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Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló
Az 1994-óta működő és 1997-től közhasznú Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem
folytat, állandó támogatással, támogatóval nem rendelkezik. Alkalmazottja nincs.
Tisztségviselői (a kuratórium tagjai) javadalmazásban nem részesülnek.
Az alapítvány célja:
Hagyaték megőrzés, ápolás, fenntartás, Szabó Lőrinc életmű kutatás elősegítése, gondozása, Szabó
Lőrinc Iskolalánc működtetése, fejlesztése. Kezdeményezés és közreműködés a Szabó Lőrinc művek
kiadásában
A 2009-es évben, az alapítvány működéséhez kapcsolódóan, alábbi kiemelhető események,
tevékenységek történtek:
2009. március 31.

Megemlékezések Szabó Lőrinc születésének 109. évfordulójáról.
(A Szabó Lőrinc iskolalánc tagjainak ünnepségei Miskolcon, Ózdon,
Edelényben, Balassagyarmaton, Budapesten)

2009. április 7.

Támogatási szerződés - kötés az Alapítvány támogatására a CBA
Kereskedelmi Igazgatóságával.

2009. április 21.

„Semmiért égészen” Szabó Lőrinc est a MOM Művelődési Központban.
(a László Gyula Történelmi és Kulturális Egyesület szervezésében)

2009. június 9.

Kuratóriumi Ülés ( a 2008. decemberében megújított Kuratórium
tisztségviselőinek találkozója)

2009. június 20.

Szabó Lőrinc magyar örökség díjának átadás – átvételével kapcsolatos
ünnepségek az MTA dísztermében.

2009. június – július

Az Alapítvány székhelyén (BP. Volkmann u. 8.) a társasház felújítási,
tetőszigetelési munkálatai.

2009. október 3.

Ünnepélyes megemlékezés a Fiumei – úti Sírkertben Szabó Lőrinc halálának
52. évfordulóján.

2009. október 12.

Szabó Lőrinc emléktábla avatás az olaszországi Avelengo-ban a miskolci
Szabó Lőrinc műhely szervezésében.

2009. december 8.

Műsoros Szabó Lőrinc est a Petőfi Irodalmi Múzeum dísztermében.

Értékelés:
A 2009-es év (az alapítvány működésének 15. esztendeje) történései fontos események voltak az
alapítvány életében. Ebből ki kell emelni az alapítvány ingatlanának - a beázások miatt halaszthatatlan
- felújítását, amelyet a CBA támogatásával sikerült megvalósítani.

2

Ugyanakkor a Fővárosi Bíróságnál még nem sikerült átvezetni az alapítvány tisztségmegújításának
változásait. Ezért, formálisan az ügyvezetés a korábbi összetételben működött. Ez vonatkozik az
APEH és az OTP-nél történő hivatalos képviseletre is.
Ugyancsak nem sikerült még véglegesen rendezni az alapítvány „Ügyfélkapun” történő elektromos
adatszolgáltatását.
Ennek ellenére is az alapítvány a 2009-es évben is fenntartotta közhasznú működését és teljesítette
adatszolgáltatási kötelezettségeit.

Budapest, 2010. március 12.
……………………………………..
Gáborjáni Szabó Réka
(az alapítvány elnöke)

*

Ezen beszámoló jelentés 1 eredeti példánya az Alapítvány bejegyzett székhelyén (1026
Budapest, Volkmann u. 8. I. e. l. sz alatt) kerül lerakásra. Az érdeklődők a beszámolót a Szabó
Lőrinc Kutatóhely honlapján „szabolorinc. hu” is megtekinthetik.
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