A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

2019.03.12 16:19:39

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható - mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

1 9

Időszak terjedelme: egész év

0 1

0

töredék év

0

0

1

2

3

8

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Tárgyév:

2 0 1 8

2 0 1 8
1 2
időszak vége

3 1

Nyomtatva: 2019.03.12 16.36.01

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Tárgyév:
2 0 1 8

19 Veszprémi Törvényszék
Időszak terjedelme:

egész év

töredék év

2 0 1 8
0 1
0 1
időszak kezdete

2 0 1 8
1 2
3 1
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!
a. Szervezet
b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)
Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Irányítószám:

8 1 0 0

Közterület neve:
Házszám:

Település:

Várpalota
Közterület jellege:

Gróf Apponyi Albert
185/32

Lépcsőház:

Emelet:

liget

Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

Nyilvántartási szám:

1 9

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
0 7

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Ajtó:

0 1

0 0 0 1 2 3 8

.P k . 6 0 1 2 1

/ 2 0 0 1/1 9

1 8 9 3 3 5 1 0

2

1 9

Dr. Szabó Pál Csaba

Képviselő aláírása:
Keltezés:
Várpalota

2 0 1 9

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0 3

0 8
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PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege
Előző év

(Adatok ezer forintban.)

Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)
A.

Befektetett eszközök

63 027

460 584

I. Immateriális javak

4 266

3 411

II. Tárgyi eszközök

58 761

107 173

III. Befektetett pénzügyi eszközök
B.

Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések

350 000
63 753

616 835

6 521

28 071

13 800

19 758

43 432

569 006

III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C.

Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

400
127 180

1 077 419

95 031

162 487

I. Induló tőke/jegyzett tőke

50

50

II. Tőkeváltozás/eredmény

46 477

94 982

43 511

66 571

4 993

884

20 701

14 583

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

16 131

10 364

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

4 570

4 219

11 448

900 349

127 180

1 077 419

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
D.

Saját tőke

III. Lekötött tartalék
IV. Értékelési tartalék
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
(közhasznú tevékenységből)
VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből
E.

Céltartalékok

F.

Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek

G.

Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
Alaptevékenység
előző év

1. Értékesítés nettó árbevétele

24 279

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke
3. Egyéb bevételek

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

9 621

előző év

14 622

előző év
helyesbítése

Összesen

tárgyév

4 831

előző év

előző év
helyesbítése

38 901

22 096
103 089

141 250

103 025

134 256

103 025

15

tárgyév

14 452
22 096

103 089

141 250

103 025

134 556

103 025

15

ebből:
- tagdíj
- alapítótól kapott befizetés
- támogatások
ebből: adományok
4. Pénzügyi műveletek
bevételei

300

1

1

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

127 369

172 967

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

103 090

489 571

5. Anyagjellegű ráfordítások

50 663

56 576

5 817

6. Személyi jellegű ráfordítások

22 306

35 236

2 561

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

14 622

4 831

3 947

141 991

177 798

103 090

489 571

56 480

60 523

24 867

35 236

3 850

3 850

7. Értékcsökkenési leírás

9 220

7 155

1 059

10 279

7 155

8. Egyéb ráfordítások

1 441

6 949

166

1 607

6 949

228

480

26

254

480

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

83 858

106 396

9 629

93 487

110 343

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

83 858

106 396

83 858

106 396

C. Adózás előtti eredmény
(A-B)

43 511

66 571

4 993

884

48 504

67 455

43 511

66 571

4 993

884

48 504

67 455

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

3 947

10. Adófizetési kötelezettség
D. Tárgyévi eredmény (C-10)

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.
Alaptevékenység
előző év

előző év
helyesbítése

(Adatok ezer forintban.)

Vállalkozási tevékenység

tárgyév

előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Összesen
előző év

előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok
A. Központi költségvetési
támogatás

100 651

472 287

100 651

472 287

495

465

495

465

11 532

15

11 532

15

ebből:
- normatív támogatás
B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás
ebből:
- normatív támogatás
C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás
D. Az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól,
nemzetközi szervezettől
származó támogatás
E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi
CXXVI.törvény alapján átutalt
összeg
F. Közszolgáltatási bevétel
G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva.

Igen

Nem

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai
1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Irányítószám:

8 1 0 0

Település:

Várpalota

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:

Gróf Apponyi Albert
Lépcsőház:
185/32

Emelet:

liget

Ajtó:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység
Irányítószám:

Település:

Közterület neve:
Házszám:

Közterület jellege:
Lépcsőház:

Emelet:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

Ajtó:
0 7 .P k . 6 0 1 2 1

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1 9

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

0 1

/2 0 0 1 / 1 9
0 0 0 1 2 3 8

1 8 9 3 3 5 1 0

2

1 9

Dr. Szabó Pál Csaba

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)
3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

tudományos, kulturális tevékenység

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

2011. évi CLXXXIX. tv. , 1997. évi CXL tv.

Muzeális tevékenységről szóló tv., helyi önkormányzatokról szóló kulturális közfeladatok
3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja: határon túli és anyaországi magyar társadalom egéssze
3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

250

3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
PK-442
2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása
5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

(Adatok ezer forintban.)

Előző év

Tárgyév
100

beírtakozási program támogatása Ráköczi Szöv.

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év

Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése

Előző év

Tárgy év

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

100

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

100

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
6.1 Tisztség

Előző év (1)

Tárgyév (2)

ügyveztő igazgató
6.2 Tisztség

A.

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindösszesen):

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

3 850
Előző év (1)

Tárgy év (2)

3 850
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

(Adatok ezer forintban.)

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Alapadatok

Előző év (1)

B. Éves összes bevétel

Tárgyév (2)

141 991

177 798

495

465

141 496

177 333

H. Összes ráfordítás (kiadás)

93 487

110 343

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

24 867

35 236

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

83 858

106 396

K. Adózott eredmény

48 504

67 455

7

4

ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg
D. Közszolgáltatási bevétel
E. Normatív támogatás
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)
Erőforrás ellátottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]
Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

1757/2018. számú A Trianon Múzeum Alapítvány 2018. évi működésének és szamai munkájának biztosítása

Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.01.01. - 2018.12.31.

Támogatási összeg:

100 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

100 000 000

- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

29 602 691

Dologi

60 768 891

Felhalmozási

9 628 418

Összesen:

100 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Behtlen Gábor Alap fejlesztési támogatás
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

350 000 000

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg: 350 000 000
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási

350 000 000

Összesen:

350 000 000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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éves beszámolója és közhasznúsági melléklet
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2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: 1757/2018 Múzeumfejlesztési program
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2019.01.01. - 2019.12.31.

Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

349 999 000
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi
Dologi
Felhalmozási
Összesen:
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

PK-442

2018. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Munkabér és járulék támogatás
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:

2018.01.01. - 2018.12.31.

Támogatási összeg:
- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

2 543 535
visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi

2 543 535

Dologi
Felhalmozási
Összesen:

2 543 535
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése: Személyi jövedelemadó 1%-ából kapott bevétel
Támogató megnevezése:
központi költségvetés
önkormányzati költségvetés
Támogatás forrása:
nemzetközi forrás
más gazdálkodó
Támogatás időtartama:
Támogatási összeg:

464 502

- ebből a tárgyévre jutó összeg:
- tárgyévben felhasznált összeg:
- tárgyévben folyósított összeg:
Támogatás típusa:

visszatérítendő

vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
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SZAKFELADATOK ELLÁTÁSA
A Trianon Múzeum 2018-ban 320 új műtárggyal gyarapodott. A gyűjteménygyarapítást egyrészt
tematikusan, azaz tárgykörökhöz és adott kiállításokhoz kapcsolódva végezzük. Kiemelt területet képeznek
a két világháború közötti időszakból származó plakátok, kiáltványok, melyek a tárgyalt korszak politikai
kultúráját reprezentálják. Fontos tárgycsoportot alkotnak továbbá a közigazgatási, demográfiai, egyéb
statisztikai szempontok szerint készített térképek. Ezek a múzeum eddig is jelentős kartográfiai állományát
növelik és áttekintést nyújtanak a kartográfia/topográfia módszertani eszközeiről, változásairól a 19.
század közepétől napjainkig. Egyedi, magas esztétikai minőséget képviselő tárgyakkal is gyarapodott
gyűjteményünk: grafikákkal, fotográfiákkal, vegyes technikájú illusztrációkkal és emlékplakettekkel.
Jelentős értéket képvisel az egyik legjelentékenyebb hazai numizmatikai magángyűjteményéből, Hajdú Béla
plakettjeiből, kitűntetéseiből, jelvényeiből álló egyedi irredenta anyag megvásárlása, amely múzeumunk
numizmatikai gyűjteményének értékes részét alkotja. Az ilyen típusú alkotások egyrészt művészettörténeti,
kultúrtörténeti kitekintésre is lehetőséget adnak, másrészt digitalizálva izgalmas példákként használhatóak
fel múzeumpedagógiai foglalkozásokon és szakmai előadásokon. Említésre méltóak továbbá azok a XX.
század első feléből beszerzett kiadványok, folyóiratok, újságok, szakkönyvek, melyek a történészmuzeológus munkatársak kutatásait, szakmai tevékenységét segítik elő.
Tovább folytatódott a múzeum 23.59. című kutatási programja, amelynek célja az 1938-1941 között
megvalósult magyar revízió még élő szemtanúinak felkutatása. A kutatás közel egy év eltelte után komoly
eredményeket tud felmutatni. Jelenleg közel száz helyszínen készült el interjú, amely a Felvidéken,
Erdélyben, Kárpátalján és a Délvidéken keresett fel interjúalanyokat, akik hiteles tanúi az 1938-1941
közötti revíziós eseményeknek. Többek között az év folyamán felkerestük a következő idős interjú
alanyokat: Salvai Csaba, Szabadka, Gőgh Imréné, Komárom, Imre Dezső, Kemenesszentpéter, Holkovich
Márton, Madár Mária, Mohács(-Újmohács), Farkas Julianna, Zenta, Sándor Árpád, Bp., Urbán Lajos,
Hernádvécse, Ambró Ilona, Hajdúszoboszló, Polyák Géza, Bajsa (Vajdaság), Ávéd István, Kazincbarcika,
Dr. Takáts Tamás, Sopron, Dr. Polgár Istvánné, Győr, Jánosdeák Dezsőné (szül. Gocz Piroska), Baja,
prof. dr. vitéz Callmeyer Ferenc, Telki, Rizner Józsefné, Tamási, Móró Ferenc, Kósd, Varsányi Viola,
Dunabogdány, Faragó Ferenc, Pécs, Galgóczy Árpád, Bp, Vitéz Pongrácz György, Bp., Hompot Ferenc,
Bp, Farkas László Zoltán, Miskolc, Wágenhoffer Gergely, Győr, Dr. Szilágyi György, Szeged, Nyíri Béla,
Kassa, Szpolecsnyik Sándor, Gyüre Zoltán (ref. Lelkipásztor), Szepsi, Romoda József, Bácsföldvár,
Molnár Károly, Bácsfeketehegy.
Interjút készítettünk többek között Budapesten, Komáromban, Körösfőn, Szentendrén, Nemeskosúton,
Dunasápújfalun, Barcson, Kazincbarcikán, Szigetváron, Érsekújváron, Nagykapuson, Gyerővásárhelyen,
Monoron, Dunabogdányban. Mindezeken túl már több száz olyan fényképet kaptunk, amelyek eddig
családi ereklyeként ott pihent valamelyik asztalfiókban, most már azonban vagy az eredeti, vagy a másolat
a

múzeumunk

tárában

található.

Nagy

mennyiségű

anyagot

sikerült

eddig

összegyűjteni

visszaemlékezésekből, naplórészletekből, de rengeteg más jellegű irat (leszerelő levél, különböző
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igazolványok stb.) birtokába is jutottunk. Kaptunk 1940-ből származó emlékérmet is, amelyet a
tulajdonosa a visszacsatolt észak-erdélyi területek visszavételében való részvételéért kapta. A kutatási
program során került elő és jutottunk hozzá az a Kolozsvár átvételéről szóló jegyzőkönyvhöz, melyet a
magyar és román fél írt alá, és amelyből csupán három példány készült. A kutatással párhuzamosan
elkészül egy promóciós kisfilm is, melynek célja a kutatás népszerűsítése, valamint ízelítőt ad az elkészült
interjúk alanyainak személyes, nyolcvan évvel ezelőtti élményeiből. Terveink szerint hamarosan elkészítjük
az interjúk alapján azt a 20-30 perces kisfilmet, amely a köztelevíziókban és a kereskedelmi televíziókban
történő vetítésre is alkalmas lesz.
A gyűjteménygyarapítás nem csak a kiállításokhoz kapcsolódóan, tematikusan történik, folyamatosan
figyeljük az aukciós oldalakat, árveréseket, több gyűjtővel is tartjuk a kapcsolatot. Gyakran érkeznek
hozzánk megkeresések is, melyek a honlapon történő hirdetésekre reagálnak. Így többféle módon
igyekszünk biztosítani, hogy a Trianon tárgykörből minél szélesebb körben tudjuk gyűjteni a szakmai
anyagokat.
A gyűjteménygyarapítás és a nyilvántartás feladatainak elősegítésnek céljából a Múzeum bővítette szakmai,
valamint eszköz állományát is.

MOBIL KIÁLLÍTÁSOK
A Trianon Múzeum vándorkiállításai (A Trianoni békediktátum előzményei és következményei, A Délvidéki
Magyar Golgota 1944-45, valamint a Végül is ketten maradnak Isten és bor – Szőlő és borkultúra a Kárpátmedencében) könnyen mozgatható, látványos paravánokból állnak. A kiállítások népszerűsítése a
honlapunkon, illetve a közösségi oldalunkon történik. Ezen anyagokat nagyon változatos programokra,
eseményekre kölcsönzik, többnyire fesztiválokon, iskolai eseményeken, művelődési házakban,
templomokban állítják ki.
A Trianon Múzeum közreműködésével a Szegedi Tudományegyetem és a kolozsvári Babes-Bolyai
Tudományegyetem együttműködésében komplex kutatási program került megvalósításra. A kutatás keretei
között levéltári források digitalizálása, nemzetközi tudományos konferencia, kölcsönös vendégoktatói
kurzusok megtartása, valamint könyvkiadás szerepelt. A kutatási program keretében 13 tablóból álló „ÉSZ
és SZÍV” – A kolozsvári egyetem megalapítása és kiépítése 1872-1919” című kiállítás szerkesztésében,
szállításában is szerepet vállaltunk, valamint a kutatáshoz kapcsolódó szöveggyűjtemény megírásában,
összeállításában, szerkesztésében, illetve kiadásában. A kutatásokat a Magyar Nemzeti Bank Pallas Athéné
PADOC Alapítványa támogatta. A kiállítás látható volt Kolozsvárott, a Protestáns Teológiai Intézet
Bethlen termében, valamint a szegedi Délvidék Házban, amelyet 2018-ig összesen 3500 fő tekintett meg.
A kiállításhoz kapcsolódóan az év folyamán előkészítettük „A Kolozsvári/Szegedi Ferencz József
Tudományegyetem 1872-1940, válogatott dokumentumok” című kiadvány második kiadásának
megjelentetését.
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Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak
emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek témában elkészült két nyelvű
(magyar-angol), 18 tablóból álló vándorkiállításunk, mely tematikusan bemutatja a nagy háború magyar
csapat-,

patrióta

és

propaganda

jelvényeit,

a

hadosztályokat,

dandárokat,

gyalogezredeket,

lovashadosztályokat, ulánusezredeket, vagy éppen a császári és királyi tüzérségi alakulatokat. A kiállítás
elkészítését az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatta. A kiállítás a „Renghet a föld s
dűlhet, de magyar hűség nem ingad…” címet viseli A Nagy Háború magyar csapat-, patrióta- és propaganda jelvényei
címet viseli, a szegedi Délvidék Házbantekinthető meg, ahol 2018-ban 3500-an tekintették meg. A kiállítást
kölcsönözte és bemutatta Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakgimnázium és Szakképző
Iskola (2081 Piliscsaba, József Attila u. 2. Börzsönyi Tünde) volt látható, ahol eddig csaknem 3000 fő látta.
A kiállítást Dr. Kiss Gábor Ferenc az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar oktatója nyitotta meg, aki
dédnagyapja korabeli levelén keresztül emlékeztetett arra, hogy minden jelvény mögött egyéni sorsok
rejlenek.
„A Trianoni békediktátum előzményei és következményei” című kiállításunkat a Jézus Szíve Ferences Plébánia
(8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 1. Kercza Asztrik) és az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági,
Erdészeti Szakgimnázium és Szakképző Iskola (2081 Piliscsaba, József Attila u. 2. Börzsönyi Tünde)
kölcsönözte ki és mutatta be. A kiállítást hozzávetőlegesen így 1500 látogató látta összesen.
A „Végül is ketten maradnak Isten és a bor” című kiállításunk Szegeden a Délvidék Házban tekinthető meg,
ahol 2018-ig közel 3000 fő tekintette meg.
A „Délvidéki Magyar Golgota” című kiállításunk folyamatosan megtekinthető Szegeden a Délvidék Házban,
ahol 2018-ig megközelítőleg 4000 fő látta.

KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI MUNKA BEMUTATÁSA
A Trianon Múzeum Alapítvány által megnyert TÁMOP 3.2.13-12/1-2013-0051 pályázat lehetővé tette egy
interaktív foglalkoztató létrehozását. Ezzel kapcsolatban 2018 során is sikerült több iskolával felvenni a
kapcsolatot, mint például a veszprémi Báthory István Általános Iskola és a veszprémi Padányi Katolikus
Iskola, továbbá a várpalotai és általános és középiskolák. Az interaktív foglalkozások többféle lehetőséget
kínálnak, többek között interaktív tárlatvezetést, játékos tanórákat kisebbeknek, előadásokat, interaktív
játékot, kérdőívek kitöltését, kisfilmek levetítését. Az interaktív tárlatvezetés után az elkészült kisfilm
vetítése következik, majd egy diasor megtekintése közben játékos feladatokat kapnak a diákok
korosztálytól függően. Végül az erről az időszakról készült játék végigjátszására van lehetőség. A
feldolgozott témák általánosan a világháború utáni időszak, a békediktátum megkötése, a bécsi döntések
időszaka, valamint máig tartó hatásaik. A diákok elégedettségének mérésére, a foglalkozás végén egy
kérdőív kitöltésével kapunk visszajelzést és a válaszok alapján tervezzük végrehajtani a későbbi
fejlesztéseket.
2018 folyamán múzeumunk egy első világháborús interaktív játék fejlesztésébe kapcsolódott be, amelynek
továbbfejlesztése, adatokkal feltöltése és a közoktatási programokhoz kapcsolása a következő évek
feladata lesz.
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2018-ban több iskolai csoport is kihasználta a múzeumpedagógiai foglalkoztatónkat.. 15 iskolának
tartottunk 19 db komplex foglalkozást, összesen 292 résztvevővel. Többek között a következő iskolák
vettek részt az általunk szervezett múzeumpedagógiai programokban: József Attila Nemzetiségi Ált. Isk.
10.26. 62 fő, Teleki Blanka Gimn. és Ált. Isk. (Székesfehérvár) 10.13. 22 fő, Petőfi Sándor Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. (Nemesvámos) 06.13. 19 főTáncsics Mihály Szakgimnázium (Vác)
06.13. 14 fő, Vakok Batthyány László Róm. Kat. Gyermekotthona, Óvodája, Ált. Isk. (Bp.) 05.29. 18 fő,
Búzaszem Isk. (Göd) 05.25. 16 fő, Fekete István Ált. Isk. (Bp.) 05.25. 10 fő, Horváth István Ált. Isk.
(Pétfürdő) 05.24. 14 fő, Berhidai II. Rákóczi Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Ált. Isk. 05.24. 17
fő, Fehérlófia Waldorf Ált. Isk. (Nemesvámos) 05.22. 15 fő, Benkő István Ref. Ált. Isk. és Gimn. (Bp.)
05.11. 25 fő, Mindszenty R. K. Ált. Isk. (Budaörs) 06.04. 18 fő, Bocskai István Ref. Okt. Kp. (Halásztelek)
02.22. 42 fő
2018-ban összesen 30 tárlatvezetést tartottunk, melyen összesen 750 látogató vett részt.
2018. június 02-án nagyszabású rendezvényt tartottunk a Trianon Múzeumban a Nemzeti Összetartozás
Napjának megtartására. A rendezvény a Rákóczi Szövetséggel közösen tartott központi megemlékezés
volt, melyen beszédet mondott Dr. Semjén Zsolt a miniszterelnök-helyettes, Takaró Mihály
irodalomtörténész, valamint Dr. Halzl József a Rákóczi Szövetség elnöke. A rendezvényen közreműködött
a Magyar Honvédség Légierő Zenekara, Koncz Gábor színművész, illetve a Jávor Pál Nemzeti
Czigányzenekar.
2018-ban a hagyományokhoz híven ismét csatlakoztunk a Múzeumok éjszakája programsorozathoz. A
rendezvény a Nyitott Ajtók és Lehetőségek Éjszakája fantázianevet viselte. A programok során a látogatók
betekintést nyerhettek múzeumpedagógiai foglalkoztatónkba, interaktív játékokban vehettek részt,
meghallgathattak néhányat előadásaink közül.
2018-ben csatlakoztunk a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központjának
projektjéhez, melynek címe „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek”. A program kapcsán fogadtuk a
veszprémi Laczkó Dezső Múzeum munkatársait, akik egy teljes napot töltöttek el múzeumunkban,
ismerkedve a kollégákkal, valamint a múzeum felépítésével, lehetőségeivel.
A megújított múzeumi honlapunkon modern látványelemekkel, új menüpontokkal és újszerű
nemzetpolitikai, muzeológiai rovatokkal igyekszünk naprakész tájékoztatást adni az intézményünk iránt
érdeklődőknek.
2018-ban továbbfejlesztettük a „Magyar jelenlét” című, több mint 100 külhoni magyar települést bemutató
webes hálózatunkat, amely sok tekintetben új lehetőségeket teremt a kárpát-medencei magyar-magyar
kommunikációban. Az év során kialakítottuk a honlapcsalád egységes arculatát, valamint 15 településre
vonatkozóan elkezdtük az adatfeltöltés tesztelését és a helyi adatszolgáltatók kiválasztását.
A „Magyar jelenlét” honlapcsaláddal párhuzamosan elkészült HUN-OK című mobil applikációnk amely
reményeink szerint a kárpát-medencei magyar turizmus és nemzeti együttműködés egyik legfontosabb és
legérdekesebb vállalkozása lehet. A HUN-OK című mobil applikációnk a maga nemében egy páratlan
kárpát-medencei magyar adatbázist hoz létre és nevekkel, arcokkal, helyszínekkel teszi közvetlenül
elérhetővé a külhoni magyar világot. A program célja, hogy a felhasználó könnyedén találjon olyan szállást,
éttermet, szórakozási és sportlehetőséget a Kárpát-medence területén, ahol szívesen fogadnak magyar
utazókat, vendégeket és ahol magyar nyelvű segítséget kaphat az ügyek intézésében. Az applikáció a
turisztikai célokon túl nemzetpolitikai érdekeket is szolgál, hiszen segíti a kulturális, üzleti és partnerségi
kapcsolatok kialakítását a Kárpát-medencei magyarság és a többi etnikum között egyaránt. Az applikáció
első adatbázisának létrehozását Aradon elkezdtük kialakítani.

A NAGY-MAGYARORSZÁG PARK
A Trianon Múzeum múzeumi és múzeumpedagógiai programjait kiválóan egészíti ki a királyszállási NagyMagyarország Park. A korábbi pihenőpark és a Trianon Múzeum programjai azóta szorosan
összefonódnak és egymással karöltve kínálnak egy minden elemében korszerű és izgalmas utazást a
Kárpát-medence világába.
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A Park megnyitásának célja, hogy a két egymásra épülő és összetartozó szervezet – a Trianon Múzeum és
a Nagy-Magyarország Park -, közösen teremti meg annak a lehetőségét, hogy a bennünket felkereső
vendégek életre szóló élményekhez jussanak a magyar nemzet hivatásáról és a nemzeti közösségek kárpátmedencei együvé tartozásáról. A Park lehetővé teszi továbbá, hogy a Trianon Múzeumba látogató iskolás
csoportok egy kibővített, akár több napos történelmi időutazáson vegyenek részt, melyet az
múzeumpedagógiai előadásokra, interaktív játékokra alkalmas Hungária Rendezvénypavilon is biztosít. A
mintegy 4 ha park a pihenést és a sportot is szolgálja. A park a XVIII. században épült és a közelmúltban
felújított varázslatosan szép vadász-kúriához tartozó területén több, a diákok, turisták, pihenni vágyók
részére ki- illetve átalakított apartmanház is található. A területen a külön vizesblokkal és konyhával
felszerelt lakókocsipark valamint a sátortábor tavasztól-őszig kiválóan alkalmasak iskolai csoportok, erdei
iskola tanulói valamint táborozást kedvelők elhelyezésére, ill. kempingezésre. A szálláshelyek teljes
kapacitása 160 fő. Az elszállásolt vendégek tartalmas szórakozását szolgáló rendezvénypavilon különleges
hangulatú előadásoknak, koncerteknek, vetélkedőknek helyszínt biztosító közösségi tér, melynek
befogadóképessége közel 300 fő. A Nagy-Magyarország Park saját szolgáltatásai között megtalálható a
szabadtéri finn szauna, a székely dézsafürdő, bérelhető kerékpárjaival és turista terepjárójával pedig
bejárhatóak a Bakony legszebb hegyi útvonalai.
2018 júliusában került sor a XV. Kárpát-medencei Történelem Szakos Tanárok tábora megrendezésére. A
tábor résztvevőit köszöntötte a Rákóczi Szövetség elnöke, Halzl József, illetve főtitkára, Csáky Csongor,
valamint a Trianon Múzeum igazgatója, Szabó Pál Csaba, majd a Veritas Intézet főigazgatója, Szakály
Sándor tartott előadást Trianon 20. századi értelmezési lehetőségeiről. Németh Zsolt, a Magyar
Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke, a Nagy-Magyarország Park Rendezvénypavilonjában nagyívű
előadást tartott a magyar külpolitika legfontosabb aktuális feladatairól. Előadásában kiemelt figyelmet
szentelt az Európát fenyegető migrációs kérdéseknek és a Visegrádi országok (Magyarország,
Lengyelország, Csehország, Szlovákia) együttműködésének. A Külügyi Bizottság elnöke számos különleges
információval gazdagítva, sorra vette a Külső-Magyarországi magyar közösségek speciális feladatait
Ukrajnától Szlovéniáig.
Az egyhetes táborban a Kárpát-medence valamennyi régiójából közel 100 történelem szakos tanár vett
részt. A királyszállási nyári táborban változatos szakmai és kulturális programok várták a magyar
pedagógusokat.
A történelem tanárok táborát az irodalomtanárok V. Kárpát-medencei Találkozója követte. A megnyitón
részt vett Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára, Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, Méry Gábor könyvkiadó
és Szabó Pál Csaba, a Trianon Múzeum Alapítvány elnöke
Az öt napos tábor célja, hogy a Kárpát-medencében magyar nyelvet és irodalmat oktató tanárok szakmai
továbbképzésben részesülhessenek, megismerhessék mind a magyarországi, mind a szomszédos országok
magyar nyelv és irodalom oktatását, továbbá, hogy a résztvevők között szoros emberi és szakmai
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kapcsolatok alakulhassanak ki. A találkozó a szakmai előadások mellett kulturális és szórakoztató
programokra is lehetőséget biztosított. A táborban nyolcvan pedagógus vett részt határon innenről és
határon túlról: Magyarországról, a Felvidékről, a Kárpátaljáról, Erdélyből és a Vajdaságból.
A találkozó programfelelőse Takaró Mihály irodalomtörténész, a Kárpát-medencei Magyartanárok
Kulturális Egyesületének elnöke, volt, aki bemutatta újonnan megjelent Kárpát-medencei magyar irodalom
1920-tól az ezredfordulóig című irodalomtörténeti kézikönyvet és szöveggyűjteményt.
2018 októberében a Nagy-Magyarország Park adott helyet a Rákóczi Szövetség XIX. Kárpát-medencei
Középiskolás Vezetőképző és Ifjúsági Konferenciájának. A diákok a szakmai és kulturális programokon
kívül a sajátos történelmi és természeti környezettel is megismerkedtek. A három nap eseménysorozatát a
várpalotai Trianon Múzeum megtekintése zárta.
A Királyszálláson létrehozott Nagy-Magyarország Park szerves részét képezi a múzeum életének - létének,
ebből adódóan szükségszerű feladat volt az ide látogató csoportok utaztatásának megoldása.
A Trianon Múzeum kisbusza a nagyközönség számára is hozzáférhető, bérelhető. A múzeum egyedi
igények alapján, személyre szabottan vállalja cégek, intézmények, turistacsoportok, magánszemélyek
különjáratainak szervezését, lebonyolítását belföldön és külföldön egyaránt - legyen szó csapatépítésről,
céges rendezvényről, városnézésről, repülőtéri transzferről, iskolai kirándulásról. Iveco Daily típusú
klimatizált, 21 személyes kisbuszunk kiválóan megfelel kisebb csoportok nagy távolságú utaztatáshoz.

KIADVÁNYOK, MEGJELENÉSEK
2018-ban megjelentettük a Trianon Múzeum 2019-ra kiadott falinaptárát, amely a hagyományokhoz híven
egy különleges tematika köré épül. Legújabb naptárunk a „HETEN EGY ELLEN-Magyarország
megszállása és hadüzenet nélküli háború a magyar polgári lakosság ellen 1918-1919” címmel jelent meg.
Fontos és friss megközelítést igénylő témáról van szó, amelyet minden nemzedéknek újra és újra meg kell
ismernie. Naptárunk számos eredeti forrást először közöl és tesz hozzáférhetővé a szélesebb közvélemény
számára. A Trianon Múzeum Alapítvány turisztikai projektjei közül az egyik első számú, és talán a
legszélesebb körű nemzetpolitikai hatásokat eredményező, a Kárpát-medence útikönyv elkészítése, amely új
szemmel, egyéni módon mutatja be a Kárpát-medence gazdag tájait.
A Kárpát-medence természeti és kulturális kincsei, tájegységei egyetlen, átfogó és egységes útikönyvbe
foglalva a maguk eredetiségében és megmásíthatatlanságban rajzolják fel szülőhazánk térképét, és
mindennél szebben szemléltetik a határokon átívelő, közös értékeinket, épített és természeti örökségünket.
A Kárpát-medencét egy kötetben bemutató turisztikai kiadvány az eddig a piacon lévő regionális
útikönyvek eredményeit felhasználva, tematikus fejezetekben veszi sorra a Kárpát-medence turisztikai
értékeit. A kötetben a Kárpát-medence néhány túraútvonalat bemutató szövegrész mellett ugyanis
tematikus fejezetek jelennek meg, melyek nem területi felosztás szerint, hanem egy-egy téma köré
szervezve tárgyalják hazánk, nemzetközi viszonylatban is egyedülálló értékeit. Ezen tematikus fejezetek
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közül első a Természet, mely végig vezeti az olvasót a Kárpát-medence természeti értékein. Második a
Falvak és városok, mely sorra veszi építészeti és művészeti emlékeinket. Harmadik az Ember és Kultúra
címet viseli, mely felsorakoztatja a Kárpát-medence népeit, hírességeit, valamint kitekint többek között az
irodalom, a színház, a népművészet és a vallás tárgyköreire is. Az utolsó tematika Test és lélek címmel
mindazt felsorakoztatja, ami magyar szellem hátterét biztosítja, ételek, italok, fürdők, síelés, stb.
A témák szerint csoportosítva tárgyalt turisztikai elemek földrajzi elhelyezését fejezetenként egy-egy, erre a
célra egyedileg elkészített térkép segíti.
Mindezzel, valamint a kötetet illusztráló, ismert hazai fotósok képanyagából válogatott, színes fényképgyűjteménnyel azt a célt kívánjuk elérni, hogy kötetünk a Kárpát-medencét, a jelenlegi határoktól
függetlenül, földrajzi és kulturális értelemben egységes egészként, közös kincsünkként jelenítse meg.
A kötet nemzetközileg elismert szerzői (Farkas Zoltán, Fucskár Attila, Moys Zoltán, Posch Dániel),
valamint az útikönyv szerkezete egyértelmű garancia e kiváló színvonalon elkészülő, hazánkban eddig
páratlan kiadvány hazai és nemzetközi sikerére.
A kötetet a Trianon Múzeum Alapítvány háttérintézménye, a Kárpát-medence Intézet jelentette meg.
A kötethez csatlakozik a Kárpát-medence turisztikai útvonalait bemutató térkép, mely 31 állomáson keresztül
vezeti végig az érdeklődő kirándulót a Kárpát-medence értékein. 2018-ban felkérést kaptunk, hogy a
külhoni magyar diákok számára útikönyvünket nagyobb példányban is jelentessük meg.
2018-ban előkészítettük „A kolozsvári/szegedi Ferencz József tudományegyetem 1872-1940” című,
válogatott dokumentumokat tartalmazó, a Pallas Athéné Domus Concordiae Alapítvány által támogatott
kötet második kiadását, melyben egyetemtörténeti kutatást elősegítő szándékkal kerültet közzétételre
folyóirat, illetve újságcikk formájában, valamint levéltári iratokat. A válogatás időhatárai két kiemelkedő
eseményhez kötöttek: a négykarú királyi tudományegyetem létrehozása (1872), illetve annak Kolozsvárra
történő visszatérése, és a jogilag új szegedi egyetem indulási idejéhez (1940). Ezen belül valamivel nagyobb
súlyt helyeződött a kolozsvári évekre (1872–1919), míg a szegedi „ideiglenes” jelenlét időszakául az 1921–
1940 közötti szakaszt lett feldolgozva. E dokumentum-csoport válogatásának vezérlőeszméje a
professzorok tudományos alkotásainak bemutatása, az egyetem tudományos (igazságkereső) és társadalmi
(az eredményeket népszerűsítő) küldetésének érzékeltetése, valamint az egyetem és állam (helyi hatalom)
együttműködésének bemutatása volt.
Az év során aktualizáltuk a Tanár- és diákkalauzunkat, mely a Trianon Múzeumot és szolgáltatásait kívánja
népszerűsíteni. A kiadvány fő célja, hogy a Kárpát-medence valamennyi diákja iskolás évei alatt legalább
egyszer eljuthasson a magyar identitás megformálásának és megerősítésének megkerülhetetlen helyszínére,
a Trianon Múzeumba.
2018-ben számos médiumban megjelentünk. 2018-ban 9 internetes cikk és 2 videó jelent meg rólunk,
illetve a Parkról.
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népszerűsíteni. A kiadvány fő célja, hogy a Kárpát-medence valamennyi diákja iskolás évei alatt legalább
egyszer eljuthasson a magyar identitás megformálásának és megerősítésének megkerülhetetlen helyszínére,
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illetve a Parkról.

8

2018 márciusában cikk jelent meg a Trianon Múzeumról a Magyar Időkben, Jelentem: Kolozsvár átvéve
címmel, míg a nemzeti.net honlapon Kolozsvár visszacsatolásának jegyzőkönyvével gyarapodott a Trianon Múzeum
címmel. Áprilisban egy hvg.hu cikk jelent meg, júniusban 5 cikk és egy film jelent meg. A trianoni
békediktátum évfordulójára emlékeztek (itt látható a videó, Semjén Zsolt beszédével a Parkban. Ez az anyag a
Hír Tv adásában is lement.); magyaridok.hu és eurocom.wordpress.com: A Trianonra adott válaszok az életet
jelentik a következő évszázadokra; megyerieva.hu: Zichy-kastély. Trianon Múzeum ruhatára. Augusztusban a
gondola.hu Az év legszebb napja címmel jelentett meg cikket a Múzeumról, majd novemberben a Veszprém
Tv közölt egy videót a Kulturális örökség napja kapcsán.
23:59 nevű kutatási programunk szerepelt az M1 Ma este című műsorában és a Kárpát Expressben,
valamint a Kossuth Rádió Megújuló Értékeink című műsorában is, a nyomtatott sajtóban a Demokratában
és a Magyar Időkben, továbbá több internetes portálon, mint a Székelyföld.ma, a Pesti srácok, a
Felvidék.ma, stb.. A Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódó programjaink is számos helyen
megjelentek, az M1 híradótól az Magyar Közösség Pártja.sk-n keresztül egészen a kisebb helyi újságokik.
2018-ben 25 helyszínnel bővült a diákok számára díjmentes vasúti utazással látogatható országos
múzeumok, nemzeti emlékhelyek és műemlékek köre. Trianon múzeum is látogatható ezentúl nappali
tagozatos diákok pedagógus kísérőikkel, adta hírül többek között a híradó.hu és a femina.hu is. A Rákóczi
Szövetség táborairól, melyeket a Nagy-Magyarország Parkban Kárpát-medencei történelem és irodalom
szakos tanárainak rendeztek szintén több helyen tudósítottak, pl. a Rákóczi Hírvivőben és a felvidék.hu
oldalon.
2018-as év folyamán Alapítványunk a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.-vel kötött
konzorciumban „A várpalotai Zichy-kastély – Trianon Múzeum turisztikai célú fejlesztése” (Nemzeti
Kastély- és Várprogram GINOP 7.1.1-15.) című pályázat keretei között megindította a Zichy-kastély és a
benne működő Trianon Múzeum fejlesztését. A projekt célja a várpalotai Zichy-kastély védelme,
megőrzése és turisztikai hasznosítása (Trianon Múzeum), a látogatószám és a működési bevételek
növelése. Az év során a fejlesztési időszak legfontosabb feladatait végrehajtottuk. Elkészült a fejlesztés
Megvalósíthatósági tanulmánya, a Kiállítási forgatókönyv, a tervezési dokumentáció.

Várpalota, 2019. február 27.

Dr. Szabó Pál Csaba
kuratóriumi elnök
Trianon Múzeum Alapítvány
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