Beszámoló a Dudaszó Hallatszik Alapítvány
(továbbiakban: Alapítvány)
2010. évi szakmai tevékenységéről
A beszámoló alapját a kuratórium által jóváhagyott 2010. évi munkaterv képezi.
1. Kiadványok
2010. nyarán megjelent Pál István CD-je, „Zöld erdőben lakom…” címmel.
Hála József és G. Szabó Zoltán - Bartók ipolysági gyűjtésének 100.
évfordulójára megjelent a „ Dudásoknak, kanászoknak közzibül, közzibül…
” c. könyv
Megfelelő pályázati kiírás hiányában Ifj. Csoóri Sándor hangos dalkönyve és Lányi
György, a Pista bácsi táborában készült anyagainak (kotta, CD) megjelentetése
továbbra is várat magára.
A dudával kapcsolatos kutatási eredmények megjelentetése több nyelven - terv
maradt.
Adorján István elkészült a különböző intézményeknél (Néprajzi Múzeum, ZTI stb.)
még fellelhető hangzó dudás anyagok összegyűjtésével.
2. Oktatás
2010. a „hányattatás” éve volt. Ugyanis a Dudazenekar különböző klubokban
próbálta megvetni a lábát, ám ezek sajnos tiszavirág életűnek bizonyultak. (Fonó,
Jekyl and Hyde, Huszár picknik, Bahnhof, Barabás Villa. A „Padkaporos Dudás Tekerős Táncház” végül is a Békás Zenekar Barbár Klub-jában talált otthonra, illetve
a Vadkanok Nótakörében. 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. Németh Miklóséknál továbbra is megrendezésre
kerültek a havi összejövetelek.
3. Rendezvények, bemutatók, előadások
Három ünnepet is tartogatott számunkra ez az év. Pista bácsi 91. -, és a Magyar
Dudazenekar 20. születésnapját februárban ünnepeltük a Fonóban egy nagyszabású
kettős koncert, táncház keretében. November 13-án, napra pontosan Bartók Béla 100
évvel ezelőtti ipolysági dudás versenyére emlékeztünk – Ipolyságon. Részt vettünk
jótékonysági eseményen, volt templomi dudálás is. Országjáró bemutatók, előadások
idén is szép számmal voltak (Táncháztalálkozó, Budapesti Tavaszi Fesztivál, Alsóörs,
Gyöngyös, Szala Bösztörpusztán, MüPa, Budai Vár stb.) Sajnos, a hagyományoktól
eltérően nem mi nyitottuk meg az Országos Szezonnyitó Táncházat. A zenekar
bemutatkozott a Duna TV „Etno Klub” c. műsorában. A Magyar Hagyományőr
Világszövetség munkájában az idei részvételünk a Zenetarsoly internetes TV
működésében nyilvánult meg, az évzáró közgyűlésen Bese Botond és Karakas Zoltán
vett részt. A Magyar Atilla által vezetett hagyományőrzőket megkerestük, de
rendszeres együttműködés nem alakult még ki. Komoly lépés történt a komolyzene
irányába, Kocsis Zoltán vezényletével 3 dudás is muzsikált egy filharmonikusok által
előadott karácsonyi darabban.

4. Nemzetközi tevékenység
Meghívást kaptunk Csehországba, a híres strakonice-i Dudás Fesztiválra, s arra egy
hármas összefogással el is jutottunk. A Bohémia Cseh – Magyar Baráti Kör
biztosította az utazást, a Bartók Táncegyüttes táncosokat, dudásaink pedig a zenét.
5. Megbízások, vállalkozások
Vállalkozási tevékenységünket továbbra is a közhasznú céljaink elérése érdekében
folytattuk.
6. Pályázat
Idén nem volt sikeres pályázatunk, számunkra megfelelő kiírás sem nagyon volt.
7. Működés
A 2010. évi közhasznúsági jelentés legkésőbb 2011. május 31-ig megjelenik a honlapunkon.
A számvitelt, könyvelést, adóügyek intézését 2010-ben Horváth Lászlóné végezte.
Budapest, 2010.12.29.
Karakas Zoltán /elnök sk./
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