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Beszámoló

A Muzsikál aZ Erdő Alapítvány a számára a Nemzeti Kulturális Alap l8azgatósága á{tal

nyújtott 3707111925 azonosítójú támogatásj szerzódésben VállaIt kötelezettsé8eknek ele8et

tett. A,,Muzsikól oz erdő' 201,4 évi lendezvénysorozata sikeresen megvalósult.

A ,,Muz'ikál az erdő" komplex, összetett, összműVészeti rendezvénysorozat, arnely

felöleli a műVészetek réte8eit, a természet, a környezet me8óVásának a fontossá8át, a

fenntartható életforma jelentőségét, célja: az €rdó é5 a természet, elsősoíban a zene

sesítségéVel a környezettudatos életvitel irányába mozdítani a rendezvény résztvevőit.

Lehetőséget kínál a szabadidó aktíV eltöltésére a térség lakói és az ide látogató turisták

számára e8yaránt. Népszerűsíti a Mátrát, annak különle8es természeti adottságait, a mátrai

erdőket, a helyi kózösségek hagyományait, a helyi szellem], kulturális értékeket, a k!a55ziku§-

és a népzenét, a környék képzőműVé5zetét, a té.ség gasztronómiai hagyományait- A

rendezvény közössé8foímáló eíőVel bír, kialakult törzs8árdáVal rendelkezik, szellemi5é8éVel

a résztvevők nagymértékben azonosulni kivánnak.

A ,,Muzsikól az erdő" Málrai MúVészeti Nápok rendezvénysorozat 9 napos 9

helyszínen zajló eseményfolyammá nőtte ki magát. Az utóbbi éVékre felsorakoztak az

orszá8os ismertsé88el bíró előadók, zenei formációk i5, Viszont továbbra is helyet kapnak a

helyi előadóművészek, alkotók. sót 2013-ban elindult az ország más ré8ióiban szervezett

rendezvények sora, ame|y 2014-ben is folytatódott, A rendezvénysorozat folyamatosan

fejlődik, a fellépők é5 a látogatók száma gyarapszik, i5mertsé8e országos szintúVé Vált,2014

júniUsában megrendezésre került a ,,Muzsikál az erdő a Hírös Városban" rendezvény,
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az erdő a Kiíályi Erdőben", amely az országos Erdők Hete nyitórendezVénye js Volt egyben.

A,,Muzsikál az erdő" rendezvénysorozat 2014-ben elsók között felvételt nyert a

Nó8rád Megyei ÉrtéktáI tagjainak sorába, valamint Nógrádikum Dúban részesült,

A rendezvénv saiátos, sőt eEvedülálló módon éDü| fel. A 2014-es programok

szervezésénél fontos szempont Volt, hogy az immár kikristálvosodott és beVált Valamennyi

pro8ramelem Valamennyi rendezvénynapon szerepeljen.

A Mátra erdeiben, Va]amint az ország egyéb ré8ióiban csendülnek fel a zene hangjai

szokatlan, kü]önleges helyszíneken, erdőkben, li8etekben, patakmedlek mentén- A résztvevóknek

módjukban ál1 .áhangolódni az erdei koncertekre, hiszen minden progíam i5meretterjesztó

beszélgetésekkel, erdei kirándulásokkal kezdődik, melyeket erdészek, természetvédó

szakemberek irányítanak, Az erdei koncertek helyszínei elemi erőVel hatnak a művészekre és

a hall8atókra e8yaránt. Minden helys2ín természeti értékekben 8azdag, esztétikai

szempontból küíönösen 5zép, A természet ihletettsége többlettel ruházza fel a zenei

élményt, amelyet helyi és országos hírű művészek nyújtanak a közönség felé. A klasszikus

zenei konceítek elótt, Vagy velük párhL]zamosan a legkisebb ,,Mu zsikól az erdő" résztveuőkre

gondolva igényes Fvermekproqramok zajlanak, RendkíVül fontos a gyermekek

köínyezettudatos és i8ényes zenei nevelése, hiszen a jöVendő a jelen gvermekeiben fogan

mel. A ,,Muzsikól qz erdó" helyszínein képzőmúVészeti kiállítá5ok is meBtekinthetók, Festők,

keramikusok, iotó50k, fafaragók, szobrászok é5 népi kézműVesek mutatják be természethez

kötődő alkotásaikat. A látosatók ismeretterjesztő előadásokat hall8athatnak meg a

környezetvédelem, az erdészet, a néprajz, a történelem, a he]ytörténet és a műVészetek

legkúlönfélébb témaköreiből, Erdei sootrendezvénVek - tájfutóveíseny, erdei túíák -
népszerűsítik az egészsé8es életfiódot. A népzenei eseménveken valamelyik környékbeli

vagy helyben rnűködó néptánccsoport, népzenekar, népdalénekes koncertet ad, majd á

]'eIenléVőket bevonva táncházzá, kózős éneklés5é aIakítja át az együtt töltött estét, A

rendezvénynapok zárása a la!§L_!9dlig!&!§ amlkor a helyszínt biztosító település

bemutatja a helyi ízeket, a térség gasztíonómiai értékeit, A,,Muzsikól az erdő" évről évre

pályázatokat is hirdet fotó, képzőművészet és idén immár irodalom katesóriában is, A
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követelmény, hogy tükrözzék a rendezvény szellemisé8ét, a természettel, az erdőVel

harmóniában élő ember életfilozófiáját, A pályaműVek legjobbjait a helyszíneken kiállltva

tekintheti me8 a kózönség,

A helyi közössé8ek, szervezetek (önkormányzatok, erdészetek, civil szErvezetek,

műVészek) összefo8ásával, az erdő, a zene és immár a műVészetek különböző á8ainak az

összefonódásáVa] jön létre a rende2Vénysoíozat, A,,Muzsikó1 az erdő" - Mátrai MúVészeti

Napok 9 napos rendezvény, fiinden nap más,más település köré szervezódik, ahol a

céloknak me8felelő píogramok kapcsolódnak egymáshoz, A sajátos rendezési elvek a2 ország

egyéb ré8ióiban szerve2ett rendezVények esetében is érVénye5ültek, így a ,,Muzsikól dz eldő

o Hírös Vórosban" és a ,,Muzsikól az erdő o Királyi Erdőben" esetében is.

A rendezvények valamennyi helyszínen szabadon látoBathatóak Voltak, minden

prográm ingyenes, A résztvevők e8y részének ez az alkalom je]enti aZ e8yetlen színvonalas

kulturális eseményt, miVel körülményeik nem teszik lehetőVé, ho8y elutazzanak

rendezvénYek kedVéért, lakókórnyezetűkben pedig nem Válogathatnak az ilyen jellegű

alkalmak között. Így a ,,Muzsikól qz edő" egyfajta missziót is foiytat, hogy minél szélesebb

réte8ekkel ismertesse me8 a klasszikus és a népzene értékeit, a környezettudatos, erdőt

5zerető gondolatokat,

A ,,Muzsikál oz erdő o Hírös Városbdn" plogíam 2014, június 21-én Kecskemét -
Hetényegyházán a Ny'ri erdőben Zajlott, A programnap feiépítése híuen tükrölte a ,,MuzsikóI

oz edő" álta|ános szervezési elveit, A láto8atók részt Vettek szakvezetéses erdei sétán,

kézműVes és interaktív zenés gyermekprogramon, helyi termékek bemUtatóján_ Az erdei

koncert helyszínén Balogh Páter 8itárrnűVész kon.ertjét hallgathatták meg, amely magáVal

ragadta a közönsé8et, i8a2i erdei zenei élrnényt nyújtott. A rendezvény lehető§é8et

biztosított he|yi fiatal múVé5zek bemutatkozá5ára, hi5zen lendületes, sZínvonalas koncertet

adott a Kecskeméti lfjúsági FúVószenekar, amelyet Kuna Lajos műVész-tanár Vezet igazán

eredményesen, A programból nem maradhatott el a kötetlen beszél8etésre Iehetősé8et

biztosító borkóstoló sem.
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A ,,Muzsikól oz edő" - Mátrai múVészeti Napok nyitórendezvényét az idén, 2014,

június 28-án, Kozárdon tartottuk, A rendezvény me8nyitóján ünnepi köszöntőt mondott

Becsó Z5olt, orszá88yűlési képviseIő, Nó8rád Me8ye Köz8yűlésének elnöke, Az erdei koncert

helyszínén, az andezitbányában az E8ri Szimfonikus Zenekáí adott koncertet sz.abó Sipos

Máté, a Ma8yar Állami operaháZ karigaz8atójának VezényletéVel. A rendha8yó koncerttér, a

csodálatos klasszikus műVek, rnelyek között me8szólaltak Mozart, ViValdi, Beethoven

alkotásai felejthetetlen élményt nyújtottak; a szakvezetéses sétán Való odajutás, a 5zokásos

komfortzóná bó| va ló kimozdulás Valódi közösséga élményt nyújtott.

Június 29-én Galyatetőn Dr. csóka Györ8y ,,Holtía az élő eldőért" címmel tartott

tudományos-ismeretterjesztő előadást, A ,,Muzsikál az erdő" célja, hogy 8azda8ítsa a

rendezVénY résZtVeVőinek erdőról, környezettudatosságró' alkotott Véleményét,

i5meíetanyagát, A 8aIyatetói erdei koncert helysZíne a 200 éVes bükkfák árnyékában

csodálatos háttérrel, a Mátra északi lejtőinek a látVányával emelte a zenei élmény hatását. A

sal8ótarjáni szifiíonikus Zeneka. Vivaldi: Négy évszak című műVét adta elő- Népzenei

programként pedig Pál lstván szalonna, az Állami Népi E8yűttes első prímása és Bandája

lépett fel, Mjndkét koncert magával ragadta az igen nagy létszámú közönséget, a helyszín

aurája, a fellépő műVészek közVetlensége, lelkesedése, műVészetek iránti elhivatottsága

megvalósította a,,Muzsikál az erdd' -s élményt.

A kékestetői programhelyszín szintén igazán rendha8yó, hiszen a sípálya északj

lejtőjén felállított 5zínpadon léptek fel a műVészek a köZönség pedig a lejtő füVes területén

foglait helyet. orosz Zoltán harmonika múvész koncertje lendületes dallamaival nagy

létszámú közönsé8et vonzott a helyszínre, majd idén elsó alkalommal a Muzsikás Együttes

lépett a .endezvény színpadára, hatalmas síkert aratva, A hideg ellenére lelkes é5 kitartó

közönséget megénekeltették, 5őt meg is táncoltatták.

4
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gyermekeket a környezettudatos életforma felé terelje, mikő2ben igényes műVészet

befogadóvá neveli, A gyermekek zenei, múVészeti ízlésformálását nem lehet elég korán

elkezdeni, A rendezVény Valamennyi napján találhattak gyerekeknek szóló pro8ramokat, A

kézműves foglalkozásokon a gyerekek szakember vezetésével barkácsolhattak,

kipróbálhatták az alkotás örömét csupa terrnészetes anyag felhasználásáVal- Nemcsak a

8yerekek, de a felnőttek i5 élvezték a székely népmesék Világát megidézó Fabók Mancsi

Bábszínházának előadását, A csörömpölók esyüttes interaktív zenés koncertje bevonta a

gyerekeket, e8yütt énekeltek, játszottak a közön5ég8el, a 8yerekek testközelról

megismerkedhettek a hangszerekkel.

A..Muzsikál az erdő" rendezvénysorozat idén immár 3 pályázatot írt ki a művészetek

3 kate8óíiájában.

,.Mu2sikál az erdó" KépzőműVészeti PálVázat

A KépZőmúVé§zeti PályáZat eredményét, a le8jobb alkotásokból összeállított kiállítást

a gyöngyóstarjáni rendezvénYhelyszínen tekintette meg a kózönség a sósaréten található

Borhy Kastély disztermében, A Pályázatot szakmai zsűri bírálta el, a z5űri elnöke,]ózsa ]udit, a

Magyar Kultúra lova8ja, műVészettörténész, kerámiaszobrász, A zsiiri 18 1élnőtt a]koló 23

alkotását válogatta be a legjobbak kö7é, Az ünnepélyes eredményhirdetésre a kiállítás

megnyitóján kelült 5or, amelyet a zsűri elnöke tartott, Valamint értékelte a beérkezett

anyagot, ollan - kiá]]ításra kész - képzijmű\,észeti aLkotásokat (festményeket) vérkeztek.

amclyckben - a miil,észet eszközeivel kjfejczvc - íctlcn éthetőek. kézzel foghatóvá váltak a

.^Mtzsikál az 
"/d/i' 

a]apgurdolatai, A képzőnűvészeti alkotások technikájir szabadoi

váiasztotl voll_ mérete maximum 50x70 cnr lehetett. Ebben az ér,ben az előzó év]rez

hasonlóan nem csak a he}l,i és körnlékbeli alkotók kütdték be alkotásaikal. hanem az urszag

szinle minden tájáról érkeztek páll,anrűvek számos te]epü]ésróL Pécstiíi Békésszerrtandrásorr.

I)eb.eccncn át t]udapcstjg. A pá1,!ázat kü]ön érdekessége, hog1, gl,ernlckalkolások is érkefiek

a zsiiri elé. A tizennégy kis alkotó munlá is megtekinthetóek voltak á legiobb pá])aművekből

nyiló kiállitáson,

A,,Muzsikól clz erdő" F otópá|yázata

Ez ér,ben a másodszor írta ki ibtópályázatát a Muzsikál az Erdii Alapítvriny, A
rendezvénysorozat szellemiségével. a tbnntartható íéilódessei. az egészséges életmí]ddal. a
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Llszta. lölo köm, e/el lr9nt irlell lclelot.e!l alla]a, eszInelet <l

összeegyeztethető ter*kbarr barki. bárhol készii]t digitális a]kotást beküldhetett, A
darabszámot scn korlátoztuk. ldén az érdeklódés nővckcdctt aZ elsó.2013. óvj pá1),áZat után.

Tizenöl |elepülésró1: Budapesr. Gyöng},ös, Győr. Kerepes, Mátraszólős. \{osonm cg) irrti r rr.

Nag}kőrős, PásZló. Pécs. Salgótar_iáü. Siok. Szalaló, Szalvas. Takson}, velence érkezetl

pál_vanunka,25 alkotó kiildött be összesen 204 tbtót. A Zsiiri elnöke Haiis Lcszlo

fotónií\,ész, MN4A Filn- és Folóniivészeti Tagozatínak tagia \olt. A Zsűri 20,i alkotást bíríh

el. kiválasáotta a dijazottakat" \,alanint a fötókiátlítiisotl megjelenictrli kivárt alkotások

összességéi. A -|otópályázal kiállításának megn),ito.ja és aZ üinepélyes eredrrrénylrildetése az

ágasvári rcúdezvén)napon Zajlott. az Agirsrári luristahazhiln, .A Flrltll)Jl\;zat arryagának

kiátlítását láthatta a kózönség a ,,Muzsílcil az erdli a Kirtilyi lrdá,öen " rendezvénv keretein

b(lül. ]0 i4,0q,27-en. J Caja-r ölp1 bcn i.,

,\,,Muz,sikál az erdő' Irodalni P áll ázata

A ,, trluzlikil az erdő ' 2014-es lroda]ni PáI),rizataiak erednén},e. a pál)ázatot övező

érdekiődés minden e]ijzetes reúény1 felűlmúlt. Mérleget vonva összescn 376 nrú érkezett,

ebből 206 vers, 16,1 próza ós 6 drála. 252 szelző vett rószt a pál}ázatoD, köZiilük 123-an

l,ers!,t. 125,cn pIóZát és 6-an dránát kiildtek. A pál),anúvek Magyarország teriiletéről, a

határon túli magyar terület9krő]. sőt még Nénctországbó] is é.keztek. A temészct, aZ erdő

szelctete lneginditotta aZ írókat, költőket ós az jrodalombarátokat egyartint. A pályáZók köZöt1

szerepelnek miikedveló iroda]on1balátok, sziin),aikat plóbá]gató iljú jroda]márje]öliek.

valamint szép számban jelentkeztek a konar§ magi ar jrodalonl a]kotúi is, E letkor tekintetében

is vcgyes a pályá7ók összetétele. nlinden generáció képviseltette magát. a iegiljabb

pályázóitir ] 0-1 1 éves kisiskolások.

Az -Mt:sikál az erlő" llodalmi Pál},ázatára beéIkezetl pá!,amú\,ek Zshizését Jókai

Anna. Kossuü Nagydíjas írónij, a zsűri elrröke. aki egyben a pályázat védnöke is. Vaslári

csaba szír]nú!ész. G_"-őr§ -,ikos költó ]átta el, Az Irodaln'i Pályázat ercdmén,vhirdetése

2014. 07. 06-án 16,00_ról Fenyvespusztán, a ,,f,Iuzsíkál a: erdd" rcndezr.énysorozat

Zárónapján löfténi, A2 eredményeket iinnepélyes keleiek köZölt.Iókaj Anna irónő lrirdette ki.

érlékelte az t és hozzál'űZie gondolatait aZ általa ..erclóúnnepnek'' nclezett rclldez\ cn} en,

6
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A zárórende2Vényen, ahol kószöntötte a jelenléVőket ]ókai Anna, Kos5uth Nagydíjas

írónő, Ménesi Gergely, a Zeneakadémia Szimfonikus zenekarának a karmestere, Dobre

Kecsmár csaba, az E8ererdő Zrt. Vezéri8azgatója, sajátos erdei hangulatú koncertet adott

Palya Bea énekesnő, akinek terrnészetessége eIVarázsolta a hallgatókat_ szokoláy Dongó

Balázs népi fúvós hangszerekkel a koncertre idézte az erdő képeit, a természet Változatos

han8ulatát, Kettejük közös fellépése a kózön5é8 számára .naradandó, meg'5mételhetetlen

élményt nyújtott,

^ 
lendezvénvsorozat fe|lődését mi sen' bizor'yítia jobball. hog,v létre.jött a..Iál_:riÁ.i/

az ertlti a Kiróll,i llrdliber" progran, 201,1,09.27-én. Székeslehérvrár közelében. a Gaja_völgl,i

Tájcelrtlumban, Á rcndczvénv ígl,sikcrcscn mutatkozott bc a Dunántitlon is. óriási érdeklódés

ö\.ezte aZ országos F]rdók llete nyjtórende7\,én}-ekón. \{egvalósult a lendezr,ény sajálos

szeNezési nródszele: szakvezetéses erdei séta, evermekprogramok, a ..Muz,síkal az erdő"

Fotópál}ázatának kiállítása. Kcrtész Józsei crdész-r,clsmoidó szemelvényeket adott elő az

]rodalmi Pál]ázat helyczett alkotásaiból. _[rdei koncertkénl szinrlbnikus zenekari e]iíaclás

zajlott.

A program támogatott markering eleliei köZé u]1ozott, hogy a rendez.j!én,vsorozat hire

minél szélcscbb körbcn jusson e] a köZönséghez, A hirdetések biztosították" hog} aki részt

kivánt vcnni a proglan]solozaton, rnindenról időben éitesűljön. NYondáköltséget a

szórólapok elkészílésérc 1brdítottuk. A hangosítás íb]},amatos a rendezvénl,eken. lriszen az

erdőbcn a t'ellépó múl,észekrrek nás akusztikával kell szánrolniuk, A látogatók immár nlindcn

rendezvény helyszínén nagy létszámban jelennek m.g. íg!,a hangosítás nélkülózhetetleiné

vált. SZükséges erdei szinpad felállitása is. hogy a közönségjó1 lát]ussa a fellépó n1ú\,észeket.

de a közvetleNég a csak 1ermészeles anyagokból épitett s7irlpad jóvoitából megmaradt.

SálolbéIlésre a Zfuó rendezvén_,- hellszínére volt szükség. hiszcn az idei évben nen volt olyatl

ledell épűlet a lrelyszínen. aho\,á rossz idő csetén bc lchele11 Volna Vinüi a plogramot. .\

rendez\,én}, he]t,színeit megkö7e]íteni. a szen,ezés és a lebonyolítás ide.je alatt nagy tárok

megtéte]é\,e] lchetséges, hiszen minden rendezvén,vnap más-n,lás telepiilés kijré szerveződik.
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, -\tU/jLJ J7 -,Jü'\ keilekek költ"e!(il kön\ \ ("i_re. ntelrclet .rz lrooa]tn,

páll,ázat hell,ezettjei kaptak. logóval ellátott ajándékárg},akla. logós kerárniákra. nelleket a

PályáZatok he1},ezeti.jei kaptak, foldítottuk. A rendezr,étry hel,vszínein t'elállítottrrnk cgy rol1-

upot. amell,ről az érdek]ódók inlbnnáció}roz j ulhattak a lendez\ étl) sorozalról, Kellékek

költségtéteinél találhatóak a téllépó nrhák költségei,

A program rnindegyik napja alchil,álásra keriilt. A .,,11a,zsitril a: errlj honlcpjin

(rvrvrv.mtrzsikalazeldo,1ru ) és a köZösségi o]dalon ( Www.l'ircebook.coil/muzsika]azefdo)

tbtós ós ijlmcs dokumentálás audio\izuális rögzítés töltént, A látogatottság fol,"-amatos. aZ

eg},es elétesi hel),eken több ezren tekintik meg tb]}an1atosan a 1éltö}töü an),agokat,

SZakmai tapasZlalatok:

A,.f,luzsikLil L12 e/dő" rerrdezvénysorozat idénjutoft ei an,a a szintre. l]og1, l,aiamerutyi

rendezvónvnapon úcgjcle]ienek a je1],.-rlzo prngrilmcl!,mek, 19} J ldlogatok ugtallarra d

kínálatra számithatnak minden nap. rnirrdeg,vJk r,églóban, Kielieljük, hog,v a proglamok a

csa]ádok mil,Iden tagjához szóljanak, ninden korLrsz!ál] eglalálhassa aZ ő1 érdeklő

lehetóséget. Fot,itosnak tarduk. hog) a glerckek és a t]atalok otti]oltosan nrozogjanak a

rerrdezrénl,eken, Tapasztalatunk. hog} a szeniélles ieienlét. aZ élii kapcsolat semmive] sem

pótolhaló. Ol]-án ménékig árasaja el a minde lapokat a feh,éteLról szóló koftárs kijnnyűzene.

hogy a §.erekek és a fiatalok szánára nregkapó él1nény az éló Zene. Kalarlikus hatást \,á]t ki,

hogy élóben. tesiköze}ben. a.jelenlér,ó kőzönség számáa szrilal meg a konceft. az élrnélr1

egyszeri és megisméte]hetetlen, hiszen a hell,szin. a hangulat, az idójárás. a koncefi közben

megszólalri énekes madarak" az erdó hangjai minden aika]ommal más lelkiállapotba .iuttatják

cI a íéllépó múr,észeket és a hallqatóságot,

Iontos tapasztnlat, ilog,v a koncert sikerét úag,vban be]blyásolja az előkészítési a

szakvezetéses erdei séták hidat képeznek. átvezetnek térbcn a koncert hclyszíncire. Viszorrt

nerncsak fizikai utat teszlek meg a túráZók. hanem 1élekben is rálrangolódnak a

koncertélnén),le, Az errló megftglelése, aZ erdő é]etéról folylatott séta közbeli beszéigetés

lelassítja. megnllgtatia a résztvevóket, Sokkal befogadóbbakká vátrak a klasszikus zenére, az

elókészités t'eh,ezeti a katafiiküs élmént,l.
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Kiemelkedii jelentiiségű a helyszínek kiválasztása: töreks7ünk arra. hogy mindig

újabb, felfedezésre érdenres erdei Loncerttérbe csábíts!k a kijzijnséget, A Mátra erdei

reigeteg csodáatos lelrelóSéget biztositanak. sok a 1iIfcdczósre érdenles erdei ősvén,v. patak

part. heg),oldal, A helyszín kiválasaásában döntő szerepct játszik a tó szépsége nreilett a

helyszín akusztikája, rV errlei körülmén},ek között a lehető legjobb erednlén1, elcrésc

érdekében a természe! adla. szabadtéri koncentermek adottságait keressük. a tillépók és a

közönség eg,y közös iérbcn helyczkedrrek cl. a lornbok felerósítik a zene hülgiát, -,\

szabadtéren Zené]és sok technikai problémát vet fijl. dc eg_,-'éfie]mii tapaszta]at, hog_,*

különLeges élméní n},úit. melvnek az erdei köl,n,vezet a meghalározója, EZl a \,éleményl a

köZönség és a fellépó miir,észek js osztják.

Fontos rendezvényszen ezésj tapasztalat. l]og), a szabadtéri erdei koncertek

szenezésénél gondoskodni kcIl anól. hog,v az idójárás kedvezőtlen alakulása esetétr legyerr

úg)tevezett ..B" variáiN. amel), esetiiniben 1'edett konccnhe]yct és fcdctt n ózóteret .ic]cnt.

A fellépó múvészek eg5,re jobbarr átélik, kihangsúl)ozzák aZ erdei kön}ezelben

történó rnu7sikálás jelentóségét. A ,,]uíuzsilcál a_: erdri " értékrendiével harmonizlrlri müsort

á]]ítanak össze, igyekezrrek aZ erdei koícerltél n},újtoita saiátos lchetóségeket ilinél inkább

kihasználni. A köZönség és a művészek is egyie inlább azonosulnak a ,,Mttzsikál az erdő"

kömyezct datos énélrenrljérel.

A.,]ltu:sihi| a: erdő" sze*.ezési. műl,észeti koncepciójához minden évbei

ragaszkodunt, Ez a garancia. hogy a rendezrénl részek komplex egységet képezzenek és

nle_evalósuljon a,, i.ír.:si lail dZ erdij " katarlikus. konrpler élménvc,

lrredmé1,}}€sség:

A résztvevókhöz az idci ór,ben js, ahog)€n lörekszünk ene a tendezvénv kezclete óta.

eljuíott a ,,Muzsíká| a; erdá' küldetése. ér,tékrendje, A rendezvénl-sorozat 1'o1}.amatosan

léjlődik^ gl,arapszik. Ncmcsak a ii]]épő miivészek. alkolók létszáüának nijvekedése

fig},clhetó meg. hanem a közölNég létszáma is egyre gyarapszik. A rcndezvénysorozat

sajtóban való szcrcpeltclése. a lrirdetések idén iól lelépílett koncepció szerint zaj}ortak, Ennek

eredményeként aZ éídeklődők renLl§Zeres é5 használható intbrmációkhoz jutottak a

plogramokról. A lendezvénynapokat a lava]yihoz képest tijbb cmbl]r Látogatta.
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rendezvén,vhelyszíoell szefvezctt sikcres program létrejötte, a _. 
jvluz,yi kál az er(ű d Hífö,

|'árosbun" és a ,,trIuz:ik|il dz ardlj a Királ_,-i Erdíiben", A rendezvénvsorozal az országos

progranl solozattá válás ittiá.a ]épett,

A zene. az nlú\,észetek átélése, az enberi lelkek meglyilása betbgadóvá feszi a

Észtve\,őket a kömvezettudatos gonclo]koclás. a fenntartható éiet iránt. l'enntanhitó cmbcri

élet csak akkor valósulhat mcg, ha meg tu(ljuk tercnteli a nrinderurapi életiinkben a

legibntosabb életdinenzióink (gazdaság, tarsadalonr, köm}ezel. kultura. művészetek)

harm óD iáj át,

PásZtó_ 20],+. novembcr, 10.

SZabó Lajos
|1nök

N,luzsikáI az Lrdó Alapi§án},

10



„Muzsikál az erdő” rendezvénysorozat 2014-es pillanatképei 

 

Fotódokumentáció nagy mennyiségben megtalálható a rendezvény honlapján: www.muzsikalazerdo.hu 

Facebook oldalán: https://www.facebook.com/muzsikalazerdo/ 

 

     

Az Egri Szimfonikus Zenekar, vezényel Szabó Sipos Máté   A Győri Egyetemi Zenekar, vezényel Ménesi Gergely 

Kozárd, 2014.06.28.        Fehérvárcsurgó, Galya-völgyi Tájcentrum, 2014. 09.27. 



      

Orosz Zoltán harmonika művész. Kékestető, 2014.07.01.     Muzsikás Együttes, Kékestető,2014.07.01. 

     

Közönség a „Muzsikál az erdő”-n, Gyöngyöstarján, 2014.07.02.     Pál István Szalonna és Bandája, Galyatető, 2014.06.09. 



         

Palya Bea – Szokolay Dongó Balázs, Fenyvespuszta,2014.07.06.     Csörömpölők, Fenyvespuszta, 2014.07.06.

       

Jókai Anna az Irodalmi Pályázat díjátadóján Józsa Judit, a Képzőművészeti Pályázat díjátadóján  Balog Péter, Kecskemét, 2014.06.21. 

Fenyvespuszta, 2014.07.06.   Gyöngyöstarján,2014.07.02. 
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Cserkésztábor 
A Gyöngyösi 789-es Kapisztrán Szent 

János Cserkész Csapat ez évben 
Mátraházát választotta táborhelynek, 
melyre augusztusban 1-6.ig került sor.  
Hammer Attila  csapatparancsnokot erről 
a hétről faggattam. 
Mióta működik, illetve alakult ujjá a 
cserkészet Gyöngyösön? 

A rendszerváltozás után 1989-ben 
alakult ujjá a Kapisztrán Szent János 
Cserkészcsapat, amit köszönhetünk az 
akkori öreg cserkészeknek és a 
csapatparancsnokunknak, Pócsy Adalbert 
Bélának. Azok között voltam én is, akiket 
“elsőként” avattak fel. Hatalmas volt 
mindenkiben a lelkesedés, a tenni akarás, 
a  közösséghez való tartozás vágya. 
Nagyon sok élménnyel, baráttal lettünk a 
cserkészet által gazdagabbak, és ami a 

legfontosabb, hogy a plébániához való 
kötődésünket  is nagyban meghatározta. 
A cserkészet 2004-ben az alsóvárosi 
plébánián megszűnt és hosszú évek után 
indítottuk újra 2011-ben. 
Miért döntöttél úgy, hogy felkarolod ezt 
az önkéntes ifjúsági mozgalmat? 

Ahogy a fiaim nagyobbacskák lettek, 
ők maguk kezdtek érdeklődni a 
cserkészet iránt. A gyerekeimen keresztül 
éreztem meg a késztetést, hogy a csapat 
működösét valamilyen módon 
támogassam. Ezzel együtt kezdett 
érlelődni bennem a gondolat, hogy 
megpróbálnám viszonozni mindazt, amit 
a cserkész-otthonon keresztül a 
plébániától kaptam. 
A Ferences Alverna Vendégháznál 
táboroztatok. Mit jelentett számodra ez a 
hét? 

Mindazon túl, hogy a vezetőknek, 
segítőknek egy ilyen tábor szervezése,  
lebonyolítása sok munkával és 
felelősséggel jár, személy szerint én is 
sok élménnyel és baráttal lettem 
gazdagabb. A nyári cserkésztábor kiváló 
lehetőség arra, hogy a csapat tagjait 
egybekovácsolja. A természet 
szépségének közeli megtapasztalása 
mellett alkalom nyílik arra, hogy egymást 
közelebbről megismerjük és egymást 
megtanuljuk elfogadni. Alkalom arra, 
hogy igazi, akár életre szóló baráti 
kapcsolatokat tudjunk kialakítani.  
Mi kell ahhoz, hogy valaki jó cserkész 
legyen? 

Egy jó cserkész önként vállalja, hogy 
magát neveli és fegyelmezi, annak 
érdekében, hogy a közösségnek hasznos, 
jóra törekvő, jót tenni akaró tagja legyen. 

Kiss Bernadett 
Muzsikál az Erdő 

 
A Mátrai Művészeti Napok 2014. 

június 28-tól július 6-ig került 
megrendezésre - immár tizenegyedik 
alkalommal - Szabó Lajos erdőmérnök, a 
Muzsikál az Erdő Alapítvány elnöke 
szervezésében. Kilenc nap, kilenc 
helyszínen zenélt az erdő, összefonódva a 
természettel.  

Június 29-én Galyatetőn, a kétszáz éves 
bükkfák árnyékában muzsikált a 
Salgótarjáni Szimfonikus Zenekar, és 
ebben az évben első alkalommal a 
klasszikus zene mellett a népzene is 
helyet kapott, melyet Szalonna és 
bandája képviselt (az Állami Népi 
Együttes első prímása, Pál István 
Szalonna). A program kiegészült 
szakvezetéses túrákkal, sétákkal, 
gyermekprogramokkal, a Nagyszállóban 
Dr. Csóka György előadását hallgathatta 
a közönség Holtfa az élő erdőért címmel. 

Ugyanitt fotókiállítás várta az 
érdeklődőket. 

Gyöngyös városa támogatta a Muzsikál 
az Erdő Alapítványt, melyet Galyatetőn - 
a város nevében - Bozsik István 
alpolgármester képviselt. 

Július elsején Kékestetőn - első 
alkalommal - csendült fel a zene az 
északi sípályán, lenyűgöző látképpel a 
háttérben. A hegyoldalt elfoglalták a 
nézők, amelyben minden korosztály jelen 
volt. Az ünnepséget Bozsik István 
alpolgármester ezekkel a szavakkal 
nyitotta meg: kulturális eszközökkel 
közelebb tudjuk hozni az erdőhöz, a 
természethez az embereket, ami 
különösen nagy élmény a városi 
közönségnek, de minden 
természetszeretőnek egyaránt. Egy hely, 
egy alkalom, ami felülemelkedik a 
hétköznapokon, közelebb hozva az 

embereket egymáshoz és a természethez, 
s mindez a zene erejével. 

Ezt megelőzően Miltnerné Kiss 
Tünde művésztanár festménykiállítását 
láthatták az érdeklődők a TV kilátó 
panoráma teraszán. A gyermekprogramot 
a Portéka színpad színvonalas 
bábjátékkal gazdagította. A jelenlévők 
Orosz Zoltán harmonikaművész 
előadásában élvezhettek klasszikus és 
modern zenét. A Muzsikás Együttes a 
zene mellett mosolyfakasztó székely és 
palóc történetekkel szórakoztatta a szép 
számú hallgatóságot. A Nógrádi-medence 
panoráma képe búcsúztatta az estébe 
nyúló koncert előadóit és résztvevőit, 
akik gazdag zenei élménnyel távoztak az 
ország tetejéről. (Reméljük, hogy jövőre 
Mátrafüred is otthont adhat a 
rendezvénynek.) 

Szuromi László 
 

Szoboravató és kórustalálkozó 
 

2014. június 28-án került sor Kodály 
Zoltán bronz-gránitba öntött élethű 
szobrának a felavatására Galyatetőn, 
mely Sütő Ferenc pécsi szobrászművész 
alkotása. (A művész legjelentősebb műve 
2000-ben készült: a monumentális bronz-
gránit makói hagymaszobor.) 

A Kodály szobor a Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA) támogatásával valósult meg. 
Antal Imre  nyugdíjas pedagógus, 
egykori képviselő, Mátraszentimre 
önkormányzatát társadalmi munkában 
segíti, pályázatfelelőse volt a Kodály 
szobor állításának.  

A szoboravató szentmisével kezdődött 
a Magyarok Nagyasszonya kápolnában, 
melyet Kacsik Árpád c. kanonok, 
plébános celebrált, idézve Kányádi, 
Sándort is: „egy nemzet lovagolt Kodály 
térdén, küldetése volt e néphez”. 
Felhangzott Kodály Missa brevis című 
műve, melyet az Új Liszt Ferenc 

        BeneiBeneiBeneiBenei        KrónikaKrónikaKrónikaKrónika    



        KULTÚRAKULTÚRAKULTÚRAKULTÚRA    
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 „A Víz Szalad, de a kő marad” - /Wass Albert/ 
 

2014. november 8-
9-én Mátrafüreden 

került 
megrendezésre az 

Ásványgyűjtők 
XXVI.  Mátrai 
Találkozója. 

Ez a kétnapos 
találkozó nagyon 

színes programsorozatot kínált az 
érdeklődőknek. 

Aki személyesen akart részt venni 
ásvány lelőhelyek felkutatásában (barit, 
kalcit, kvarc), azok ásványgyűjtő túrán 
vehettek részt Dala László erdőmérnök 
vezetésével Sirok- Hosszúvölgyben. 
Ezen a kiránduláson valamennyi 
korosztály képviseltette magát, 
kisiskolásoktól egészen a 
nyugdíjasokig. Tokajból, Budapestről 
és még számos más, távoli városokból 
is érkeztek látogatók. 

A szombati program délután 
előadássorozattal folytatódott, amelyet 
Mészárosné Drizner Rita és az iskola 
igazgatónője, Karnis Pálné nyitott meg. 
Az első előadó Dr Dávid Lóránt dékán, 
tanszékvezető főiskolai tanár volt 
(Eszterházy Károly Főiskola 
Gazdaságtudományi Intézet). Témája: 
Innováció és kreativitás a Mátravidék 
turizmusában. Lásd: Adrenalin Park. 
Mint tudjuk, egy új lehetőséget nyújt a 
Mátrában pihenőknek a kalandpark, 
amely már szállást is nyújt az oda 
érkezőknek, a Hegyi Sportok Bázisa 
pedig egy új kikapcsolódást kínál az 
erdőben kirándulóknak, a terepsegway-
túrázással. 
A Mátra még hiányosságai ellenére is 
(a 24-es út leromlott állapota …stb.) 

igen népszerű és látogatott, ami 
elsősorban a természeti értékeknek 
köszönhető. Sajnálatos és 
elgondolkoztató, hogy Gyöngyös nem 
tudja megfogni, maradásra bírni a 
turistákat, csak átutaznak a városon a 
vendégek. 

Fodor Rozália muzeológus - a Mátra 
Múzeum munkatársa – Barlangok a 
Mátrában címmel a Mátra 
barlangjainak feltárásáról, lelőhelyeiről 
és a barlangok típusairól tartott 
előadást. Ha valaki azt hiszi, hogy 
nincsenek barlangok a Mátrában, az 
nagyon téved, de semmiképpen sem 
egy aggteleki karszt barlangra kell 
gondolnia.  

Végezetül Dr. Dávid Árpád főiskolai 
docens (Eszterházy Károly Főiskola 
Földrajzi és Környezettudományi 
Intézet) tartott egy remek előadást 
Adalékok a domoszlói Tarjánka-patak 
szurdokvölgyében előforduló andezitek 
megismeréséhez címmel. Az előadáson 
résztvevők jelentős többsége könnyen 
elárulta magát, hogy még nem járt .ott. 
Sok amatőr természetbúvárnak 
felfedezésre vár még a szurdokvölgy.  
A szombati program egy nagyszerű 
vacsorával, nagyon kedves 
vendéglátással záródott, melyben a 
Mátra Szakképző Iskola tanulói is 
aktívan részt vettek. 

A vasárnapi ásványbörze kellemesen 
lágy kísérőzenével hívogatta vendégeit. 
A zenei hátteret Jakkel Mihály és 
tanítványai biztosították kürtökkel. 
A börzén mindenki találhatott kedvére 
valót, hiszen nemcsak a csodálatos 
ásványok és az abból készült ékszerek 
csalogatták a vásárlókat, hanem 

számtalan más mesterség is 
bemutatkozott, mint például a 
kovácsmesterség, bemutató 
kemencével, volt méz vásár és 
iparművészek egyedi ajándéktárgyai, 
valamint az iskola tanulói által készített 
ajtókopogtatók, adventi koszorúk. 
Gyönyörködhettek a látogatók Göcsei 
József festőművész kiállításában. 

Az ásványkiállítást a gyűjtők, többek 
között Lovász András, Dr. Edei Antal, 
Kiss Tibor, Magyar Balázs és Horváth 
Béláné részvételével nyitották meg.  

A szervezők tájékoztatása szerint, az 
ásványbörze fokozatosan nőtte ki magát 
nemzetközivé. Első alkalommal 
Gyöngyösorosziban rendezték meg 
kisebb körökben ezt a találkozót. Évek 
során egyre nagyobb volt az érdeklődés 
az ásványok iránt, így kinőtte a régi 
helyét, majd országos rendezvénnyé 
bővült. Ma már azt is mondhatjuk, hogy 
nemzetközivé vált, hiszen visszatérő 
lengyel, szlovák, román és erdélyi 
gyűjtők és érdeklődők is részt vettek a 
rendezvényen. A kiállítás azért is 
fontos, hogy a Mátra Szakképző 
Iskolában került megrendezésre, mert 
ideális környezetet nyújt, és az iskola is 
be tud mutatkozni az általa kínált 
szakmákkal. 

Kívánjuk a szervezőknek 
(Mészárosné Drizner Ritának és Misuta 
Jánosnak), hogy a következő években is 
legalább ilyen sikeres legyen a 
találkozó, mint 2014-ben volt. 

            
 
 

Kiss Bernadett

 
 

Sikeres csúcstámadások a 2014-es „Muzsikál az erdő”-n  
 

A „Muzsikál az erdő”  
rendezvénysorozat a 2014-es évben sok 
szempontból csúcsokat döntött. 
Eljuttatta programjait a Mátra három 
csúcsára – Kékestetőre, Galyatetőre és 
Ágasvárra. De nemcsak a helyszínek 
jelentettek csúcsokat, hanem a 
látogatók létszáma minden eddigit 
felülmúlt – hiszen átlagosan 4-500 fő 
vett részt a programnapokon, de 
büszkélkedhetünk 800 fő körüli 
látogatottsággal is.  

A kilenc napos „Muzsikál az erdő” – 
Mátrai Művészeti Napokat az időjárás 
is a kegyeibe fogadta, hiszen a 
különösen esős nyarunk ellenére 
egyszer sem áztunk el, minden program 
a megtervezett helyszínen valósult meg. 
A megismételhetetlen élményt nyújtó 
klasszikus és népzenei koncertek a 
hagyományokhoz híven erdei 
koncerttereken valósultak meg, minden 
nap más helyszínen, százados bükkfák 
árnyékában, hűs patakmedrekben, a 
szelek játékának folyton kitett 

hegycsúcsokon. A fellépő művészek 
között üdvözölhettünk országos, sőt 
világhírű előadóművészeket és a 
helybéli művészeti élet kiválóságait. Az 
Egri Szimfonikus Zenekar Szabó Sipos 
Máté, a Magyar Állami Operaház 
karigazgatójának vezényletével 
varázsolta el a közönséget, a Musica 
Mansueta kamarazenekart Ménesi 
Gergely, a Zeneakadémia Szimfonikus 
Zenekarának karmestere irányította. 
Fellépőink között üdvözölhettük Pál 
István Szalonnát, az Állami Népi 
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Együttes vezető prímását, Palya Bea 
énekesnőt, Lajkó Félixet és Kappel 
Editet a szilvásváradi lipicai lovakkal. 
De a közönség kitartása, a „Muzsikál az 
erdő”  varázs együttesen különleges 
pillanatokat okozott: Kékestetőn a 
hideg és a metsző szél ellenére a több 
száz fős közönség együtt lüktetett 
Orosz Zoltán harmonikaművész 
argentin tangójátékára, majd dalra 
fakadt a Muzsikás Együttessel és 
zengett a magyar népdal a sípálya 
északi lejtőjén. A helyszínek 
megközelítése szakvezetéses erdei 
séták keretében zajlott. Az erdészek, 
környezetvédő szakemberek 
hozzásegítették az érdeklődőket, hogy 
értőn figyeljék a természet legapróbb 
rezdüléseit, s lecsendesített lélekkel 
készen álljanak a koncertélmény 
befogadására.  

Minden nap gondoltunk a 
gyermekekre igényes klasszikus zenei, 
kézműves és színházi programokkal – a 
gyermekeink jelentik a jövő 
művészetekre fogékony, természetet 
megbecsülő közönségét, nevelésüket ez 
irányba nem lehet elég korán kezdeni. 
A képzőművészeti kiállítások, a 
fotóművészet, az irodalom, az erdei 
sport és a tudományos- ismeretterjesztő 

előadások is a programok oszlopos 
részét alkották. Minden programnap 
végét pedig a kötetlen beszélgetés zárta 
a helyi ételek, borok kóstolójával 
egybekötve.  

A 2014-es évben két sikeres, az 
ország más régiójában megrendezett 
„Muzsikál az erdő”  program is zajlott. 
Kecskemét közelében a Nyíri erdő 
adott otthont a június 21-i „Muzsikál az 
erdő a Hírös Városban” 
rendezvénynek. A szeptember 27-i 
„Muzsikál az erdő a Királyi Erdőben” 
pedig az Országos Erdők Hete 
nyitórendezvényeként várta az 
érdeklődőket a Fehérvárcsurgó 
határában található Gaja-völgyi 
Tájcentrumban. 

A „Muzsikál az erdő”  
rendezvénysorozat 2014-ben rangos 
elismerésben részesült: „Nógrádikum” 
díjat kapott a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének ünnepi 
ülésén. A Nógrád Megyei Értéktár 
Bizottság döntése alapján a „Muzsikál 
az erdő”  a legelsők között kapta meg e 
megtisztelő címet. A Kormány 2012-
ben született törvénye előirányozza 
települési, megyei és országos szinten a 
nemzeti értékek és a hungarikumok 
gyűjtését, megőrzését. Ezt a munkát 

megyei szinten a Megyei Értéktár 
Bizottságok végzik, olyan nemzeti 
értékek gyűjtését és megőrzését tekintik 
feladatuknak, amelyek a megye 
kiemelkedő, megőrzésre érdemes 
értékét képviselik, magukban 
hordozzák azt a sajátosságot, amely a 
megye számára különleges 
fontossággal bír, valamint már országos 
ismertséggel rendelkezik, vagy érdemes 
az országos népszerűsítésre.  

A „Muzsikál az erdő”  rendezvény 
szervezői év vége közeledtével meg 
szeretnék köszönni mindazoknak a 
támogatását, közreműködését, akik 
hozzájárultak a rendezvénysorozat 
létrejöttéhez. A „Muzsikál az erdő”  
összefogás eredménye, az 
együttgondolkodás nélkül nem 
valósulnának meg céljai. Már 
készülünk a következő évre, várunk 
minden kedves érdeklődőt 
programjainkon 2015-ben is. Bővebb 
információt rendszeresen találnak 
honlapunkon, a 
www.muzsikalazerdo.hu-n. 
 
 

                     
Szabó Lajos, Matúz Viktória 
Muzsikál az Erdő Alapítvány 

 

Magyar Királyi Állami Horthy Miklós Gyógyintézet 

 
Mátraháza újkori története közel 

egyidős a szanatórium építésének 
történetével.  

A szanatórium tervezésével 
Jendrassik Alfréd műépítészt bízták 
meg 1927-ben. Az építési terv 
készítését megelőzően – 1926-ban – 
már megkezdődtek a forrásfoglalások 
és a napi 300 m3 kapacitású vízmű 
megépítése. Ezeket a munkákat a 
gyöngyösi székhelyű és születésű 
Gajdóczky Dezső és László 
építőmesterekre bízták. 

Az építési munkákat versenytárgyalás 
keretében az első Magyar Magas- és 
Mélyépítő Rt-re bízták, melynek 
vezetője és tulajdonosa Csonka László 
volt.  

Az építés - a Nagy-Somor-réten - 
1927 nyarán kezdődött. A 200 méter 
hosszú, négyemeletes létesítmény 
számos kiegészítő épületekkel és 
pavilonokkal a gazdasági válság 
közepette is jó ütemben haladt, így 
1929. június 9-én Vass József miniszter 
megtartotta az ún. bokréta ünnepélyt, 

ami a legfelső falegyen elérését 
jelentette.  

A munkálatokba a gyöngyösi 
székhelyű Pavlik Ágostont is bevonták, 
aki 1929. október 23-án bekövetkezett 
haláláig közreműködött a gyógyintézet 
építésében. Halála után Csonka László 
már egyedül irányította a munkát, s 
mivel sokat tartózkodott a helyszínen, 
családja is gyakran látogatta, a 
Gyöngyös–Parád közötti átmenő út 
mellet, annak keleti oldalán saját *házat 
épített. 

Testvérének - Csonka Dalmának, aki, 
mint súlyos TBC beteg itt élte utolsó 
éveit - a tulajdonában is volt egy villa, 
amely a kápolna mellett állt, ezt 
azonban halála után örökösei eladták.  

1931 őszén készült el a szanatórium, 
melynek építési költsége hét millió 
pengőbe került, és 300 ággyal 
rendelkezett. Az ápolásért térítési díjat 
kellett fizetni, vagy a biztosító állt 
helyt. Az ápolási díj hat- és nyolcágyas 
szobákban napi 6 pengő, két-
háromágyas szobákban napi 7, az első 

emeleti kétágyas szobákban pedig napi 
10 pengő volt. Abban az időben 
Gyöngyös és környékén a napszámbér 
1.70-3.00 pengő volt, így a térítés 
nélküliek számára jelentős anyagi terhet 
jelentett az ellátás. 

A Mátrai Szanatóriumról írta Dr. 
Gerevich Andor - igazgató-főorvos -
1932-ben a Népegészségügy című 
szaklapban: „sok szanatóriumot, 
klinikát, kórházat láttam, de ezeknek 
impressziói mind eltűnnek a 
szanatórium megpillantásának élménye 
mellett. A magyar építészet eme 
remekművének méltó keretet ad a 
természet, amely mint féltett kincsét 
övezi a szanatóriumot.” 

Közép-Európa legnagyobb és 
legkorszerűbb közegészségügyi intézete 
volt az 1930-as években a Magyar 
Királyi Állami Horthy Miklós 
Gyógyintézet, amely a TBC elleni 
küzdelem fellegvára volt. A TBC 
visszaszorulásával klasszikus szerepe 
megváltozott és ma már a 


