Beszámoló a Dudaszó Hallatszik Alapítvány
(továbbiakban: Alapítvány)
2011. évi szakmai tevékenységéről – elfogadott!
A beszámoló alapját a kuratórium által jóváhagyott 2011. évi munkaterv képezi.
Kiadványok
- Elkészült Adorján István hosszas évek munkájának köszönhetően az a gyűjtés, amely
az összes - ismereteink szerinti - dudagyűjtést, énekutánzást, dudanótákat más hangszereken
stb. tartalmazza.
- Csoóri Sándor Ifj. „Dudanóták gyűjteménye” kottagyűjtemény CD-melléklettel történő
újrakiadása – nem valósult meg, sem pályázati forrás nem volt, sem megfelelő hely, Sanyi
készülő stúdiója kínálkozik 2011. decemberétől.
- Lányi György, a Pál Pista bácsi táborában készült anyagainak is hasonló módon (kotta, CD)
történő megjelentetése – nem valósult meg, a fentiekhez hasonló okok miatt.
- A hon-lapunkon a dudával kapcsolatos írások/kutatási eredmények megjelentetése több
nyelven – folyamatban, az új hon-lap az utolsó simítások fázisában, indítása még 2011.
decemberében.
- A zenekar második CD-jét elkészíteni! – nem valósult meg, még tervezés szintjén sem…
Oktatás
Folytatódott az állandó találkozóhelynek helyszínt biztosító Barbár Sörpincében a Békás Táncház
keretében működő rendszeres gyakorlási lehetőségünk a „Padkaporos Dudás – Tekerős
Táncház”. Szeptembertől a vonósokkal, táncosokkal közösen váltottunk a Baross Sörözőre, ahol
nagyobb helyszín, segítőkészebb házigazda várt bennünket. 2011. november végén a sörözővel
együtt új helyre költözünk, ahol december közepén indulunk újra. Sikeres volt a szokásos
kétbodonyi tábor Pista bácsival. A sok fiatal karácsonyi dalokat tanult főleg. Tudomásunk szerint
megrendezésre kerültek a szennai, váraljai dudás táborok is, amelyek népszerűsítését készséggel
megtesszük jövőre is. Németh Miklósék havi összejövetelei várta/várja az érdeklődőket
töretlenül. Elindította Bese Botond is a Dudás Klub keretén belüli oktatását (adatközlők).
A magyar duda iránt érdeklődőknek válaszok, készítők elérhetőségének megadása.
Továbbra is terv a „Mesterkurzus” tanfolyam megvalósítása.
Rendezvények, bemutatók, előadások
Több ünnepet is tartogatott számunkra ez az év. Pista bácsi 92. születésnapját februárban, ám
ezúttal egészségi állapota miatt elmaradt. Ünnepeltük dudásaink zenekarainak születésnapját
(Lányi György/TÉKA – 35 éves és Okos Tibor/GAJDOS 25 éves fennállását! November 11-én
Bartók Béla 101 évvel ezelőtti ipolysági dudás versenyére emlékeztünk – a budapesti Kéthollós
Könyvesboltban. Részt vettünk – majdnem – egy jótékonysági eseményen is, az Egri
Kórházvédők felkérésének tettünk volna eleget, ám végül elmaradt
Országjáró bemutatók, előadások voltak, voltak, de fért volna még bőven.. (Márc. 15. a Budai
várban, Országház (ERASMUS), XXX.Táncháztalálkozó, X.Alsóörs, V. Mátrai Dudás Találkozó
(Gyöngyös), Szala Bösztörpusztán, Duna TV, Túrkeve stb.) A Magyar Hagyományőr
Világszövetség munkájában az idei részvételünk ismét a Zenetarsoly internetes TV működésében
nyilvánult meg. Megemlítendő, hogy a Szövetség Karakas Zoltánnak felajánlotta a titkári posztot,
ám ezt tisztelettel el nem vállalta. vett részt. A Magyar Atilla által vezetett hagyományőrzőket
megkerestük, de rendszeres együttműködés idén sem alakult még ki.
Ami terv maradt: megkeresések Tatáról, Vecsésről, Vizsolyból stb., szűrök beszerzése, referencia
kisfilmek készíttetése. A „Magyar Duda Napja”-nak, a magyar duda hungarikummá
nyilváníttatásának feltételeinek megteremtése. Az 1900-as szegedi dudás megemlékezés.
Az évvégi regölés sok-sok éves hagyományának folytatása idén is megtörtént.

Nemzetközi tevékenység
A skóciai meghívás elmaradt, a bulgár és a török fesztiválokra anyagi forrás hiányába nem
mentünk. A duda iránt érdeklődőknek válasz, készítők elérhetőségének megadása.
Megbízások, vállalkozások
Az Alapítvány 2011-ben vállalkozási tevékenységet továbbra is a közhasznú céljaink elérése
érdekében folytatta.
Pályázat
Ebben az évben szinte nem volt számunkra megfelelő pályázati kiírás! A Nemzeti Kulturális
Alapprogram a rendszeres táncház-sorozatunk támogatását vetette el, míg az NCA a
működésünk költségeire kért forrásigényünket…!
Működés
A törvényi előírások szerinti működés biztosítása.
A 2011. évi közhasznúsági jelentés elkészítése 2012. május 31-ig.
Amennyiben szükséges, a Működési Szabályzat aktualizálása.
Az Alapítvány pénzügyeinek kezelését, számvitelét, könyveléseit, adóügyeinek intézését, 2011ben is Horváth Lászlóné végezte.

Budapest, 2011. december 28.

Karakas Zoltán /elnök/

