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1. Beszámoló a VOKE, mint önálló szervezet munkájáról
A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület a 2012. évben 6 Közgyűlést, és 5
Választmányi ülést tartott. (Határozatok tára 2012 1. sz. melléklet.).
2012. évben több személyi változás történt:





2012. I. félévben 2 elnök lemondott.
2012. augusztustól új elnök került az egyesület élére.
Az ügyvezető elnök személye is változott áprilistól.
Egyesületünk életében jelentős szerepet játszó MÁV Zrt élén is változások történtek,
mind az elnöki mind a Kommunikáció Igazgatói poszton is. Összességében a MÁV Zrt.
is szervezeti átalakuláson ment/megy át, melyhez az egyesületnek is alkalmazkodnia
kell.

„A kiemelt sportegyesületek és a VOKE 2012. évi támogatása” címmel 2012. évi
Előterjesztésben Egyesületünk számára több feladatot fogalmaztak meg, mely alapján több
változás végrehajtásra került:
 Alapszabály és SZMSZ a Közgyűlés által elfogadásra került, a lényegi változások
összhangban vannak az előterjesztéssel:
o A választmány által jóváhagyott kérdésekben az Ügyvezető elnök helyett
Elnökség dönt szinte minden lényegi kérdésben (támogatások elosztása,
egységes bér, tiszteletdíj).
o A VOKE elnöke már rendelkezik érdemi hatáskörökkel, feladatai nem csak
reprezentatív tevékenységekre szorítkoznak. Új Alapszabály került elfogadásra,
ahol létrejött egy Elnökség, mely 3 tagból áll és Tiszteletbeli Elnök-i funkció is
megállapításra került. Az Elnökség a hatékonyabb és tervszerű munka miatt jött
létre és feladata a napi munka irányítása és elvégzése.
o Munkáltatói jogok átkerültek a MÁV Zrt. által delegált elnök hatáskörébe.
o Elnökségben a MÁV Zrt. által delegált Elnök dominál.
o Választmányban 15 fő lett, ebből VOKE delegált 5 fő.
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o Felügyelő Bizottság élére a MÁV által delegált vezető került, Alapszabályban
MÁV többség lett meghatározva.
Az Alapszabály és SZMSZ elfogadását követően kidolgozásra került az Egyesületre és
Tagintézményekre vonatkozó:
 Támogatási irányelv,
 Kompenzációs szabályzat (bér, tiszteletdíj),
 Egyszerűsített beszámoltatási rendszer.
2012. évben a „Területi Művelődési Intézmények Egyesülete és a Vasutas Közművelődési és
Szabadidő Egyesület, valamint tagszervezeteik részére a központi költségvetésből, illetve a
MÁV Zrt. által juttatott források ellenőrzése” tárgyában a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
vizsgálata volt, mely a 2006-2011 közötti időszakot ölelte fel. A feltáró munka során több
hiányosságra fény derült, melyet azóta korrigáltunk és a KEHI ellenőrzést végzők is
respektáltak. A KEHI ellenőrzés vizsgálati jegyzőkönyvét a beszámoló mellékletének tekintjük
és utólag csatoljuk..
A fent felsorolt feltételeknek eleget tettünk, így az éves megítélt összeg teljesen kifizetésre
került. 2012-es pénzügyi tervezhetetlenséget megelőzendő, már december elején eljutattuk a
2013-as terveinket és költségvetésünket az illetékeseknek. Az előző évektől eltérően 2013-ban
új alapokra helyeződik a támogatási irány, mely célja az, hogy a tagintézmények gazdálkodása
stabil legyen, ne fordulhasson elő, hogy a forrás hiányában ne legyenek képesek színvonalas
rendezvényeknek helyt adni.
A választmányi tagok közül többen végeznek folyamatos munkát a VOKE érdekében, általában
egy-egy szakfeladatot látnak el. Így például Fülöp Péter a győri művelődési ház igazgatója a
FISAIC fotó szekciójában tölt be vezető szerepet, Palásti Béla, a dunakeszi művelődési központ
igazgatója pedig több alkalommal képviselte a VOKE-t budapesti rendezvényeken, valamint a
bíróságon is ő jár el a jogi dokumentációk ügyében.
2. Beszámoló a VOKE szervezeti egységeinek tevékenységéről.
A VOKE egyik legfontosabb feladata vasutas dolgozók és családtagjaik, valamint a nyugdíjasok
kulturális igényeinek kielégítése melyet a korábbi éveknek megfelelő színvonalon látott el.
Emellett ellátta a MÁV ZRt., a MÁV csoport többi tagja és a minisztériumok vezetése előtt a
vasutas kulturális tevékenység érdekképviseletét.
Új alapokra helyeztük a házaknak megítélt támogatások elosztását is. A működési és program
költségeket tettük az első helyre és személyes megbeszélések útján tájékozódtunk külön-külön
a házak legégetőbb problémáiról. Úgy érezzük, hogy a házak folyamatos segítése és a közös
gondolkodás jó visszhangra talált. Mivel a TEMI támogatások is folyamatosan csökkennek, így
közösen kell kitalálnunk, hogyan menthetjük át intézményeinket ezen a nehezebb időszakon.
A 2012. évben a VOKE szervezeti egységei:15 intézmény.
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Ezen intézmények tevékenységét koordinálta a VOKE, valamint ellátta szakmai érdekvédelmét.
A 15 vasutas művelődési intézményben 56 fő főállású, 17 fő részmunkaidős dolgozót
foglalkoztattak, megbízási szerződéssel 37 főt, vállalkozói szerződéssel pedig 31 főt
foglalkoztattak, ez egyéb foglalkoztatottak száma (ez az önkéntesek jelenti) 24 fő. Az összes
foglalkoztatott létszáma 141 fő volt.
2012-ben a szervezeti egységek közül háromnál történ igazgató váltás, Pécsett, Tapolcán és
Szolnokon. Nem mindenhol volt zökkenő mentes az átállás. Volt ahol a személyi konfliktusokat,
volt ahol az anyagi problémákat kellett egyesület vezetői szintjén megoldani. 2013-at már
szilárd alapokkal kezdhetik a változáson átesett intézmények.
3. Beszámoló a VOKE nemzetközi tevékenységéről
A MÁV vezetése a vasutas szervezeti egységek egyik legfontosabb PR értékének a nemzetközi
kapcsolatokat tartja. A VOKE által irányított nemzetközi kapcsolatokon kívül a szervezeti
egységek egyedi kapcsolatai is gyümölcsözőek.
A VOKE végzi a nemzetközi kulturális kapcsolatokat koordináló FISAIC (Nemzetközi Vasutas
Kulturális Szabadidő és Intellektuális Szövetség) Magyarországi Tagozatának vezetését. A
Vasutas Zeneiskola 1992 óta koordinálja, és szervezi a FISAIC Magyar Tagozatának munkáját,
mely a vasutas dolgozók amatőr művészeti és szabadidős tevékenységét fogja össze
Európában, melynek jelenleg 25 ország a tagja. Ez a nemzetközi tevékenység jelentős hatással
van a vasutasok közötti szakmai munkára.
Szlogenje: „Barátság határok nélkül”
1995-től Kelet-Európa központja lettünk és kezdeményező, vezető szerepet játszunk a FISAICban.
A VOKE széleskörű nemzetközi tevékenységet folytatott a 2012. évben is. Nemzetközi
tevékenysége elsősorban a FISAIC és szekciói programjainak szervezésében, illetőleg azokon
való részvételben testesül meg.
FISAIC rendezvények, amiken részt vettünk:
- IFEF (Nemzetközi Vasutas Eszperantó Szövetség) Elnökségi ülése Franciaország, Angers április
2-5. - résztvevők: 1 fő

- FIRAC Rádióamatőr Elnökségi ülés Németország, Clauthal-Zellerfeld május 2-6.
résztvevők: 1 fő
- Eszperantó Szekció ülés Franciaország, Párizs május 19-25.
résztvevők: 1 fő

- Bridzs Fesztivál Franciaország, Le Verdon június 11-16.
résztvevők: 6 fő

- FIRAC osztrák cserekapcsolat Ausztria, Linz június 15-16.
résztvevők: 1 fő

- FIRAC Rádióamatőr Kongresszus Anglia, Sheffield szeptember 13-17.
résztvevők: 3 fő
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- Közgyűlés Ausztria, Baden szeptember 20-24.
résztvevők: 2 fő
- Képzőművészeti Kiállítás Svájc, Luzern október 4-7.
résztvevők: 2 fő
4. Beszámoló a VOKE szervezeti egységeinek szakmai munkájáról
A/ VOKE kooperatív nagyrendezvények:
A/1 Vasutasnap
A belső PR szempontjából a legfontosabb – a minden intézmény tevékenységében szereplő –
vasutasnapi rendezvények színvonalas megrendezése csomópontokon, szolgálati
főnökségeken. Az elmúlt évi vasutasnapi rendezvények megszervezésére a MÁV ZRt. tanulva
az előző évek tapasztalatából a kommunikáció egyik munkatársát és az egyesület ügyvezető
elnökét ültette össze, hogy a 2012-es Vasutasnap és Tisztavató méltóképpen legyen megtartva.
Igaz, hogy az erről készült szakmai és pénzügyi beszámolókat eljuttattuk az illetékeseknek, de
jeleznünk kell, hogy minden érdekelt számára kitűnt, hogy ez egy járható út. A központosítás és
egy kézben tartás eredményes. Valamint a művelődési házak, akik a programokat szervezték,
teljes mértékben uralták a helyzetet és magas színvonalon, mindenki megelégedésére végezték
a munkájukat. Arról nem is beszélve, hogy a költségvetést is tartani tudtuk/ták. Ami még
eredményként könyvelhetünk el, hogy ilyen későn még soha nem született döntés a
Vasutasnap alapvetéseiről (ki csinálja, mennyi összeg, stb.), ezért is példa értékű a házak
munkája, rövid idő alatt hatékonyan szervezni.
Köszönet a kommunikációs igazgatóság dolgozóinak, minden intézményi dolgozónak és
résztvevő amatőr csoportnak a színvonalas munkáért.
A/2 Rail Cargo Vasutasnap
A Cargo egyik nagy támogatója a VOKE-nek és ezt mi programok szervezésével háláljuk meg.
Támogatásukat az intézményekre és a VOKE napi költségeire fordítjuk.
A/3. Kocsivizsgálón Szakmai Napja
Évek óta sikerül elnyernünk a MÁV-Start Zrt. által kiírt pályázatot, ahol egy teljes napig színpadi
és egyéb programok várják az érdeklődőket. 2012-ben szeptember 22-én történt ez meg a
Törekvés Sportpályán, igen nagy sikerrel.
A/4 Vasutas Mikulás
15 helyszínen (Budapest, Pécs, Nagykanizsa, Szolnok, Szeged, Nyíregyháza, Debrecen,
Záhony, Miskolc, Győr, Székesfehérvár, Békéscsaba, Dunakeszi, Hatvan, Tapolca) kerültek
megrendezésre. Az ünnepségeket mindenhol a vasutas művelődési intézmény
szakembergárdája szervezte meg. Több mint ezerkétszáz kisgyermek és majd ezernégyszáz
felnőtt kísérő követte az előadásokat, volt részese a mikulás várás örömének. Minden
helyszínen műsor volt, amit a Mikulás érkezése követett az ajándékok kiosztásával, majd egy
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kis vendéglátás a gyermekek részére. Kollégáink nagy munkát végeztek, ezért elismerés illeti
őket.
A/5 Országos Vasutas Véradó Nap
16 helyszínén (Szombathely, Nagykanizsa, Tapolca, Szolnok, Székesfehérvár, Hatvan,
Budapest-Nyugati pályaudvar, Pécs, Dombóvár, Kaposvár, Miskolc-Tiszai pályaudvar,
Debrecen, Nyíregyháza, Záhony, Békéscsaba, Szeged) a vasutas művelődési intézmények
voltak az összekötők. Egy-egy kolléga koordinálta a feladatokat az Országos Vérellátó, a MÁV
ZRt. illetékes szervezetei és a Vöröskereszt között, részt vett a helyszínen a véradás egész
időtartama alatt, minden probléma megoldásában segítséget nyújtott. A központ véradásokon
kívül évente több szervezeti egységben tartanak negyedéves véradást (Tapolca, Dunakeszi..).
Köszönet a programban résztvevő kollégáknak a színvonalas munkáért.
A/6. Rail Cargo karácsonyi ünnepsége
A Cargo minden évben szervez dolgozóinak egy zártkörű rendezvényt, ahol megköszönik
dolgozóiknak az éves munkát. A VOKE pedig mindig a legnépszerűbb és legszínvonalasabb
sztárokat igyekszik biztosítani a programra.
B. Intézmények saját hatáskörben végzett szakmai munkája
A VOKE szervezeti egységein keresztül segítette valamennyi településen a vasutasság
szellemi, művészeti értékeinek feltárását, megismertetését a helyi és országos szinteken
egyaránt. Gondozták a helyi művelődési szokásokat, művelődési házakat, könyvtárakat,
internetes tereket működtettek.
A vasutasság művészi tevékenységének bemutatásában kiemelkedő szerepet játszottak a nagy
hagyományokkal bíró vasutas amatőr művészeti együttesek. Sajnos ezen együttesek száma
folyamatosan csökken.
A VOKE tevékenységével támogatta az intézményrendszerében megvalósuló iskolarendszeren
kívüli öntevékeny, önképző szaktanfolyamokat, az életminőséget és életesélyt javító életen át
tartó tanulást.
Szervezte és támogatta a vasutas amatőr alkotó, művelődési közösségek tevékenységét, a
szabadidő kulturált eltöltését. Valamennyi művelődési ház életében jelentős szerepet tölt be a
nagy létszámú vasutas nyugdíjas csoportokkal való törődés. A vasutas nyugdíjasok ezt igénylik,
önálló szervezeti életet élnek az intézményekben teljesen ingyen. Intézményeink gondoskodnak
a csoportok kulturális ellátásáról. A MÁV Zrt. döntése alapján a Vasutas Nyugdíjas Klubok
Országos Szövetségét az előző évtől kezdve nem a VOKE-n keresztül támogatja, de a szakmai
munka továbbra is igényli az együtt gondolkodást.
2012. évben 402 közösség működött a VOKE szervezeti egységeiben. Ebben egyaránt
szerepelnek az amatőr és egyéb alkotó művészeti közösségek, klubok, szakkörök és
mindenféle egyéb dologra szerveződött közösségek. Az intézményekben 94 tanfolyamot, 10
OKJ-s tanfolyamot szerveztek, 88 művészeti csoporttal rendelkezünk és 21 népművészeti,
valamint 18 tárgyalkotó csoporttal. A működő klubok száma 171. A rendszeres művelődési
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közösségek tagjai összesen 1.527.320 látogatót jelentettek 2012. évben a szervezeti
egységekben. (2. sz melléklet)
 Táncegyüttesek-táncklubok: szinte valamennyi vasutas művelődési intézményben
működnek, több helyen a nyugdíjasoknak is (Hatvan, Nagykanizsa, Dunakeszi, stb.)
vannak tánccsoportjaik.
 A Dunakeszin lévő Művelődési Központban a néptánctól a hastáncig mindenféle
tánccsoport megtalálható. A klasszikus és latin táncokat a Lokomotív Táncklub tagjaként
lehet művelni.
 Néptánc csoportok találhatóak Debrecenben, Győrött, stb.
 A nagykanizsai művelődési házban is több tánccsoport működik a néptánctól a
hastáncig több korcsoportban.
 Büszkék lehetünk a Békéscsabai, fúvószenekarunkra, akik a szerbiai Zrenjanin
(Nagybecskerek) városában a „BEGA FEST” Nemzetközi Fúvószenekari Versenyen, az
abszolút I. díjat nyerték, a Pécsi fúvószenekarunkra, akik megkapták a Vállalkozók és
Munkaadók Országos Szövetsége Baranya megyei Szövetségétől a Baranya megyei
„Príma Díj”-at első amatőr fúvószenekarként, valamint a Dunakeszi. Fúvószenekarra
és a Zeneiskola Pro Musica klasszikus zenekar eredményeire.
A MÁV mindig fontosnak érezte azt, hogy területén különféle zenekarok működjenek. A vasúti
területen a fúvószenekaroknak van nagy hagyománya. Ezen hagyományok jegyében működnek
a békéscsabai, dunakeszi, pécsi fúvószenekarok. Vonószenekar működik Dunakeszin és a
Zeneiskolában, gitártrió a Zeneiskolában, különféle nyugdíjas zenekarok több helyen.
Énekkarok, kórusok tekintetében is jól állunk, a legjelentősebb közülük a szolnoki MÁVGÉPÉSZET Járműjavító Férfikar, de mindenképpen meg kell említeni a dunakeszi MÁV
Magyarság Férfikart, a MÁV Hazánk Énekkart Szegeden, és a záhonyi énekkart is, melyek
magas színvonalon művelik a kórusmuzsikát.
A VOKE szervezeti egységeiben a művészeti képzés jelentős szerepet tölt be. Az intézmények
közül a Zeneiskola évtizedek óta elismert Operett-Musical stúdiót működtet – Toldi Mária
vezetésével. Záhonyban és Győrött is működik musical stúdió.
Több intézményben amatőr színjátszó csoport működik (pl. Dunakeszi – Uray György Színház,
Tücsök Bábszínház; Nyugdíjas Színjátszó Kör – Miskolc, Hatvan Vasutas Amatőr Színjátszók –
Békéscsaba, Gyermek Színjátszók – Hatvan, Dunakeszi.
Képzőművészeti körök négy helyszínen működtek, a Zeneiskolában, Szegeden és
Debrecenben. Két éve még egy kör alakult, a pécsi Művészetbarátok Klubja. Az elmúlt évben
kettő képzőművészeti tábort szerveztek, egyet a debreceni Művelődési Központ Tokajban. Egy
nemzetközi képzőművészeti tábor – az ÉK-Art - rendezésében társrendezőként vett részt a
pécsi művelődési ház.
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Szinte valamennyi művelődési házban működtetnek valamiféle kiállító helyiséget, melyek az
intézmény egy helyiségét, illetve több esetben a vasútállomás egy-egy (általában
várótermében) helyiségében működtet rendszeresen. Az elmúlt évben a vasutas művelődési
intézményrendszerben 132 kiállítást szerveztek és rendeztek meg a kollégák. Az intézmények
által szervezett rendezvényeken összesen országosan több mint 750 ezer látogató vett részt.
A vasutas művelődési intézmények összes látogatói létszáma a 2012. évben majdnem kétmillió
fő volt, ami rendkívül sok, gondoljuk végig, mintha Magyarország minden ötödik lakosa egyszer
ellátogatott volna a vasutas otthonokba.
A képzés, ismeretterjesztés területén az elmúlt években több intézmény folytatta le a FAT
akkreditációs eljárást. Akkreditált felnőttképzési intézmény Nyíregyháza, Dunakeszi, Szolnok,
Záhony. Nyíregyháza több képzési programot is akkreditáltatott, van olyan ahol pedig csak
befogadó helyként működik. A felnőttképzés területén hiánypótló szerepet tölt be a nyugdíjasok
számára a számítógépes ismeretterjesztő tanfolyamok szervezése, melyben a pécsiek voltak
az úttörők, de jelentős szerepet töltött be a nyíregyházi, debreceni intézmény is ezen a
területen. Pl. Pécsett már több mint kétezer idős emberrel ismertették meg a számítástechnika
alapjait, a WORD szövegszerkesztő használatát és szintén ezerkettőszáz fölött van azon
nyugdíjasok száma, akiket bevezettek a világháló rejtelmeibe.
Jelentős mozgásművészeti oktatási folyik művelődési házainkban, balettiskolák, tánciskolák
szolgálják az érdeklődőket. A tanév végén vizsgaelőadások keretében mutatták be az
elsajátított ismereteket. Több intézményben néptánc oktatásra is sor kerül, néhol tanfolyami
keretben, de jellemzőbb a gyermek táncház és táncház sorozatokban történő néptánc tanítás.
Nagyobb szervezeti egységeink átképzéseket, továbbképzéseket szerveztek, ily módon
segítették a résztvevők ismereteit gyarapítani.
A VOKE szervezeti egységeiben – a statisztikai adatok alapján – 10447 saját szervezésű
rendezvényt tartottak az elmúlt évben, melyen a statisztikai adatszolgáltatás szerint több mint
hétszázezer ember vett részt az alkotó művészeti csoportok, klubok, körök szakkörök és
tanfolyamok résztvevőin kívül. Úgy gondoljuk, ez rendkívül szép eredmény.
A 15 szervezeti egységben 5 egységben működik könyvtár, melyből több könyvtár nyilvános
könyvtári besorolást kért és kapott az elmúlt években.
5. Tárgyi feltételek és pályázatok
A vasutas szervezeti egységek tárgyi feltételei, ha lassan is, de némi javulást mutatnak a
megelőző időszakhoz képest. A MÁV ZRt. – mint a legtöbb vasutas művelődési intézmény
tulajdonosa – egy-egy esettől eltekintve sajnos évtizede nem tud felújításra, karbantartásra
forrásokat rendelkezésre bocsátani. A művelődési házak saját erőből jelentős összegeket
költenek karbantartásra. Egyre több szervezeti egység próbál megfelelni az EU előírásoknak
az akadálymentesítés terén is, így – többnyire pályázati pénzeken - járhatóvá teszi elsősorban a
földszinti helyiségeket és a vizesblokkokat a mozgáskorlátozottak számára, akik a
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fogyatékossággal élő emberek legnagyobb részét jelentik, s ezáltal lehetővé válik számukra az,
hogy gond nélkül látogathassák átalakított színtereinket.
A MÁV Zrt. átszervezése az ingatlanokra is kihat, így a művelődési házak is átkerülnek a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, ahol is a MÁV Zrt és az Emberi Erőforrások Minisztériuma
támogatását bírva lobbizunk a házak VOKE-hoz kerüléséért. Mert látják, hogy jó gazdaként
üzemeltettük és üzemeltetjük intézményeinket, így biztosítva látják a kontinuitást.
A Szervezeti egységek részvétele az infokommunikációs társadalomban még nem
zökkenőmentes, pedig szerepükből adódóan élharcosokká kellene válniuk. A 2008. évtől
elektronikusan elérhetővé vált minden intézményvezető. Sajnos még mindig van több olyan
intézmény (Hatvan, Kiskunhalas), amelynek nincs honlapja, s olyan is van, amelynek
elektronikus címe is egy freemail-os cím. Nagy előrelépést jelent, hogy szinte minden szervezeti
egység – aki rendelkezik internet előfizetéssel az analóg modemkapcsolatot felváltotta
szélessávú kapcsolatra, 12 intézmény szélessávú kapcsolattal, 2 pedig bérelt vonali
hozzáféréssel rendelkezik. Ma már egy állandó hozzáférést biztosító kapcsolat – akár mobil ára lecsökkent annyira, hogy annak nem anyagi, hanem szemléletbeli okai vannak, ha nem áll
rendelkezésre egy intézményben szélessávú kapcsolat. A 15 szervezeti egységből 12
rendelkezik honlappal. 2013-tól pedig a VOKE honlapja is megújul.
A VOKE önmagában nem pályázott a 2012. évben. Ennek több oka volt, egyrészt a közösen
pályázható lehetőségek hiánya, másrészt a pályázatírással foglalkozó szakszemélyzet hiánya.
– A MÁV Zrt. 5 feltételének egyike volt egy ilyen személy keresése, melyet a miskolci igazgató
kolléganő vállalt el. – A szervezeti egységek minden létező pályázati felhívásra készítettek
pályázatot, sajnos a források nagyon beszűkültek. Ezenkívül a házak jogi státusza is komoly
vitákat kavar (529, 599 statisztikai szám). Ezt rövidesen rendbe kell tenni, mert a 2012
decemberében kiírt pályázatok nagy részét emiatt utasították el. Nem engedhetjük meg
magunknak, hogy ne pályázzunk és ezzel komoly bevételtől essünk el.
6. Kiemelt rendezvényeink - (a teljesség igénye nélkül)
 A Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar évadnyitó koncert, Békéscsaba - február
 A IV. Országos és Nemzetközi Farsangi Fánkfesztivált, Nagykanizsa – február
Ismételten megdöntötték a Guinness rekordot.
 IX. Országos Vasutas Népművészeti Kiállítás, Nagykanizsa – július
 A XXII. Nemzetközi Vasutas Képzőművészeti Alkotótábort szervezte meg a debreceni
Művelődési Központ Tokajban. Az elkészült műveket a Művelődési Központ augusztusban
nyílt XXII. Nemzetközi Vasutas Alkotótábor kiállításán mutatták be a résztvevők. - június
 IX. Nemzetközi Vasútmodell és Vasúttörténeti Kiállítás, Békéscsaba - szeptember
 III. Nemzetközi Vasúttörténeti Kiállítás, Záhony - szeptember
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 Schönberg: Miss Saigon musical előadás a Fővárosi Operettszínházban – Zeneiskola július
 49. Mecsek Kupa Nemzetközi Bridzs Verseny, Pécs– január
 XIII. Vasutas országos Énekkari Találkozó, Szolnok – augusztus vége
Egyéb jelentős kulturális rendezvények, amelyeket a VOKE és a szervezeti egységek
biztosítottak a MÁV dolgozói részére
(a teljesség igénye nélkül)
- Vasutas Családi Nap, Nyíregyháza – június
- Szabolcsi Káposzta Fesztivál, Nyíregyháza – július
- 8. Élethű Hajómodellek Országos Versenye, Miskolc – július
- VI. Országos CNC Kisgép Kiállítás és Találkozó, Hatvan – március
- XIII. Nyugdíjas Klubok Országos Humor- és Táncfesztiválja, Hatvan – szeptember
7. Értékelés
A 2012. évi szakmai feladatainak, célkitűzéseinek a VOKE megfelelt. Színvonalas, rendszeres
programok, rendezvények, tanfolyamok, kiállítások, sokoldalú szolgáltatások jellemzik az
intézmények tevékenységét.
A VOKE szervezeti egységei folyamatos értékközpontú, a közösség érdeklődését és sokoldalú
továbbfejlődését szolgálta szerény lehetőségeivel, egyre nagyobb erőfeszítéssel.
Versenyképességét a szervezet korszerűsítésével, a szolgáltatások körének bővítésével,
gazdasági és szakmai kapcsolatok ápolásával biztosította.
Az előző éveknek megfelelően bővült a hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerünk,
együttműködésünk az önkormányzatokkal (közművelődési megállapodások szinte minden
településen, ahol vasutas művelődési intézmény található), civil szervezetekkel. A MÁV Zrt-vel
rendezte a kapcsolatát, a Rail Cargoval pedig továbbra is kiváló az együttműködés.
Vállalt kötelezettségeit teljesítette, ápolta a vasutas hagyományokat, őrizte kulturális értékeit és
új színekkel gazdagította működési színhelyeit és a vasutasság kultúráját.
A VOKE szervezeti egységei bizonyították, hogy a nehezebb körülmények (pl. állami támogatás
időleges elmaradása, a már elnyert pályázati összegek folyósításának késlekedése, stb.)
ellenére is képesek a fejlődésre. Bizakodva nézünk a 2013-as év elé. Amennyiben a 2013.
évben az épületek tulajdonjogai rendeződnek, az önálló arculat, a tulajdonlás: lehetősége a
piacképesebb közművelődés alapjainak megteremtése lehet.
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8. Gazdasági mutatók
Támogatások részletezése
Támogató:
Rail Cargo Hungaria Zrt.
Rail Cargo Hungaria Zrt. Vasutasnap
MÁV Zrt.
MÁV Zrt. Vasutasnap
MÁV Trakció Vasutasnap
Tagdíj
Összesen:

Összeg:
25.000.000.9.400.000.117.000.000.89.000.000.10.000.000.115 000.250.515.000.-

Budapest, 2013. március 6.

11

