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MEGHÍVÓ

A pandémia, az országos rendeletek és folyamatos bizonytalanságok indokolják, hogy rendhagyó

ÉPÍTŐK NAP-ját

tervezzünk, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk!
Helye:
a Vörösmarty Iskola udvara,
Időpontja: 2021. szeptember 18. szombat
10 órától.
A program keretében kerül átadásra a Kiss
család által alapított 2020 évi Kiss József emlékdíj.

A rendezvény műsorát is rugalmasan szervezzük, de Sárdy
László és zenekara, valamint Gabrovits Pál szórakoztató
zenéje biztos, hangulatos előadás lesz.
A résztvevőket a szokásosan fortyogó bográcsok várják,
melyből ki-ki ízlése szerint választhat.
Most igazán fontos a találkozás lehetősége, melyre ez a nap
remek lehetőséget biztosít.
Kérjük, látogassanak ki barátaikkal, rokonaikkal, unokáikkal ismerőseikkel, és töltsünk el együtt egy kellemes szeptemberi napot.
Amennyiben a vírushelyzet indokolja és országos rendelet tiltani fogja a csoportos rendezvényeket, úgy sajnálattal a rendezvényt lemondjuk.
ARÉV Baráti Kör Egyesület

Megjelenik alkalmanként

MEGHÍVÓ

Az ARÉV Baráti Kör Egyesület a szokásokhoz hűen az egyesület tagjai
és a volt vállalat nyugdíjasai részére

KÖZÖS TALÁLKOZÓt
szervez.

A találkozó helye: VIDEOTON ÉTTEREM

Időpontja: 2021. október 16.
szombat 11.00 óra
A zenét Gabrovits Pál szolgáltatja.

Kérjük fogadja el meghívásunkat, és részvételével tisztelje
meg a találkozót és résztvevőit.
A találkozón az aktuális járványügyi helyzetben kibocsátott rendelkezéseknek megfelelően szíveskedjen
megjelenni.
Amennyiben a vírushelyzet indokolja és országos rendelet tiltani fogja a csoportos rendezvényeket, úgy sajnálattal a rendezvényt lemondjuk.
Kiss Lajos
az ARÉV Baráti Kör Egyesület elnöke

Figyelem!
2021. szeptember 30. (csütörtök)-re tervezett kirándulás Csorna - Hanság

Győr-Moson-Sopron megyei kisvárosba és a Fertő-Hanság Nemzeti Park hansági részébe látogatunk el.
Csorna: Délelőtt vezetéssel felkeressük az építészetileg példaszerűen felújított prépostsági templomot
és a premontrei apátságot: apáti lakosztályok, könyvtár, ajándék-és kegytárgy bolt. A kávézóban olasz kávé kóstolható.
Éttermi ebéd Húsleves finommetélttel, Rántott csirkemell burgonya, káposztasaláta, sütemény.
Öntésmajor: a látogatóközpont interaktív kiállítása megismertet bennünket a Hanság élővilágával.
Busszal közelítjük meg a terepet, majd természetőr vezetőnkkel Hanyi Istók nyomában sétálunk égeres erdő, nyugalmat
árasztó lápi rét mentén, újra elárasztott vizes élőhelyen.
Részvételi díj: 6550.-Ft
Találkozás: a Kereskedelmi és Iparkamara Hosszúsétatéri épületénél 8.15-kor, indulás 8.30 órakor, érk: kb. 19 óra.
Túravezető: Kígyóssy László, Jelentkezés:06307498870 Tombor Istvánné
Amennyiben a vírushelyzet indokolja és országos rendelet tiltani fogja a csoportos rendezvényeket, úgy sajnálattal a
rendezvényt lemondjuk.
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Reptéri látogatás

2020 május hónapra tervezett egy érdekes kirándulást az
ARÉV Baráti Kör Egyesület tagja Budai László és Nagy
Kálmánné Kata (Vörösmarty Természetjáró Szövetség
vezetője), melyet mindenki nagy érdeklődéssel várt
A cél: a Ferihegyi -, illetve ma már, a Liszt Ferenc Repülőtér.
Sajnos, a kirándulás elmaradt a köztudott vírus kitörése és
elterjedése miatt.
De! Azon a véleményen voltak a szervezők és a jelentkezők,
egyetértésben a reptéri illetékesekkel, hogy amint lehet,
pótlásra kerül a kirándulás.
Ez meg is valósult!
Augusztusban. (2020)
Mivel olyan sokak érdeklődését felkeltette ez a kirándulás,
hogy három csoport is indult felfedezni (különböző napokon)
a múlt emlékeinek érdekes mivoltát és a ma csodáit.
Igen! Mert a repülés, és ami ezzel kapcsolatos, az, csoda!
Mióta az Ember rácsodálkozott a madarak természetadta
tudományára, azóta foglalkoztatta a gondolat, hogyan tudná
ezt Ő is elsajátítani, illetve, miként lehetne gyönyörködni a
fentről is látható világban.
Természetesen, nem volt egyszerű feladat, de mindig vannak
olyanok, akik nem ismernek lehetetlent! Tisztelgünk
eltökéltségük, akaratuk, kitartásuk, okosságuk előtt!
Az idő előrehaladtával pedig egyre modernebbekké válnak a
gépek, az eszközök. Ehhez tartozik a Múlt, hogy értékelni
tudjuk a Jelent, és figyelemmel tekinthessünk a Jövő felé!
A nyár utolsó és őrült melegnek beharangozott hétvégéjén
(szombaton) kezdetét vette a mi csoportunk részére a jónak
ígérkező reptéri kirándulás.
Maszkos emberek mindenütt, ameddig a szem ellát, mintha
egy óriási maszkabál lenne az egész világ … csak nem olyan
szórakoztató és vidám!
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repülőgép átadóünnepségén. Itt jelentették be a repülőtéri
skanzen” megalapítását.
A Ferihegyi Repülőgép Emlékpark 1991-ben nyílt meg a 311.
futópálya síkja és a 2B terminál közötti részen.
Üzemeltetőváltás és hosszú évek múltán 2014.június 19.-től a
Légiközlekedési Kulturális Központ Közhasznú Nonprofit
Kft vezetése alatt a múzeum Aeropark néven üzemel, és
2017.március 23.-tól átköltözött a jelenlegi helyére, a
ferihegyi felüljáró és a 4-es út szomszédságába.

Megtekinthettük a használt repülőgépeket (személyszállító,
elsősegély,
helikopter),
berendezésüket,
technikai
felszereltségüket, és láthatóak még a velük összefüggésben
lévő és szükséges eszközöket, s egyebeket, melyek
elavultságuk (vagy más) okán múzeumi tárgyak lettek, mint a
nagymadarak mellett a rendőr – és tűzoltóautók is, amik
szintén a kiállítás tárgyát képezték.
Érdekes volt látni, milyen egyszerűnek (!) mondhatóak a régi
típusú gépek, s a bennük lévő, a működésükhöz használatos
felszerelés és berendezés. Azt is tapasztalhattuk, ahogy
egyiket is, másikat is megnéztük, hogy milyen óriási
fejlődésen ment keresztül a repülés … és egyre inkább! Ezzel
együtt láthattuk, mikor a pilótafülkében elhelyezkedhettünk,
hogy mennyire bonyolult technika … és a manapság
használatos gépeket pedig még nem is láthatjuk ilyen
behatóan, amik egyre bonyolultabbak, ahogy fejlődik minden.
Az a rengeteg gomb, meg kapcsoló, és az a sok
„gőzömsincsmirevaló” … elképesztő látnivaló!
Ezt mind felfogni, megtanulni, egy életre megjegyezni
kalapot kell előttük emelni!
Ennek apropóján van egy lehetőség, hogy kipróbáljuk, milyen
érzés gépet vezetni. No, persze csak egy szimulátorban!
Mi is megtettük, és mondhatom, óriási élményt volt!
Ezáltal belekóstolhattunk a pilóták munkájába, és
megállapítást nyert (amit valamennyire mindenki tud), hogy
nagyon összetett, bonyolult feladatot kell megoldaniuk, mely
hatalmas összpontosítást, figyelmet, fegyelmet és óriási
tudást igényel … hiszen életek (egyszerre, akár többszáz is)
múlnak rajtuk!

A korai kelés ellenére vidám hangulat volt a felnőttek és
gyerekek között.
A járatos busz elvitt minket az AEROPARK-ba, ahol
megtekintettük a REPÜLÉS: MÚLT és JELEN elnevezésű
kiállítást.
Az Aeropark története
1988.február 23.-án indult, a szovjet hadsereg Déli
Hadseregcsoportjától kiállítási célokra kapott Il-14T

Nagy a felelősség a tűzoltókon is! Az idővel is felveszik a
harcot, mikor az esetleg előforduló tűznél meg kell menteni a
gépen lévők életét.
A „Rézi(!)”nagyon begyújtotta a „kemencét”, és ontotta a
meleget! Mit meleget!? Hőséget! Sivatagit!
De … azért bírtuk, mert megbújhattunk egy-egy gépmadár
árnyékában. Fura érzés volt, de egyben nagyon érdekes is,
ilyen közelségből látni ezeket a hatalmas „madarakat”!

2021. augusztus

ÉPÍTŐK Hírlevél

3.

Miközben szomjunkat oltottuk, s éhünket csillapítottuk,
felkészültünk a következő, a kirándulásunk még nagyobb
érdekességet ígérő részére … a Reptér megtekintésére.
Mire egy picit pihentünk és már nem korgott a pocakunk,
megérkezett a buszunk. Egy kis kalamajkás személyi
ellenőrzés után „felpattantunk rá” és „átporoszkált” velünk a
repülőtér eszméletlenül nagy területére, ahol kb. 3 órán
keresztül „csatangoltunk” körbe-karikába.
Előtte azonban, mintha mi is gépre szállnánk, a biztonsági
előírásoknak megfelelően megtörtént a beléptetés.
(Természetesen egy különálló épületben volt, ahová a
látogatókat engedik be, mint bennünket!)
Majd megindult a reptéri körjárat.
Közelről
megszemlélhettük
a
mostani,
különböző
légitársaságok jelenlegi kisebb és nagyobb járatos gépeit,
láthattuk használaton kívülit, esetleg javításra szorulót vagy
romos állapotút, az itt parkoló magángépeket, s azok
hangárjait.
Közben figyelhettük a külső területen lévő kiszolgáló
személyzet munkáját is, ahogy serényen, fegyelmezetten
teszik a dolgukat. Ezen kívül, természetesen mások is vannak,
akik viszont számunkra nem láthatóak (soha sem), de
ugyanúgy fontos munkát végeznek.
Ilyen például, többek között, az irányítótorony! Enélkül
elképzelhetetlen a repülőforgalom!
Megtudtuk, ez is fejlődik, változik, átalakul, ahogy a világ
alakulása megköveteli, ezért nem használják már az
1.terminál két tornyát. Megtudtuk azt is, miért kettő és nem
csak egy!
Azért, mert egy repülőt formál az épületegyüttes, de amit
csak madártávlatból lehet igazán jól látni. Az irányítótornyok
megtekintése, az ottani munkák megismerése szintén élményt
jelentene mindenki számára.

Megnézhettük a központi tűzoltószertárt is, ahol a modern
idők fantasztikus felszereltségű csoda-tűzoltóautói parkolnak
bevetésre várva, melyek szinte nem is hasonlítanak a
régiségek kiállításán látotthoz, vagy az egyébként
ismertekhez.

Örömünkre szolgált és hatalmas élményt jelentett számunkra,
hogy nagy közelségből láthattunk egy leszálló repülőt – a
fejünk felett ereszkedett le –, és tapasztalhattuk, hogy a vakító
napsütés mellett is hatalmas erejűek a leszállást segítő,
irányító fények.
Láttunk, miként készítik elő felszálláshoz a gépet, hozzák
irányba, majd gurul … és a torony engedélye után az
„orrunk” előtt indult a nagy kékségbe, a felhők felé és fölé, el,
a madarak világába. Hiszen az … egy madár … gépmadár!
Fantasztikus látvány!
Rajta ülni? Más!
Izgalmasabb, csodás!
Elképedtünk azon az óriási területen ami ehhez a fontos és
csodálatos munkához szükségeltetik. És észre sem vettük,
hogy milyen nagy szintkülönbség van az egyik végétől a
másikig. Csak ámultunk, mikor megtudtuk.
A világ fejlődésével együtt –a lehetőségeknek megfelelően–
itt is modernizálások vannak és lesznek.

Az összehangolt, fegyelmezett emberek munkájának
gyümölcseként válik lehetővé a lég meghódítása, szárnyalás a
madarak világában!
Mindenkinek ajánlani tudom, hogy tekintse meg ezen
látnivalókat, és ha tud (no meg, ha mer!), „szárnyaljon”, mert
felemelő érzés!
Sok érdekességet láthattunk, tudhattunk meg, ami
máskülönben nem volna lehetséges, ezért köszönetet
mondunk a szervezőknek a résztvevők nevében:
Törzsök Tiborné, Steiner Györgyi
(volt Anyagosztályos dolgozó, Központi telep)
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Esztergom-Pilisszentlélek (Pajkaszeg)

2021 júliusára meghirdetett /szervező:Budai László/ kirándulásra annyian
jelentkeztek, hogy három csoport indult néhány nap különbséggel. Én
ARÉV-es feleségként vettem részt a kiránduláson, ahol egy kicsit sem
éreztem magam kívülállónak egyik napon sem, mert nagyon kedves,
barátságos emberekkel tölthettem a napot.
A fehérvári buszpályaudvarról indultunk menetrendszerinti busszal
Esztergomba.
Esztergom ősi város, az ország legnagyobb Bazilikájával, rengeteg
látnivalóval.
Történetéről már egy korábbi kirándulás keretében írtunk újságunk
hasábjain, ezért most inkább Pilisszentlélek-et mutatjuk be.. (Szerk.)
Esztergomban lehetőségünk volt egy nagyon kellemes kisvonatozásra, ami
azon túl, hogy útja során a város régi nevezetes épületeit és a város
történelmét bemutatta a Mária-Valéria hídon átment a Duna túlpartján lévő
Szlovák kisvárosba Párkányba. A hídról csodás rálátás volt a Bazilikára.
Esztergomi városnézés után újra buszra ültünk és elutaztunk Pilisszentlélekre (Pajkaszeg).
Ez a kb. 320 lelket számláló kicsi falu már az őskorban is lakott hely volt.
IV. Béla 1263-ban „Benedek völgye” nevű erdős völgyet a pálosoknak
ajándékozta, hogy monostorrá alakítsák az Árpádházi királyok
vadászkastélyát, amellyel IV. László uralkodása alatt 1287-ben készültek el.
Az itt létesült kolostor szolgálatára a birtokra parasztokat telepítettek, így
alakult ki a patak mentén a falu. A 15. században a helység pilis
vármegyéhez tartozott. A török világban 1541-43 táján elpusztult,
elnéptelenedett. 18.század elején a pesti pálosok birtokába került, akik
tótokat telepítettek ide a Felvidékről, Nyitra környékéről. Ekkor a település
üveghutájáról volt ismert. Plébániája 1810-ben alakult, temploma 1857-ből
való. Ezt a templomot 2020-ban újították fel.
Pilisszentlélek Esztergom belvárosától 9 km-re fekszik a Duna-Ipoly
Nemzeti Park területén Pest megye határán. A település házai egy völgyben
helyezkednek el, amit minden irányból erdő vesz körül.
Ennek a kis falunak igazi ismertséget „A mi kis falunk” c. sikeres sorozat
hozott. Szinte zarándokhellyé vált a falu. Sok ember keresi fel csak azért,
hogy a filmben látható házakat megnézzék, fotózkodjanak előtte. Mi is ezt
tettük. Meglátogattuk a „Teca kocsmája” vendéglátóegységet is, hogy itt a
nagy meleg és az út fáradalmait egy pohár hideg sörrel enyhítsük. A falu
templomát is meglátogattuk. Nagyon szép lett a felújítás után. Ezután
végigsétáltunk a falun, hogy megnézzük az ikonikus házakat. Majd buszra
szálltunk és elindultunk hazafelé.
Nagyon kellemes napot töltöttünk együtt.
Bízom benne, hogy lesz még alkalmunk ilyen jó kiránduláson részt venni.

Budai Lászlóné Margit
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Kirándultunk Dégre (2020 október)

A kastélyt övező park tavának szigetén álló, hollandi ház nevű különleges
épületet 1891-ben, egy korábbi épület helyén emelték Festetics Pál idején.
A vörös téglás, németalföldi stílusban épült ház igazi kuriózum hazánkban.
Földszintes része tehénistállóként szolgált, emeletes részében pedig a
tüdőbeteg gróf
Festetics Andorné gróf Pejacsevich Lenke számára
berendezett lakosztály kapott helyet, mivel az istálló ammónia tartalmú
levegőjét és a frissen fejt tejet
gyógyító hatásúnak tartották. A szigetet eredetileg dróton áthúzható
csónakon lehetett csak megközelíteni a kastély felől, ma egy fahídon
átsétálva közelíthető meg.
Kirándulásunk utolsó állomása Lajoskomárom volt ahol egy fagyizás erejéig
álltunk meg.
Lajoskomárom hazánk egyik legfiatalabb községe.
A 18. szd végén még egy hatalmas, sűrűn benőtt erdő terült itt el, a területet
az enyingi székhelyű Batthyány család birtokolta, akinek Mezőkomáromban
is voltak birtokai. Lajoskomáromot azzal a szándékkal hozták létre, hogy
viszonylag hatalmas átmérőjű földjeiket gazdaságosabban meg tudják
műveltetni a jobbágyaikkal.
Ezért herceg Batthyány Lajos egy országos körlevelet tett közzé, jófajta
kedvezményeket ígérve az ide letelepülni szándékozóknak. A földesurat
szolgáló betelepülők 1802-ben kezdték benépesíteni a kijelölt területeket;
ezért a fentiek szerint telepített község a Lajoskomárom nevet kapta.
Az ozorai úttól nyugatra elterülő földterület már nem Lajos hűbérúré, hanem
testvére Fülöp tulajdona volt, ezért ez a terület a Fülöp-hegy nevet kapta. Ide
szőlőt telepítettek, amely mind a mai napig művelés alatt áll, sőt kellemes
kikapcsolódást nyújt a pincesori séta az ide látogatóknak. A borkostólás
közkívántra most elmaradt, de nagyon kellemes napot töltöttünk együtt.
Köszönjük mindazoknak akik ezt számunkra megszervezték és lehetővé
tették.

Vauverné Móder Katalin

Halottaink az elmúlt hónapokban
(akikről tudunk):

„Édes barátaim, olyan ez épen,
mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak őrája gondolt,
mi meg mesélni kezdtünk róla: "Hol volt...",
majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt
s mi ezt meséljük róla sírva: "Nem volt..."
(Kosztolányi)

Tagok:
Borbély István (asztalos), Dobos József (lakatos),
Kemsei Elemérné, Marton Kálmánné, Szakonyi Ferenc,
Tausz László, Tóth Imre (Dzsimi)
Volt ARÉV-es dolgozók:
Bogdán Zoltán , Csizmadia Ervin Róbert, Földi József
Újszilvás, Holka Mihály, Horváth István Sárosd,
Kalapos György, Kálmán Józsefné, Korka József, László
István, Lévainé dr. Szijártó Mariann (ügyvéd), Piszkor
László, Tolonics Györgyné Sárkeresztes, Tyukász Alajos,
Varga Károly, Varga Miklós
Emléküket megőrizzük!

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: 487 példányban
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült.
Kapják: Az egyesület tagjai, nyugdíjasai, támogatók,
szponzorok.
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Beszámoló
az ARÉV Baráti Kör Egyesület 2020. évi
tevékenységéről
Egyesületünk 2003 decemberében alakult, 2004-ben közhasznú
minősítést kapott, amely 2014 június 1-től megerősítésre került.
2020.évben a tervezett program szerint dolgoztunk.
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.
Székhelyünk 2005. óta a Jancsár u. 11. alatti 45 m2-es földszinti helyiség,
amelyet kezdetben térítésmentesen, 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 itt
zajlanak a klubrendezvények. Egy szobát foglal el az ARÉV múltjával
kapcsolatos összegyűjtött archív anyag, amelynek folyamatosan zajlik a
feldolgozása. Szándékunk, hogy ezeket folyamatosan bemutassuk és
megfelelő időben és módon átadjuk majd a múzeumnak.
Éves közgyűlésünket 2020. szeptember 10.-én tartottuk, ahol mind a
2019. évi beszámoló és közhasznúsági jelentés, mind a 2020. évi
munkaprogram elfogadásra került.
A 2019. évről szóló közhasznúsági jelentésünket Hírlevélben tettük
közzé.
Sajnos a covid járvány miatt az ARBAR történetének eddigi
legszélsőségesebb évét zártuk. A rendezvények tekintetében a
„legkevésbé mozgalmas”, a körülményeket és feltételeket tekintve a
„legmozgalmasabb” évet hagyjuk magunk mögött.
Az évet a megszokott lendülettel kezdtük. Januártól március 5-ig még 10
kisebb-nagyobb rendezvény volt, aminek döntő részét mi szerveztük,
illetve mozgósítottunk más programokra.
Terveztük a 2020. év feladatait. Ezeket az elnökség megtárgyalta és a
márciusi hírlevelünkben a 2019-es zárszámadással közzé is tettük,
kitűztük április 2.-ára a közgyűlést, ahol ennek elfogadását terveztük. De
jött a vírus!
A koronavírus miatt az elképzeléseinket módosítani kellett. Az elnökség
online folyamatosan kapcsolatot tartott és minden döntést közös akarattal
hoztunk meg.
Folyamatosan követtük a szabályok változását, sajnos ezek
következtében az eltervezett és megszokott nagyobb rendezvényeinket
kellett lemondani.
Így estek a járvány „áldozatául”:












Hírlevél

on-line

az áprilisra tervezett közgyűlés,
az „Építők napja”,
az építőipari szakmai nap,
a „Kiss József” emlékdíj átadása,
a tavaszi kirándulás,
a lecsó fesztivál,
az év végi baráti találkozó.
több, tervezett klubprogram
Amit megtettünk
bevezetőben említett I. negyedévi rendezvényeket megtartottuk,
az elmaradt közgyűlést ősszel, szűkített keretek között
megtartottuk és elfogadásra került a 2019. évi zárszámadás és a






Megjelenik alkalmanként

2020. évi terv,
vetítettképes beszámoló a közgyűlés szünetében Finnországról
Szűcs Mária előadásában,
erősítettük az online kapcsolattartást, email-en, közösségi
oldalainkon,
hírt adtunk az eseményekről és erősödött az információcsere kis
csoportok és személyek között is,
Web lapunkra feltöltöttük az összes hírlevelünket, így lehetőség
van arra, hogy otthon mindenki kényelmesen barangolhat a
baráti kör eseményei között.

Szomorú események is történtek. Sajnos néhány baráttól, volt
munkatárstól, ismerőstől el kellett búcsúznunk az év során. Emléküket
megőrizzük.
Építős fegyelmezettséggel viseltük a korlátozásokat. Tudjuk, hogy saját
érdekünkben történik
Létszámunk: 2020. december 31-én 397 fő, az év során új tag 3 fő,
elhalálozás miatt törölve 18 fő.

Beszámoló
az ARÉV Baráti Kör Egyesület
2020. évi gazdálkodásáról
2020. évi gazdálkodási adataink
Bevételek

Közhasznú tevékenység bevétele
Támogatás magánszemélyektől
Rendelkezés SZJA 1%-ról
Tagdíjbevétel
Bankkamat
Bevételek összesen:

50.000,-Ft
296.100,-Ft
222.335,-Ft
147.000,-Ft
0,-Ft
715.435,-Ft

Kiadások

I. Működési költségek

Víz, villany, szennyvíz
Távhőszolgáltatás
Irodaszer, dekorációs anyagok
Bérleti és fenntartási díjak
Karbantartás, közös ktg.
Egyéb működési ktg.
Bankköltség

12.373,-Ft
81.110,-Ft
11.554,-Ft
123.444,-Ft
95.500,-Ft
22.860,-Ft
57.303,-Ft

Működési kiadások összesen:

404.144,-Ft

II. Közcélú tevékenység költségei
Közcélú tev. bérleti, reklám díjai
Postaköltség
Telefon, internet
Fénymásolási, nyomdai ktg.
Rendezvények költségei
Közcélú kiadások összesen:
Kiadások összesen
Értékcsökkenési leírás:

26.286,-Ft
163.553,-Ft
37.559,-Ft
61.548,-Ft
2.388,-Ft
291.334,-Ft
695.478,-Ft
50.000,-Ft

ÉPÍTŐK
XVIII. évfolyam 1. szám 2021. május

on-line

Hírlevél

ARÉV Baráti Kör Egyesület Kiadványa

Takarékos költséggazdálkodásunk mellett ebben az évben sem
sikerült pályázati forráshoz jutnunk, így összességében a 2020.
évet -30 ezer Ft negatív eredménnyel zártuk. Folyamatosan
figyeljük a civil szervezetekre vonatkozó pályázatokat, és amint a
mi céljainknak, tevékenységünknek megfelelő kiírás jelenik meg,
arra be fogjuk adni pályázatunkat.
…………….
A 2020. rendelkező évben 39 fő szja 1% felajánlása érkezett
hozzánk mintegy 222 ezer Ft összegben. Változatlanul az a
feladatunk, hogy felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy
továbbra is figyeljenek a rendelkező nyilatkozatuk kitöltésére,
juttassák el hozzánk a támogatásukat. Ezúton kérjük tagjaink
segítségét a következő évi 1% megszerzéséhez is!
Kérjük nyugdíjas tagtársainkat, hogy az szja 1%-ának
megszerzéséhez a mi adószámunkat ajánlják a még aktív,
munkahelyen dolgozó családtagjaik, régi munkatársaik
figyelmébe!
Ismét örömmel tapasztalhattuk és mindenkinek köszönjük, akik
nemcsak az évi 1.000,-Ft tagdíjat, hanem azt meghaladó összeget
fizettek be támogatásként egyesületünk részére.

2021. évi költségvetés tervezet
Bevételek

eFt

Alaptevékenység bevétele
Támogatás önkormányzattól
Támogatás gazdasági szervezetektől
Tagdíjbevétel
Támogatás magánszemélyektől
Rendelkezés SZJA 1%-ról
Bankkamat

50
100
50
250
250
200
0

Bevételek összesen:

900

Kiadások

Megjelenik alkalmanként

Nyomdaköltség, kiadványok, egyéb

90

Közcélú kiadások összesen:

400

Kiadások összesen:
Értékcsökkenési leírás:

820
50

Mérleg szerinti eredmény (tervezett):

30

2021. évi munkaprogram
Sajnos 2021 évre sem térhetünk vissza a megszokott életünkhöz.
Reménykedünk abban, hogy a második félévben kedvezőbb lesz a
helyzet találkozásra és rendezvények tartására.
- Nem mondunk le a kiscsoportos találkozások lehetőségéről,
reméljük,hogy erre hamarosan sor kerülhet.
Az 1-2 személy jelenlétét igénylő tevékenységeket folytatjuk
– Folyamatos feldolgozása zajlik az archívum anyagának.
Dokumentumok, fényképek, filmek digitális formában történő
rögzítését végezzük.
- Célunk egy áttekinthető, rendszerezett adatállomány
létrehozása, amelyből tagjainknak és a város közönségének
folyamatosan bemutatható anyag állítható össze a vállalat
életéről, a városépítésben végzett tevékenységéről.
- 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, sport létesítmények beazonosítása,
térképen történő rögzítése.
Digitális térképrészletek feldolgozása (32 db)
- A digitalizált anyagok nagy kapacitású adattárolóra való
rögzítése, rendszerezése
- Részt veszünk egy Székesfehérvárról készülő helytörténeti
kiadvány építőiparról szóló részének megírásában.
- A városban rendezésre kerülő és a szabályok szerint
látogatható rendezvényekre mozgósítunk a közösségi médián és
telefonon.
A programok pontos időpontja illetve interneten, weblapunkon
jelenik meg.

I. Működési költségek
Víz, villany, szennyvíz
Távhőszolgáltatás
Irodaszer, dekorációs anyagok
Bérleti és fenntartási díjak
Karbantartás, közös ktg.
Egyéb működési ktg.
Bankköltség

10
90
20
130
100
10
60

Működési kiadások összesen:

420

II. Közcélú tevékenység költségei
Irodaszer, dekorációs anyagok
Postaköltség
Rendezvények költségei

10
100
200

Figyelemmel vagyunk a rendezvények helyének megválasztásánál
arra, hogy egyrészt könnyen elérhető legyen, másrészt hogy
lehetőleg ne változtassunk, így mindenki megszokhatta azt.
Reméljük idén már sorra kerülhet a nyugdíjas találkozó
ugyanazon a földszinti helyiségben, 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

