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RAPORT DE ACTIVITATE
2013
Asociația de Dans Popular al Maghiarilor din România se pregătește de încheierea unui an plin
de evenimente. Am reușit să organizăm evenimentele anuale de anvergură ale organizației cu ajutorul
finanțatorilor și partenerilor noștrii, după cum urmează:
Primăvara s-a încheiat cursul pentru pedagogi „Ekete, pekete” îndeletniciri tradiționale la Sf.
Gheorghe – curs care a fost realizat cu ajutorul mai multor finanțatori și participarea a douăzeci de
pedagogi. Acest curs are un trecut solid, este organizat de câțiva ani, în mai multe localități. În
organizarea acestui curs, în acest an ne-a fost partener Fundația Guzsalyas.
În luna mai a avut loc Întâlnirea muzicienilor tradiționali, ediția a VIII-a – un eveniment
care ocupă din ce în ce mai important loc în opinia publică. Datorită lipsei învățământului de
specialitate, organizația noastră încearcă să organizeze diferite cursuri și evenimente, unde arta
dansurilor și muzicii tradiționale populare pot fi însușite de cei interesați. Această întâlnire a
muzicienilor este un curs de formare, unde participă mai multe generații.

Vara am reușit să renovăm biroul Asociației, am schimbat rafturile de sticlă cu rafturi portante,
am reconstruit site-ul web al Asociației. Acest nou site printre altele ne permite să contribuim la
promovarea vieții folclorice din Transilvania, cu meniuri speciale ale taberelor, bază de date cu
ansambluri și cu formații muzicale, cu enumerarea evenimentelor de anvergură. Totodată este
prezentată biblioteca de specialitate al Asociației, siturile web ale membrilor pot fi accesate direct etc.
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Sezonul de toamnă a început în plină forță. La începutul lunii octombrie, Forumul
Ansamblurilor Profesioniste a fost găzduită de Ansamblul Mureșul. Evenimentul este din ce în ce
mai bine mediatizat, numărul publicului e în continuă creștere.
Acest eveniment este de fapt organizat în principiu de
ansamblul gazdă, Asociația de Dans Popular al Maghiarilor
din România fiind doar coorganizator, susținător al
evenimentului.
- În data de 20 octombrie a avut loc Forumul
Ansamblurilor Neprofesioniste. Acest eveniment este cel
mai important din viața Asociației. Ediția din acest an, al
șaptelea în rând, a fost găzduit de Centrul de Cultură și Artă al
Județului Sălaj și Ansamblul Terbete, secția maghiară al
Asnamblului Meseș. Forumul Ansamblurilor Neprofesioniste
este de fapt un concurs al ansamblurilor, cei care doresc să
concureze, depun înregistrări pe parcursul perioadei de
aplicare, de obicei la începutul anului, până la sfârșitul lunii
aprilie. Un juriu compus din specialiști selectează cele mai
bune coregrafii. Ansamblurile care au intrat în primii zece, și au fost invitați să participe la
Spectacolul de Gală din acest an au fost: Ansamblul Bekecs din Miercurea Nirajului, Ansamblul
Gyöngyvirág din Tușnad Băi, Ansamblul Ördögtérgye din Cluj Napoca, Ansamblul Holtmaros din
Lunca Mureșului, Ansamblul Zurboló din Cluj-Napoca, Ansamblul Csillagocska din Oradea,
Atelierul Szilak Legénytánckar din Miercurea Ciuc,
Ansamblul Szarkaláb din Cluj Napoca, Ansamblul Terbete din
Zalău și Ansamblul Kikerics din Sighișoara. Invitația la
participarea la Carnavalul Dunării a fost înmânată
Ansamblului Zurboló în categoria de adulți și Ansamblului
Terbete în categoria de tineret. Juriul de specialitate a fost
alcătuit din: etnograful Kallós Zoltán, coregraful Demarcsek
György, dansatorul Fazakas János „Fazi” și tezaurul viu
Lengyel László „Türei”.
- În afara activităților enumerate mai sus, Asociația a
început un proiect de anvergură. Dorim să publicăm o serie de
caiete de specialitate pentru pedagogii din țară. Primul volum,
cu titlul Néptánc (Dansuri populare) a apărut cu sprijinul
UDMR și Fondul Bethlen Gábor Alap din Ungaria. Atașat
prezentei găsiți un exemplar din această carte. Între planurile
noastre pentru viitor este prevăzut publicarea a încă patru
volume, și anume: Gyermekjátékok (Jocuri populare de copii),
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Népzene (Muzică tradițională populară), Kézműves foglalkozások (Îndeletniciri tradiționale),
Ünnepkörök – népszokások (Sărbători - obiceiuri tradiționale).
Din decembrie s-a schimbat personalul biroului de informații, de acum încolo avem
două persoane, care se ocupă de activitățile Asociației, ambele cu jumătate de normă. Lângă
managerul de proiecte, am reușit să angajăm un responsabil PR și comunicații.
Mulțumim pentru sprijinul oferit de Dvs., toate aceste programe nu ar fi putut fi realizate
fără finanțarea UDMR. Sperăm, că munca noastră va fi considerată importantă și în viitor. Planurile
noastre sunt: apariția celui de al doilea volum din seria caietelor de specialitate, prelucrarea
materialelor de specialitate, organizarea și derularea evenimentelor de amploare al Asociației:
Întâlnirea Muzicienilor Tradiționali (22-25 mai), Forumul Ansamblurilor Profesioniste (16-19
octombrie, Miercurea Ciuc), Forumul Ansamblurilor Neprofesioniste (4 octombrie, Miercurea
Nirajului), organizarea cursului pentru pedagogi „Ekete, pekete...” în Oradea. Totodată avem planuri
privind noul program al UE, Erasmus+. Dorim să deschidem calea către organizații asemănătoare din
alte țări, și să derulăm proiecte de specialitate.

Cu stimă,

Kerezsi Hajnalka

Deák Gyula Levente

manager proiecte

președinte

L.Ș.

Sf. Gheorghe,
06. decembrie 2013

COD IBAN: RO51RNCB0124001446920001 (RON) – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SF. GHEORGHE

