A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI
ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

a 2004. évről

Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2005. május 24-i
kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő
bizottság jóváhagyta.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök

A SZERVEZET ADATAI
Neve: PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Címe: 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II.e. 7.a.
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2003. 12. 18.
Szervezet székhelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet telephelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet postai címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Telefon- és fax szám: 78/412-315, 20/3680505, 20/4574006
Adószáma: 18365256-1-03
KSH számjele (17 jegyű): 18365256-9133-569-03
Cégbírósági bejegyzés száma: PK. 60.181/2003/4.
Nyilvántartási száma:2358
Számlavezető/lebonyolító bankja: Rónasági Tak. Szöv. Kiskőrös
Bankszámlaszáma: 52500075-15000178
Könyvvitelének módja:
- kettős/egyszeres könyvvitel egyszeres könyvvitel
Közhasznúsági jogerős időpont: ((Pk.60.181/2003/6.): 2004. 01.07.

A kuratórium határozata: a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznúsági
egyszerűsített beszámolót (1715/A nyomtatvány) elfogadja.

A Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány közhasznúsági jelentése a
1715/A nyomtatvány szerint
eFt-ban 2004-re

Az alapítvány nyitóegyenlege: 200 e Ft
Záró egyenlege: 537e Ft
Bevételek: 337 e Ft
Egyéni támogatás: 271 e Ft.
A helyi önkormányzattól: 60 eFt
Pályázaton nyert: 0.e Ft
Egyéb bevétel: 5.e Ft
Szja 1%: 0 e Ft
Működési kiadások: 123 e Ft
Az alapítvány központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól, a
kisebbségi települési önkormányzatok társulásaitól, mindezek szerveitől támogatást
nem kapott.
Az alapítvány a pénzügyileg rendezett kiadásait működésre, múzeumi
közművelődési programok segítésére fordította.

Kiskőrös, 2005. május 24.

Az alapítvány kuratóriuma

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

a 2005. évről

Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2006. március 27-i kuratóriumi
ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő bizottság jóváhagyta.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök

A SZERVEZET ADATAI
Neve: PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Címe: 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II.e. 7.a.
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2003. 12. 18.
Szervezet székhelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet telephelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet postai címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Telefon- és fax szám: 78/412-315, 20/3680505, 20/4574006
Adószáma: 18365256-1-03
KSH számjele (17 jegyű): 18365256-9133-569-03
Cégbírósági bejegyzés száma: PK. 60.181/2003/4.
Nyilvántartási száma:2358
Számlavezető/lebonyolító bankja: Rónasági Tak. Szöv. Kiskőrös
Bankszámlaszáma: 52500075-15000178
Könyvvitelének módja:
- kettős/egyszeres könyvvitel egyszeres könyvvitel
Közhasznúsági jogerős időpont: ((Pk.60.181/2003/6.): 2004. 01.07.

A kuratórium határozata: a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznúsági egyszerűsített
beszámolót (1715/A nyomtatvány) elfogadja.

A Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány közhasznúsági jelentése a
1715/A nyomtatvány szerint
eFt-ban 2005-re

Az alapítvány nyitóegyenlege: 537 e Ft
Záró egyenlege: 586.e Ft
Bevételek: 471 e Ft
Egyéni támogatás: 165 e Ft.
A helyi önkormányzattól: 50 eFt
Pályázaton nyert: 250.e Ft
Egyéb bevétel: 6.e Ft
Szja 1%: 0 e Ft
Működési kiadások: 422 e Ft
Az alapítvány központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi települési
önkormányzatok társulásaitól, mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
Az alapítvány a pénzügyileg rendezett kiadásait működésre, múzeumi közművelődési programok
segítésére, illetve partnerkiadvány megjelentetésének támogatására fordította.

Kiskőrös, 2006. március 27.

Az alapítvány kuratóriuma

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI
ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

a 2006. évről

Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2007. április 2-i
kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő bizottság
jóváhagyta.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök

A SZERVEZET ADATAI
Neve: PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Címe: 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II.e. 7.a.
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2003. 12. 18.
Szervezet székhelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet telephelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet postai címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Telefon- és fax szám: 78/412-315, 20/3680505, 20/4574006
Adószáma: 18365256-1-03
KSH számjele (17 jegyű): 18365256-9133-569-03
Cégbírósági bejegyzés száma: PK. 60.181/2003/4.
Nyilvántartási száma:2358
Számlavezető/lebonyolító bankja: Rónasági Tak. Szöv. Kiskőrös
Bankszámlaszáma: 52500075-15000178
Könyvvitelének módja:
- kettős/egyszeres könyvvitel egyszeres könyvvitel
Közhasznúsági jogerős időpont: ((Pk.60.181/2003/6.): 2004. 01.07.

A kuratórium határozata: a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznúsági egyszerűsített
beszámolót (1715/A nyomtatvány) elfogadja.

A Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány közhasznúsági jelentése a
1715/A nyomtatvány szerint
eFt-ban 2006-ra

Az alapítvány nyitóegyenlege: 587e Ft
Záró egyenlege: 1096e Ft
Bevételek: 758 e Ft
Egyéni támogatás: 95 e Ft.
A helyi önkormányzattól: 100 eFt
Pályázaton nyert: 550.e Ft
Egyéb bevétel: 13 e Ft
Szja 1%: 0 e Ft
Működési kiadások: 249 e Ft
Az alapítvány központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól, a kisebbségi
települési önkormányzatok társulásaitól, mindezek szerveitől támogatást nem kapott.
Az alapítvány a pénzügyileg rendezett kiadásait működésre, múzeumi közművelődési
programok segítésére, illetve partnerkiadvány megjelentetésének támogatására fordította.

Kiskőrös, 2007. április 2.

Az alapítvány kuratóriuma

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI
ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

a 2007. évről

Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2008. április 15-i
kuratóriumi ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő bizottság
jóváhagyta.

Kispálné dr. Lucza Ilona,
kuratóriumi elnök

A SZERVEZET ADATAI
Neve: PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Címe: 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II.e. 7.a.
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2003. 12. 18.
Szervezet székhelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet telephelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet postai címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Telefon- és fax szám: 78/412-315, 20/3680505, 20/4574006
Adószáma: 18365256-1-03
KSH számjele (17 jegyű): 18365256-9133-569-03
Cégbírósági bejegyzés száma: PK. 60.181/2003/4.
Nyilvántartási száma:2358
Számlavezető/lebonyolító bankja: Rónasági Tak. Szöv. Kiskőrös
Bankszámlaszáma: 52500075-15000178
Könyvvitelének módja:
- kettős/egyszeres könyvvitel egyszeres könyvvitel
Közhasznúsági jogerős időpont: ((Pk.60.181/2003/6.): 2004. 01.07.

A kuratórium határozata: a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznúsági egyszerűsített
beszámolót (1715/B nyomtatvány) elfogadja, és az alapítvány alapszabályának megfelelően a település
regionális lapjában az alábbiak szerint tegye közzé.

A Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány közhasznúsági jelentése a
1715/B nyomtatvány szerint
eFt-ban 2007-re

Az alapítvány nyitóegyenlege: 1.096 e Ft
Záró egyenlege:1.153e Ft
Bevételek: 406 e Ft
Egyéni támogatás: 66 e Ft.
Pályázaton nyert: 200.e Ft
Egyéb bevétel: 16.e Ft
Szja 1%: 124 e Ft
Működési kiadások: 349 e Ft
Az alapítvány központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatok társulásaitól, mindezek szerveitől
támogatást nem kapott.
Az alapítvány a pénzügyileg rendezett kiadásait működésre, múzeumi közművelődési
programok segítésére, illetve partnerkiadvány megjelentetésének támogatására fordította.

Kiskőrös, 2008. április 15.

Az alapítvány kuratóriuma

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A tervezett programok megvalósultak, az alapítvány kuratóriuma és az önkéntes segítők
különösen a kiállítások és a kiadványok előkészítésében, valamint a programok szervezésében
vállaltak munkát.
Ezek közül fontos a múzeum képzőművészeti anyagából a Római Magyar Akadémiára
küldött grafikák előkészítése (paszpartuzás, keretezés), továbbá a 2006-ban elhunyt kiskőrösi
festő, Kecskeméti István szakmai életrajzának és kiállításának előkészítése; paszpartuzás,
keretezés alapítványi anyagi és humán segítséggel.
Május 19-én a Szlovák Tájház udvarán a tájház megnyitásának 30. évfordulójára
emlékeztünk, 10 órától mesélő szabadtéri kiállítás volt.(Amit a családok és az otthonok
őriznek Régi darabok, régi mesék sok tapasztalattal rendelkező városlakók
közreműködésével)
10 órától gyermekeknek ősi anyagból régi szokás szerint – eszközkészítés, rajbókasütés,
daltanulás a szlovák népdalkincsből. Alapítványi segítők is szervezték és népszerűsítették a
rendezvényt.
Megjelent a Szlovák Tájház kiállítás-vezetője, amit az alapítvány is támogatott.
Múzeumok éjszakája június 23-án Petőfi Sándorral és a műveiben szereplő illetve az őt ihlető
lányokkal, asszonyokkal
Az est rendezője: dr. Szigethy Gábor, közreműködnek Petőfi versei, illetve a megidézett nők
szellemei. A közreműködőket a Szülőföldemen” Egyesület és az alapítvány segítői
biztosították.
Július 31. 12 óra
Megemlékezés Petőfi haláláról, majd találkozó azokkal, akik a múzeum gyűjteményét
gyarapították. (A gyűjtemény gyarapodásában az alapítvány folyamatosan segít.)
Szeptember 1-je alkotóudvar a Szlovák Tájházban a szlovák nemzetiségi és szüreti napok
keretében.
Október 6-i megemlékezés (A részvétel szervezése)
December: Petőfi-szilveszter
A kiállítás és a kulturális program szervezésében és a megvalósításában szerepet vállalt az alapítvány.
A színpadi darabot a kuratóriumi titkár rendezte.

Megjelent a Múzeumi, alapítványi füzetek sorozat 2. kötete
Kecskeméti István szakmai életrajza és művészi ténykedése írta: Baranyainé Fekete Judit
történész-muzeológus – könyvbemutató
Az alapítvány legjelentősebb segítséget a közgyűjteményi programok, kiadványok
előkészítésében, szervezésében nyújtja. A múzeumi dolgozók létszáma az elmúlt évben 25%kal csökkent, így a megszokott programokat, amelyekkel közösségi színtereket biztosítunk,
illetve a kiadványokat az alapítvány segítségével tudtuk csak megvalósítani.

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

a 2008. évről

Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2009. március 5-i kuratóriumi ülésén
a kuratórium elfogadta, és a felügyelő bizottság jóváhagyta.

Kiskőrös, 2009. március 5.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök

A SZERVEZET ADATAI
Neve: PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Címe: 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II.e. 7.a.
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2003. 12. 18.
Szervezet székhelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet telephelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet postai címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Telefon- és fax szám: 78/412-315, 20/3680505, 20/4574006
Adószáma: 18365256-1-03
KSH számjele (17 jegyű): 18365256-9499-569-03
Cégbírósági bejegyzés száma: PK. 60.181/2003/4.
Nyilvántartási száma:2358
Számlavezető/lebonyolító bankja: Rónasági Tak. Szöv. Kiskőrös
Bankszámlaszáma: 52500075-15000178
Könyvvitelének módja:
- kettős/egyszeres könyvvitel egyszeres könyvvitel
Közhasznúsági jogerős időpont: ((Pk.60.181/2003/6.): 2004. 01.07.
A kuratórium határozata: a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznúsági egyszerűsített
beszámolót (1715/B nyomtatvány) elfogadja, és az alapítvány alapszabályának megfelelően a település
regionális lapjában az alábbiak szerint tegye közzé.

A Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány
(adószáma: 18365256-1-03)

közhasznúsági jelentése
Az alapítvány számlájának nyitóegyenlege: 1.153 e Ft
Záró egyenlege:1.194e Ft
Bevételek: 433 e Ft
Egyéni támogatás: 97 e Ft.
Pályázaton nyert: 200.e Ft
Egyéb bevétel: 18.e Ft
Szja 1%: 113 e Ft
Működési kiadások: 387 e Ft
Az alapítvány központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatok társulásaitól, mindezek szerveitől
támogatást nem kapott.
Az alapítvány a pénzügyileg rendezett kiadásait működésre, múzeumi közművelődési
programok segítésére, illetve partnerkiadvány megjelentetésének támogatására fordította.
Az alapítvány kuratóriuma

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
A tervezett programok megvalósultak, az alapítvány kuratóriuma és az önkéntes segítők
különösen a kiállítások és a kiadványok előkészítésében, valamint a programok szervezésében
vállaltak munkát.
Ezek közül fontos a múzeum képzőművészeti anyagából 2008. március 15-re Szófiába, majd
2008 tavaszán Sumenbe előkészített, küldött és kísért képzőművészeti és irodalmi kiállításban
való aktív részvétel.
Grafikák előkészítése (paszpartuzás, keretezés), továbbá a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
versírói pályázatára beérkezett versek kézirataiból és a nyomtatott verzióból antológiát
jelentetett meg az alapítvány . Ennek szerkesztése, lektorálása, előkészítése az alapítvány
szakmai segítőinek kitartó munkájával jöhetett létre.
A Múzeumok éjszakája rendezvényen közönségszervezést és a színpadi produkciókat
segítették az alapítvány támogatói.
Július 31. 12 óra
Megemlékezés Petőfi haláláról
Az eltűnés irodalmából és az erdélyi Petőfi-emlékhelyek fotóiból kiállítást szervezett a
múzeum, illetve a szülőház udvarán a Petőfi-kutatás legújabb könyveit mutatta be a szerző,
dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész, Petőfi-kutató
Szeptember első szombatján a Szlovák Tájházban az alkotóudvart segítették önkéntesek.
Gasztrnómiai programok, kézművesség, népi szokások a kemence körül.
Október 6-i megemlékezés (propaganda, szervezés)
December: Petőfi-szilveszter
A kiállítás és a kulturális program szervezésében és a megvalósításában szerepet vállalt az alapítvány.
A színpadi darabot a kuratóriumi titkár rendezte. Kisfaludy: A kérők

Megjelent a Múzeumi, alapítványi füzetek sorozat 3. kötete

Az alapítvány legjelentősebb segítséget a közgyűjteményi programok, kiadványok
előkészítésében, szervezésében nyújtja. A múzeumi dolgozók létszáma az elmúlt évben
25%-kal csökkent, így a megszokott programokat, amelyekkel közösségi színtereket,
illetve a kiadványokat csak az alapítvány segítségével lehetett megvalósítani.

Kiskőrös, 2009. március 5-én.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök

Kiegészítés a 2008. évi közhasznúsági jelentéshez
•

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2008. év

Megnevezés
Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
•

Előző évi
összeg

200
896
0
0
57

Tárgyévi
összeg
200
948
0
0
46

%
0
106
0
0
-16

Változás
eFt
0
52
0
0
-9

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2008. év

Alapítványunk közhasznú tevékenység keretében sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást nem
nyújtott.
•

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2008. év

Juttatás megnevezése
Cél szerinti pénzbeli kifiz.

természetbeni
Tiszteletdíj, megbízás
költségtérítés
Jónásné Farkas Ágnes
Kispálné dr. Lucza Ilona

Juttatás összege Ft
0
0
0

eltérés
%
0
0
0

Ft
0
0
0

21358
20632

100
100

21358
20632

Előző évi

tárgyévi

0
0
0
0
0

megjegyzés

2008-ban az alapítvány többször vett részt civil tájékoztató programon és a hasonló tevékenységet
folytató civil szervezeteknél szakmai konzultáción vagy a saját programunkhoz kapcsolódó
előkészítésen.

Tisztelettel

Kiskőrös, 2010. március 15.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök

A PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

a 2009. évről

Jelen közhasznúsági jelentést az alapítvány 2010. március 16-i kuratóriumi
ülésén a kuratórium elfogadta, és a felügyelő bizottság jóváhagyta.

Kiskőrös, 2010. március 16.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök

A SZERVEZET ADATAI
Neve: PETŐFI SZÜLŐHÁZ MÚZEUMI ÉS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY
Címe: 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II.e. 7.a.
Közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja: 2003. 12. 18.
Szervezet székhelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet telephelyének címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Szervezet postai címe (irányítószámmal): 6200 Kiskőrös, Attila u. 4.sz. II. e. 7.a.
Telefon- és fax szám: 78/412-315, 20/3680505, 20/4574006
Adószáma: 18365256-1-03
KSH számjele (17 jegyű): 18365256-9499-569-03
Cégbírósági bejegyzés száma: PK. 60.181/2003/4.
Nyilvántartási száma:2358
Számlavezető/lebonyolító bankja: Rónasági Tak. Szöv. Kiskőrös
Bankszámlaszáma: 52500075-15000178
Könyvvitelének módja:
- kettős/egyszeres könyvvitel egyszeres könyvvitel
Közhasznúsági jogerős időpont: ((Pk.60.181/2003/6.): 2004. 01.07.
A kuratórium határozata: a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznúsági egyszerűsített
beszámolót (1715/B nyomtatvány) elfogadja, és az alapítvány alapszabályának megfelelően a település
regionális lapjában az alábbiak szerint tegye közzé.

A Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány
(adószáma: 18365256-1-03)

közhasznúsági jelentése
Az alapítvány számlájának nyitóegyenlege: 1194e Ft
Záró egyenlege:1250eFt
Bevételek 404e Ft
Egyéni támogatás: 71e Ft.
Pályázaton nyert:168.e Ft
Egyéb bevétel: 18.e Ft
Szja 1% 149: e Ft
Működési kiadások: 348e Ft
Az alapítvány központi költségvetési szervtől elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzatok társulásaitól, mindezek szerveitől
támogatást nem kapott.
Az alapítvány a pénzügyileg rendezett kiadásait működésre, múzeumi közművelődési
programok segítésére, illetve partnerkiadvány megjelentetésének támogatására fordította.
Az alapítvány kuratóriuma

A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

A tervezett programok megvalósultak, az alapítvány kuratóriuma és az önkéntes segítők
különösen a kiállítások és a kiadványok előkészítésében, valamint a programok szervezésében
vállaltak munkát.
Ezek közül fontos a múzeum képzőművészeti anyagából 2008. március 15-re Szófiába, majd
2008 tavaszán Sumenbe előkészített, küldött és kísért képzőművészeti és irodalmi kiállításban
való aktív részvétel.
Grafikák előkészítése (paszpartuzás, keretezés), továbbá a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum
versírói pályázatára beérkezett versek kézirataiból és a nyomtatott verzióból antológiát
jelentetett meg az alapítvány . Ennek szerkesztése, lektorálása, előkészítése az alapítvány
szakmai segítőinek kitartó munkájával jöhetett létre.
A Múzeumok éjszakája rendezvényen közönségszervezést és a színpadi produkciókat
segítették az alapítvány támogatói.
Július 31. 12 óra
Megemlékezés Petőfi haláláról
Az eltűnés irodalmából és az erdélyi Petőfi-emlékhelyek fotóiból kiállítást szervezett a
múzeum, illetve a szülőház udvarán a Petőfi-kutatás legújabb könyveit mutatta be a szerző,
dr. Kerényi Ferenc irodalomtörténész, Petőfi-kutató
Szeptember első szombatján a Szlovák Tájházban az alkotóudvart segítették önkéntesek.
Gasztrnómiai programok, kézművesség, népi szokások a kemence körül.
Október 6-i megemlékezés (propaganda, szervezés)
December: Petőfi-szilveszter
A kiállítás és a kulturális program szervezésében és a megvalósításában szerepet vállalt az alapítvány.
A színpadi darabot a kuratóriumi titkár rendezte. Kisfaludy: A kérők

Megjelent a Múzeumi, alapítványi füzetek sorozat 3. kötete

Az alapítvány legjelentősebb segítséget a közgyűjteményi programok, kiadványok
előkészítésében, szervezésében nyújtja. A múzeumi dolgozók létszáma az elmúlt évben
25%-kal csökkent, így a megszokott programokat, amelyekkel közösségi színtereket,
illetve a kiadványokat csak az alapítvány segítségével lehetett megvalósítani.

Kiskőrös, 2010. március 16-án.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök

•

Kimutatás a vagyon felhasználásáról 2009. év

Megnevezés

Előző évi
összeg

Induló tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény

200
948
0
0
46

•

Tárgyévi
összeg
200
1050
0
0
56

%
0
111
0
0
122

Változás
eFt
0
102
0
0
10

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról 2009. év

Alapítványunk közhasznú tevékenység keretében sem pénzbeli, sem természetbeli juttatást nem
nyújtott.
•

Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról 2009. év

Juttatás megnevezése
Cél szerinti pénzbeli kifiz.

természetbeni
Tiszteletdíj, megbízás
költségtérítés
Jónásné Farkas Ágnes
Barkóczi Ferenc
Kispálné dr. Lucza Ilona

Juttatás összege Ft
0
0
0

eltérés
%
0
0
0

Ft
0
0
0

21358

0

-100

-21358

0

26675

100

26675

20632

38750

188

18118

Előző évi

tárgyévi

0
0
0

megjegyzés

2009-ban az alapítvány többször vett részt civil tájékoztató programon és a hasonló tevékenységet
folytató civil szervezeteknél szakmai konzultáción vagy a saját programunkhoz kapcsolódó
előkészítésen.

Tisztelettel

Kiskőrös, 2010. március 16-án.

Kispálné dr. Lucza Ilona
kuratóriumi elnök

