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ARÉV Baráti Kör Egyesület Kiadványa
XVI. évfolyam 3. szám (72) 2019. május

Megjelenik alkalmanként

ÉPÍTŐK NAPJA
MEGHÍVÓ
2019. május 31 - június 1.
Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait, családjukkal, barátaikkal együtt,
a hagyományosan megrendezésre kerülő Építők Napjára.
PROGRAM:
Május 31. péntek 10.00 óra SZAKMAI NAP
Helyszín:
GAZDASÁG HÁZA Hosszúsétatér 4-6.

külön meghívó szerint

Június 1. szombat 10.00 óra Épít k napi majális
Helyszín: SZFSZC Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája
Székesfehérvár, Balatoni u. 143.
Program ismertet : Nagy János ARÉV Baráti Kör Egyesület elnökség tagja
Színpadi program:
• Megnyitó: Kiss Lajos ARÉV Baráti Kör Egyesület elnöke
• Moderntánc bemutató- Step and Style Táncstúdió gyermekcsoportja
• Gabrovits Pál operett műsora
• Country tánc Szárazréti Fürgelábak Tánccsoport
• Kiss József emlékdíj átadása A díjat átadják: néhai Kiss József gyermekei.
Amíg a zenekar felkészül a fellépésre:
• Érdekes, régi szerkezetek az épületgépészetben… szabadtéri kiállítás megtekintése
az iskola udvarán, vezetéssel (kiállítás anyagából készülnek a kérdések a tombolához)
• Koncert- fellép a sárosdi Mephistó zenekar
Egyéb programok:
• Gabrovits Pál GABRO MUSIC hangulatos zenét szolgáltat
• Tombola – (ajándékok az iskola tanulóinak munkáiból)
• Egészségmeg rzés 10-től 14 óráig a Magyar Vöröskereszt Székesfehérvár Városi Szervezetének szűrőprogramja keretében vérnyomás-, vércukormérés, és BMI mérés, tanácsadás (ingyenes)
A szűrést végzi: Mohari Istvánné. Segítő: Schöffer Anikó
A szűrést Székesfehérvár Önkormányzata támogatja.
Teljes testelemző, BIOREZONANCIÁLIS vizsgálatra is lehetőség lesz. (1.000,-Ft/fő)

Közös bográcsozás
Várjuk azon családok, baráti társaságok, cégek jelentkezését, akik eltöltenének
egy kellemes napot velünk a szabadban. Minden látogató vendégünk egy tál ételre és egy pohár italra.
F z hely igény bejelentése: Kámán Béla 30 9791963

Biztosan a bográcsoknál: Horváth Imre, Kámán Béla, László József, Tóth György, Lendvai házaspár, Kardosné Izolda,
Osztotics házaspár

Szeretettel várunk minden épít st és barátot!
ARÉV BARÁTI KÖR EGYESÜLET
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2019. május
PROGRAM

MEGHÍVÓ
Építőipari fórum

9.30-10.00

Regisztráció

10.00-10.10

Megnyitó
Radetzky Jenő FMKIK elnök

Az építőipari jogszabályi környezetben való működésről, a hatósági ellenőrzések tapasztalatairól,
valamint az aktuális és jövőbeni épületenergetikai
előírások teljesíthetőségének feltételeiről szervez
fórumot a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.

10.10-10.20

2019. évi Kiss József Építőipari
Nívódíjas vállalkozás bemutatkozása

10.20-10.50

Az építésfelügyeleti hatósági ellenőrzések tapasztalatai; gyakorlati példák
Bartus Tamás, osztályvezető, Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály

10.50-11.20

A lépcsőzetesen változó épületenergetikai előírások és azok teljesíthetősége
Koritár Zsuzsanna programigazgató,
Magyar Energiahatékonysági Intézet

A fórum időpontja: 2019. május 31. (péntek),
10.00 óra.
Helyszín: Gazdaság Háza, Székesfehérvár,
Hosszúsétatér 4-6.
Az építőipari szakma képviselőit, valamint az ágazathoz
szorosan kapcsolódó tevékenységet végző kis- és
középvállalkozásokat, nagyvállalatokat, szakképző
iskolákat, együttműködésre nyitott partnerszervezeteket, szakértőket várjuk a programra.
A programon bemutatkozik a 2019. évben Kiss József
Építőipari Nívódíjban részesült vállalkozás is.
A részvétel minden érdeklődő számára térítésmentes,
de előzetes regisztrációhoz kötött. Online jelentkezés

11.20-11.50
Vállalkozói panelbeszélgetés –
kérdések, válaszok
Moderál: Puska József, elnök, FMKIK
Építőipari Tagozat
11.50

Székesfehérvár, 2019. április 29.

Büféebéd
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Radetzky Jenő s.k.
FMKIK elnök

Sipos Éva s.k.
FMKIK főtitkár

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a Baráti Kör tagjait

a MOL Aréna Sóstó stadion csoportos látogatására.
Id pontja:

2019. június 6. (csütörtök) 11,00 órakor

Id tartama: kb. 1 óra (A szakmai vezetéssel tartott stadiontúra tartalmazza a múzeum és shop
látogatását is.)
Díja:
1500 Ft/fő, nyugdíjasoknak 50% kedvezménnyel 750 Ft/fő
Találkozó helye és ideje: Sóstó Látogatóközpont bejáratánál 10.45-kor
Megközelítés: személygépkocsival a Szárcsa csárda után jobbra az első utca vezet a stadion
vendégparkolójához, ahonnan a Látogatóközpont bejárata már látható.
Autóbusszal: a 11-es busszal a stadionnál kell leszállni és a főbejárattól jobbra, a
kilátótorony irányába tartva a Látogatóközponthoz jönni.
El zetes jelentkezés a résztvevők nevének megadásával 2019. június 2.-ig
telefonon (30 7498870) vagy e-mail-en (arevbaratikor@gmail.com).
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Ez történt 1996-ban
Néhány gazdálkodási adat 1995-ról:
Részvénytársaságunk valamennyi fontosabb tervmutatóját (értékesítés bevétele, összes tevékenység
eredménye, átlagkereset növelés mértéke) teljesíteni
tudta. Az Rt. közgyűlése úgy határozott, hogy a 43,7
millió Ft adózott eredményt osztalékként használja fel.
Az osztalék mértéke 4,95% volt.
Építési feladataink 1996-ben:
Modern szállodát építettünk Szépalmapusztán egy
svájci befektető finanszirozásával. Újabb IBM
gyártócsarnok kivitelezésére kaptunk megbízást.
Sikeresen átadtuk a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
budapesti új épületét, amelyet a Magyar Építő Rt.-vel
közösen valósítottunk meg. Elnyertük több Billa áruház
építését. Átadtuk Törökbálinton a GLAXO iroda-és
csomagoló épületét. Az év közepén volt a tatabányai
városi Szent Borbála kórház új épületének
alapkőletétele. Társaságunk saját beruházás keretében
Budapesten a Cserkesz utcában egy 26 lakásos
társasházat épít. Elnyertük a sárosdi Általános Iskola 8
tanteremmel történő bővítésének kivitelezését.
Ipari termelés:
Német befektetők részvételével létrejött az ALBAORTH Építőanyaggyártó és Kereskedelmi Kft. A német
tulajdonosok új gyártóberendezéseivel korszerűsítésre
került az ALBAFAL gyártástechnológiája. ALBA
PANORAMA nyílászáró szerkezeteket exportáltunk
Ukrajnába.
Rövid hírek:
Kiállítóként vettünk részt a zágrábi Építőipari Kiállításon és Vásáron. A tavaszi Construmán a Hajdú
Megyei Általános Építőipari Vállalkozási Részvénytársasággal, a Középületépítő Részvénytársasággal és a
Zalai Általános építési Részvénytársasággal együtt
állítottunk ki. Társaságunk felső és középvezetői részére
egynapos szakmai kirándulást szervezett a gráci
nemzetközi vásár megtekintésére. Ipari termékeinket
kiállítottuk a háború utáni újjáépítés előtt álló
Szarajevóban. A 100. jubileumi őszi Budapesti
Nemzetközi Vásáron is kiállítóként vettünk részt. Ismét
egy kiállításnak adott helyt az Ady Endre utcai irodaház
emeleti előcsarnoka. Ezúttal a vállalat bélyeggyűjtő
köre rendezett egy impozáns bemutatót a gyűjtők
anyagából.
Szakmunkástanulók:
Ebben a tanévben 180 építőipari szakmunkástanuló
kezdte meg tanulmányait, ebből 170 fő a saját tanulónk,
akiknek a gyakorlati oktatását cégünk biztosítja. Az
első évfolyamon 56 fő kezdte a tanévet, kőműves,
épületburkoló, festő, asztalos, ács, víz-és fűtésszerelő
szakmákban.
GO
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Jankovics Marcell TRIANON című
kiállításán jártunk
„Trianon
barokk
kastély
Versaillesben,
Franciaországban. A név gall értelme”határ” lehetett.
Az irredenta magyarok a tri = három, non = nem
szavakból ezt olvasták ki: nem, nem, soha! Az ellenséges
hatalmak itt írták és íratták alá 1920-ban azt a
békediktátumot, amely megfosztotta Magyarországot
területének több mint kétharmadától, magyar
lakosainak a harmadától, ingó és ingatlan vagyonának
kereken a kétharmadától.
Miért törté hetett i dez?”
Részlet Ja kovi s Mar ell: Tria o í ű kö yvé ől.

Erre a - Magyarország számára tragikus eseményre
emlékezvén, nyílt meg a Trianon című kiállítás
2018. december 1.-én a Csók István képtárban,
Jankovics Marcell alkotásaiból.
Már a képtár földszintjére belépve, a Művész által
szerkesztett címer adja meg az alaphangulatot,
melyet az emeletre vezető lépcsőház falait borító,
az érintett országok magyar fiataljainak, vélemény
özöne, csak fokoz.
Az emeleti nagyméretű előtér falain a művész és
alkotótársai történelmi visszatekintései olvashatók.
Egy hangulatot fokozó kapuzaton jutunk be a
kiállító terembe, melynek közepén, Tóth Norbert
kurátor tölgyfa illusztrációja látható. A körbefutó
falon Jankovics Marcell, közel kétszáz, szatirikus
grafikája, az elmúlt száz év fontosabb történelmi
eseményeit mutatja be. A humorosnak tűnő képek,
dramatikus komolysággal állítanak emléket,
Magyarország tragikus megcsonkításának.
A kiállítást január 17.- én látogattuk meg, a nagy
létszámú közönségben közel negyvenen, az ARÉV
Baráti Kör Egyesületet képviselve.
Súlyos mondanivalójának, napokig a hatása alatt
voltam!
Kámán Béla
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Budapesti szakmai kirándulás
Ismét egy remek kirándulást szervezett az ARÉV Baráti
Kör Egyesület, ezúttal Budapestre 2019.április 24-én.
Három létesítmény látogatását terveztük, nevezetesen a
Puskás Ferenc Stadiont, a Nemzeti Táncszínházat és a
Gül Baba türbéjét.
Volt kollégánk, Sulák László, ex-ZÁÉV-esként
mindhárom projekt kivitelezésében részt vett, így nagy
lelkesedéssel és hozzáértéssel kalauzolta az ismét telibuszos csapatunkat.

A buszunk a szokásos időben és helyszínről, a
Kamarától indult, s a reggeli csúcsforgalmon átjutva
megérkeztünk az első létesítményhez, a Puskás Ferenc
Stadionhoz. Ott egy filmvetítéssel egybekötött
tájékoztatást kaptunk a felkészült kolleginától. A
tájékoztatóból megtudtunk, hogy az egykori
Népstadion,
korának
egyik
legkorszerűbb
sportlétesítménye volt. 2002-ben átkeresztelték és az
Aranycsapat világhírű labdarúgójáról, Puskás Ferencről
nevezték el. Az idő a Stadion felett is eljárt és döntés
született az újjáépítésről. A beruházó Nemzeti
Sportközpontok 2017 márciusában kötött szerződést a
Puskás Ferenc Stadion rekonstrukciójának tervezésére
és kivitelezésére egy négy fős konzorciummal,
amelynek tagjai a Magyar Építő Zrt, a ZÁÉV Zrt., a
WHB Kft. és az ÉPKAR. Zrt.

A Puskás Ferenc Stadion Közép-Európa legkorszerűbb
és egyben legnagyobb befogadóképességű -67.200 főarénájaként fogadja majd a látogatóit. Építése 2017-ben
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kezdődött meg és 2019 novemberében már át is adják a
sportszerető közönségnek. A 2020-as labdarúgó
Európa-bajnokság egy-egy csoportmérkőzésének és a
nyolcaddöntőnek is otthont ad majd az új Puskás Ferenc
Stadion.

Ezután utunk a Millenáris Parkban található, ez év
februárjában átadott, új Nemzeti Táncszínház
épületéhez vezetett.
A
legmodernebb
színháztechnikával
felszerelt,
különleges építészeti megoldásokat felvonultató
épületben két színházterem és kamaraterem várja a tánc
a nézőket. Látogatásunkkor az épületben ugyan még
folytak az „utómunkálatok”, de a színháztermekben már
folytak a próbák.
Az épület előcsarnoka a park látogatói számára is
nyitott közösségi tér, lehetővé téve, hogy a Millenáris
még inkább bekerüljön a fővárosi vérkeringésbe. A 4,6
milliárd forintos kulturális fejlesztés forrását a magyar
állam biztosította.
A februárban átadott új intézmény nemcsak a magyar
táncszakma számára jelent mérföldkövet, hanem
Budapest kulturális életében is kiemelt jelentőségű
beruházásnak tekinthető: modern befogadó otthona lesz
a teljes hazai és nemzetközi táncművészetnek.

A 6950 négyzetméteres új Nemzeti Táncszínházat a
Millenáris Park E épületében, a volt GANZ művek
egykori ipari épületéből alakították ki. Új
főhomlokzatot és előcsarnokot kapott, valamint
létrehozták a 368 főt befogadó nagytermet, a 120 fős
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kistermet, a két próbatermet, a kamaratermet, valamint a
hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségeket és öltözőket.
Elkészült még egy hangstúdió is, amely a
táncprodukciók művészi lehetőségeit bővíti, valamint az
új előcsarnokban szezontól függetlenül folyamatosan
nyitva tartó kávézó is az új közösségi teret szolgálja.
A napjaink legmodernebb technikai elvárásainak
megfelelő, kifejezetten táncelőadásokra tervezett épület
nagytermében speciális, 16x24 méteres színpadot
alakítottak ki. A nagyterem mobil nézőtérének
tervezésére egy magyar céget kértek fel..
A beruházás során mindvégig a legfontosabb cél az
volt, hogy a meglévő épületet a Nemzeti Táncszínház
speciális igényeinek megfelelően alakítsák és bővítsék
ki. A beruházás munkái 2014-ben kezdődtek. A
kivitelezést a ZÁÉV Építőipari Zrt.-Zala Elektro Kft.
konzorciuma végezte. A kivitelezők a munkaterületet
2017 januárjában vették át és 13 havi munka után 2018
februárjában átadták. A beruházás összköltsége 4.6
milliárd forint volt.
A Nemzeti Táncszínház korábbi helyén, a budai Várban
már 2001 óta szolgálta a magyar kultúrát. Legfontosabb
feladata a hazai táncművészet képviselete, valamint
menedzselése itthon és külföldön. Befogadó
színházként az intézmény közel negyven magyar,
professzionális társulattal dolgozik együtt. A néptáncon
át a klasszikus balettig, a társas tánctól a kortárs táncon
keresztül az interaktív gyermekelőadásokig, műfaji
sokszínűséggel kívánja fenntartani a táncszínházba járó
közönség érdeklődését. Évente közel 300 előadást
mutatnak be, hazai előadásaik éves nézőszáma
megközelíti a 100.000 főt.
(Forrás: Nemzeti
Táncszínház)
A sok látnivalótól és információtól elgyötörve utunkat a
pesti oldalon lévő étterembe folytattuk, ahol
elfogyasztottuk az ízletes ebédet.

Ezután utunk utolsó állomásához a Gül Baba Türbe és
környezetének
komplex
rekonstrukciójának
megtekintéséhez vezetett. A projekt építtetője e
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt, míg a kivitelezést a
ZÁÉV Zrt. végezte.
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Gül Baba türbéje egy a 16.században épült török
sírkápolna a budapesti Rózsadombon. 2016-tól az
épületet környezetével illetve az azt körülölelő Wagnervillával együtt teljesen felújították, és 2018-ban adták
át.

Gül Baba a Rózsák atyja, bektási dervis, azaz
harcos muszlim szerzetes volt, aki 1541-ben a
megszálló török sereggel érkezett Budára. A legenda
szerint a város elfoglalásának ünnepén, a dzsámivá
átalakított Nagyboldogasszony
templomban tartott
hálaadó istentiszteleten halt meg 1541. szeptember 2-án.

Tiszteletére díszes temetést rendeztek, amelyen maga I.
Szulejmán szultán is részt vett, sőt a legenda szerint
beállt a koporsóvivők közé is. A Gül Baba sírja fölé
emelt türbét 1543 és 1548 között építtette Mehmed
Jahjapasazáde, a 3. budai pasa. A hely azóta is
az iszlám vallásúak zarándokhelye, turisták rendszeres
úticélja. (forrás: Wikipédia)
A Gül Baba türbe az oszmán–török kultikus építészet
különleges értékű épülete, amely fontos szerepet tölt be
a két ország kulturális és történeti kapcsolataiban.
Ismét óriási élményekben volt részünk, ismét jó volt a
csapat.
Sok-sok köszönet a szervezőknek, Kígyóssy Lacinak és
a Sulák Lacinak.
Nagy János
a fotókat Galambos Ottó készítette
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A Közgyűlésről röviden
2019. április 25.-én tartotta egyesületünk ezévi
rendes közgyűlését.

Kiss Lajos elnök ismertette az egyesület 2018 évi
munkáját, gazdálkodási tevékenységét, a 2019.
évi munkaprogramot és a költségvetés tervezetét.
A közgyűlés a beszámolót és a 2018. évi
közhasznúsági jelentést elfogadta.

Majd Szendrői Péter elnök-helyettes egyenként
bemutatta a javasolt elnökségi tagokat és új
jelöltként bemutatkozott Ludvig István is.

A jelenlévők a javasolt személyeket egyhangúlag
elfogadták. A közgyűlés a megjelentek baráti
beszélgetésével zárult.
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Az ARÉV Baráti Kör Egyesület
elmúlt 15 éve

A fenti címmel tartott vetítettképes előadást
Galambos Ottó elnökségi tag a 2019. április 25.-i
közgyűlés szünetében.

Ezen cikkben az előadáson elhangzott föbb
adatokat és az elmúlt 15 év eseményeit
elevenítjük fel.
Ha vállalatunk az ARÉV még működne 2019.
május 1.-én lenne 70 éves, de 2003 év végén
jogutód nélkül felszámolásra került.
Még ebben az évben egykori vezérigazgatónk Kiss
József kezdeményezte az ARÉV Baráti Kör
egyesület megalakítását és 2003. október 21.-én
megtartottuk az alakuló közgyűlésünket is. A
2004 februárjában kiadott ÉPÍT K Hírlevél első
száma
tájékoztatást
adott
az
egyesület
alapszabályából és felsorolta az alapító és új
belépő tagokat is. Létszámunk az induló 224 főről
15 év alatt 404 főre emelkedett. 2004 február 20.ra szerveztük meg els
rendezvényünket,
amelynek keretében visszaemlékeztünk a vállalat
megalakulásáról. Kiss József, Borbély Béla, Gelei
Sebestyén, Harsányi Lászlóné, Marton Ferenc,
Pintér János, Rajnai László, Sas András, Sellei
Andor, Steiner János, Zólyomi József színes
előadásmódban sok-sok érdekességet mondtak el
a vállalat első éveiről.
Későbbi években az
előadások folytatódtak egy-egy 10 éves időszak
összefoglalásával
a
vállalat
történek
ismertetésével más-más előadók által. 2004-ben
egyesületünk belépett a Civil Szervezetek (CISZ)
tagjai sorába. A korábbi őszi nyugdíjas találkozók
a VIDEOTON étteremben ez év november 27.-én
már a Baráti Körrel együtt KÖZÖS TALÁLKOZÓként került meghírdetésre.
2005. március 1-t l az Önkormányzattól
megkaptuk Jancsár u. 11 sz. alatt levő 3-4
helyiséget és itt alakítottuk ki a még ma is fennálló
székhelyünket. 2005 május 28 -ra a Baráti Körünk
első alkalommal megszervezte az ÉPÍT K
NAPJA-t és azóta is minden évben megtartjuk ezt
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a napot. 2012-től a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara is színesítette rendezvényeivel,
szakmai programokkal. Az első szakmai
épületlátogatást 2005. október 5-én tartottuk,
amelynek során megnéztük a befejezés előtt álló
Vörösmarty Színház felújítását. A későbbi években
is a városban és annak környékén meglátogattuk
az épülő vagy már elkészült középületeket,
amelyeket egykori ARÉV-es, de még aktívan
dolgozó kollégáink mutattak be. A székhelyünk
területi terjedelme lehetőséget ad arra, hogy 15-20
fős klubdélutánokat szervezzünk, amelyeket 2005
óta rendszeresen tartunk.
2006. április 4-én az első szakmai kirándulás
keretében Budapesten a
Nemzeti
Színházat
és a Művészetek Palotáját tekintettük meg
szakmai idegenvezetők írányításával. Ezeket a
kirándulásokat rendszeressé tettük és tavasszal
valamint ősszel egy-egy napon más-más vidék
nevezetességeit ismerjük meg. 2007-ben a
vállalatunk által alapított
ARÉV Nyugdíjas és
Nagycsaládos
Alapítvány megszünt és ettől
kezdve a Baráti Kör vállalta fel a nyugdíjasainkkal
történő kapcsolat fenntartását. 2006 szeptember
14.-én a helyi kamarákkal közösen és az
önkormányzat támogatásával Építőipari Nívódíjat
alapítottunk. 2007 június 2-án. az első nívódíjakat
a következ öt létesítmény kapta. : Régió Háza,
Szélesszalag Hengermű, Gugásvölgyi u. 5 sz.
alatti lakóépület, Deák Ferenc kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképző Iskola, Budai u. 113
sz. alatti református templom
Egyesületünk az évek során számtalan közös
látogatást
szervezett
a
városban
tartott
kiemelkedő kiállításokra, amelyeken szinte
minden esetben szakértő tárlatvezetést is
biztosítottunk. Ezek közül az első 2007. november
9.-én „Szent Imre 1000 éve” kiállítás megtekintése
volt.

7.

egyesületünk
tevékenységét.
A
vállalatunk
alapításának 60 éves évfordulójára kiadtuk a „Volt
egyszer egy ARÉV” című könyvet, melynek
szerzői Kiss József és Galambos Ottó
összefoglalták a vállaltunk 54 éves működésének
történetét.
2010. szeptember 25.-én először vettünk részt a
Fehérvári Lecsófesztiválon, és azóta minden
évben lelkes kis csapatunk ott van a vidám
hangulatú rendezvényen.
2015. június 15.-én búcsúztunk egykori
vezérigazgatónktól és a Baráti Kör Egyesület
elnökétől Kiss Józseftől. Emlékét örökre
megörizzük és az egyesület fenntartását és
működését Kiss Lajos elnök írányításával
folytattuk.

2015 júliusában megemlékeztünk arról, hogy 50
évvel ezelőtt 1965-ben épült fel a város első
panelháza. A jubileumra emléktáblát helyezett el
a Deák ferenc utca 14-16 épületre Egyesületünk,
a Szent István Király Múzeum és Székesfehérvár
Önkormányzata.
2015. október 15.-én nyílt az "50 éve történt"
kiállítás a Megyeház u. kiállítótermében, amely
december 13.-ig tartott nyítva. Később a kiállított
anyag
bemutatásra
került
a
Jáky
szakkközépiskolában,
a
Fehérvári
Civil
Központban (volt Technika Háza) és a Vörösmarty
szakmunkásképzőben.
Kiss József gyermekei az ARÉV Baráti Kör
Egyesületben végzett munka elismeréseként Kiss
József emlékdíjat alapítottak. Az első átadására
2017. évben Építők Napján került sor.

2008-tól néhány éven keresztül részt vettünk
ARÉV-es
CIVIL
sátorban
a
Fehérvári
Vigasságokon, ahol rendszeresen bemutattuk az

Az "50 éve történt" kiállítás anyaga „Volt egyszer
egy ARÉV, volt egyszer egy kiállítás” könyv
alakjában is kiadásra került. Ennek bemutatójára
2019. február 28.-án került sor.
A fentiekben említett események egy része fotók
formájában is illusztrálásra került.
go
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Rövid hírek
•
•

•

•

•
•

•

•

Március 14-én hangulatos klubdélután volt
beszélgetéssel, játékkal.
Márciusban csoportos színházlátogatást két
alkalommal szerveztünk 6-án a Perelj Uram című
előadást, 21-én pedig 80 nap alatt a Föld körül című
darabot nézték meg a színházkedvelők.
Április 8-tól 13-ig Kákonyi Gabriella vezetésével egy
kisbusznyi társaság kirándult a tavaszi pompába
öltözött erdélyi Székelyföldre.
Április 17. Műemléki séta.
A Magyar Városkutató Intézet. a Műemléki Világnap
alkalmából városnéző sétát tartott. Téma a ’30-as évek
városfejlesztése Székesfehérváron. Csak ajánlani
tudom mindenkinek, hogy vegyen részt egy-egy sétán,
mert hiába élünk évtizedek óta Székesfehérváron,
mindig akad olyan újdonság, mely mellett naponta
elhaladunk és észre sem vesszük. Érdekes volt ez a
séta is és még lesz máskor is.
Április 24. Szakmai kirándulás Budapesten. Nagyon
kellemes napot töltöttek együtt a kirándulók.
Április 25. Közgyűlés. Az ARÉV Baráti Kör
Egyesület elnökségét újraválasztották a jelenlévő
tagok. Egy új taggal Ludvig Istvánnal kiegészült az
elnökség.
Április 25. Élvezetes előadásban volt részünk.
Galambos Ottó képes bemutatóval emlékeztetett
bennünket a Baráti Kör 15 évének tevékenységéről. Jó
volt visszaemlékezni, hogy mi mindent csináltunk ez
alatt a 15 év alatt, tömören megfogalmazva
tevékenyen telt el az idő.
Május 7. Európa Klubban könyvbemutatót tartott Kiss
Lajos.
Az alábbiakban idézem az Európa Klub közösségi
oldalán megjelent bejegyzését: „Kiss Lajos, az ARÉV
Baráti Kör elnöke volt ma vendégünk. Előadása a
2003-ban jogutód nélkül megszűnt ARÉV-ről, arról a
vállalatról szólt, amelyik több mint 21000 lakást
épített Székesfehérváron. A városban bárhol járunk, az
ő munkájukkal találkozhatunk. Lakótelepek, iskolák,
művelődési és egészségügyi intézmények egész sorát
építették az 54 éves működésük alatt.
2015-ben megnéztük a „Volt egyszer egy ARÉV” című
kiállítást a klubtagokkal, az előadás során bemutatott
könyv ennek a kiállításnak a nyomtatott változata. Jó
szívvel ajánlom a könyvet mindenkinek, akit érdekel a
modern Székesfehérvár kialakulása. Köszönjük az
előadást, a sok képet, információt!”

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, fontos a beszélgetés, ha az egy mosolyt fakaszt.
VZS
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Tájékoztató
A 15 éves ARÉV Baráti Kör Egyesület két könyvet
jelentetett meg fennállása óta.
Első a „Volt egyszer egy ARÉV”, második „Volt
egyszer egy ARÉV volt egyszer egy kiállítás”.
Mindkét könyv beszerezhető hétfői napokon 17-18 óra
között, a Baráti Kör irodájában Jancsár u. 11. szám
alatt. Minden rendezvényünkön – Építők Napja,
találkozó és klubdélutánok, stb. – lehetőség lesz a
könyvek hozzájutásához.
A Baráti Kör tagjai csakúgy, mint az első könyvet, a
most megjelent könyv egy példányát is ingyenesen
megkapják, feltéve, hogy az éves tagdíjat befizették és
nincs tagdíj elmaradásuk.
Nem tagok támogatás ellenében (1.500,-Ft/db)
juthatnak hozzá a könyvekhez.
A könyvekkel kapcsolatosan érdeklődni lehet:
Tombor Istvánné tel.: 30/749-8870
e-mail cím: arevbaratikor@gmail.com
Virág Zsuzsanna tel.: 20/435-2291
e-mail cím: zsuvirag@gamil.com

Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről
tudunk)
“A sors könyvében így volt megírva,
Nehéz tölgyet derékon törte az élet vihara”

Tagok:
Csóri István
Horváth János

Székesfehérvár
Székesfehérvár

Nyugdíjasok, volt ARÉV-es dolgozók:
Koncz Antal
Székesfehérvár
Várnagy Mihályné
Söréd
Emléküket meg rizzük!

Kiadja:

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: 507 példányban
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült
Kapják: Az egyesület tagjai, nyugdíjasai, támogatók,
szponzorok

