Beszámoló a Dudaszó Hallatszik Alapítvány
(továbbiakban: Alapítvány)
2009. évi szakmai tevékenységéről
A beszámoló alapját a kuratórium által jóváhagyott 2009. évi munkaterv képezi.
1. Kiadványok
2009 nyarán megjelent Karakas Zoltán: Tudós Dudás c. mesekönyve az NKA
támogatásával
Megfelelő pályázati kiírás hiányában Lányi György, a Pál Pista bácsi táborában készült
anyagainak (kotta, CD) történő megjelentetése várat magára.
Idő hiányában a honlapunkon a dudával kapcsolatos írások/kutatási eredmények
megjelentetése több nyelven ugyancsak várat magára.
Adorján István folyamatosan dolgozik a különböző intézményeknél (Néprajzi
Múzeum, ZTI stb.) még fellelhető anyagok összegyűjtésén.
2. Oktatás
2009 őszén új helyszínen folytatta munkáját a Dudazenekar, a Fonóban. „Padkaporos
Dudás - Tekerős Zenész Klub” címen csütörtöki napokon rendszeresen találkozunk, s
gyakorlunk, tanulunk új dalokat.
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 (Alsóörs, Erdőbénye,
Gyöngyös, Jász-Kun Szala stb.) „Vendégjárás” sorozatunkat az Arany 10 Táncházban,
a Fonóban, mind a Téka Táncházban örömmel vették az immár sokadik
megjelenésünket. Részt vettünk az Országos Táncháztalálkozón, az Országos
Szezonnyitó Táncházon és az idén vendégek voltunk több Csutorás Klubban is. Több
szűrkészítőt és szűrhímzést is tudó vállalkozót sikerült felkutatni.
A Magyar Hagyományőr Világszövetség munkájában az idei részvételünk minimálisra
sikerült.
4. Nemzetközi tevékenység
2009-ben nem volt nagyszabású külföldi utunk, ám kettő meghívás is érkezett.
Lettországban a két évvel ezelőtti szereplésünk megismétlését kérték a szervezők,
ezúttal énekesekkel is kiegészülve. A másik invitálás Japánba szólt. A gazdasági
válság, a pályázati lehetőségek hiánya nem tette lehetővé egyik fesztiválra való
kijutásunkat sem. Eljutottunk Erdélybe, ahol a gyergyói kulturális napokon vettünk
részt nagy sikerrel. Meghívást kaptunk Csehországba, a híres strakonice-i Dudás
Fesztiválra.
5. Megbízások, vállalkozások
Az Alapítvány 2009-ben vállalkozási tevékenységet továbbra is a közhasznú céljaink
elérése érdekében folytatott.

6. Pályázat
A Nemzeti Kulturális Alapprogramnál több pályázatunk is támogatást kapott, míg a
Tengertánc programból a táncházunkat tudtuk támogatni. A Művészeti és
Szabadművelődési Alapítvány pedig az óvodai ismeretterjesztési munkánkat
ösztönözte.
7. Működés
A 2008. évi közhasznúsági jelentés elkészült 2009. május 31-ig, honlapunkon
megtekinthető.
Az Alapítvány pénzügyeinek kezelését, számvitelét, könyveléseit, adóügyeinek
intézését, 2009-ben is Horváth Lászlóné végezte.
Budapest, 2009.12.17.
Karakas Zoltán /elnök sk./

Dudaszó Hallatszik Alapítvány Mérleg - 2009.

Karakas Zoltán Zsolt elnök

