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ARÉV Baráti Kör Egyesület Kiadványa
XVI. évfolyam 2. szám (71) 2019. március
Megjelenik alkalmanként

MEGHÍVÓ
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület
2019. évi rendes közgyűlésére.
Közgyűlés helye és ideje:
FMKIK Hosszúsétatér 4-6.
2019. április 25.-én csütörtökön 14.00 óra
Napirend
-

Közgyűlés megnyitása
Napirend ismertetése
Beszámoló az egyesület 2018. évi
munkájáról
2018. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
(írásos anyag Hírlevélben közzétéve)
2019. évi munkaprogram és költségvetés
tervezet elfogadása (írásos anyag e
Hírlevélben is közzétéve)
Elnökségi tagok újraválasztása, új jelölt
ismertetése, megválasztása
Egyebek

Figyelemfelhívás!
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a
+1 fő jelen van. Amennyiben a határozatképesség
nincs meg, úgy április 25-én 14.30 órakor a közgyűlést megismételjük és ekkor a jelenlevők
számától függetlenül alapszabályunk 8.1. pontja
értelmében a közgyűlés határozatképes.

Felkérés !

Kérjük tagjainkat, segítsenek abban, hogy
családtagjaik, barátaik részéről is mind
többen juttassák egyesületünkhöz személyi
jövedelemadójuk 1 %-át.
Az egyesület működéséhez igen fontos a
támogatók megnyerése.
Az adóbevallási csomagban az erre vonatkozó nyilatkozathoz a következő adatokat
kérjük felhasználni.
A kedvezményezett ez esetben az ARÉV
Baráti Kör Egyesület

adószámunk:

18495717-1-07

MEGHÍVÓ

az ARÉV Baráti Kör Egyesület tisztelettel
meghívja tagjait a
2019. április 25-i közgyűlés szabadidejében
14.00 órakor tartandó rendezvényre.
(Székesfehérvár. Hosszúsétatér 4-6.)
Az előadás címe:
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület elmúlt 15 éve
Előadók: Kiss Lajos , Galambos Ottó

Támogatóink 2018. évben
- Székesfehérvár MJV Önkormányzat
- Köszönjük minden tagunknak, aki a meghatározott
1.000,-Ft tagdíj feletti összeget fizetett. Ez 2018. évben
335.000,-Ft-ot jelentett.
- 2018-ban az SZJA 1 % felajánlásáról 58 f rendelkezett
egyesületünk javára, ennek összege 245.000-Ft volt.
Támogatásukat ezúton is köszönjük, és kérjük,
lehet ségükhöz mérten tegyék ezt 2019. évben is.
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Beszámoló
az ARÉV Baráti Kör Egyesület 2018. évi
tevékenységér l

Egyesületünk 2003 decemberében alakult, 2004-ben közhasznú
minősítést kapott. 2018.évben a tervezett program szerint végeztük
tevékenységünket.
Az Alapító Okiratban rögzített céljaink:
I. találkozási fórumot teremtünk a volt ARÉV dolgozóinak,
akik egyesületünk önkéntesei, tagjai,
II. a volt vállalat nyugdíjasainak összefogása és segítése,
III. a kulturális örökség részeként a volt vállalat múltbeli
emlékeinek gyűjtése, megőrzése, ápolása,
IV. figyelemmel kísérjük, segítjük a város épített
környezetének fejlesztését,
V. a város építői társadalmi megbecsülésének és közösségi
szellemének ápolása.
Éves közgyűlésünket 2018. április 06-án tartottuk, ahol mind a 2017.
évi beszámoló és közhasznúsági jelentés, mind a 2018. évi
munkaprogram és költségterv elfogadásra került.
Székhelyünk 2005. óta a Jancsár u. 11. alatti 45 m2-es földszinti
helyiség, amelyet 2016-tól a városi önkormányzat piaci bérleti díj
ellenében adott át nekünk és a bérleti szerződést újabb öt évre
meghosszabbította. Itt tartjuk az elnökségi üléseket, az ügyeletet és
klubrendezvényeket. Egy szobát foglal el az ARÉV múltjával
kapcsolatos összegyűjtött archív anyag, amelyet folyamatosan
dolgozunk fel. Célunk, hogy megfelelő időben és módon tudjuk
átadni majd a múzeumnak.
A 2017. évről szóló közhasznúsági jelentésünket Hírlevélben tettük
közzé.
Tagságunkkal és a nem tag nyugdíjasainkkal ez évben Hírlevéllel
tartottuk a kapcsolatot, négy Hírlevél számot adtunk ki. Itt hirdettük
meg a sorra kerülő rendezvényeinket, illetve beszámoltunk azokról,
annak érdekében, hogy a jelen nem levő tagjaink is értesüljenek az
ott történtekről. Kapcsolattartás céljaira felhasználtuk 30 7498870
telefonkapcsolatot és a székhelyünkön rendszeresített ügyeletet.
Egyre nagyobb szerepet kap az internet, az ARÉV ismerősök oldal,
valamint a meghirdetett rendezvényeken való részvételi alkalmak.
Az elnökség 2018. év során 10 alkalommal ülésezett, ahol az éves
program végrehajtásával, valamint további aktuális kérdésekkel
foglalkozott. Létszámunk: 2018. december 31-én 410 fő, az év során
új tag 22 fő, elhalálozás miatt törölve 16 fő.
A Hírlevélben az „Arcok” rovatban ez évben is bemutattunk egyegy, a vállalatnál hosszú ideig dolgozó közismert személyt. Név
szerint bemutattuk Sziget Gyulát és Tausz Lászlót
A másik állandó Hírlevél rovat a vállalat életéről szóló, előző
évtizedekben megjelent újság régi számaiból összeállított
szemelvények és érdekességek közzététele volt az év során 1993.
1994. és 1995 év.
A Hírlevél útján szervezzük tagságunk és családtagjaik körében a
személyi jövedelemadó 1 %-ának egyesületünk részére történő
felajánlását.

Rendezvényeink
Február 1.
Február 3.
Február
Március 23.
Április 6.
Április 26
Május 3.

Klubdélután régi tárgyak, régi emlékek
címmel.
kirándultunk Dinnyésre, a Várparkot nézte
meg 14 fő
Filmvetítés Fertő Imre filmjeiből
„Városkép” kiállítás
Közgyűlés, filmvetítés
Kirándulás: Tapolca, Sümeg, Devecser
Régi tárgyak vonzásában - klubdélután

Május 25.
Június 1-2.
Júnis 13.
Szeptember. 8.
Szeptember 26.
Október 17.
November 10.

2019. március
Építőipari Konferencia az Építők napja
keretében,
Építők Napja
Kiss Lajos és Kámán Béla előadása: Hogyan
épült (át) Székesfehérvár
Lecsófőző Vigasság
Megyei Kulturális Körút (Perkáta, Lovasberény,
Kápolnásnyék, Alcsútdoboz)
Sóstói tanösvény – séta (30 fő)
A Baráti Kör tagságának és nyugdíjasainak
baráti találkozója.

Tárlatlátogatásokon, szervezett belvárosi sétán, kiállításokon,
előadásokon, egyéb városi rendezvényeken több alkalommal
közösen vettünk részt.
Az év folyamán rendszeres közös színházlátogatás - 62 fő.
Fentiek szerint az év során az egyesület 32 rendezvényt szervezett.
A fő rendezvényeken megjelent:
Építők Napja, kb. 150 fő, Lecsófesztivál 100 fő, kirándulások 200
fő, Találkozó 160 fő, klubfoglalkozások 200 fő.
A fel nem sorolt rendezvényeken átlagban 40-50 fő vett részt E
szerint az év során rendezvényeinket mintegy 1000 fő látogatta.
Önkéntes munka
Működésünket főleg az tette lehetővé, hogy tevékenységünk nagy
részét az elnökség mellett tagságunk önkéntes munkával segítette.
Önkéntes tagok segítségével, meszelés után folytattuk az
irattári munkát.
− A nyugdíjas találkozó előkészítése és megszervezése öt fő
munkáját igényelte 10 óra/fő.
− Természetesen térítés nélkül végezte egész évi munkáját
az elnökség mind a 14tagja (személyenként 30 óra az év
során)
− A Hírlevélben megjelenő cikkeket, ismertetőket tagjaink
önkéntes munkával készítik. Átlagban 1-1 Hírlevél
tartalmának összegyűjtése és megírása 5 fő részvételének
10-10 órai ráfordításával jár. Így a megjelent négy
Hírlevélhez 200 óra önkéntes munka felhasználása
szükséges.
− Önkéntes
munkával
készültek
az
egyesület
gazdálkodásával
kapcsolatos
beszámolók,
amely
minimálisan 100 órát vett igénybe.
− Az Építők Napja szervezésében a Vörösmarty Mihály
Ipari Szakképző Iskola tanárai és diákjai végeztek
önkéntes munkát.
− Az Építők Napjához az egyesület tagsága mintegy 100
órával járult hozzá.
− A Lecsófesztiválon való részvételünk 15 fő egy-egy napi
közreműködésével történt.
− Önkéntes munka keretében készült el és került nyomdába
a Volt egyszer egy ARÉV, volt egyszer egy kiállítás c.
könyv (Megjelent 2019. január)
Esélyegyenl ség
Nagy figyelemmel voltunk arra, hogy működésünk során minden
érdeklődő azonos eséllyel vehessen részt rendezvényeinken.
Hírleveleinkkel mindenki meghívásra kerül programjainkra, és a
részt venni nem tudók a beszámolókból értesülhetnek a
rendezvényeink tartalmáról.
Kirándulásainkat úgy szerveztük - figyelembe véve a résztvevők
korát is-, hogy minél rövidebb gyaloglással mindenki a teljes
programot élvezhesse.
Figyelembe vettük az indulás és érkezésnél a nehezebben mozgókat
és a távolabb lakókat.
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2019. március

Figyelemmel voltunk a rendezvények helyének megválasztásánál
arra, hogy egyrészt könnyen elérhető legyen, másrészt hogy
lehetőleg ne változtassunk, így mindenki megszokhatta azt.
A Nyugdíjas Találkozót évek óta ugyanazon a földszinti helyiségben
rendezzük, ahova nyugdíjasaink szinte már hazajárnak. A közös
ebédből mindenki részesül és összeállításánál is figyelembe vesszük
az idősebb korúak életvitelét. A találkozókat szombat délelőtt
tartjuk, amely legalkalmasabb a nyugdíjas korúak szempontjából.
A fentieknél részletesebb, minden adatot tartalmazó, a számviteli
szabályok szerint összeállított közhasznúsági jelentést a közgyűlés
alkalmával, de ezen túl székhelyünkön elhelyezve is igény szerint
mindenki megtekintheti, tanulmányozhatja és észrevételezheti.
Megköszönve támogató érdeklődésüket,

Kiss Lajos
elnök
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Távhőszolgáltatás
Irodaszer, dekorációs anyagok
Bérleti és fenntartási díjak
Karbantartás, fenntartási ktg.
Egyéb működési ktg. és écs.
Bankköltség
Működési kiadások összesen:

82.909,-Ft
26.363,-Ft
130.937,-Ft
76.440,-Ft
17.780,-Ft
61.396,-Ft

II. Közcélú tevékenység költségei
Nyomdaköltség, kiadványok
Irodaszer, dekor.anyagok
Postaköltség
Rendezvények költségei
Közcélú tev. egyéb költségek
Közcélú kiadások összesen:
Kiadások összesen
Értékcsökkenési leírás:

403.183,-Ft

1.194.308,-Ft
5.709,-Ft
198.310,-Ft
540.997,-Ft
48.168,-Ft
1.987.492,-Ft
2.390.675,-Ft
50.000,-Ft

Takarékos költséggazdálkodásunk mellett a bevételeink és a
kiadásaink teljes összhangban voltak, összességében a 2018.
évet -50 ezer Ft negatív eredménnyel zártuk.
Ebben az évben folytattuk épített környezetünk, örökségünk
védelme érdekében végzett tevékenységünket egy különleges
kiadvány létrehozásával. Székesfehérvár Önkormányzata a
könyv nyomdai megvalósítását 100%-ban támogatta: 1.123
ezer Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette
Egyesületünket. Örömmel látjuk, hogy tagjaink és a város
közössége is értékesnek tartja és támogatja közhasznú
céljaink elérését.

A fotó a budapesti kiállításon készült

Beszámoló
az ARÉV Baráti Kör Egyesület
2018. évi gazdálkodási tevékenységér l
2018. évi gazdálkodási adataink
Bevételek

Közhasznú tevékenység bevétele
Támogatás önkormányzattól
Támogatás gazdálkodó szervezettől
Támogatás magánszemélyektől
Rendelkezés SZJA 1%-ról
Tagdíjbevétel
Bankkamat

Bevételek összesen:

I. Működési költségek:

40.000,-Ft
1.122.733,-Ft
300.000,-Ft
335.450,-Ft
245.068,-Ft
346..000,-Ft
1.058,-Ft

2.390.309,-Ft

Kiadások

Víz, villany, szennyvíz

7.358,-Ft

Ebben az évben a gazdálkodó szervezettől kapott támogatás
összege 300 ezer Ft volt.
A 2018. rendelkező évben 58 f szja 1% felajánlása érkezett
hozzánk mintegy 245 ezer Ft összegben, ami sajnos ismét
elmaradt az előző évi értéktől. A csökkenő tendencia tehát
tovább folytatódott. Most tehát az a feladatunk, hogy
felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy figyeljenek a
rendelkező nyilatkozatuk kitöltésére, juttassák el hozzánk a
támogatásukat, és kérjük tagjaink segítségét a következő évi
1% megszerzéséhez is.
Kérjük nyugdíjas tagtársainkat, hogy az szja 1%-ának
megszerzéséhez ajánlják a még aktív, munkahelyen dolgozó
családtagjaik, régi munkatársaik figyelmébe a mi
adószámunkat!
Örömmel tapasztalhattuk, hogy ugyanakkor mind a
tagdíjakból, mind pedig a magánszemélyektől kapott
támogatásból befolyt összeg növekedett az előző évihez
képest: tagdíjbevételünk 346 ezer Ft, a támogatás 335 ezer
Ft volt, ami összességében 681 ezer Ft olyan bevételt jelent,
amit kizárólag mi, az egyesület tagjai bocsátottunk
közösségünk rendelkezésére. Mindenkinek köszönjük, akik
nemcsak az évi 1.000,-Ft tagdíjat, hanem azt meghaladó
összeget fizetett be egyesületünk részére.
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2019. évi költségvetés tervezet

Bevételek

Alaptevékenység bevétele

Támogatás önkormányzattól
Támogatás gazdasági szervezetekt l
Tagdíjbevétel
Támogatás magánszemélyekt l
Rendelkezés SZJA 1%-ról
Bankkamat
Bevételek összesen:

Kiadások

I. Működési költségek
Víz, villany, szennyvíz
Távh szolgáltatás
Irodaszer, dekorációs anyagok
Bérleti és fenntartási díjak
Karbantartás, fenntartási ktg.
Egyéb működési ktg.
Bankköltség
Működési kiadások összesen:

2019. évi munkaprogram

eFt

- Volt egyszer egy ARÉV, volt egyszer egy

kiállítás címmel az 50 éve történt kiállítás
anyagának könyv formában történ kiadása,
könyvbemutató (Március)
Épít k napján, egyéb rendezvényeken,
lakóközösségeknél, civil szervezeteknél,
iskolákban a könyv bemutatása, terjesztése.
A város, a közvetlen lakókörnyezet
fejl désének, alakulásának, eredményeinek
bemutatása, a székesfehérvári identitás és
kohézió meger sítése, értékekre alapozott
programok kialakítása, helyi igénybevételének
el segítése.
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300
100
350
350
250
0
1.370

-

10
90
25
130
80
15
60
410

-

-

II. Közcélú tevékenység költségei
Irodaszer, dekorációs anyagok
Postaköltség
Rendezvények költségei
Nyomdaköltség, kiadványok
Közcélú kiadások összesen:
Kiadások összesen:

Értékcsökkenési leírás:

Mérleg szerinti eredmény:

10
200
560
120
890

1.300
50
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2019. március

Archiválási munka folytatása
Dobozolás, digitalizálás, nagy kapacitású
tárolóra rögzítés.
Fényképek, filmek archiválásának folytatása.
Az ARÉV Székesfehérváron végzett
tevékenységének további feldolgozása.
Elkészült 1990-ig a nagyipari technológiával
készült lakóépületek rögzítése. További cél:
más technológiájú épületek, ipari, szociális,
kulturális, egészségügyi, sportlétesítmények
beazonosítása, térképen történ rögzítése.
További digitális térképrészletek feldolgozása
(32 db).
Egy - egy részterület elkészült anyagának
bemutatása (kiállítás, vagy el adás).

Rendezvények
Január-Március ARÉV BARÁTI KÖR vetítéses el adás
- Fert Imre
Március:
Könyv bemutató
Április: ARÉV BARÁTI KÖR 2018. évzáró, 2019.
évindító közgyűlés, elnökség választás.
Április: ARÉV BARÁTI KÖR tavaszi kirándulás,
Budapest
ARÉV BARÁTI KÖR klubtalálkozók negyedévenként
Június: ÉPÍT K SZAKMAI NAP és kapcsolódó
rendezvények
Június: ÉPÍT K NAPJA és kapcsolódó rendezvények
Szeptember: Lecsófesztiválon való részvétel
Október: ARÉV BARÁTI KÖR szi kirándulás
November: ARÉV nyugdíjasok és egyesületi tagok éves
találkozója
A programok pontos id pontja Hírlevélben, illetve
interneten, weblapunkon fog megjelenni.
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Élménybeszámoló egy
Délkelet-ázsiai utazásról

Egy fantasztikus előadás hallgatói lehettek azok, akik részt
vettek a 2019. február 14.-i klubdélutánon, ahol Komáromyné
Edit Malajziát és Szingapúrt mutatta be nekünk. A két államról
számtalan érdekességet hallottunk és láttunk, képeken és
videókon is. Edit által elmondottakból összeállítottunk egy
rövid összefoglalót.
Malajzia Délkelet-ázsiai ország az Egyenlítő közelében,
amely részben az ázsiai szárazföldön, kis részben a Borneó
sziget északi részén terül el.
330 ezer négyzetkilométeres a területe, azaz több
mint háromszor nagyobb Magyarországnál.
32 milliós a lakossága.
fővárosa Kuala Lumpur, 9200 kilométerre van
Budapesttől.
klímája forró, páradús és csapadékos, az évi
középhőmérséklet 27-28 °C A forrósággal nagy
légnedvesség párosul (átlagosan 85%). A térség az
egyenlítői esők övezetébe tartozik
13 államból és 3 szövetségi területből álló
monarchia .
etnikailag a mai lakosság 50%-a maláj, 12%-a
ősmaláj bennszülött, 24%-a kínai, 8%-a indiai (főleg
tamil) és 6%-a egyéb.
hivatalos nyelv a Maláj, angol. A lakosság nagy
része beszéli az angolt. További fő használt nyelvek:
a kínai, a tamil, a telugu, a thai és egyéb törzsi
nyelvek.
•

•

•
•
•

Az elmúlt évtizedekben Malajzia gyökeres változáson
ment keresztül. Egy elmaradott, eldugott országból erős,
ipari nemzetté vált. Az 1990-es évektől igen gyors
gazdasági fejlődés jellemezte, amit részben a
nagyarányú külföldi tőkebefektetéseknek köszönhetett.
Legfontosabb élelmiszernövénye a rizs, amelyből
behozatalra is szorul. Mezőgazdasága kivitelre
kókuszdiót, kakaót, teát, kaucsukot és pálmaolajat
termeszt.
A pálmaolaj termelésében világelső. Kiemelt fontosságú a
kaucsukfa.
Ásványkincsekben (ón, volfrám, vas, bauxit, kőolaj,
földgáz) gazdag ország.
A feldolgozóipar a gazdasági élet meghatározó ága.
Ennek legfontosabb ágazatai a világszínvonalú
elektronika, elektrotechnika, precíziósgép-gyártás,
közlekedési eszközök gyártása, vegyipar, valamint a
gumi- és a fafeldolgozás. Malajzia világszinten az
integrált áramkörök egyik legfontosabb exportálója. A
vegyipar vezető ága a kőolajfinomítás.

Számos óriásberuházás valósult meg ekkoriban, ezek közül
a leghíresebb a 452 méteres Petronas-ikertorony. De a
KLIA, vagyis Kuala Lumpur nemzetközi repülőtere, az
észak–déli autópálya, a többcélú, autópálya- és
árvízelvezető SMART alagút KL-ban, a Sepang Formula–1es pályája és az új szövetségi főváros, Putrajaya is ebben
az időben épült.
Kuala Lumpurban található Petronas-ikertornyok: a 88
szintes tornyokat vasbetonból építették, épülethomlokzatát
pedig úgy alakították ki acélból és üvegből, hogy az az iszlám
művészet motívumaihoz hasonlítson, ezzel utalva a malajziai
muszlim vallásra.

5.

A Petronas-ikertornyokat 170 m magasságban a 41. és 42.
szinteken egy kétszintes acélhíd (un. Skybridge) köti össze.
Ez az 58,4 méter hosszú, 750 tonnás híd 2000-től a
nyilvánosság számára is látogatható. A világ legmagasabb
épülete volt 2003-ig. A torony egy trópusi dzsungelre
emlékeztető öko-park közepén található.
A tornyok otthont adnak több impozáns bevásárlóközpontnak,
a Természettudományi Múzeumnak, a Malajziai Filharmonikusok koncerttermének.
Kuala Lumpurtól 25 kilométerre délre fekszik Putrajaya, a
mesterségesen létrehozott város. A szövetségi kormány
székhelye az ország közigazgatási központja. A kilencvenes
években kezdték építeni, a kormány 1999-ben költözött ide,
de a király és a parlament székhelye, valamint az ország
gazdasági központja továbbra is Kuala Lumpur maradt.
Szingapúr független ország, törpe városállam Ázsia
délkeleti részén.
Határai: A főszigetet északról a 900–1500 méter széles
Johori-szoros választja el Malajziától. A sziget déli részét a
Malaka-szoros hullámai mossák, amelyben közel 60 kis
sziget áll szingapúri fennhatóság alatt. Ez a szoros egyben
Indonézia felségvizeinek határa is.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevét a simha, vagyis oroszlán és pura, azaz
város szavakból kapta.
Államforma
parlamentáris köztársaság
Hivatalos nyelv angol, mandarin, maláj, tamil
függetlenség kikiáltása(Malajziától)
1965.
Népesség: 6 millió fő (Mo: 10 millió)
Népsűrűség:
7 600 fő/km² (Mo: 106 fő/km2)
Egy főre jutó GDP: 61 ezer USD/fő (Mo:
14.410 USD)
Területe:
720 km² (Mo: 93.000 km2)
Éghajlata: egyenlítői, évi csapadék: 2400 mm
nemzeti valuta: szingapúri dollár.

A kis területű ország legnagyobb része síkság, a
legmagasabb domb 163 méter. A sekély parti sáv
feltöltésével a sziget területét folyamatosan növelik, így
például 1960-ban Szingapúr területe még csak 581 km² volt,
szemben a mai 720 km²-rel. Szingapúr területének mindössze
5%-án burjánzik mind a mai napig a trópusi esőerdő. Ennek
kárpótlásaként hozták létre a város állat- és növénykertjét,
amely a világ egyik legszebbje a maga műfajában, trópusi
gyűjteménye pedig páratlan. Saját vízforrása alig van, így a
sziget egyetlen édesvízkészlete az esővíz, amelyet több
víztározó gyűjt össze
Szingapúr kikötőjének forgalma első a világon, a világ
legfontosabb
logisztikai
központja.
A
kaszinószerencsejáték központja a világon a 2. legnagyobb. A világ
3. legnagyobb pénzügyi központja, a 3. legnagyobb
olajfinomító és kereskedelmi központja.
A városban járva felkerestük a Kis-India nevű városrészt,
ahol az Indiából ide vándorolt kereskedők telepedtek le. Bár a
tarka színekben pompázó, boltokkal teli kis utcácskák teljesen
elütnek az üveg és beton felhőkarcolóktól, az indiai városrészt
nem úgy kell elképzelni, mint - mondjuk - Delhi belvárosi
bazárját. Itt minden tiszta és illatos. A házak frissen mázolva,
nyoma sincs a lepusztultságnak, a nyomornak.
A története onnantól kezdve nagyon érdekes, amikor is
Szingapúr 1965-ben függetlenné vált.
•
A világon az egyik legmagasabb egy főre jutó GDP-vel
büszkélkedő kis államban szigorú törvények védik a
környezetet, és
•
súlyos büntetést szabhatnak ki arra, aki közterületen
szemetel, köpköd, cigarettázik, rágógumit ragasztgat,
vagy akár nem öblíti le a WC-t a nyilvános illemhelyen.
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A drogcsempészeket halálbüntetéssel sújtják, a
pornográfia is tiltott, a politikai véleménynyilvánítás is
korlátozott, és ezeket a közvélemény általában
támogatja, elfogadja – cserébe virágzó gazdasági
körülmények között élhetnek. Az igazságszolgáltatás
Szingapúrban még ma is alkalmazza az angol gyarmati
időkből fennmaradt botozást. Valóban szigorúak a
szabályok. De amíg ezek a tisztaság és a rend
fenntartását, illetve az emberek egymásra való
figyelését szolgálják, nincs baj velük. Az emberek
általában azonosulnak az értelmes szabályok elveivel,
inkább egymást figyelmeztetik, ha kell.

A világon Szingapúrban követik el a legkevesebb
bűntényt, és
• ez az ország a legkevésbé korrupt.
• Itt a megbízható bankrendszer, jó közlekedési
infrastruktúra, és a közbiztonság megteremti
annak a feltételét, hogy a nagy cégek itt
alakíthassák ki központi irodáikat, a turistát
pedig e tekintetben semmi veszély nem fenyegeti.
Viszont a városállam kőkemény szigorúságú
szabályaihoz,
törvényeihez
mindenkinek,
a
turistának is száz százalékosan igazodni kell.
• Szingapúr a világ legdrágább városa! A lista a
megélhetési költségek szerint rangsorolja a
városokat, így Szingapúr esetében a magas rezsiés autó-fenntartási költségek járultak hozzá
elsősorban a helyezéshez, de ruhát venni is itt a
legdrágább dolog a világon. Jelentős kiadás a
lakásbérlés, de minden más, az étel, a
tömegközlekedés, a taxi ugyanannyi, de
legtöbbször olcsóbb, mint Magyarországon.
Viszont az itteni életszínvonal jóval meghaladja a
magyarországit.
• A havi átlagos nettó fizetés: meghaladja az
1.000.000 forintot.
Turistaként mindenesetre élmény itt járni. Hatalmas
felhőkarcolók,
óriási
bevásárló-központok,
pénz
és
gazdagság, amerre csak néz az ember. A klímát nagyon
nehéz megszokni: minden nap egyforma, párás, 30 fok, 7-kor
virrad, 7-kor sötétedik. Minden nap esik az eső, de ernyőt nem
érdemes vinni, ha nem esik, azért, ha meg esik, akkor annyira
erős a zápor, hogy derékig csapódik vissza a földről, ernyővel
csak a fejed marad szárazon.

Az egyik leglátványosabb szingapúri építészeti
remekmű a Marina Bay Sands.
• Nyitási dátum 2010.
• 3 db 55 emeletes torony
• A három torony szélesebb az alapnál és
keskenyedik, ahogy emelkedik. Egymásnak
támasztott kártyalapokra hasonlítanak.
• A komplexumot az 56-57. emeleten egy 340 m
hosszú csónak formájú, 3 hektáros SkyPark
fedi, 170 m hosszú végtelenített
úszómedencével, kertekkel és kocogó
utakkal. A szerkezet áthidalja mind a három
tornyot.
• A konferencia-kiállítási központ: 1.200 000
m2, 45 ezer ember befogadására alkalmas
• Szállodai szobák száma: 2561 db
• A bevásárlóközpont: 800 000 m2
• A kaszinó: 4 szintes, területe: 160 000 m2, a
világ legnagyobbja, 500 asztal és 1 600
játékgép.
A medencék alatt 4 mozgási csukló van, amelyek
segítenek a tornyok természetes mozgásának ellenállni.
A mozgás teljes tartománya 500 mm . A szél mellett a
szállodai tornyok a földön is mozognak, így a mérnökök
egyéni lábakat építettek és telepítettek, hogy a jövőbeni
beállításokat több mint 500 ponton végezhessék a
medencerendszer alatt. Ez az emelőrendszer
elsősorban azért fontos, hogy biztosítsa a medence
végtelen élének megfelelő működését.
Talán ennyi a titok nyitja: jó gazdaságpolitika,
egységes vezetőség, fegyelmezett társadalom. És
még valami, a szingapúrinak mindenből a minőség, a
legjobb kell. A szingapúrinak nincs hamis pólója, másolt
lemeze. Egymással is versenyeznek, kinek van jobb
lakása, autója, kinek a gyereke jár a legjobb iskolába.
Komáromy Antalné
Galambos Ottó

( A mellékelt fotók Galambos Ottó
képeslapgyűjteményéből készültek.)
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A könyvbemutató meghívott vendége volt többek között
Horváth Miklósné képviselő asszony, akinek kedves szavait,
köszöntőjét mellékelten közzétesszük.
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ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT – VOLT
EGYSZER EGY ARÉV

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Kevés olyan nép van a világon, melyet annyi szenvedés
és pusztítás ért, mint a magyar. S kevés nép mondhatja
el magáról azt, hogy annyi vihar után megmaradt
építészeti örökségét, hagyományát meg tudta menteni és
fel tudta ébreszteni, mint a magyar.
Városaink közül is csak kevés őrizhette meg évszázados
arcát, falvaink, a népi építészet emlékei még inkább ki
voltak téve a pusztulásnak. És mégis megmaradt sok
ezer olyan épületünk, mely megmutatja számunkra a
régi korokban élők értelmét, találékonyságát, és végül,
de nem utolsó sorban létezni akarását.
Sokan és sokféleképpen fogalmazták meg mit is
jelenthet az építészet.
Victor Hugo szerint „Az idő az építész, a nép a
kőműves”.
Johann Wolfgang von Goethe szerint „Az építészet
kővé vált zene.”
A ma embere praktikusan azt mondaná, hogy az
épületek mindig valamilyen funkció betöltésére
épülnek. Az ember viszont mindig valami meleg,
emberi légkört akar létrehozni a belső térben, amelyben
otthon érezheti magát. Kinek építünk, hol, miből, miért
és hogyan? Ahogy változik a társadalom összetétele,
kultúrája, hite vagy éppen tudományos felkészültségi
foka, ez minden esetben jelentkezik az építészetben is.
A társadalom, az emberek mindennapi életének két
alapvető eleme az otthon és a munka, amelyek egy
építész gyakorlatában a legnagyobb kihívást jelentik.
Az építészeknek ezeken a területeken is új
megoldásokat kell találniuk az újonnan megjelenő
problémákra és ezeket a válaszokat úgy kell megtalálni,
hogy közben megőrizzék
azt az arcot is, amit
évszázadok alakítottak ki és örökítettek tovább.
Az emberiség múltból, jelenből és jövőből van
összegyúrva és akik ma élnek, csupán egy nagy
folyamatnak részesei. Amit a ma kor építésze alkot
magának, abban apái, nagyapái vére-verejtéke is benne
van.

Egy több, mint ezer éves város történelméről, építészeti
emlékeiről nagyon nehéz feladat átfogóan beszélni. Sok
esetben több szó esik a távoli századokról, mint az
elmúlt évtizedekről, de városunk fejlődéséhez
természetesen a huszadik század több évtizede is
szervesen hozzátartozik. Egy olyan korszakról
beszélünk, amely velünk él, egy olyan örökségről,
melynek értékét meg kell találni és pozitív hozadékait
kamatoztatni szükséges, különösen azért is, mert az a
gazdaság, amivel Székesfehérvár jelenleg rendelkezik,
nem jöhetett volna létre az elmúlt évtizedek munkája
nélkül és annak megbecsülése nélkül.
Ezért is kell ismételten megköszönnünk, hogy az ARÉV
Baráti Kör Egyesület megálmodott és a Szent István
Király
Múzeummal
együtt
Székesfehérvár
Önkormányzata
fővédnökségével
2015-ben
megszervezett egy nagyszabású programsorozatot a
város első panelháza fennállásának ötven éves
évfordulója alkalmából.
Miért fontosak a múltat, az ARÉV múltját felidéző
kiállítások, az emléktáblák vagy a kiadványok? Mert
ezeket a történeteket – mind a szakmához, mind az
életmódhoz, a családokhoz kapcsolódóakat – mesélik a
maguk módján, és adják tovább. Nekünk nemcsak a
házakat, a lakótelepeket, a városrészeket kell
karbantartanunk, gondoznunk, ápolnunk: néha vissza
kell emlékeznünk a kezdetekre is, és mesélnünk kell,
hogyan is volt akkoriban. Hiszen már ez is a város
hagyományaihoz tartozik a maga fél évszázadával: a
vállalat és az építőipari üzem a mi közösségünk része, a
mi közösségünk éltette és működtette, teremtve meg
sokunk számára a jelen körülményeit.
A mai nap tisztelgés az ARÉV ikonikus alakja, Kiss
József előtt és az egykori Arévesek értékőrző és feltáró
munkája előtt, amelynek köszönhetően nyomtatásban is
megjelent és elérhető mindenki számára a 2015-ben
nagy sikerrel megtartott ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT című
kiállítás anyaga.
Engedjék meg, hogy 40 éves Videotonos múlttal és
Arév-es szívvel kívánjak Mindnyájuknak igazi élményt
nyújtó délutánt.
2019.02.28.
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Meghívó
Az ARÉV Baráti Kör szakmai
kirándulása 2019. április 24-én, szerdán

BUDAPEST
Ezúttal három, a ZÁÉV által újjávarázsolt létesítményt keresünk
fel:
Ne zeti Tá szí ház: a Mille áris Park területé álló Teátru
épületé ek ővítésével és átalakításával fe ruár közepé
ílt eg
a hazai klasszikus és kortárs alett űvészet „sze tél e” eg
fős
ag tere
el és eg
fős ka aratere
el. Utó i látvá os
egoldással a pillér élküli előtér felett „le eg”.
Gül Ba a Rózsa At a tür éje: a Rózsado
Du ára éző lejtőjé
a . század a elhu t evezetes dervis szá ára épült sírkápol a
és rózsakert – a török kor á
által is tá ogatott - felújításával a
főváros úja idege forgal i látvá ossága jött létre: a turisták és
a
uszli zará dokok is ét látogathatják a tür ét, sőt eg
úzeu kiállítását is.

Van honlapunk!

Tisztelt ARÉV Baráti Kör Tagok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. decemberében az
ARÉV Baráti Kör Egyesület, a www.arevbar.hu internetes
oldalon elindította a honlapját, s ezentúl az Egyesülettel
kapcsolatos hírek, tájékoztatások, archív anyagok, Nívódíj
kitüntetések, stb. itt jelennek meg.
Természetesen a Facebook közösségi oldal ARÉV-es
Ismerősök csoportja továbbra is működik, amely aktuális
információkkal, fotókkal ad tájékoztatást az eseményekről,
rendezvényekről.
A honlapunk feltöltése tehát megkezdődött, s remélhetőleg
minden érdeklődő örömére hasznos és aktuális információkat
tartalmaz.
ARÉV Baráti Kör Egyesület Elnöksége

Rövid hírek:
•

•

Étter i e éd, az ital-, kávéfog asztás re delése, fizetése eg é ileg
törté ik.

•

Költség:

•

.-Ft

Puskás Fere
Stadio :
az e lékezetes la darúgó saták,
sportese é ek és ko ertek szí hel e, a Népstadio
ost változik
át
ezer ézőt efogadó aré ává, ahol
- a az EB tö
soport e sét és eg
ol ad-dö tőt re dez ek.
Találkozás: a Kereskedel i és Iparka ara Hosszúsétatér - .
épületé él . -kor, i dulás . órakor, érkezés: . óra körül.

•

•

A jele tkezéseket To or Istvá é
telefo szá á
várjuk. Felhívjuk fig el üket, hog eg autó usszal eg ü k, íg
a . fő a jele tkezés sorre djé e vehet részt a kirá duláso .

•

Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről tudunk)
"Lám ennyi az élet, gondoltad-e?
Egy pillanat és mindennek vége.
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe.
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom.
Szerető szívekben örök gyász és fájdalom."

Tagok:
Regős Ferenc
Szalai Jánosné

Székesfehérvár
Székesfehérvár

Nyugdíjasok, volt ARÉV-es dolgozók:
Friesenhan Péter
Lanecker Tünde
Répási László

Székesfehérvár
Bodajk
Mór
Emléküket meg rizzük!
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•

Január 11-én Black Comedy című bohózat ingyenes
főpróba előadásán vett részt a Baráti Körből 21 fő a
székesfehérvári Vörösmarty Színházban.
Január 15-én történetmesélés volt klubdélutánunk
témája, mely nagy sikert aratott.
Január 17-én Csók István Képtárban Trianon című
kiállítást néztük meg.
Január 24-én Fertő Imre Málta I. című vetítését
láthattuk
Január 30-án Váczi Márk (a Magyar Városkutató
Intézet munkatársa) a Csutora temető történetéről
szóló könyvét mutatta be a fehérvári Civil
Központban. A szerzővel Stefkó Krisztina újságíró
beszélgetett.
Február 14-i klubdélután résztvevői egy fantasztikus
előadást hallgathattak meg: a Komáromy házaspár
Malajziát és Szingapúrt mutatta be.
Február 28-án a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara adott helyet a Volt egyszer egy ARÉV,
volt egyszer egy kiállítás című könyvünk
bemutatójának. Ezután Fertő Imre Málta II. c.
filmvetítése következett.
Március 7-én Budapestre kirándult a Baráti Kör egy
kis csapata Dr. Kissné Sinka Klára vezetésével.
Dévényi Sándor építész kiállítását nézték meg a
Vigadóban, délutáni pedig a budai várban
megtekintették az Óvárosháza felújított épületét.

Kérünk mindenkit, aki teheti, jöjjön közénk akár egy sétára, vagy egy
klubdélutánra. Ha elindulnak mindjárt más lesz a világ, mint a négy fal
között. Fontos a mozgás, ha az csak egy sétát jelent is, fontos a beszélgetés,
ha az egy mosolyt fakaszt.

Kiadja:

VZS

az ARÉV Baráti Kör Egyesület
Székesfehérvár, Jancsár u. 11. Tel: 30-749-8870
Adószáma: 18495717-1-07
Bankszámlaszám:11736006 -20364960 -00000000
Honlap: www.arevbar.hu
Felelős szerkesztő: Galambos Ottó
Készült: 380 példányban
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült
Kapják: Az egyesület tagjai, támogatók, szponzorok

