Beszámoló a Dudaszó Hallatszik Alapítvány
(továbbiakban: Alapítvány)
2004. évi szakmai tevékenységéről
A beszámoló alapját a kuratórium által jóváhagyott 2004. évi munkaterv képezi.
1. Kiadványok
NKA forrásból meg tudtuk valósítani a zenei CD-kiadványt.
2. Oktatás
Az FMH-ban megszakadt a "Magyar Dudazenekar Klubja". (Indoklás a 3/2004. sz.
határoztatban)
Újabb feldolgozások születtek.
A "Dudás - Tekerős Tábor" nemzetközi vendégekkel is gyarapodott.
Beindult a Magyar Dudazenekar "Padkaporos Dudás Táncház"-a az Üllői út 95. sz.
alatti Diákpincében.
3. Rendezvények, bemutatók
Folyamatosan zajlottak idén is az ország különböző helyszínein megtartott előadások.
Öröm, hogy folytatódott a szarvasi nemzetközi dudás találkozó, valamint, hogy
hagyományteremtő útjára indult az Alsóörsi Dudafesztivál.
Sajnálatos, hogy a tervezett CD-bemutatókra az egyéb irányultságú elfoglaltságok
miatt nem került sor.
4. Nemzetközi tevékenység
Idén ismét megrendezésre került a csehországi nemzetközi dudás találkozó
Strakonicében. A zenekar méltó módon képviselte mind az Alapítványt, mind a
magyar népi kultúrát, mind hazánkat. Az utazást a Hagyományok Háza támogatta.
5. Megbízások, vállalkozások
Az Alapítvány 2004-ben vállalkozási tevékenységet továbbra is a közhasznú céljaink
elérése érdekében folytatott.
6. Pályázat
A hagyományoknak megfelelően több pályázatot nyújtottunk be a Nemzeti Kulturális
Alapprogram kollégiumaihoz. A CD-kiadványunkra, ismeretterjesztő műsorainkra
nyertünk el forrásokat. Mind a felénk, mind a részünkről történő szakmai beszámolók
elfogadásra kerültek.
7. Működés
Az Alapítvány 2004-ben is a hatályos törvényi előírások szerint működött.
Az Alapítvány pénzügyeinek kezelését, számvitelét, könyvelését, adóügyeinek
intézését 2004-ben is Horváth Lászlóné végezte nagyszerű színvonalon.
A beszámolót az Alapítvány kuratóriuma 2005. február 22-i ülésén (1/2005. sz.
határozatában) elfogadta.

A Dudaszó Hallatszik Alapítvány kuratóriumának határozata
A kuratórium egyhangú szavazással meghozta az alábbi 3/2004. sz. határozatát:
"A 2004. évre vonatkozó együttműködési megállapodást a Dudaszó Hallatszik
Alapítvány közös megegyezéssel felbontja a Fővárosi Művelődési Házzal.

Az évek alatt kialakult gyakorlatnak megfelelően továbbra is keddi napokon tartja a
dudaklub oktatási, táncházas összejöveteleit.
Az új helyszín: 1095 Budapest, Üllői út 95. sz. "Zöld Macska Diákpince", ahol nincs
tagsági befizetés."
Budapest, 2004.02.24.
Adorján István, Okos Tibor, Kozák József, Lányi György, Karakas Zoltán Zsolt
A Dudaszó Hallatszik Alapítvány kuratóriumának (továbbiakban:
kuratórium) határozata
A kuratórium egyhangú szavazással meghozta az alábbi 1/2005. sz. határozatát:
"A 2004. évre vonatkozó beszámoló összhangban áll az Alapító Okiratban
megfogalmazott célokkal, azt a kuratórium elfogadja."
Budapest, 2005.02.22.
Adorján István, Okos Tibor, Kozák József, Lányi György, Karakas Zoltán Zsolt

