A Dudaszó Hallatszik Alapítvány
(továbbiakban: Alapítvány)
munkaterve a 2010-es évre
A 2010. évi munkaterv az Alapítvány szakmai tevékenységével és működésével
kapcsolatos legfontosabb feladatokat tartalmazza.
1. Kiadványok
Ifj. Csoóri Sándor „Dudanóták gyűjteménye” kottagyűjtemény CD-melléklettel
történő újrakiadása. Ennek megvalósítása prioritást élvez a közeljövőben, hiszen a
tanulásban fog iránymutató szerepet játszani.
Lányi György, a Pál Pista bácsi táborában készült anyagainak is hasonló módon
(kotta, CD) történő megjelentetése.
A honlapunkon a dudával kapcsolatos írások/kutatási eredmények megjelentetése
több nyelven.
-Adorján István komplex, multifunkciós DVD kiadványa, amely a képi-, kotta
megjelenés mellett hangzó anyagokat is tartalmaz.
2. Oktatás
Folytatódik az állandó találkozóhelynek helyszínt biztosító Fonóban a „Padkaporos
Dudás – Tekerős Zenész Klub” keretében működő rendszeres gyakorlási
lehetőségünk. Terv a szokásos kétbodonyi tábor Pista bácsival. Tudomásunk szerint
megrendezésre kerülnek a szennai, váraljai dudás táborok is, amelyek
népszerűsítését készséggel megtesszük, igyekszünk minél többen részt venni.
Terv a „Mesterkurzus” tanfolyamot megvalósítani. A zsúfolt nyári programok miatt
inkább szeptember vége felé kellene ennek hagyományt teremteni. Budapesthez
közeli helyszínt kell kijelölni. Az utazás ideje és költsége a lehető legkisebb terhet
jelentse a tanulni vágyóknak.
A Fonóban beindult gyakorlások intenzitását tartani kell. Ezen minden bizonnyal
segítene, ha az élvonalbeli zenészek útmutatása alapján képezhetné magát mindenki.
Csoóri Sándor Ifj. vállalta a gyakorlandó anyag feltevését a netre (magyaros ritmus).
3. Rendezvények, bemutatók, előadások
Országjáró bemutatók, előadások (folyamatos).
Részvétel az Országos Táncháztalálkozón, az Országos Szezonnyitó Táncházon.
Kapcsolatfelvétel és aktív részvétel a Magyar Hagyományőr Világszövetség
munkájában. (Alapítványunkat képviseli: Bese Botond.)
2010. jan. 29-e este alkalmas lenne a Magyar Dudazenekar fennállásának 20.
évfordulójának megemlékezésére egy ünnepi koncert keretében. Valamennyi alapító
tagot, régi segítőket, tanárokat és sok dudást meg kell hívni (Béres János, Csíkvár
Gábor, Richter Pál stb.).
A Fonóban örömmel adnak helyet a rendezvénynek. A Magyar Tekerőzenekar is idén
20 éves, így akár tarthatnák egyszerre is. 2 x 30 perc pergős műsor 15 perc
szünettel, majd táncmulatság hajnalig. Januárban az összes csütörtöki napot ki kell
használni próbákra.
A Magyar Hagyományőr Világszövetség szeretné sokkal jobban bevonni a dudásokat
a közös hagyományápoló munkákba
Keressük meg a Magyar Atilla által vezetett hagyományőrzőket is.
Visszavárnak a Zöld Macska Diákpincébe, ahol jó hangulatú táncházakat, CD-

bemutatót stb. tartottunk 2004-2007. között. A keddi napokra kellene találni
dudásokat, táncosokat.
(Fiatalabb dudások és a Magyar Állami Népi Együttes fiataljai?)
Az „Öreg Sváb” Étterem Ürömön is szívesen látna dudásokat, táncosokat.
4. Nemzetközi tevékenység
Folyamatos kapcsolattartás. Cél eljutni a csehországi Strakonice-ba, a nemzetközi
dudás fesztiválra.
Régi vágyunk valósulhat meg, ha sikerül pályázatot nyernünk szűrök készíttetésére.
Egy bakonyi és egy szegedi készítő vállalkozna örömmel, de talán kisebb kiadással is
megoldhatnánk a feladatot, ha megvennénk a posztó anyagot (Bence Márton), s egy
hímzéssel foglalkozó hölgyet kérnénk fel azok díszítésére. (Pályázatfigyelés!)
Utána kell nézni, hogy Kalotaszegen készítenek-e még, s mennyiért? A Magyar Állami
Népi Együttes kelléktárában is található, talán lehetne onnan is néhány darabot
kölcsönözni.
5. Megbízások, vállalkozások
Az Alapítvány 2010-ben vállalkozási tevékenységet továbbra is a közhasznú céljaink
elérése érdekében folytat.
6. Pályázat
Jelentkezni a Nemzeti Kulturális Alapprogram, Budaörs, Hagyományok Háza stb.
keretében meghirdetett pályázatokra.
Folyamatosan figyelemmel kísérni a pályázati lehetőségeket.
7. Működés
A törvényi előírások szerinti működés biztosítása.
A 2009. évi közhasznúsági jelentés elkészítése 2010. május 31-ig.
Amennyiben szükséges, a Működési Szabályzat aktualizálása.
Az Alapítvány pénzügyeinek kezelését, számvitelét, könyveléseit, adóügyeinek
intézését, 2010-ben is Horváth Lászlóné végzi.
Budapest, 2009. december 17.
Karakas Zoltán /elnök/

