ÉPÍT K

Hírlevél

ARÉV Baráti Kör Egyesület Kiadványa

XIV. évfolyam 2. szám (63) 2017. március

MEGHÍVÓ
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület
2017 évi rendes közgyűlésére.
Közgyűlés helye és ideje:
FMKIK Hosszúsétatér 4-6.
2017. március 31.-én pénteken 16.00.óra
Napirend
- Közgyűlés megnyitása
- Beszámoló az egyesület 2016. évi
munkájáról
- 2016. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
(írásos anyag Hírlevélben közzétéve)
- 2017. évi munkaprogram és költségvetés
tervezet elfogadása (írásos anyag e
Hírlevélben is közzétéve)
- Zárszó
Figyelemfelhívás!

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a +1 f jelen van. Amennyiben a határozatképesség nincs meg, úgy
március 28-án 17.00 órakor a közgyűlést megismételjük
és ekkor a jelenlev k számától függetlenül alapszabályunk 8.1. pontja értelmében a közgyűlés határozatképes.

Támogatóink 2016. évben
- Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
- Fejér Megyei Építészek Kamarája
- Fejér Megyei Mérnöki Kamara

Megjelenik alkalmanként

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
2017. március 31-i közgyűlés szabadidejében
16.15 órakor tartandó rendezvényre.
(Székesfehérvár. Hosszúsétatér 4-6.)
Téma: Megemlékezés Somogyi Lászlóról az
ARÉV főmérnökéről,
volt építésügyi miniszterről.
A megemlékezést Szendr i Péter tartja.
Ez úton is kérünk mindenkit, hogy a könnyebb
és gyorsabb kapcsolattartás érdekében adja meg
elektronikus elérhet ségét.(e-mail címét) Ha a
zsuvirag@gmail.com-ra küld egy e-mailt, mi itt
tudjuk regisztrálni.

Tengerparti kirándulás
Köszönjük minden tagunknak, aki a
meghatározott 1.000,-Ft tagdíj feletti összeget fizetett. Ez 2016. évben 333.505,-Ft-ot
jelentett.

Az ALBA REGIA SC Természetjáró Szakosztálya félpanziós horvát tengerparti autóbuszos kirándulást szervez
(Plitvicei-tavak, Krk-sziget, sétahajózás) 2017. augusztus
13-17. között. A busz megtelt, de - a tapasztalatunk szerint
gyakori-visszamondás esetére pótutasok jelentkezését
várjuk. Érdekl dni a 22 465 118 telefonszámon K rösiné,
Editnél lehet.
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Ez történt 1991-ben
„Elsősorban önmagunkban bízhatunk” ezzel a címmel
jelent meg Bikádi László vezérigazgató újévi
köszönt je a januári Épít k újságban.
„A legnagyobb kincsekkel rendelkezünk: van munkánk,
tettrekész dolgozóink, hitelünk és technikánk.”
A vállalat új szervezeti felállásban 8 igazgatósággal
kezdte meg ez évi működését. Az igazgatóságok
vezet i: Fekete József vállalkozás, Stipkovits Gerhard
külkereskedelem, Csuthy Lászlóné gazdasági, Tánczos
László épületüzemeltetés, Kántor László épít ipar,
Stoján Jen termékgyártás, Gyalog János befektetés,
Barna Gábor ellátás.
Új dolgozói küldöttek a Vállalati Tanácsban: Sárkány
Ferenc építésvezet , Gazdagh Péterné csoportvezet ,
Vízi János lakatos.
Építési feladataink 1991-ben: Horváth I.-Schönherz Z.
úti lakások, Palotavárosi üzletközpont, Siófoki iskolák,
Tihanyi üdül , Várpalotai kórház, szfvári kórház
szakrendel , Seregélyesi úti ruhagyár, Bp. Állami
Biztosító székháza, Tengiz ALBA CLASP épületek,
németországi Unterhachingban irodaház, Bp. Rumbach
Sebestyén utcai Zsinagóga.
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Vállalatunk megkezdte az el készületeket részvénytársasággá történ
átalakulására. Az októberben
megjelent RENDKIVÜLI KIADÁS tájékoztatta a
dolgozókat az átalakulás szükségességér l és a
részvénytársaság f bb jellemz ir l.
Megszűnt az ÉPÍT K Művel dési Ház tevékenysége.
Eladtuk a bodajki Turistaházat. Leállítottuk az ALBA
GLORIT válaszfalüzemet. A betongyárat az AUSTRIA
BETON Kft. vásárolta meg.
Októberben megalakult a Létszámkoordinációs Bizottság: „Az 1991. IV. n. évi kapacitásvizsgálatok és az
1992 évre áthúzódó szerz dések vizsgálata azt mutatja,
hogy az év utolsó hónapjaiban ill. jöv év elején a
vállalat egyes területein munkaellátási, foglalkoztatási
gondok merülhetnek fel. Tekintettel arra, hogy a szorító
gazdasági gondok el reláthatóan nem fognak enyhülni,
ezért a vállalatvezet ség 50 f feletti létszámleépítést
határozott el.”
December hónapban 199 f fizikai dolgozó munkaviszonyának megszüntetését indította el a vállalat.
KitekintĘ: elkezd dött az esztergomi Suzuki gyár építése. A
kivitelezés f vállakozója a VEGYÉPSZER Rt. volt.
Tengízben 1144 magyar dolgozott, ebb l ARÉV-es 45.
Makovecz Imre tervezte a 92.-ben nyíló Sevillai világkiállítás
magyar pavilonját. Tönkrement a DUTÉP.

II. sz. .Szakambulancia régen

II. Szakambulancia ma

Svédországba és Lengyelországba adtunk el ALBA
PANORÁMA ablakokat, és Anglia f városába
ALBAFAL-at. A betongyár termelésének 80%-át küls
vev k részére értékesítettük.
Márciusban találkoztak és tapasztalatot cseréltek a
vállalatunk által alapított, vagy ARÉV résztulajdonnal
rendelkez cégek vezet i: ALBA TEMPO Kft., A+F
Épületgépészeti Kft., KOPÉP Kft., ALBA LINEA Kft.,
ALBA PLAN Kft., VARM Kft., AR INNOV(EX) Kft.,
ALBA ARCHITEKTURA Kft. AR KER Kft., ALBA
BETON Kft., WEST REGIO Kft., Tapolcai
Üveggyapot Rt.

Az újság szilveszteri számából vett vidám hirdetések is
tükrözik a vállalat dolgozóinak akkori helyzetét és gondjait:
„Aki ebben az évben is átesett a kötelező üzemorvosi
vizsgálaton az év utolsó napján lehetőséget kap, hogy
kiszűrjék, azaz fennmaradjon a rostán. Ezzel jövőjét
bebiztosíthatja.”
„A vállalat december 31.-én egyéni vállalkozási tanfolyamot
hirdet a dolgozóinak. Elsajátítható az „Itt a piros, hol a
piros” garantáltan nyerő módszere. Az ismereteket a szakma
kiváló mesterei oktatják.”
„Az egész évben szerzett sérülések, sérelmek, bosszúságok év
végi kezelését fájdalommentesen vállalom, Módszerem
különösen a gennyes gócok eltávolítására alkalmas.”
A következ tanács minden évkezdetre jól jöhet:
„Kezdje GOND nélkül az új évet!
NE GONDOLJON SEMMIRE ! „

Galambos Ottó
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Beszámoló
az ARÉV Baráti Kör Egyesület
2016. évi tevékenységér l
Egyesületünk 2003. decemberében alakult, 2004ben közhasznú min sítést kapott. 2016. évben a
tervezett program szerint működtünk az Alapító
Okiratban rögzített céljaink szerint:
 találkozási fórumot teremtünk a volt ARÉV
dolgozóinak, akik egyesületünk önkéntesei,
tagjai,
 a volt vállalat nyugdíjasainak összefogása
és segítése,
 a kulturális örökség részeként a volt vállalat
múltbeli emlékeinek gyűjtése, meg rzése,
ápolása,
 figyelemmel kísérjük, segítjük a város
épített környezetének fejlesztését,
 a város épít i társadalmi megbecsülésének
és közösségi szellemének ápolása.
Éves közgyűlésünket 2016. március 31-én
tartottuk, ahol mind a 2015. évi beszámoló és
közhasznúsági jelentés, mind a 2016. évi
munkaprogram elfogadásra került. A 2015. évr l
szóló közhasznúsági jelentésünket Hírlevélben
tettük közzé.
Az év során négy Hírlevél számot adtunk ki.
Kapcsolattartás céljaira felhasználtuk a székhelyünkön rendszeresített ügyeletet, a telefon és internet
kapcsolatot, valamint a meghirdetett rendezvényeken való részvételi alkalmakat.
Az elnökség 2016. során 10 alkalommal ülésezett,
ahol az éves program végrehajtásával, valamint
további
aktuális
kérdésekkel
foglalkozott.
Létszámunk: 2016. december 31-én 408 f .
A Hírlevél útján szervezzük kampányunkat
tagságunk és családtagjaik körében a személyi
jövedelemadó 1%-ának egyesületünk részére
történ felajánlása érdekében.
Rendezvényeink
Január 2. - Február 28-ig tartott nyitva az új
Magyar Képtárban az 50 éve történt kiállításunk.
Február 23. N i tagozat múzeumi klubdélután.
Március 31. Közgyűlés. DVD filmvetítés az
egyesület archív filmjeib l (Herend kirándulás Fert Imre filmje).
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Április 20. - Június 3. 50 éve történt c. kiállítás a
Jáky Szakközépiskolában.
Április 28. Látogatás Tolnában, Baranyában: úti
cél Báta és Mohács.
Május 20-21. Deák Ferenc u. és Jáky Iskola,
találkozó és majális.
Május 27-29. Az év fontos eseménye volt a
hagyományok jegyében immár tizenkettedik
alkalommal megtartott Épít k Napja.
Ötödik alkalommal kerültek kihirdetésre a megyei
Nívódíjak a négy alapító szervezet döntése alapján.
Ismét volt közös bográcsozás, ami nagy sikert
aratott. Új eseménnyel is b vült a program,
melynek megszervezésében részt vettünk: a
„Kreatív épít kezek” szakmai versenyt a Jáky
szakiskolában bonyolították le.
Június 15. Az 50 éve történt kiállítás megnyitója a
Civil Házban (Technika háza) és a kiállítás
felügyelete.
Június 25. Múzeumok éjszakája az 50 éve történt
kiállítás kapcsán.
Július: Magyarország fényképes krónikája kiállítás
megtekintése Tihanyban.
Szeptember 10. A város civil szervezetei által
meghirdetett, nagy népszerűségnek örvend , az
egész várost megmozgató „Lecsófesztivál”-on is
szervezetten megjelentünk és fogadtuk tagjainkat,
vendégeinket.
Szeptember 29.
szi kirándulás Budapest
Aquincum, Zeneakadémia.
November 5. A Baráti Kör tagságának és
nyugdíjasainak baráti találkozója.
Fentiek szerint az év során az egyesület 16
rendezvényt szervezett. Rendezvényeinken sokan
megjelentek:
Épít k Napja, kb. 300 f , Lecsófesztivál 100 f ,
tavaszi kirándulás 50 f , Budapest kirándulás 50
f , Találkozó 200 f , összesen mintegy 700 f . A
fel nem sorolt rendezvényeken átlagban 40-50 f
vett részt.
E szerint az év során rendezvényeinket mintegy
1700 f látogatta.
Önkéntes munka
Működésünket f leg az tette lehet vé, hogy
tevékenységünk nagy részét az elnökség mellett
tagságunk önkéntes munkával segítette.
 A nyugdíjas találkozó el készítése és
megszervezése öt f munkáját igényelte.
(10 óra/f .)
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 Természetesen térítés nélkül végezte egész
évi munkáját az elnökség mind a 13 tagja
(személyenként 30 óra az év során)
 Építőipari Nívódíj előkészítésével és
zsűrizésével 9 szakértő foglalkozott (15
óra/fő)
 A Hírlevélben megjelenő cikkeket,
ismertetőket tagjaink önkéntes munkával
készítik. A megjelent négy Hírlevélhez 200
óra önkéntes munka volt szükséges.
 Önkéntes munkával készültek az egyesület
gazdálkodásával kapcsolatos beszámolók,
amely minimálisan 100 órát vett igénybe.
 Az Építők Napja szervezésében a
Vörösmarty Iskola tanárai és diákjai
végeztek önkéntes munkát.
 A Kreatív Kezek szakmai verseny
szervezésében az 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.
 Az „50 éve történt” rendezvénysorozat
előkészítéséhez és lebonyolításához, a
kiállítás leszereléséhez és felállításához
(anyag összeállítás, előadás, vendégek
kalauzolása, kiállításon felügyelet) 90 fő
részvételével közel 1300 óra önkéntes
munkavégzés történt.

2016. évi gazdálkodási adataink (Ft)
Bevételek

Közhasznú tev. bevétele (könyv)
Támogatás gazd. szervezettől
Támogatás magánszemélyektől
Rendelkezés SZJA 1 %-ról
Tagdíj
Bankkamat

Bevételek összesen

16.000
504.000
333.505
381.172
247.000
3.103

1.488.780 Ft

Költségek

I. Működési költségek:
Víz, villany, szennyvíz
Távhőszolgáltatás
Irodaszer, DVD, tisztítószer
Bérleti és fenntartási díjak
Egyéb működési ktg.
Bankköltség
Működési ktg. összesen:

4.640
93.579
40.721
93.599
37.875
62.823
333.237 Ft
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II. Közcélú tevékenység költségei:
Nyomdaköltség, kiadványok 131.395
Nyomda, hirdetés, reklám
342.300
Közcélú tev. bérleti díjak
50.000
Postaköltség, telefon
192.342
Rendezvények költségei
920.536
Közcélú tev.egyéb ktg.
30.480
Közcélú ktg. összesen:
1.667.053 Ft
Értékcsökkenési leírás:
41.445 Ft

Költségek összesen

2.041.735 Ft

2016. évet - 552.955 Ft eredménnyel zártuk, mely
negatív eredménynek egyszerű magyarázata van: a
2015-ről 2016-ra átnyúló rendezvénysorozatunk
költségei túlnyomórészt folyamatosan, havi
rendszerességgel jelentkeztek, míg az ahhoz
megítélt Önkormányzati támogatást már 2015.
december végéig teljes egészében megkaptuk. Így
fordulhatott elő, hogy 2015-ben kimagasló,
1.615eFt pozitív eredménnyel zártunk, míg 2016ban –553eFt lett az eredményünk.
Összességében az 50 éve történt c. rendezvény
sorozat minden téren eredményes volt. Túl azon,
hogy sok megoldandó feladatra jutott pénz és
növelte ismertségünket a városban, nagyban
segítette új önkéntes tagok bekapcsolódását is a
munkába.
Támogatás
Egyesületünk nagyban támaszkodik a támogatók
pénzbeli felajánlásaira is.
A 2016. rendelkező évben 86 fő szja 1%
felajánlása érkezett hozzánk 381.172 Ft összegben,
ami az előző évi szint megtartását jelenti. (Ez
2015-ben 87 fő részéről 390.830 Ft volt.) A kapott
támogatásokat
mindenkinek
ez
úton
is
megköszönjük és kérjük tagjaink segítségét a
következő évi 1% megszerzéséhez is.
A tagdíjak terén érdekes kettősség figyelhető meg:
egyrészt sajnos sok az elmaradás, aminek a
befizetését nagyon várjuk, ugyanakkor voltak
tagjaink, akik a tagdíj megfizetésén felül további
333.505 Ft támogatást nyújtottak működésünkhöz.
Mindenkinek köszönjük, aki nemcsak az évi 1.000
Ft tagdíjat, hanem azt meghaladó összeget fizetett!
A kamarák, gazdálkodó szervezetek is jelentős
pénzbeli támogatást nyújtottak, elsősorban a
rendezvényeink közül is kiemelkedő Építők Napja
és építőipari Nívódíj megrendezéséhez. Ez az
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504.000 Ft támogatás nagyban segítette
programjaink színvonalas megrendezését.
EsélyegyenlĘség
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.
Az alapszabályunk évi 1.000 Ft tagdíjat állapít
meg, mint minimumot. Aki önként többet ad,
elfogadjuk. Alapgondolatunk az volt, hogy senki ne
maradjon távol azért, mert a tagsági díj megfizetése
gondot okoz számára. Aki viszont olyan helyzetben
van, hogy az egyesület céljait nagyobb összeggel
tudja támogatni, attól ezt örömmel elfogadjuk.
2017. évi költségvetés tervezet (eFt)
Bevételek
Támogatás NCA, önkorm.pály.
450
Támogatás gazd. szervezetektől
100
Támogatás a három kamarától
300
Támogatás magánszemélyektől
300
SZJA 1 %
390
Tagdíj
280
Bankkamat
5
Bevételek összesen
1.825 eFt
Költségek

I. Működési költségek
Víz, villany, szennyvíz
10
Távhőszolgáltatás
95
Irodaszer, DVD, tisztítószer
45
Bérleti és fenntartási díjak
95
Egyéb működési ktg.
40
Bankköltség
65
Működési ktg. összesen 350eFt
II. Közcélú tevékenység költségei:
Nyomdaköltség, kiadványok 150
Nyomda, hirdetés, reklám
200
Közcélú tev. bérleti díjak
50
Postaköltség, telefon
150
Rendezvények költségei
800
Közcélú tev.egyéb ktg.
30
Közcélú ktg. összesen:
1.380eFt
Értékcsökkenési leírás:

40eFt

Költségek összesen 1.770eFt
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2017. évi munkaprogram tervezet
Kiemelt témáink:
a tömeges lakásépítés megkezdésének 50.
évfordulója
alkalmából
szervezett
programsorozat folytatása, a kiállítás
iskolákban, lakótelepeken, civil szervezetek
rendezvényein történő bemutatása;
kiadvány készítése a feldolgozott anyagból;
Építők Napja, Nívódíj megszervezése;
az iroda technikai körülményeinek javítása;
szándékunkban áll adottságaink kihasználásával a klubélet felpezsdítése;
honlap és internetes kapcsolat létrehozása.
Január- Február: klub összejövetelek szervezése
Február: múzeumi látogatás
Március: Közgyűlés
Megemlékezés Somogyi László építésügyi miniszterről
Április: Kirándulás szervezése, úticél Győr, Pannonhalma
Május: Építők Napja, Nívódíj
Szeptember: Lecsófesztivál
Október: Kirándulás
November: az egyesület tagságának és nyugdíjasaink
szokásos közös találkozója.
További tervezett programok feladatok:
Év elejétől folyamatosan zajlik az archívum anyagának
feldolgozása. Dokumentumok, fényképek, filmek
digitális formában történő rögzítését végezzük. Célunk
egy áttekinthető, rendszerezett adatállomány létrehozása, amelyből tagjaink és a város közönségének
részére bemutatható anyag állítható össze az ARÉV
életéről, a városépítésben végzett tevékenységéről.
Ez évi nagy célkitűzésünk a város iskoláival
együttműködve a már 2015-2016. évben a Múzeumban,
a Jáky Szakiskolában és a Technika Házában bemutatott
kiállítási anyag még szélesebb körű megismertetése.
Közeleg az előző, 2016. évi személyi jövedelemadó
bevallása és az 1 %-ról szóló nyilatkozat kitöltése.
Kérjük,
szíveskedjenek
családtagjaikat,
ismerőseiket és mindenkit, akivel kapcsolatban
vannak megkérni arra, hogy nyilatkozatával
irányítsa az adójának 1 %-át egyesületünk felé.
A
Rendelkező
Nyilatkozatba
egyesületünk
adószámát kérjük beírni:

18495717–1–07
Ezzel nagy segítséget tudnak nyújtani programjaink
megvalósításához. Segítségüket előre is köszönjük!
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Ismét jó volt összegyűlni 2017. február 16-án (mint mindig)
- most éppen egy tárlat megtekintésére, melyet a Csók István
Képtár állított ki "A DÖNTÉS"
címmel.

Röviden a látottakról:
"A kiállítás egy utazás a félhomályban rejtőzködő fenevad
szorítása és a fényben büszkén álló hősök dicsősége között,
az áhított égi világ felé, melyből a fény árad. A választás és
döntés helye, annak a csodának a létrejöttéhez, melyet
minden ember, közösség és ezáltal minden nemzet magában
hordoz, hogy összekösse az eget és a földet, a természetet és a
Teremtőt, hogy létrehozza a szakrális alkotást, mely öröktől
fogva a világ rendező elvét hordozza, az életet serkenti, élteti,
őrzi és képes létrehozni a kultúrát." - tájékoztat bennünket
többek között a helyszínen kapható ismertető a kiállítás
mondandójáról.
A kiállító terem feketére "varázsolt" falai között legelőször
a - mohácsi busófejek fotói által - a maszkok
sokszínűségével találkozhatunk, összehasonlíthatjuk azok
nagyon színes kifejezéseit, és döntés merülhet fel: vajon mi
lakozik, ki lakozik, teljesen más személyeket takarva a
maszkok mögött?
A tárlat közepén kialakított "kis kápolna" falain láthatjuk az
Árpád-háziakról, Magyarország fejedelmeiről, uralkodóiról és
országunk sorsában döntést hozó történelmi személyekről
készített képeket, üvegfestményeket, melyeket Somogyi
Győző művész alkotott (sajátságos megformálásban,
kivitelezésben).
Számunkra (az ARÉV Baráti Kör tagjainak) a döntés ott
mutatkozott meg újból, hogy jó volt ismét látni egymást.
Találkozunk mi egy kulturális rendezvényen is többek
között, vagy legyen az akár egy "klubnap", vagy Építők
Napja, Lecsó Fesztivál, vagy 1-2kirándulás évente. Döntünk:
és mi rendszeresen összefogunk! (Még azt is megpendíteném
megjegyzésként, hogy eléggé egyedülálló a mi kiscsapatunk!)
Köszönet ezért a Baráti Körünk megalapítóinak és a mostani
jó
"vezetőinek,
szervezőinek,
"aktív"kollégáknak".
Döntés? Hát legyen: Továbbra is EGYÜTT, még sokáig!
Tehát midig jó találkákat, programokat töltsünk közösen!

Klubdélutánok …

Nné Cs.

Éppen egy éve pattant ki a gondolat Gabika fejéből: létre kell
hozni egy Női Tagozatot mondta, és már fel is adta a leckét,
hogy hirdessem, szervezzem, stb. Végül megszerveztük
ketten, közösen és azóta is működik a dolog.
Első három rendezvényünket a múzeumban tartottuk.
Nagyszerűen éreztük magunkat, spontán szerveződött a
délután. Aki hallott róla, aki ráért, jött és jól érezte magát,
közben a kiállítást is megtekintették. Mindig akadt egy-egy
„meglepetés” személy is. Első alkalommal Miller Sándorné
Marika mutatta be munkáit és beavatott (szóban) a foltvarrás
fortélyaiba. Második alkalom a „fások” című rendezvény, itt
az asztalosoké, ácsoké volt a főszerep. De bárki, aki jött
örömmel fogadtuk. Harmadik klubdélutánunkon Zsolnai
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Zoltánné Mester Valika hozta el kézműves munkáit. Csodás
dolgokat készít. Sztanekné dr. Apai Gabriella volt a
meglepetés még nekünk, szervezőknek is. Éppen akkor és
éppen ott volt megbeszélése, aztán csak úgy ott maradt
velünk, elmesélte, hova került az ARÉV után, milyen munkái
voltak, milyen volt, mikor bedobták a mélyvízbe. Aztán jött a
negyedik rendezvény, ősszel ennek azt a címet adtuk, hogy
„Nagyi – Unoka”. Többen meglepődtek már a címen, de
mikor elmondtam, hogy miről is lesz szó jöttek. A „NagyiUnoka” téma éppen aktuális gondoltuk, hisz van, akinek most
született, van, akinek most fog születni unokája. És egyébként
is érdekes lehet ez mindenki számára. Gyermeket már
mindenki nevelt, vagy legalábbis majdnem mindenki. De nem
mindegy ám, hogy a gyermekem, vagy az unokám! Hát erről
folyt a diskurzus. Jöttek és hozták a képeket és mesélték az
élményeket. Milyen is az, mikor az embernek megszületik az
unokája. Természetesen az unoka gyönyörű, csodagyermek és
sokszor kétségbeejtő, mert olyan más, mint a gyermekeink
voltak, és persze nem használati utasítással a kezében jön a
világra. Aztán egyszer csak feloldódott a hangulat,
előkerültek a jobbnál jobb „nálunk bevált” tanácsok és
észrevétlenül elröpült három óra. Már kabátban volt Magdika,
de még akkor jutott eszébe az ötlet, hogy karácsony előtt még
csináljuk közösen díszeket. Az ilyen kedves programnak nem
lehet ellenállni ezért ezt is bevállaltuk.
Közben még rendeztünk a férfiaknak egy zsíros kenyér partit.
De rájött mindkét nem, hogy egymás nélkül nem lehet.
Többnyire a hölgyek kenték a kenyereket, és az urak
fogyasztották. Most már koedukált délutánokat rendezünk.
Karácsonyi díszt készítettünk Némethné Magdika
irányításával. Mindenkinek jutott egy-egy dióhéjból készített
dísz, mely reményeim szerint ott díszelgett a karácsonyfákon.
És a szeretet ünnepén egy gondolat, egy szempillantás erejéig
együtt voltunk. Hisz ez a célja az összejöveteleinknek, hogy
senki ne legyen magányos.
Ez év januárjában az új évi fogadalmakról, kívánságokról
beszélgettünk.
Februárban két meglepetés vendéget hívtunk. Bőhmné
Csendes
Hedvig
a
díjnyertes
mangalicatöpörtyűs
pogácsájával kápráztatta el a jelenlévőket. Lehotzky Edith,
aki ezotériával foglalkozik érdekes előadást tartott.
Márciusi programunk apropója a közelgő Húsvét. Március
23-án, csütörtökön 15 órakor a Jancsár u. 11. szám alatt
található irodánkban Millerné Marika és Zsolnainé
Valika irányításával húsvéti díszeket fogunk készíteni.
Aki még nem tag az beléphet, így volt ez az elmúlt
hónapokban is és olyan volt kollégák jöttek, akik 20-30 éve
elmentek az ARÉV-től és most „visszataláltak”.
Gondolom, elbeszélésemből kitűnik, hogy nagyon jól
sikerültek ezek az összejövetelek. Mindig van valami
újdonság, ami feldobja a hangulatot. Remélem felkeltettem az
érdeklődését azoknak is, akik még nem jártak a klubban
Örömmel hirdetem, hogy addig szervezkedtünk, míg azt értük
el, hogy kedves aktív tagjaink már kérdezik, hogy mikor
tartjuk a következőt, nem szeretnének lemaradni. Ezért
elhatároztuk minden hónap utolsó hetében tartunk
klubdélutánt. Jöjjenek az alapító tagok, és jöjjenek azok, akik
éppen ráérnek. Mód van az esetlegesen elmaradt tagdíj
befizetésre, mód van egy jó beszélgetésre és van mód a
csendes szemlélődésre is. Kinek-kinek egyénisége és igénye
szerint.
VZS
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Filmvetítés
2017. február 3-án egy kedvenc filmemet vetítettem az
ARÉV Baráti Kör rendezvényén.
A film II. Lajos bajor király kastélyairól készült,
melyeket 2000-ben egy németországi túránk során
láttunk.
II. Lajos 1845-ben született II. Miksa bajor király és
felesége Poroszországi Mária gyermekeként. Apja korai
halála miatt 19 évesen került a trónra. Megnyerő külseje
miatt a bajor nép hamar megszerette. Lajos nagyon
érdeklődött az építkezések iránt. Vagyonokat költött
megálmodott kastélyaira. Ez nem is volt meglepő,
hiszen nagyapja és apja is jelentősen átépítette
Münchent, és Hochenschwangaut, ahol a Lajos
gyermekkorát töltötte. Amikor 1880-ban Bajorország
már 10 millió márkás adósságnál tartott, miniszterei
nem adtak neki több pénzt, ő pedig további 20 millió
márkát követelt. A vita vége az lett, hogy leváltották és
1886-ban a Stranbergi-tó melletti Berg kastélyba vitték.
Az egyébként jól úszó király itt a tóba fulladt az
orvosával együtt.
A Hochenschwangaui kastélyt ő tovább építette,
modernizálta. Napjainkban is a család birtokában van.
Innen irányította a Neuschwansteini kastély építését.
Mindkét kastély Füssen város közelében van,
Fehérvártól kb. 700 km távolságra.

Neuschwanstein nagyterem
Neuschwansteint 1869-ben kezdte építtetni. Ötletét a
középkori német legendákból és Wagner operáiból, főleg a
Nibelungokból és a Parsifalból merítette. A falakat mindenütt
aranyozás, márvány faragások borítják. Az építkezést 17
évvel később haláláig sem tudta befejezni.
A Linderhofi kastély Oberammergau közelében épült fel egy
csodálatos park közepén XIV. Lajos tiszteletére, akit Lajos a
királyok közül legjobban tisztelt. A király itt tartózkodott a
legtöbbször. Hogy magányát ne zavarják az ebédlő asztalát le
lehetett ereszteni az alatta levő helyiségbe, és az újabb fogást
onnan tálalták fel. A kastélyhoz tartozott egy aranyozott
tetejű Mór lak, amelyben több ezer kristállyal kirakott páva
szobrok láthatók. A barlangi tó vizén Lajos kagyló alakú
csónakból etette a hattyúkat, és közben Wagner zenéjét
hallgatta.

Linderhof kastélya
1878-ban egy új kastély építésébe kezdett be a Salzburg
közelében lévő Chiem-tó egyik szigetén, melynek mintájául a
francia Versailles-i palota szolgált, de bizonyos tekintetben
túl akart szárnyalni azon. Ez volt a Herrenchiemsee.
Hochenschwangau (fent) Neuschwanstein (lent)

8.

ÉPÍTėK Hírlevél

2017. március

Tavaszi tervezett kirándulásunk
GY R, Pannonhalma
Id pontja: 2017. április 27-én csütörtökön

Herrenchiemsee

Szökőkút
Hét év múlva elfogyott a pénz és a kastély befejezetlenül
maradt.
A kastélyok vezetéssel megtekinthet k.
FertĘ Imre
ZALKA ISTVÁN
1931-2017
Elhunyt Zalka István az ARÉV tervez építésze. Iskoláit
Székesfehérváron végezte, majd a Műszaki Egyetem Építész
Karán
diplomázott.
Az
egyetem
elvégzése
után
Székesfehérvárra, a Fejér Megyei Tervez Irodához került. 1978ban befejezte műemlékvédelmi szakmérnöki tanulmányait, és az
Alba Regia Állami Épít ipari Vállalatnál helyezkedett el. Itt
dolgozott 1990-ig, nyugállományba vonulásáig. Els sorban lakóés középületeket tervezett. Székesfehérváron több műemlék
jellegű vagy védett épület felújítását végezte. Elkészítette több
10.000 m2 CLASP szerkezetű, különböz funkciójú épület
ajánlati terveit.
1987-ben vezet tervez i jogosultságot szerzett, több épület
rekonstrukcióját végezte. (Bp. Kecskeméti u., Rumbach S.u.
Zsinagóga)
Munkásságát Kiváló Munkáért kitüntetéssel és Podmaniczkydíjjal ismerték el.
2016-ban a Műszaki Egyetem Szenátusa gyémántdiploma
adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.

Kiadja:

az ARÉV Baráti Kör Egyesület
Székesfehérvár, Jancsár u. 11. Tel: 30-749-8870
Adószáma: 18495717-1-07
Bankszámlaszám:11736006 -20364960 -00000000
Felelős szerkesztő: Galambos Ottó
Készült: 360 példányban
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült
Kapják: Az egyesület tagjai, támogatók , szponzorok

Találkozó a szokásos helyen, a Kereskedelmi és
Iparkamara Balatoni út/Hosszúsétatér 4. 7.20-kor,
indulás 7.30-kor.
Els látnivalónk az AUDI Hungaria ZRt. gyára, ahol
kétórás program keretében vezetéssel a legkorszerűbb
technológiájú járműgyártás látványos munkafázisait két
csoportra osztva tekintjük meg.
Figyelem! Fényképezőgépet, kamerát bevinni tilos,
azokat értékmegőrző szekrényekbe kell helyezni. 12 év
alattiak, ill. alkohol hatása alatt állók a gyárba nem
léphetnek be. A szívritmus-szabályozók működését
helyenként elektromágneses mező zavarhatja.
Autóbusszal utazunk az étterembe, ahol az ebédet 4-5
f s tálakban szolgálják fel: - Marhahús leves tésztával,
zöldséggel; Párizsi sertésborda, töltött csirkecomb,
petrezselymes burgonya, párolt rizs, vegyes savanyúság.
Autóbusszal indulunk az egykori Frigyes -, majd szovjet
laktanya átépítésével kialakított LEIER Központba.
Megnézzük a parkot, az épületegyüttest kívülr l, majd a
kávézóban délutáni üdít , kávé, sütemény fogyasztására
lesz lehet ség.
Rövid belvárosi séta.
Végezetül Pannonhalmán felkeressük az Üvegszobrászati és üvegfestészeti kiállítást, ahol üvegékszer
(fülbevaló, karköt , medál) vásárlásra is mód lesz.
A részvétel díja:
Nyugdíjasoknak 4.100.-Feln tteknek 4.500.-Ft
A kirándulásra jelentkezni lehet a szokott módon:
30 749 8870 telefonszámon, Tombor Istvánnénál.

„Ha emlegettek köztetek leszek,
De fáj, ha látom, könnyetek
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
Mert én már Istennél vagyok”

Halottaink az elmúlt hónapokban (akikr l tudunk):
Csapó Józsefné
Rákóczi Ferenc
Somi János
Zalka István

Székesfehérvár
Székesfehérvár
Soponya
Székesfehérvár

Duics Tibor
Erd s Attila
Imre Antal
KaposiLászló
Merényi László
Vauver Antal

Székesfehérvár
Székesfehérvár
Sárosd
Székesfehérvár
Székesfehérvár
Székesfehérvár

Nyugdíjasok, volt ARÉV-esek:

Emléküket megĘrizzük.

