Beszámoló a Dudaszó Hallatszik Alapítvány
(továbbiakban: Alapítvány)
2008. évi szakmai tevékenységéről
A beszámoló alapját a kuratórium által jóváhagyott 2008. évi munkaterv képezi.
1. Kiadványok
Az idei kiírásoknál sikerült megpályázni Karakas Zoltán: Tudós Dudás c.
mesekönyvének megjelentetéséhez szükséges anyagi támogatást az NKA
Igazgatóságánál. Formai hiányosságok miatt nem nyertünk segítséget az Ifj. Csoóri
Sándor „Dudanóták gyűjteménye” kottagyűjtemény CD-melléklettel történő
újrakiadásához. Ennek megvalósítása prioritást élvez a közeljövőben, hiszen a
tanulásban fog iránymutató szerepet játszani. Felmerült Lányi György titkár részéről,
hogy a Pál Pista bácsi táborában készült anyagokat is hasonló módon (kotta, CD)
meg kellene jelentetni. 2009-re betervezzük.
2. Oktatás
Folytatta munkáját a „Padkaporos Dudás - Tekerős Táncház”. Előadások, tánc-,
énektanulás és a dudások folyamatos kapcsolattartása ideális körülmények között
működött az Ifjú Muzsikás Klub keretén belül.
A dudás nyári tábor idén is Kétbodonyban volt, Pál Pista bácsi szülőfalujában. Jó
hangulatban, a tekerősökkel közösen telt el. Szennán, Váralján is voltak dudás
táborok, Pécsett nemzetközi fesztivál Végh Andor szervezésében.
3. Rendezvények, bemutatók, előadások
Országjáró bemutatók, előadások idén is szép számmal voltak (balatoni települések,
Gyöngyös, Kurultaj, Drávamente (Horvátország) stb. „Vendégjárás” sorozatunk –
sokak szerint – kifejezetten közkedveltté vált. Mind a Kalamajka Táncházban, a
Fonóban, mind a Téka Táncházban örömmel vették az immár sokadik
megkeresésünket. Eljutottunk ismét Egerbe (Gajdos Táncház), de a Mező Táncház
(FMH) is visszavár. (Itt az Egyesült Államokból érkezett cserediákoknak fújtuk a
magunkét, akik rendkívül élvezték a talpalávalót.) A Görömbő Kompánia
gyerektáncházának beillesztése a Padkaporos táncház programjába érdektelenség
miatt nem valósult meg. Részt vettünk az Országos Táncháztalálkozón, az Országos
Szezonnyitó Táncházon, és az idén vendégeink voltak: Pál Pista bácsi, tereskei dudás
kétszer is, a 89. születésnapját ünnepeltük, illetve ősszel előadást tartott. A Bethlen
G. Hagyományőrség tagjai sem először jártak nálunk, sajnos ezúttal abból az
apropóból, hogy az egyik balesetet szenvedett bajtársuk segítségére kiírt
jótékonysági táncházat erősítsék.
4. Nemzetközi tevékenység
2008-ban nem volt nagyszabású külföldi utunk, ám kettő meghívás is érkezett.
Lettországban a két évvel ezelőtti szereplésünk megismétlését kérik a szervezők,
ezúttal énekesekkel is kiegészülve. A másik invitálás Japánba szól. 2009 tavaszára
látnunk kell, hogy milyen anyagi forrásokat sikerül mozgósítani, hova is tud eljutni a
Magyar Dudazenekar.

5. Megbízások, vállalkozások
Az Alapítvány 2008-ban vállalkozási tevékenységet továbbra is a közhasznú céljaink
elérése érdekében folytatott.
6. Pályázat
A Nemzeti Kulturális Alapprogramnál több pályázatunk is támogatást kapott, Budaörs
a tevékenységünk dokumentálásának terén segített (fényképezőgép), míg a
Tengertánc programból a táncházunkat tudtuk támogatni. A Művészeti és
Szabadművelődési Alapítvány pedig az óvodai ismeretterjesztési munkánkat ösztönzi.
7. Működés
A 2008. évi közhasznúsági jelentés elkészítése május 31-ig.
Az Alapítvány pénzügyeinek kezelését, számvitelét, könyveléseit, adóügyeinek
intézését, 2008-ban is Horváth Lászlóné végezte. Aláírási címpéldányt kértek a
Tengertánc pályázathoz, így most már az is van. Adószámunk megváltozott:
18007868-1-13 (A bélyegző cseréje folyamatban.)
Budapest, 2009.01.15.
Karakas Zoltán elnök

