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GYERMEKVASUTASOKÉRT
,
,
ALAPITVANY
2011.évitevékenységéről

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány
Bírósági bejegyzési száma: 5618
Székhelye: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54.-60.
Alapító okirat kelte: 1995. 08. 24.
Adószáma: 18075144-2-42

A Gyermekvasutasokért Alapítvány 1995-ben alakult.
Célját és feladatát az alapító okiratból idézve röviden így foglalhatjuk
össze:

„

A Gyermekvasutasokért Alapítvány a célkitűzéseinek
megfelelően
a Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő
gyermekvasutasok és ifivezetők foglalkoztatása a nem
kifejezetten
vasútüzemmel
kapcsolatos,
(oktatás,
szabadidős tevékenység, táborozás, stb.)
költségeinek
fedezetét, biztosítását látja el.
Az alapító okirat szerint az Alapítvány vagyonát és a
kamathozadékot az alapítványi célok megvalósítása
érdekében kell felhasználni. Az Alapítvány- céljainak
veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végettvállalkozási tevékenységet folytathat. "

Tartalomjegyzék:

1. Bevételek

összesítő

táblázata

2. Bevételek szöveges magyarázata
3. Kiadások összesítő táblázata
4. Kiadások szöveges magyarázata
5. A gyermekszervezet 2011. évi
programjairól
6. Megjegyzés és nyilatkozatok

1. A Gyermekvasutasokért Alapítvány
2011. évi bevételei
2011. január 1. - 2010. december 31.
Megnevezés
Ebből:

Támogatások összesen:
Alapítótól kapott támogatás
MÁV Start menetjegytámogatása kuponokkal
Rail Cargo támogatása
Magánszemély támogatása
SZJA 1%

Érték (ezer ft.-ban)

13399

8000
1958

500
9
2932

Pályázatok összesen:

NCA

Ebből:

1
1

Egyéb bevételek összesen:
Kamat
Vállalkozási tevékenység összesen:
Szállás-bérleti dljl egyéb dlj

Ebből:

Átfutó befizetések összesen:
Vasútmodellszakkör kiállítási bevételek
Nyári tábor szabadidős költségeire befizetések
Berlin-Drezda részvételi díj

Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű bevételek:
Samsung gyereknapi program támogatása
Ebből:
Nosztalgianapi részvételi dljak

132
132
4636
21
3725
890
883
500
383

Bevételek összesen:

2011. év nyitó egyenleg ( pénztár + bank)
2011. évi bevételek:

Összesen:

2480
19329

21809

2. Bevételek szöveges magyarázata
Támogatások összesen: 13.399 e.Ft.

A MÁV ZRt.-től 8.000 eFt. támogatást kaptunk a gyerekszervezet kiadásainak fedezésére.
Felé az elszámolást az alapítvány elküldte, valamint a támogatási összegből tartalékolt 2012.
év első hónapjaira.
A MÁV START ZRt. a gyerekek menetjegyvásárlásra 1.958 e.Ft.-ot adott, melynek szigorú
számadása megtörtént.
A RAIL CARGO 500 e.Ft.-tal támogatta alapítványunkat, melyet a gyerekek programjaira,
valamint alapítványi működésre adott.
Alapítványunk magánszemélyektől, 9 e.Ft.-tal támogatást kapott
SZJA felajánlott 1%-ból 2.932 e.Ft. bevételünk keletkezett, melyet működési célra fordított
az alapítvány, valamint tartalékolt belőle 2012. év első hónapjaira.

Pályázatok összesen: 278 e.Ft.
Pályázati úton az NCA-tól elnyert támogatás 278 e.Ft., melyet működési célra fordítottunk.

Egyéb bevételeink összesen: 1 e.Ft.
Bankszámlánk összesen 1e.Ft. -ot kamatozott.

Vállalkozási tevékenység összesen: 132 e.Ft.
Az alapítvány céljainak megvalósítását támogató vállalkozási tevékenységet végez.
Szállás és bérleti díjakból összesen 132 e.Ft. bevételünk volt.

Átfutó befizetések összesen: 4.636 e.Ft.
Ide taroznak azok a bevételek, melyeket beszedtünk nyugtásan, de utána rögtön ki is adtuk
felhasználásra. A vasútmodellszakkör kiállításának díjai: 21 e.Ft, a nyári tábor szülői
befizetései a szabadidős költségekre 3. 725 e.Ft., a Berlini és Drezdai csere út részvételi
díjának bevétele pedig 890 e.Ft.

Nem alapítványi

működéshez

használt, célzott jellegű bevételek: 883 e.Ft.

Ezek azok a bevételek, melyek nem az alapítvány működését szolgálják. A gye1mekvasut
egy-két nagyvasúti programjának támogatását, Hl.belépő díjainak beszedését csak az
alapítványon keresztül lehet megoldani, ezért ezek a célzott programtámogatások az
alapítvány pénzügyi rendszerén keresztül realizálódnak.
Igy támogatta a gyereknapot a Samsung cég 500 e.Ft.-tal.
A nosztalgianap részvételi díjainak bevétele 383 e.Ft. volt.

Összes bevételünk: 19.329 e.Ft.

3.

A Gyermekvasutasokért Alapítvány 2011. évi kiadásai
2011. január 1. - 2011. december 31.
Megnevezés
Gyermekszervezet költségei:

Ebből:

Gyermekvasutas tant. (tavaszi-őszi+ köv.évi elök.}
Tanfolyamos túrák (tavaszi-őszi)
Túrák (tavaszi 1 téli,teli., delta.csillag, ifi, stb.)
Gyermekvasút napja
Szakmai verseny
Gyermeknap
Avatás
Táborelökészltés( posta, játékok, táborképdekor stb.)
TáboNezetői megbízási díjak nettó kifizetése
Táborvezető helyettesek étkezési költsége
Tábor kísérői megbfzások nettó kifizetése
Megbízások közterhei
Ifivezetők támogatása
Gyerekek rászorultsági alapon való támogatása
lfiképzö tábor Velence
lfitábor Hűvösvölgy
Külföldi csereprogram {Drezda-Berlin ) támogatása
Német csereprogram magyar kísérési díjai nettó
Megbízások közterhei
Nagycenki gyerekek vendéglátása
Ballagás
lfitovábbképzés Hűvösvölgy
Mikulásnap, karácsony
Egyéb rendezvény(farsang, olimpia, egyéb vetélk .. stb.)
Egyéb szakkörök (szakmai, tánc, kreatrv stb.}
2010. év téli túra vonatjegy és költs.elszámolása
Vonatjegyfelhasználás 2011.

Alapítvány
Ebből:

Ebből:

működési

költségei:

Erték (ezer ft.-ban)
11892
1256
473
1640
100
140
457
255
435
379
120

182
246
512
95
357
210
300

105
46
150
260
100
276
1146
300
394
1958

1651

Anyagköltség
Posta, telefon, internet
Karbantartás
Marketing, és nyomdaköltségek
Hirdetés.reklám, propaganda
Egyéb műk. ktsg.
Reprezentáció, jóléti ktsg.

264
293
362
174
373
120
65

Egyéb költségek:

234

Költségvetési befiz. kötelezettségek{ adók, járulékok .. }
Egyéb szolgáltatási költségek (bank)
Utazási költség
Nosztalgianap támogatása

30
110
19

Vállalkozási tevékenység ráfordításai

1321

Egyéb ráforitás(ECS)

75

ol

Ebből:

Átfutó kiadások összesen:
Nyári tábor szabadidős költségeire bejizetések
Berlin-Drezda részvételi díj
Vasútmodell szakkör bevételéből f e/használás

4633

3725
890
18

Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások:
Ebből:
Samsung gyereknapi program támogatása
Nosztalgianapi részvételi dljak

883

500
383

Osszes kiadás:

212351

2011. évi összes kiadás
2011. évi záró egyenleg (pénztár + bank)

Összesen:

21235
574

21809

4.

Kiadások szöveges magyarázata

Gyermekszervezet költségei:
Az Alapítvány a célkitűzéseknek megfelelően elsősorban a 15 gyermekcsoport
tevékenységeit támogatta. Egyedi elbírálás alapján a neliéz anyagi helyzetben lévő
gyermekeket is lwzzásegítettük, ltogy részt vegyenek a kulturális eseményeken, táborokban,
egyéb programokban. A gyermekszervezet költségei összesen 11.892 e.Ft. volt, melyről a
következő összefoglalást adjuk:
2011-ben két tanfolyamot szerveztünk. A két tanfolyamon összesen 230 gyermek vett részt,
a lemorzsolódás nagyon kevés volt. Ez a létszám pótolja a szolgálatot befejezőket. A végzős
gyermekek száma az elmúlt év kimagasló létszámához képest csak minimálisan csökkent. A
sikeres szervezést mind a két tanfolyam esetében már hónapokkal előbb előkészítettük. A
tanfolyamok lebonyolításához szükséges infrastruktúra megfelelő. Az oktatás minőségét
jónak ítéljük.
Tanfolyamokra fordított összeg: 1.256 e.Ft.
A tavaszi és őszi vasutas tanfolyamot sikeresen elvégzett gyermekek számára, tanfolyami
túrákat szerveztünk. Közösségformáló szerepük miatt fontosak ezek a túrák. A tanfolyamos
túrákra fordított összeg: 473 e. Ft.
Az Alapítvány támogatásával a gyerekek tavaszi és téli csoporttúrákon, tanulmányi, ifi.,
teljesítmény, delta túrán valamint több akadályversenyen vettek részt, elősegítve ezzel
közösségük valamint az ország megismerését, ismeretük gyarapítását és az egészséges
életmódra nevelést. Túráikhoz összesen 1. 640 e. Ft. -al járultunk hozzá.
A Gyermekvasút napja a sok éves hagyománnyal rendelkező
országos Kisvasutak
rendezvénysorozat nyitó eseménye. A gyermekvasutasoknak az esemény lebonyolításához
alapítványunk 100 e.Ft.-ot adott.
A tavaszi időszakban zajlanak az igen magas színvonalú szakmai versenyek, valamint azok
Az Alapítvány a versenyt 140 e.Ft.-tal támogatta.

döntője.

2011-ben is sor került gyermeknapi rendezvényre, amelyet minden évben nagy érdeklődés
övez. A gyermeknap keretében minden kisvasút-állomáson vidám műsorok és dekorációk
köszöntötték az oda látogató kicsiket és nagyokat egyaránt. A hűvösvölgyi nagy színpadon
egész nap folyamatos előadások várták az érdeklődőket. Volt rendőrkutyás bemutató,
arcfestés, ugrálóvár, és ki lehetett próbálni, milyen tűzoltóként a tüzoltóautóban.
A gyermeknap támogatása: 457e.Ft., mely egy része programtámogatás, más része a
programon résztvevő gyermekvasutasok és ifik megjutalmazása volt.
A vasutas tanfolyam elvégzése minden kis jelentkezőnek komoly feladat. A sikeresen
vizsgázott gyerekeket ünnepélyesen felavattuk júniusban. Ennek kiadása: 255 e.Ft. volt.
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Mind szervezési mind gazdálkodási szempontból kiemelt feladatot jelentett a nyan
Gyermekvasutas Tábor. A tábor-előkészítés során ANTSZ, közjegyzői
engedélyekről, vízminta vizsgálatról, a tábor örzö-védö biztosításáról, játékbeszerzésröl,
védőnői szolgálatról, és a szülök felé elküldendő postai értesítésekről, gyógyszerbeszerzésröl,
valamint a táborturnusok arculatának dekorációs anyagának beszerzéséről kellett
gondoskodnunk. A tábor-előkészítés költsége: 435 e.Ft.
hűvösvölgyi

Június 14. és augusztus 23. között öt turnusban közel hatszáz gyermek táborozott
A gyerekek a szabadidő hasznos eltöltése mellett ellátták gyermekvasúti
szolgálatukat is.
A táborvezetői megbízási díjakat, a táborvezető helyettesek étkezését, a kísérők megbízási
díját, az Ifivezetők, valamint a rászoruló gyermekek támogatását is az alapítvány fizette.
Összes kiadásunk: 1.534 e.Ft.
Hűvösvölgyben.

Ebben az évben is, a hagyományosan júliusban, Velencén ifivezetöképzö tábor indult, ahol
az ifi utánpótlás képzése zajlott. A tábort az emelkedő szállásdíj, étkeztetési díj, és képzési
anyagok miatt 357 e.Ft.-tal finanszíroztuk.

A hűvösvölgyi Ifitábor, augusztus 24.-től 5 napig tartott, keretében került sor a nyári táborok
értékelésére, zárására, új ifitanács megszavazására, valamint szabadidős programokra. A tábor
étkezési és program költségeit alapítványunk
210 e.Ft.-tal támogatta.

Külföldi csereprogram részeként gyermekeink Drezdában és Berlinben jártak.
(Alapítványunk a szakmai verseny első és második helyezettjének nyújtott ingyenes utazási
lehetőséget 150 e.Ft. értékben.) A csereprogramok teljes támogatása összesen 300 eFt. volt.
A külföldi csereprogram keretében nálunk tartozkodó német gyerekeknek, programjaikhoz
megbízással kísérőket biztosítottunk. A kísérők díja összesen: 151 e.Ft. volt.
Nagycenki gyerekek cseretáborozáson voltak nálunk. A gyerekek programjaihoz 150 e.Ft.
támogatást adtunk.

Nem csak avattunk, hanem búcsúztattunk is, mint minden évben. Augusztus végén
elköszöntünk a szolgálatukat végleg befejező gyermekvasutasoktól egy szép ballagás
keretében, melynek költsége 260 e.Ft.-ot igényelt.
Ifivezetöink ebben az évben Hűvösvölgyben tartották a több napos továbbképzésüket. A
továbbképzésre 100 e.Ft.-ot kellett fordítanunk.

Decemberben Alapítványunkhoz is ellátogatott a Mikulás. A rendezvényre a gyerekek az
ifivezetők segítségével feldíszítették az otthon és az állomás épületét. A vonaton Mikulás és
krampuszai szórakoztatták a gyerekeket. Az otthondíszítéshez, a gyerekek jutalmazásához,
valamint karácsonyfa, szaloncukor vásárláshoz, óriás adventi naptár készítéséhez, és a
rendezvény programköltségéhez az alapítvány 276 e.Ft.-al járult hozzá.
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Egyéb rendezvények is támogatásra kerültek. Farsang, irodalmi színpad, olimpia, egyéb
kisebb, és nagyvasúti vetélkedők, rendezvények. Mindezek összköltsége 1.146 e.Ft.
A tavalyi évben több szakkör is indult a hűvösvölgyi Gyermekvasutas Otthon épületében.
Ezeknek a szakköröknek 2011-enösszesen 300 e.Ft. támogatást adtunk.
A 2011.év január első heteire is áthúzódott a 2010. évi téli túra. Ezeknek a gyerekeknek a
költségeit már a a 2011.év terhére számoltuk el, 394 e.Ft.-ot.
A MÁV Start kupon rendszerű menetjegy támogatásából összesen 1.958 e.Ft.-ot
használtunk fel. A gyerekek a túrákhoz, Budapesten kívüli szabadidős programokhoz, és
képzésekhez menetjegyvásárlásra fordították ezt az összeget.
A megmaradt kuponokkal, és a menetjegyekkel a MÁV START felé elszámoltunk

Alapítvány

működési

költségei:

Az alapítvány működési költségei általában minden évben ugyan azokból a részekből
tevődnek össze. A 2011-es évbe111.652 e.Ft.
Anyagköltség 265 e.Ft., melyet papír-írószer, nyomtatvány, festékkazetta, valamint
számítástechnikai kellékek vásárlására fordítottunk.
Posta- telefon- internet költség 293 e.Ft., ez tartalmazza az éves mobiltelefon, az éves
internet előfizetés, és az éves postázási költségeket.
Javítás -karbantartás 362 e.Ft. Az alapítvány több számítógéppel is rendelkezik, melyet az
ifik, és a nevelők is használnak. Ezeknek a gépeknek a karbantartásához, szoftveres
frissítéséhez átalánydíjas szerződésünk van a PC Island Bt.-vel.
Nyomdaköltség 174 e.Ft., mely az 1%-os szórólapokból, plakátokból áll.
Hirdetés- reklám-propaganda 373 e.Ft., mely az alapítványi 1%-os hirdetésekből, valamint
az alapítvány népszerűsítését szolgáló hirdetésekből áll.
Egyéb működési költség 120 e.Ft. Tartalmaza annak a holnapkezelőnek a díját, aki
rendszeresen megjelenteti több internetes portálon az általunk elkészített közhasznú, vagy
egyéb tájékoztatót, valamint az alapítvány népszerűsítésével kapcsolatos anyagokat kezeli és
frissíti.
Reprezentáció 65 e.Ft. Alapítványunk nem alkalmaz munkaerőt, így elég sok esetben a
konkrét fizikai munkáknál (ágynemű feltöltés, csere, leltári pakolás-helység rendezés stb.) de
egyéb karbantartási tevékenység esetén is kénytelen igénybe venni a gyermekvasút
dolgozóinak segítségét. Ezeknek a dolgozóknak év végén egy csekély ajándék keretében
megköszönjük az alapítvány részére nyújtott segítséget. Ebből az összegből fedezzük az
egyéb összejöveteleken résztvevők megvendégelését is.
Külső

megbízás jellegű kifizetések: 1.810 e.Ft.

Az alapítványi titkári-gazdasági teendők ellátását megbízási szerződéssel, óradíjas
elszámolással külső gazdasági ügyintéző alkalmazásával láttuk el, mely éves szinten 1.450
e.Ft. kiadást jelentett.
A könyvelést végző cég éves könyvelési díja: 360 .e.Ft.

Egyéb költségek: 234 e.Ft.:
Költségvetési befizetési kötelezettség: 30 e. Ft.
Bankunk forgalmi jutaléka : 110 e. Ft.
Nosztalgianap támogatása a gyermekvasút kérésére: 75 e.Ft.
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Vállalkozási tevékenység:
Az alapítványnak ebben az évben igyekezett a minimálisra csökkenteni vállalkozási
tevékenységét, így a ráfordítás: 132 e.Ft. volt.

Egyéb ráfordítások:
Értékcsökkenés : 0 e.Ft.
Átfutó kiadások: 4.633 e.Ft.
Ide taroznak azok a kiadások, melyeket beszedtünk nyugtásan, de utána rögtön ki is adtuk
felhasználásra.
A nyári tábor szülői befizetései a szabadidős költségekre 3. 725 e.Ft.
A Berlini és Drezdai csere út részvételi díjai, 890 e.Ft.
A vasútmodellszakkör bevételéből a felhasználás: 18 e.Ft.

Nem alapítványi

működéshez

használt, célzott jellegű kiadások: 883 e.Ft.

Ezek azok a kiadások, melyek nem az alapítvány működését szolgálják. A gyerme.kvasút egykét nagyvasúti programjának támogatását, ill. belépő díjainak beszedését csak az alapítványon
keresztül lehetett megoldani, ezért ezek a célzott programtámogatások az alapítvány
pénzügyi rendszerén keresztül realizálódtak.
Igy kiadásként szerepel a gyereknapot illetően a Samsung cég támogatása 500 e.Ft.-tal,
és a nosztalgianap 383 e-Ft.-al.

Összes kiadásunk: 21.236 e.Ft.

A tevékenység folytatásához a Gyermekvasutasokért Alapítvány részére
2011. december 31.-én 574 e.Ft. állt rendelkezésre.
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5.
A Gyermekszervezet
2011. évi programjairól

1. A 2011-es évet egy nagy programmal a farsanggal kezdtük. A csoportok több hónapos
készülődés

után bemutatták egymásnak táncos-jelmezes produkcióikat. A bemutató egy
vetélkedő keretében zajlott, ahol a jelmezt és a táncot külön értékelték a legjobb helyezéseket
elérő csoportok jutalomban részesültek.
A farsang során: sor került még bálkirály és bálkirálynő választásra, farsangi játékokra, Best
of Gyermekvasút koncertre.
2. A farsangot követte két héttel a programok sorában az irodalmi színpad, melyen minden
csoport egy külön kis előadást tartott, kedvenc irodalmi művéből.
A szakmai zsűri döntése alapján került sor az első három helyezett kiválasztására.

3. Tanfolyamszervezés
A tanfolyam szervezés mindig kiemelt figyelmet kap az alapítvány és a gyermekvasút
tevékenységében egyaránt, hiszen az egész gyermekvasút jövőjének egyik alapvető kérdése a
szolgálatot ellátó gyerekek létszáma. Mind az őszi és a tavaszi tanfolyamra szóróanyag,
valamint színes plakát készült annak érdekében, hogy minél több gyerek találkozzon a
gyermekvasutasság lehetőségével.
A plakátok terjesztési területének megoszlása: Budapest és környéki Általános Iskolák
Budapest és környéki MÁV állomások
Könyvtárak
Gyermekvasút és környéke
A plakátok többnyire postai úton illetve gyermekvasutasaink segítségével jutottak el a
megfelelő helyükre, azzal a kéréssel, hogy jó látható helyen kerüljenek kifüggesztésre.
A tanfolyamszervezésnél igénybe vettünk más, egyéb írott sajtóban való megjelenési
lehetőséget valamint az elektronikus azaz a hálón való megjelenési formát
Az elmúlt esztendőben a két tanfolyamunkra jelentkezettek összlétszáma meghaladta a 200
főt. Így a gyermekvasutasok létszáma megközelíti a 600 főt.
4. A gyermekvasút nyomában-teljesítménytúra
Ez a program az 1848-as szabadságharc évfordulójának napján kerül lebonyolításra immár
több éve hagyományosan. A résztvevők a kisvasút állomásait érintve bejárták a budai hegység
legszebb tájait, közben tájékozódási feladatokat is elvégezve.
5. Szakmai verseny középdöntő
A már aktív gyermekvasutasok között minden évben megrendezzük a szakmai versenyt.
Az első fordulón minden gyermekvasutas részt vesz, ez az éves szakmai vizsga része is
egyben. A középdöntő elsősorban elméleti jellegű tudást igényel, aki itt jól szerepelt az
tovább juott a döntőbe.
6. A tavaszi túrán mind a 15 csoport részt vett. A kirándulásra a gyerekek külön túra tervet
készítettek. Gyermekeink tavaszi kirándulását a START ZRt. támogatta utazási jegyekre
fordítható forrás formájában.

7. Gyermekvasút napja
Ez a rendezvény a már sok éves hagyománnyal
országos rendezvénysorozat nyitó eseménye.

rendelkező

„ Mentsük meg a kisvasutakat"

8.
Gyermekeink szabadidős program keretében úgynevezett műveltségi vetélkedőt
szerveztek. A cél az volt, hogy a gyerekek jobban megismerjék a többi csoportot, de egymás
felé is próbáljanak nyitottak lenni. Bebizonyíthatták ebben a játékban, hogy mennyire
talpraesettek. A csoportok a felkészülés folyamán egy egész napot együtt töltöttek, játszottak,
kirándultak, ismerkedtek egymás szokásaival.
9. Ifiképzés
Az Ifivezetőképzés tulajdonképpen egy felkészítő foglalkozássorozat melyen a jelentkező
40-50 gyerekből az év folyamán kiválasztásra kerül az a 15 Ifiképzős aki az általános iskola
elvégzése után Ifivezetői beosztást kap. A közös munkát és a kiválasztást segíti elő egy
tavaszi, majd egy őszi kirándulás ez volt Kismaroson, és Mátrafüreden. Az ifiképzést a
nyáron is folytatják a gyerekek egy egyhetes Ifiképző táborban, Velencén .
10. Tanfolyami túra
A vasutas tanfolyamokat két időpontban szerveztük meg tavasszal és ősszel. A képzés során
a gyerekek részére az oktatási programot a nevelők kirándulásokkal színesítették, melyeknek
csoport-összekovácsoló ereje nagyon fontos. Nebulóink mind a két alkalommal Magyarország
szép helyein voltak kirándulni
11. Szakmai verseny döntő - május
A döntő gyakorlati feladatokból állt. A verseny helyszíne a MÁV ZRt. Baross Gábor
Oktatási Központja, immár harmadik éve adott helyet ennek a rangos versenynek. Az
esemény nyilvános, bárki megtekinthette.

12. Gyermeknap a Gyermekvasúton
A május végi gyermeknap igazán sikeres volt. Hűvösvölgy ilyenkor gyermekzsivajtól
hangos.
A teljesség igénye nélkül volt Rendőrkutyás bemutató, gyerekműsor, fellépett az Animal
Cannibals. Egyéb más programok is színesítették ezt a jeles rendezvényt például: alkotóház,
arcfestés, humoros fénykép készítése, lufi hajtogatás, modellvasút bemutató, tűzoltóautó
kipróbálás.
A gumikerekű kisvasút a Moszkva-tér és Hűvösvölgy között szállította az eseményre
látogatókat.
A gyermeknap sikere komoly reklám a Gyermekvasútnak, vasutas gyermekeink számára
pedig jelentős népszerűséget jelent.
13. Június 5.-én zajlott a gyerekek sport napja, az olympia. Az események helyszíne a
Hűvösvölgyi Gyermekvasutas tábor, és környéke volt. Az alábbi sportágban mérték össze
erejüket labdarúgás, zsinórlabda, kosárlabda, kötélhúzás, futás, ping-pong, méta.

14. Az eredményes gyermekvasutas -tanfolyamot végzetteket, ünnepélyesen felavattuk
júniusban. A legjobb eredményt elé1t tanulókjutalmat kaptak.
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15. Szervezési valamint gazdálkodási szempontból kiemelt feladatot jelentett a nyar1
táboroztatás megszervezése. Június 14. és augusztus 23. között öt turnusban közel 600
gyermek táborozott Hűvösvölgyben. A gyerekek ellátták gyermekvasúti szolgálatukat a
szabadidejükben pedig múzeumba, állatkertbe, strandra, sétahajózni stb .. mentek. A gyerekek
minden turnus előtti estén tábortűzzel búcsúztak
Az ifi tábor mely augusztus utolsó napjaiban volt, fontos szerepet töltött be az ifik életébe.
2011-ben a tábor keretében került sor a nyári táborok értékelésére, zárására, valamint az év
addigi időszakának megbeszélésére. Az ifitábor alatt került sor az ifitanács tisztújító
gyűlésére, és az elkövetkezendő időszak tervének elkészítésére.
16.
a)
A csereüdültetési program keretében sor került a németországi csereüdülésre.
Megállapodás alapján a gyermekvasutas táborban nyáron fogadtunk német gyerekdelegációt.
A csereprogram alapja az volt, hogy itthon mi segítünk a hozzánk érkező csoportok
elhelyezésében, és programjaik összeállításában. Viszonzásul partnereink gondoskodtak a
tőlünk kiutazó gyerekekről. Jutalomként utazhattak a szakmai verseny, valamint a szolgálati
munka első helyezettjei. A nyertesek utazási költségeit Alapítványunk fizette ki.
b.)
Az elmúlt esztendőben a nagycenki gyerekek is cserealapon meglátogattak minket. A
szálláshoz, és a programokhoz alapítványunk adott támogatást.
17. Augusztus végén a gyermekvasúttól elköszönök búcsúztatása ünnepélyes keretek között
történt. A majdnem száz ballagó gyerek ballagó tarisznyákat, kis emlékajándékokat kapott.
18. Októberben az ifivezetők Hűvösvölgyben 3 napos Ifivezető továbbképzésen vettek részt.
Az Ifivezető Továbbképzés a gyermekvasúton több évtizedes hagyomány. Nagy szükség van
arra, hogy a nevelési és szervezési szakmai gyakorlaton nálunk foglalkoztatott ifivezetők,
( akik önkéntes alapon, díjmentesen segítik a Gyermekvasút üzemeltetését), legalább egy
évben egyszer továbbképzésen vehessenek részt. Ezek során, családias hangulatban, a zavaró
körülmények mellőzésével tarthattak képzést hagyományosan az alábbi témakörökben.
- a korábbi időszakok eredményei és problémái
- a jövőben várható feladatok, újdonságok
- gyakorlatok a közös tevékenységekre ( kommunikáció, együttműködés )
- az általános ifivezetői feladatok szinten tartása és fejlesztése
19.
Novemberben két vetélkedőt sikerült megvalósítani alapítványi segítséggel
gyermekvasutasainknak. A vetélkedők részben szakmai, részben általános tudásra épülő
kérdések megoldására, valamint helyzetfeladatokra, és kreatív feladatokra épültek.
20. Mikulásnap
A sokadszorra megszervezett Mikulásnap is azon események egyike mely igen-igen
népszerű kicsiknél és nagyoknál egyaránt. A Mikulásnapi készülődésből gyermekeink
alaposan kivették a részüket. A program rendkívül sikeres volt. A mikulásvonat 100%-os
kihasználtsággal közlekedett. Az Alapítvány ezen a rendezvényen kezdte meg a 2012.év
elején induló új gyermekvasutas tanfolyam beharangozását.
21. Téli túra
Mind a 600 gyermekvasutasunk részt vett a túrán. Gyermekeink természetesen vonattal
bejárták az ország legszebb helyeit. A kirándulást az Alapítványunk támogatta.
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6.
Megjegyzés:
A számviteli törvények betartásával, előrelátó tervezéssel, a fokozott pénzügyi
kontrollinggal elértük ebben az évben is, hogy az alapítvány az alapító
okiratban foglaltak szerint céljainak megfelelően működjön.
Lezajlott a selejtezés, leltározás. A kuratóriumi üléseket megtartottuk, a
kuratórium tagjait megfelelően tájékoztattuk minden problémáról.
Igyekeztünk minél több segítséget nyújtani a gyermekvasutas gyerekeknek nem
csak anyagilag, de emberileg is.
Mindezek alapján elmondható, hogy alapítványunk 2011-ben egy gazdaságilag
és működésileg rendezett évet zárt.

Nyilatkozatok:
A nyitó tételek, éves könyvelési tételek illetve adatok- az ügyvezetés aláírásával
hitelesítve a valóságnak megfelelő képet adnak.
A közhasznúsági beszámoló alkalmas az alapítványra vonatkozó közzétételi
kötelezettség teljesítésére.

Az alapítvány elnöke, valamint a kuratórium tagjai 2010. évben nem részesültek
tiszteletdíjban.( 1997. évi CLVI. Törvény 19§ .3 bekezdés g. pont)
A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló az Alapítvány telephelyén
megtekinthető: 1021 Budapest, Hűvösvölgy- HRSZ:l 1197/30

Kelt.: Budapest, 2012. május 18.

Horváth Lajos
Gyermekvasutasokért Alapítvány
kuratóriumának elnöke
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