ESEMÉNYBESZÁMOLÓ A 2007. évről:
Január
Egyesületünk 2007 január 28-án tartotta éves közgyűlését.
A közgyűlésen értékelésre került a 2006 év eseményei és rendezvényei, valamint
elhangzott, hogy az egyesület eredményes működéssel zárta az évet. Megállapításra
kerültek a 2007. évi tagdíjak is, melyek csak annyiban változtak, hogy minden tag
számára kötelező lett a korábbi tagdíj mellett havonta +100 Ft befizetése. Elfogásra
kerületek a 2007-re tervezett események, rendezvények.
Február
Egyesületünk új taggal bővült Fekete Balázs Béla személyében. Ez a hónap a
kiállítási tárgyak rendezésével telt el.
Március
Ebben a hónapban az egyesület vezetősége megkezdte a július 15.-ei vasutas napi
emlékkiállítás szervezését, illetve az áprilisban megtartott tavaszi állomástakarítás
előkészítését Kapostüskeváron.
Ebben a hónapban, több iskolás csoportot is fogadtunk állandó kiállításunkon.
Április
Április 15-én került sor Kapostüskeváron a megállóhely tavaszi nagytakarítására,
melynek során szemétszedésre, takarításra és fűkaszálásra került sor. Az állomás
csinosítása mellet ez a hónap is a kiállítás működtetésével telt. Ebben a hónapban
Egyesületünk néhány tagja részt vett a Mesztegnyői Kisvasút napján is, melyet
április 22-én tartottak meg. A kisvasútnapi program nagyon jól sikerült.
Május
Ez a hónap a Kapostüskevári megálló virágosításával telt, illetve a megállóhely
folyamatos tisztántartásával. Az e hónapban megtartott rendkívüli közgyűlés
elfogadta az egyesület pénzügyi-számviteli beszámolóját és közhasznúsági jelentését.
A május 13-ra tervezett Kaszói kirándulás az előzetes szervezések ellenére a tagok
érdeklődésének hiányában elmaradt.
Június
Ebben a hónapban tovább szerveztük a Júliusi Vasutasnapi kiállítást. Folyamatosan
gondoztuk Kapostüskevár megállóhelyen a növényeket és az épület körüli füves
területet. A június 2-ra tervezett tüskevári önkormányzattal közös gyermeknapi
rendezvény rajtunk kívül álló okok miatt elmaradt.
Június 9-én sor került az első Mezőcsokonyai gyermeknapi kiállítás megrendezésére.
Az esemény Klaus Langbein meghívására történt, mellyel kicsiknek és nagyoknak
sikerült örömet szereznünk. Ennek keretében lehetőség nyílt a terepasztal és számos
vasúti relikvia megtekintésére.
A Családsegítő Központ felajánlásának köszönhetően egyesületünk egy vitrinnel

lett gazdagabb. A vitrint felújítás után a múzeum színesebbé tételére használtuk fel.
Ebben helyet kaptak vasúti modellek, oldtimer automaobilok valamint harckocsi
makettek.
Július
Az állomás rendbetételének megkönnyítése érdekében a Tüskevárért Alapítványnak
köszönhetően egy motoros fűnyírót kaptunk. Ezért cserébe egyesületünk felvállalta a
könyvtár előtti füves terület gondozását.
Július 8.-án sor került a kapostüskevári megállóhely parlagfűmentesítésére, az
épület környezetének megszépítésére (fűnyírás, kert gazolás, takarítás).
Július 15.-én 09.00.-17-00. között egyesületünk vasutasnapi kiállítást rendezett
Kapostüskevár megállóhelyen. A rendezvényen lehetőség nyílott gyűjteményünk
díjmentes megtekintésére, vasúttal kapcsolatos kiadványok vásárlására, a bátrabbak
egy szimulációs program segítségével kipróbálhatták a mozdonyvezetés szépségeit,
terepasztalon annak veszélyeit, még a gazdagabbak tombola vásárlásával fokozhatták
az izgalmakat. A rendezvényt civil oldalról Gelencsér Ferencné Tüskevár városrész
önkormányzati képviselő asszonya, a vasút részéről Nehéz György MÁV Start ZRt.
Bevétel ellenőrzési igazgatóság számviteli ügyintézője nyitotta meg.
Augusztus
Gadácsi Péternek köszönhetően hangtechnikánk egy hi-fi készülékkel bővült. Ez
lehetővé teszi a mobil kiállítások és az egyesület életének színesebbé válást.
Augusztus 25.-én hagyományőrző jelleggel vettünk ismét részt a XII. Kaposvári
Pipacs Utcai Napokon. A rendezvényem bemutatott terepasztalunk ismét sok
érdeklődőt vonzott, kicsiket és nagyokat egyaránt.
Szeptember
Egyesületünk ismét részt vett a Kulturális Örökség Napok Magyarország
(szeptember 15-16) Rendezvénysorozatban, amely jól sikerült. Kiállításunkat a nyílt
hétvégén 22 fő tekintette meg.
A szeptember 15.-re tervezett gemenci kisvasúti nap az árvíz miatt elmaradt. Ott
jártunkkor a pálya kb. 2,5 -3 km. hosszban használható volt, de a folyamatos vízszint
emelkedés miatt vonat már nem közlekedett rajta. Minden járművet sikerült időben
biztonságos helyre juttatni. Sajnos ezzel együtt a többi program (kiállítások,
kézműves udvar, sütés, stb.)is elmaradt.
A Balatonfenyvesi kisvasút napjára meghirdetett kirándulásunk érdeklődés
hiányában elmaradt. A kisvasúti napot szeptember 1.-én tartották meg, mely
egyébként jól sikerült.
Október
A Kaposvári Vasútbarátok néven működtetett indexen lévő fórumunk 2007. október
1-étől Somogyi Vasútbarátok néven alakult át.
Egyesületünk megkezdte tárgyalásokat, illetve folyamatosan folytatta a MÁV ZRt.
IGI ISZE és a MÁV Vagyonkezelő ZRt. vezetőivel, mivel a MÁV-START ZRt.
megalakulásával új helyzet állt elő az egyesület által használt helyiséggel
kapcsolatban.

November
November 3.-án a Magyar Cukor ZRt. kaposvári gyárában jártunk, ahol megismertük
a cukorgyártást és a gyár iparvasútjának üzemét. A gyárlátogatáson sok érdeklődő
vett részt. Egyesületünk Ügyészségi ellenőrzést kapott, melyen a hivatal
megvizsgálta szervezetünk törvényes működését a hatályos jogszabályok figyelembe
vételével (Alapító okirat, 2006. év számviteli beszámolója és közhasznúsági
jelentése-ezek közzététele a nyilvánosság felé).
A vizsgálat pár apróbb szabálytalanságot tárt csak fel a közhasznúsági jelentéssel
kapcsolatban, melyek korigállásra kerültek. A vizsgálat ideje alatt szervezetünk
végig példaértékű és rendkívüli együttműködést tanúsított, alapvetően azt a
megállapítást kaptuk, hogy az Egyesület működése megfelelő, az a hatályos
jogszabályok értelmében törvényes.
December
Ebben a hónapban a kiállításunk csak pár napig volt nyitva, mert a szokásos téli
karbantartások és kiállítási tárgy rendezések miatt az év hátralévő részében zárva
voltunk. A téli hónapokban szabadidőnk nagy részét a megállóhelyen lévő
hólapátolás kötötte le.
Valamit ebben a hónapban elkezdődött a 2008. januári évköszöntő összejövetel és
klubest szervezése.

EREDMÉNY
Adóköteles bevétel:
Költégek:

87.041.anyagbeszerzés
munkabér
bér közterhei
egyéb termelési költség
reprezentáció

0.0.0.96.767.0.-

Összes költség:

96.767.-

Eredmény:

- 9.726.-

Vevő tartozás:
Szállító tartozás:

0.0.-

A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület 2007. évi
Közhasznúsági jelentése
A Verebélÿ László Vasúttörténeti Egyesület (VLVTE) 1999. április 30.-ám kezdte meg működését.
Jelenlegi formájában az 1997. évi CLVI.tv. 26.§ c) pontjának 4. alpontjában foglalt nevelés és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint az 5. alpontjában kulturális tevékenységet
folytat.
A Somogy Megyei Bíróság erre tekintettel Pk.60.103/1999/4. számú végzéssel közhasznú
szervezetté minősítette 1999. augusztus 31. napjától.
A Verebély László Vasúttörténeti Egyesület közhasznú tevékenységi köre a vasúti közlekedés
megismertetése, a vasút bemutatása elsősorban az ifjúságnak – a vasút, különösen történetének és
műlődédének megismerésére, szeretetére való nevelés, és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés.
Feladataink az alábbi területekre koncentrálódnak:
• bemutatni A MÁV-nál üzemelő gőz-, dízel-, villamos mozdonyok, motorvonatok, valamint az
egyéb más vasúti járműveket
• vasúttörténeti elõadások, modell-, makett- és vasúttörténeti kiállítások szervezése, lebonyolítása.
• Vasúti régiségek, relikviák gyűjtése, rendszerezése, vasúttörténeti kirándulások szervezése
• Kapcsolatok felvétele a hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel, egyesületekkel, baráti
körökkel és klubokkal és magánszemélyekkel.
Kultúrális tevékenység:
Egyesületünk ennek keretében népszerűsíti a magyar vasutat, illetve bemutatja az érdeklődök
részére a vasút múltjához kötődő már nem használt tárgyi eszközöket és mozdonytípusokat. A
vasúti közlekedés egyértelmű igényének hangsúlyozására egy állandó vasúttörténeti gyűjteményt
tartunk fenn, melyet az érdeklődők előre meghatározott időben tekinthetnek meg a MÁV Zrt.
Kapostüskevári megállóhely épületében. Egyesületünk az épületben vasúttörténeti előadásokat,
tárlatvezetéseket és évente vasútmodell kiállításokat is szervez. A megállóhely külső környezetét az
egyesület tagjai és külső önkéntesek tartják rendbe, a területet kaszálják és minden évbe virágos
utasperon és tiszta környezet fogadja az utazóközönséget.
Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés:
2007-ben – a korábbi évekhez hasonlóan – nagy hangsúlyt fektettünk az ifjúság
vasút szeretetre nevelésére. A vasút, különösen történetének és működésének megismerésére,
szeretetére való nevelés, és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés keretében több
vasútmodell és vasúttörténeti kiállítást is tartottunk a XII. Kaposvári Pipacs Napon, a III.
Kapostüskevári Vasutasnapon, illetve a szeptemberben megrendezett Kulturális Örökség Napjai
Magyarország rendezvénysorozaton.
Számviteli beszámoló:
Az Egyesület mérlege és eredmény levezetése a jelentés mellékletében található.
Költségvetési támogatás:
Az Egyesület a tárgyévben a lakosság által felajánlott szja 1%-ból befolyt 22.308 eFt összeggel
részesült költségvetési támogatásból.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás:
Anyagi forrásainkat tagdíjak, adományok, pályázatok, a lakosság által felajánlott szja 1%,
vasúttörténeti gyűjteményünk belépőjegy bevételek teszik ki, ezek a források vállalt feladataink
finanszírozását biztosítják.
Az szja 1 %-ból befolyt bevételeinket az egyesület működésére, a Kapostüskevári megállóhely

