2018-as, 15. jubileumi „Muzsikál az erdő”rendezvénysorozat sikeresen zajlott. A 
tari rendezvény a kitűzött céljait, feladatait megvalósította, a támogatási kérelemben vállalt 
valamennyi programelem megvalósult. A látogatók megelégedettek voltak, feltöltődve tértek 
haza a rendezvényekről. A látogatószám magas volt (Tar – Fenyvespuszta), összességében kb. 
600 fő.  
 A Csörömpölők Együttes koncertje a jelenlévő családok számára jelentett színvonalas 
kikapcsolódási lehetőséget. A műsor a magyar népzenét, népdalokat, gyermek játékokat, 
mondókákat dolgozta fel, a közönséget bevonta közös éneklés, tánc, játék erejéig. A program 
élő, színvonalas, 60 perces koncert a családok számára, az igényes zenei nevelése érdekében. 

A Monarchia Szimfonikus Zenekart a tari rendezvény helyszínen Werner Gábor 
karmester vezényelte, művészeti vezetőjük Schuszter Andrea. Előadásukban klasszikus 
szimfonikus zene szólalt meg, melyet a laikus közönség is nagy élvezettel hallgatott, hiszen a 
karmester úr közérthető, ismeretterjesztő összekötő szövegekkel tette befogadhatóbbá a 
műsorukat, amely különlegesen jó hangulatban zajlott. A koncert végén közismert mesék 
szimfonikus zenekari dalait játszották el. A szimfonikus zenekar élőben 1 órás koncertet 
adott.  

A rendezvény fellépői között köszönthettük Pál István Szalonna és bandáját és a 
Rajecki Szimpatikusokat, a Maconkai Néptáncegyüttes erdei néptáncbemutatót és táncházat 
tartott.  

 
Az együttműködő partnerek munkájának értékelése: 
- A Muzsikál az Erdő Alapítvány 2018-ban, a LEADER támogatási kérelem benyújtását 
követően saját felelősségre valósította meg a Cserhátalja Helyi Közösség területén, Taron a 
15. „Muzsikál az erdő”- Mátrai Művészeti napok rendezvénysorozat 1 állomását. Az elmúlt 
évekhez hasonlóan az erdő és a zene összekapcsolásával, a fenntartható fejlődés keretében 
valósult meg a rendezvény. Az együttműködő partnerek a „Muzsikál az erdő”- Mátrai 
Művészeti Napok szervezési időszakától a lebonyolításig szorosan együtt dolgoztak. Az 
együttműködés weboldalas megjelenésben, szervezési feladatok ellátásában, és kiegészítő 
gasztronómiai program biztosításában valósult meg.  
- Kontyvirág Hagyományőrző Egyesület: Az Egyesület tagjai segítették a helyi és a 
környékbeli lakosok körében a rendezvény népszerűsítését 
- Tar Község Önkormányzata: Weboldalán megjelenítette a programot, népszerűsítette, 
lebonyolításában közre működött 
- Tari Nyugdíjas Egyesület: Rendezvényt népszerűsítették, helyi hagyományos ételeket 
mutattak be és kóstoltattak 
- Tari Polgárőr Egyesület: A rendezvény helyszínének biztosítását végezték 

 
 A „Muzsikál az erdő” rendezvény helyszínein lehetőséget biztosított helyi termelők, 
kézművesek bemutatkozására, termékeik megjelenítésére. Jelen volt helyi kézműves 
keramikus, lekvárkészítő, bortermelő, mézes, sajtos, kézműves szappan készítő, kézműves 
hagyományos kolbász készítő (Kaszás Pince – Szurdokpüspöki, Zeke Tamás – Pásztó, 



 
 

Mekkenő Gazdaság – Lőrinci, Nagyi Méhészet, Nagy Imre – Tar, Szappanház, juhtejes 
szappanok - Gödöllő) 
 A rendezvény helyszínén jól látható helyen elhelyezésre került az arculati tábla, amely 
a rendezvénynap teljes időtartamán látható volt és a helyén maradt. 
 
 Az Alapítvány a „Muzsikál az erdő” tari rendezvénynapján LEADER támogatásból a 
Csörömpölők együttes koncertjét és a Monarchia Szimfonikus Zenekar koncertjét, valamint 
az arculati tábla elkészítését tervezi finanszírozni. A rendezvény LEADER támogatásból 
megrendezésre kerülő programnapjának népszerűsítése érdekében, a kötelező arculati 
elemekkel is ellátott színes marketing kiadvány készült 5.000 példányban.   
 
 A „Muzsikál az erdő” rendezvényei hozzájárultak a környék értékeinek 
népszerűsítéséhez, a fenntartható életforma elveinek a megismertetéséhez. Összefoglalva a 
rendezvény sikeresen megvalósult, a céljait beteljesítette. 
 
Az emlékeztetőt Szabó Lajos, a Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke készítette. 
 
 
 
Kelt: Pásztó, 2018. július 15. 
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