ÉPÍTŐK

Hírlevél

ARÉV Baráti Kör Egyesület Kiadványa
XVIII. évfolyam 2. szám (79) 2022. március
Megjelenik alkalmanként

MEGHÍVÓ
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület
2022. évi rendes közgyűlésére.
Közgyűlés helye és ideje:
FMKIK Hosszúsétatér 4-6.
2020. április 7-én csütörtökön 14.00 óra
Napirend
-

Közgyűlés megnyitása
Napirend ismertetése
Beszámoló az egyesület 2021 évi munkájáról
2021. évi közhasznúsági jelentés
(írásos anyag e Hírlevélben közzétéve)
2022 .évi munkaprogram és költségvetés
tervezet elfogadása (írásos anyag e Hírlevélben is közzétéve)
Egyebek
Figyelemfelhívás!
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a
+1 fő jelen van. Amennyiben a határozatképesség
nincs meg, úgy április 7-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 az Érdekességek Európában c.
vetítettképes előadásra Galambos Ottó képeslapgyűjtő gyűjteményéből
2022. április 7-i közgyűlés szabadidejében 14.00
órakor tartandó rendezvényre.
(Székesfehérvár. Hosszúsétatér 4-6.)

Támogatóink 2021. évben
- Székesfehérvár MJV Önkormányzat
- Építési Vállalkozók Országos Szövetsége
- Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Köszönjük minden tagunknak, aki a meghatározott
1.000,-Ft tagdíj feletti összeget fizetett.
- 2021-ben az SZJA 1 % felajánlásáról 38 fő
rendelkezett egyesületünk javára, ennek összege
314 eFt volt.
Támogatásukat ezúton is köszönjük, és kérjük,
lehetőségükhöz mérten tegyék ezt 2022 évben is.
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Beszámoló
az ARÉV Baráti Kör Egyesület 2021. évi
tevékenységéről

Egyesületünk 2003 decemberében alakult, 2004-ben
közhasznú minősítést kapott, amely 2014 június 1-től
megerősítésre került.
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 térítés mentesen,
2016-tól a városi önkormányzat piaci bérleti díj
ellenében adott át nekünk és a bérleti szerződést újabb
öt évre meghosszabbította. 2021 -ismét megkaptuk a
bérleti jogot öt évre, de évenként meg kell újítani. 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,
illetve a levéltárnak.
Sajnos a covid járvány 2021-ben is korlátozta
lehetőségeinket
A 2020 év zárását 2021 év tervét on-line formában
készítettük elő szavaztuk meg és tettük közzé. Online
Hírlevelünket e-mailben továbbítottuk, honlapunkon és
a facebookon az ARÉV-es Ismerősök csoportban is
közzétettük
A beszámolót a szabályoknak megfelelően leadtuk,
amely a 2020. év teljesítéséről és a 2021. év tervéről
szólt.
Folyamatosan követtük a szabályok alakulását, ezekhez
alkalmazkodtunk. Az első félévben mellőztünk minden
személyes találkozást jelentő. rendezvényt, de június
elejétől már folyamatosak voltak a kis létszámú
találkozók.
Lélegzetvételnyi szabadságot jelentett, hogy szept 18.án megtartottuk az Építők napját, átadásra került a „Kiss
József emlékdíj”, és 30.-án sor került a megszokott őszi
kirándulásra is.
Azonban ismét elmaradt:

•
•
•
•

a közgyűlés, (on-line teljesítettük)
a lecsó fesztivál,
a tavaszi kirándulás,
az év végi baráti találkozó.
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Amit megtettünk:
erősítettük az online kapcsolattartást, email-en,
közösségi oldalainkon,
hírt adtunk az eseményekről és erősödött az
információ csere 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.
Felsorolásszerűen az események –a szervezők nevének
megemlítésével
köszönetünket
is
kifejezzük
munkájukért.
Saját rendezvényeink

Június 3. kiscsoportos találkozó Nagy Istvánéknál 7 fő
Július 13, 14, és 20-án kirándulás Budai házaspár szervezésében
Pajkaszegre, vagyis Pilisszentlélekre. A három kiránduláson (10-15-20fő) 45
fő vett részt
Augusztus 18. és 31. Jásd kirándulás Budaiékkal és Nagyné Lukács Valival
4, és 26 fő
Szeptember 10. Budapest – Szentendre kirándulás Budaiékkal 38 fő
Szeptember 18. Építők Napja
Szeptember 30. Csorna-Hanság buszos kirándulás (Kigyóssy László –
Tombor Istvánné szervezésében) 50 fő
Október 26. Sóstói séta Kákonyi Gabi-Virág Zsuzsa szervezésében 15 fő
November 5. Séta a Gaja völgyben Horváth Tibor vezetésével 10 fő
November 8. Séta a Gaja völgyben séta Budai házaspár vezetésével 15 fő
November 25. Zwack Unikum Múzeum látogatás Budapest 25 fő
December 2. LIAPOR Készház szakmai program Dr. Kovácsné Járosi
Zsuzsanna szervezésében 10 fő
December 16. Karácsonyi klubdélután 23 fő
December 21.Liapor készház szakma program II.

Külső programok (amelyekhez az információt biztosítottuk)
Június 6. Hungarikum Együttes koncertje (Enyém vagy címmel Öreghegyi
templomban) 8 fő
Június 10. Csitáry-Hock Tamás könyv bemutatója Lélekoltás 6 fő
Augusztus 25. Öreghegyi séta Váczi Márkkal 12 fő
Augusztus 30. „Aranyember” díj átadó 3 fő
Szeptember 21. Katona Portrék c. könyv bemutató ünnepség 4 fő
Szeptember 22.Váczi Márk előadása 10 fő
Szeptember 29.Váczi Márk előadása 12 fő
Október 6. Váczi Márk előadása 10 fő
Október 13. A hely ahol élünk Váczi Márk előadása15 fő
Október 20. Csitáry Hock Tamás estje 2 fő
Október 20. Gárdonyi G. Müv. Ház Váczi Márk beszélgetése Kő kövön c.
könyv írónőjével Schmöltz Margittal 8 fő
Október 21. Tarsoly Egyesület előadás 2 fő
Október 24. Cipő kiállítás 12 fő
Október 27. Gárdonyi Műv.Ház Zsohár Melinda Maroshegyi mozaik című
könyvét bemutatta Váczi Márk 6 fő
November 3. Gárdonyi G. Műv. Ház Demeter Zsófiával beszélgetett Váczi
Márk 10 fő
November 15. Színház Pillangók c. balett 12 fő
November 16. Kiscsoportos találkozó 5 fő
November 20. Civil Központ Pindroch Csaba Segítség megnősültem c.
egyszemélyes darabját 25-en néztük meg.
November 23. Európa Klub 3 fő
December 16. Hungarikum Együttes Karácsonyi koncertje 10 fő
Szomorú események is történtek. Sajnos néhány baráttól, volt
munkamunkatárstól ismét el kellett búcsúznunk az év során. Emléküket
megőrizzük. Építős fegyelmezettséggel viseltük a korlátozásokat. Tudjuk,
hogy saját érdekünkben történt.
Létszámunk: 2021. december 31-én 384 fő, az év során új tag 3 fő,
elhalálozás miatt törölve 14 fő, kilépett 6 fő.
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Beszámoló
az ARÉV Baráti Kör Egyesület
2021. évi gazdálkodásáról
2021. évi gazdálkodási adataink
Bevételek
Közhasznú tevékenység bevétele (könyv)
Támogatás gazd.és egyéb szervezettől
Támogatás magánszemélyektől
Rendelkezés SZJA 1%-ról
Tagdíjbevétel
Bankkamat
Bevételek összesen:

2.000,-Ft
100.000,-Ft
570.550,-Ft
313.629,-Ft
265.000,-Ft
896,-Ft
1.252.075,-Ft

Kiadások
I. Működési költségek:
Víz, villany, szennyvíz
Távhőszolgáltatás
Bérleti és fenntartási díjak
Postaköltség
Egyéb működési ktg.
Bankköltség

5.498,-Ft
88.240,-Ft
126.174,-Ft
66.975,-Ft
29.210,-Ft
66.711,-Ft

Működési kiadások összesen:

382.808,-Ft

II. Közcélú tevékenység költségei
Irodaszer, nyomtatvány
Telefon, internet
Fénymásolási, nyomdai ktg.
Rendezvények költségei
Egyéb anyagköltség

20.575,-Ft
67.449,-Ft
19.125,-Ft
204.633,-Ft
6.900,-Ft

Közcélú kiadások összesen:
Kiadások összesen

318.682,-Ft
701.490,-Ft

Értékcsökkenési leírás:
Eredmény:

50.000,-Ft
500.585,-Ft

Takarékos költséggazdálkodásunk mellett a 2021. évet
mintegy 500 ezer Ft pozitív eredménnyel zártuk.
Folyamatosan figyeljük a civil szervezetekre vonatkozó
pályázatokat,
és
amint
a
mi
céljainknak,
tevékenységünknek megfelelő kiírás jelenik meg, arra
beadjuk pályázatunkat.
A 2021. rendelkező évben 38 fő szja 1% felajánlása
érkezett hozzánk mintegy 314 ezer Ft összegben.
Mindenképpen örömteli, hogy a kapott tagdíjak és
támogatás mellett ez az összeg is magasabb az előző
évinél. Változatlanul az a feladatunk, hogy felhívjuk
mindenkinek a figyelmét arra, hogy továbbra is
figyeljenek a rendelkező nyilatkozatuk kitöltésére,
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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. A kapott
támogatás jelentősen meghaladja az előző évi összeget,
mintegy kétszerese lett.
Ezzel kapcsolatban fontos jogszabályi változás
történt, ami a nyilvántartások és az éves beszámoló
elkészítését is befolyásolta. Tájékoztatom a
tagtársakat, hogy 2021. 07.01-től új jogszabály lépett
életbe
a
civil
szervezetek
támogatásának
nyilvántartási kötelezettségével kapcsolatban.
Röviden összefoglalva minden civil szervezet köteles a
közhasznúsági mellékletében feltüntetni a részére
támogatást, adományt nyújtó személyeket. Ennek a
követelménynek egyesületünk is meg kellett, hogy
feleljen a 2021. évi közhasznúsági jelentés
összeállításakor. Így az éves beszámoló és
közhasznúsági jelentés megszokott tartalmán felül két új
mellékletet is elkészítettünk:
- az első mellékletben név szerinti sorrendben
szerepel minden egyes tagunk, illetve az általa
2021-ben juttatott (pénztárban befizetett vagy
bankszámlára átutalt) pénzösszeg, azok is, akik
esetleg semmit nem fizettek,
- a második mellékletben szintén név szerinti
sorrendben szerepelnek a tagtársak befizetései
tagdíj és adomány bontásban.
Ennek a két kategóriának az elkülönítése és pontos
kimutatása azért is fontos, mert a kapott és így pontosan
bemutatott úgynevezett végső adományozótól kapott
támogatás lesz az alapja a 2022. év folyamán
igényelhető
normatív
támogatásnak,
amit
a
költségvetésből lehet kiigényelni.
Az éves közgyűlésünk ideje alatt a megszokott
módon mindenki megtekintheti a beszámolót és
annak mellékleteit is.
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.

dr. Kovácsné Járosi Zsuzsa
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2022. évi költségvetés tervezet

Bevételek

Bevételek összesen:

50
100
50
300
500
300
0
1.300

Kiadások

"VOLT EGYSZER EGY ARÉV VOLT EGYSZER EGY
KIÁLLÍTÁS" kiadványok "hasznosítása" eladás,
bemutatók
Elkészült kiadvánnyal kapcsolatos teendők (PÁLYÁZAT)
Építők napi rendezvényeken bemutatás, rövid bevezetővel,
prezentációval
Építők napján"- szakmai napokon "bemutatás
Egyéb szakmai napokon, illetve lakossági
összejöveteleken megjelenés
Civil társszervezeteknél, klubokban való bemutatás,
prezentáció

10
90
20
130
100
10
70

Működési kiadások összesen:

430

II. Közcélú tevékenység költségei
Irodaszer, dekorációs anyagok
Postaköltség
Rendezvények költségei
Nyomdaköltség, kiadványok, egyéb

10
100
600
90

Közcélú kiadások összesen:

800

Kiadások összesen:

1.230

Értékcsökkenési leírás:
Mérleg szerinti eredmény (tervezett):

-

ÉPÍTŐS PORTRÉK kiadvány elkészítésében
közreműködés

-

Archiválási munka folytatása Eddig végzett munka
áttekintése, a munka folytatásának ütemezése
Írásos dokumentumok rendezésének folytatása
Dobozolás és a már digitalizált állomány egyeztetése a
munka folytatása (szkennelés, fényképezés)
Dokumentumok digitalizálásának és az archív
fényképállomány rendezésének folytatása
Albumok és digitalizált állomány egyeztetése
A meglévő archív filmállomány feldolgozása
korszerűbb eszközökre rögzítése, átmentése, a
rendszerezés folytatása
A jelentős Dia állomány digitalizálása
Az ARÉV Székesfehérváron végzett tevékenységének
további feldolgozása.
Egy -egy részterület elkészült anyagának bemutatása
(kiállítás, vagy előadás)
Rendezvények (vázlatosan)
ARÉV BARÁTI KÖR vetítéses előadás
ARÉV BARÁTI KÖR 2021 évzáró, 2022 indító közgyűlés
(április 7.)
ARÉV BARÁTI KÖR tavaszi kirándulás ápr. 28.ARÉV BARÁTI KÖR havonta klubtalálkozók,
folyamatos rendezvények
ÉPÍTŐK SZAKMAI NAP és kapcsolódó rendezvények
ÉPÍTŐK NAPJA és kapcsolódó rendezvények
Városi Lecsó fesztiválon való részvétel
ARÉV BARÁTI KÖR őszi kirándulás
ARÉV nyugdíjasok és egyesületi tagok éves találkozója
(Ebben az évben más helyen -a helyszín egyeztetése még
folyamatban van, de várhatóan a KÖFÉM Étteremben
tartjuk meg.) A közös ebédből minden résztvevő részesül
és összeállításánál is figyelembe vesszük az idősebb
korúak életvitelét.
Felkészülés az” ARBAR 20 ÉVE” programsorozatra A
programok pontos időpontja Hírlevélben, illetve
interneten, weblapunkon fog megjelenni.

-

50
20

2022 ÉVI TERVEZETT TEENDŐK, PROGRAMOK,

munkaprogram

-

-

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

-

TEENDŐK

-

eFt

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

2022. január 17. Velencei hegységbe kirándulás
Január 20. PESOVÁR FERENC ( 1930-1983)
EMLÉKEZETE kiállítás megtekintése
Január 20. Időutazás a Palotavárosban kezdettel
Váczi Márk városkutató előadása, tárlatvezetés
Január 27.Székesfehérvári Egyházmegyei
Látogatóközpont megtekintése
Február 11. kirándulás Gellérthegy-SziklatemplomSziklakórház, Budapest
Február 17. Új Magyar Képtár megtekintése
A későbbi programok folyamatosan a Hírlevélben, illetve az
ARÉV-es ismerősök csoport internetes elérhetőségén
kerülnek közzétételre.
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-

Figyelemmel
vagyunk
a
rendezvények
helyének
megválasztásánál arra, hogy egyrészt könnyen elérhető
legyen, másrészt, hogy lehetőleg ne változtassunk, így
lehetőség szerint a mindenki által megszokott helyeket
történjen.

Megköszönve támogató érdeklődésüket,

Kiss Lajos
elnök
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„BARÁTI” LÁTOGATÓBAN
– múlt, jelen, jövő
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület mintegy 30 tagja – múlt,
jelen és jövő iránti érdeklődéssel – a közelmúltban látogatást
tett városunk egy-egy kulturális intézményében. Jóllehet kis
összegző, ismertető kiadványokból mindkét helyről egyénileg
is tájékozódhatunk, a régi barátokkal közösen szerzett élmény
– köszönhetően a szakavatott vezetőknek – semmivel sem
pótolható.
A Székesfehérvári Egyházmegyei Látogatóközpont
nemrég
megnyitott
épületében
Smohay
András
múzeumigazgató fogadta az egykori építőipari vállalati baráti
társaságot.
A telket – tudtuk meg vendéglátónktól - 2015-ben vásárolta
meg a Székesfehérvári Egyházmegye. A területen Siklósi
Gyula végzett régészeti ásatásokat, illetve Bartos György
művészettörténész értelmezte a falmaradványokat, miszerint
az 1601-1602-ben olasz hadmérnök vezetésével épített
Monostorbástya északi falszakasza látható itt. A „Szent
Család nyomdokában” zarándokút induló állomásaként
tervezendő épülethez 9 építésziroda készített tanulmánytervet.
Az Európai Unio 1,5 milliárd forint vissza nem térítendő
támogatásával megvalósított épület tervezésére Gutowski
Róbert kapott megbízást.
A „Génius Loti”, azaz a „hely szelleme” már a fogadóteret az
utcától elválasztó üvegfelületen át is látható falmaradványok
bemutatásával megérinti a látogatót ugyanúgy, mint a
helyszínen talált és kiállított faragott kőtöredékek. A kőtár
feletti „zöldtető” harmonikus átmenetet nyújt a Püspökség
kertje felé. Az óvodásokat, iskolásokat foglalkoztató terem
fogadja, ugyanezen a szinten kapott helyet a püspöki
könyvtár látványtára. (Ide csak az ajtóból kaptunk
betekintést.)
A 2.emeleti nagyteremben virtuális látogatást tehetünk a
„Magyar Szent Család nyomában” egy zarándokút hét
állomásán, vezetőnk pedig felidézte számunkra Szent István,
Boldog Gizella és Szent Imre herceg ereklyéinek kalandos
útját, míg újra „találkozhatott” Fehérváron a Szent Család.
Smohay András a falon olvasható Prohászka Ottokár idézet
alá
helyezett
XII.
századi
palmettás
kőtöredék
magyarázatával búcsúzott társaságunktól: eszerint „a kereszt
szárai közötti levelek az ÖRÖK ÉLET JELKÉPEI.
Az épületről – építész-szemmel – ahogy e cikk szerzője látja:
Az egykori Monostorbástya északi falának romjai köré-fölé
emelt épület tömegével illeszkedik a Lakatos utca 5. – Bástya
u.1.lakóépületek párkánymagasságához, a Prohászka-liget
felőli nézete harmonikus Ohmann Béla szobrászművésznek a
városfalat lezáró kő pillérbe komponált emlékművével
(keresztet tartó, bal kezét magasba emelő angyal figurájával);
az új épület, látogatóközpont földszinti homlokzata
Weichinger Károly mészkő falának (1938-43 ) szerves
folytatása; az emeleti téglaburkolat visszafogott semleges
eleganciával illeszkedik környezetéhez.
Az építőkről – építésről – az egykori „építős múltra is
emlékezve”:
A kivitelezést Sárkány Ferenc irányította. ( …egykori
kollégánk…jó lett volna találkozni vele….)
A kiállítóterem egyik kivetítőjén figyelemmel kísérhető az
építkezés ezen a szűk, lakóutcáról nyíló telken; a monolit
vasbeton falszerkezetekhez a korszerű zsaluszerkezetet
autódaruval emelték a helyükre. A földszinti homlokzat
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kőburkolati elemei gondos előkészítés után. számozás szerint
kerültek tervezett helyükre. A látogatói vizesblokkba
bekukkantva, a hófehér fali csempeburkolat az építők
precizitásáról tanúskodik csakúgy, mint a lépcsőházi
csúszásmenetes kent padlóburkolat. Az akadálymentes
közlekedést „lépcsőjáró” szerkezet biztosítja; a Schindler lift
korszerű megoldás, jóllehet a csúszásmentes burkolatú
lépcsőkarok is középülethez illő kényelmes lépcsőfokokkal
kerültek kialakításra.
A Szent István Király Múzeum művészettörténésze, Izinger
Katalin vállalta az ARÉV Baráti Kör és az ALBA REGIA
SC Természetjáró Szakosztály érdeklődő tagjai részére az Új
Magyar Képtár bemutatását a Megyeház utca 17.szám alatt.
Figyelemre méltóak a több száz éves, többször átépített, az
1980-as években teljes felújításon átesett műemlék épület
középkori részletei, ablaknyílásai, rekonstruált gótikus zárt
erkélye, a XV. századi pálcatagozatos belső ajtókeret az
emeleten, és a fiókos dongaboltozatos kapualj. A középkori
épületről fennmaradt írásos dokumentumok szerint 1698-ban
Eszterházy Pál herceg, 1712-től Meszlényi János alispán volt
a tulajdonos. 1727-től a XIX. század elejéig vármegyeháza,
majd polgári lakóépület. Az udvarban 1873-ban felépült az
evangélikus egyház imaháza. Levéltári és helyszíni
falkutatást követően Komjáthy Attila és Kremnicsán Ilona, az
Országos Műemléki Felügyelőség építészeinek nevéhez
kötődik az Új Magyar Képtárnak és kezdetben a
Babamúzeumnak is otthont adó, több periódusos épület
felújítási terveinek elkészítése. A kutatást Dávid Ferenc
végezte.
Az Új Magyar Képtár létrehozása az 1960-as évek elején
Kovács Péter és Kovalovszky Márta művészettörténészek
érdeme, akiknek a munkáját a háttérből Fitz Jenő
múzeumigazgató segítette. Izinger Katalintól megtudtuk,
hogy a kortárs képzőművészeti alkotások többnyire
ajándékozás útján kerültek a gyűjteménybe. A különböző
XX. századi festészeti irányzatok képviselőinek képei mellett
kisplasztikai alkotások is szerepelnek a tárlaton. Hallhattunk
a II. világháború utáni időszak progresszívnek ítélt
tendenciáiról, kronológiai sorrendben rácsodálkozhattunk a
modern művészeti irányzatok képviselőinek, festőknek,
szobrászoknak egy-egy jeles alkotására. A 70-es évek ún.
Iparterv generációja alkotásainak, valamint Újházi Péter
fehérvári művész képének elemzésébe kissé megfáradt
érdeklődő társaság a közeljövőben vezetésével folytathatja a
múzeumi sétát – ígérte Izinger Katalin művészettörténész.
A fenti beszámolót papírra vetette: Sztanekné dr. Apai
Gabriella, az ARÉV Baráti Kör tagja
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Klubdélután a Jancsár utcában
2022. 02.14.-én az ARBAR kör vendégül hívta
Pálfalvi András költőt, aki aktív idejében a
Kossuth L. u. Művelődési Házban dolgozott, és
Rajnai László nyugdíjazásakor tovább irányította
e szervezetet. A beszélgetés az építők kulturális
életének és a művelődési ház sokfajta
tevékenységének ismertetésével kezdődött. A
művelődési ház több csoportnak biztosított helyet
(folyóirat olvasó, fotószakkör, varrástanfolyam,
balett oktatás, a hétvégéken a fiatalok klubja) és
a brigádmozgalom kulturális műsorai is itt voltak…
Sokan emlékezünk arra, hogy milyen pezsgő élet
volt az Építők Művelődési Házában, ahol a fiatal
és idősebb korosztály kellemes szórakozást talált.
Vendégünk, az Építők Művelődési Ház után a
Megyei Művelődési Központ igazgatója volt.
Nyugdíjas éveiben kezdett többet foglalkozni
vers és prózaírással. A 2019-ben megjelent
Világok határán című kötet versei az író
hétköznapjairól szólnak.
„Mivel mindig világok határán vagyunk, az elmúlt
perc, a jövendő perc vagy életünk eseményei,
döntései ezek fő gondolatai, valamint az idő
múlása, ahogy az ember visszatekint „ –mutatta
be kötetét a szerző, Pálfalvi András .
A visszaemlékezés után a költő, a még meg nem
jelent verseiből olvasott fel. Mivel nem hangzott
el ezen a délutánon a Rajnai Lászlónak írt vers,
ezzel zárom a beszámolómat.
Arany Ősz

- Rajnai Lászlónak

az Arany Ősz
arcát körtére almára fektette
gyümölcs- mosolya édes volt és szelíd
hallgatta rézlevelek susogását
a fanyar és mézes illatok között
lágyan búcsút intett
és lassan lehunyta szemét
hogy ne lássa miként
nyeli el a falánk könyörtelen köd
a messzeséget a meghitt tájat
és minden kedves gyermekét.
dr. Kissné Sinka Klára

Tájékoztatjuk tagjainkat és az érdeklődőket, hogy
az egyesület un. „kiscsoportos” foglalkozásairól,
programjairól Virág Zsuzsánna összefogásával
adunk tájékoztatást a megadott e-mail címekre és
tájékozódhatnak az ARÉV-es ismerősök facebook csoport címén is.
Az egyesület Hírlevele évente 4-5 alkalommal
jelenik meg, ezért a sok meghirdetett programról
lemaradnánk a Hírlevél késői megjelenése miatt.
Ebben, a már lezajlott, jól sikerült programokról
adunk tájékoztatást egy-egy cikk, vagy fotó
erejéig.
Akinek nincs e-mail elérhetősége, kérjük
érdeklődjön telefonon.
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2022 március-áprilisi tervezett programok
- Március 17. (Csütörtök) 17:00 óra
A Tarsoly Ifjúságért Egyesület tisztelettel meghívja a
„Székesfehérvár képeslapokon a II. világháború előtt és
után” Galambos Ottó képeslapgyűjtő, a Baráti Kör
elnökségi tagja kiállításának megnyitására.
A kiállítást megnyitja Váczi Márk topográfus, történész és
városkutató.
Az eseményen köszöntőt mond Sipos András a Tarsoly
Ifjúságért Egyesület elnöke. A kiállítás helye: Székesfehérvár,
Fő u. 3.
Utcai tárlat – kültéri vitrinek.
Március 18. (Péntek) Budainé Margit vezetésével
Vértes túra Csókakő – Csákberény
Busz indulása Székesfehérvárról Csókakőre 8:15-kor a 14-es
kocsiállásról. Gyülekezés: 7:45-8:00 óra között. Megnézzük a
csókakői várat, majd tovább indulunk Csákberény felé Cservágás és Gémförtés-völgyön keresztül. Csákberényben Merán
Fülöp vadászkastélyában található kiállítást nézzük meg.
Belépődíj 500,-Ft. Visszaindulás Fehérvárra 16:15-kor induló
busszal.
Ételt, italt mindenki hozzon magával!
Öltözködés: az időjárásnak megfelelően
Jó időt megrendeltük!!! Várjuk a jelentkezőket!
Információ és jelentkezés: Budai Lászlóné Margitnál a
messengeren, vagy email-ben (margitbudai56@gmail.com),
ill. telefonon. 30/650 1856
2022.03.18-án Kirándulás a Városliget két új
létesítményébe
Megközelítés:
- csoportosan vonattal, illetve Budapesten metróval és trolival
utazunk,
- aki egyénileg, autóval jön 10.45-órakor találkozunk a
Néprajzi Múzeum új épülete előtt: Budapest XIV. ker.
Ötvenhatosok tere (a Műcsarnok mögött).
· 11.00 órai kezdéssel Sulák László segítségével, a kivitelező
ZÁÉV projekt főmérnöke mutatja be az átadás előtt álló
új Néprajzi Múzeum épületét.
A délutáni program a nemrég átadott Magyar Zene Háza
· étkezés hozott csomagból a két program között,
· ruhatár, mosdók, majd a létesítmény bejárása lifttel,
· 14 órakor félórás, különleges akusztikai és vizuális élményt
nyújtó program a Hangdómban. Belépődíj 500,- Ft/fő.
Találkozás március 18-án 9 órakor a székesfehérvári
vasútállomás előcsarnokában.
Indulás: 9:12-kor a BAKONY IC-vel (helyjegy váltása csak
az IC kocsiba kötelező)
Jelentkezés: Tombor Istvánnénál
e-mail-en arevbaratikor@gmail.com, vagy
telefonon: 30/749 8870
.
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Március 18. (Péntek) 14:00 óra a Szent István Király
Múzeumban
Királyok és szentek. Az Árpádok kora című kiállítás
ünnepélyes megnyitója lesz. (Székesfehérvár, Fő u.6.)
Március 20. (Vasárnap) 15-17 óráig Nyugdíjas Ki mit
tud? Gála
Táncház Székesfehérvár, Malom u. 6.
Regisztrálni kell itt: https://fehervariprogram.hu/.../nyugdijaski-mit-tud.../
A gálára való belépés ingyenes, de a férőhelyek korlátozott
száma miatt regisztrációhoz kötött
„Előadóművészeti kategóriába a járványhelyzet ellenére idén
több mint ötven jelentkező regisztrált, akik két előválogatón
dalban, zenében, prózában, versben és a táncparketten
mutatták be, hogy ki mit tud Az első előválogatón kiemelt
arany minősítést kapott Antal Tamás az Ó, bajadérom
operettslágerrel, az Iglice Népdalkör palóc népdalcsokrával,
Nagy Bálint a Kimegyek a doberdói harctérre és a Jó estét
kívánok című katonadalokkal, valamint Nagy Éva jelmezes
Macskák musical produkciójával. A második előválogatón a
Köfém Nyugdíjasklub Férfikórusának betyárdalait, a Köfém
Nyugdíjasklub Tánckarának szatmári táncait, Lakatos Sándor
dalait, a Mephistó Zenekar tánczenéjét (Sárdy Lászlóék),
Nagy Judit szavalását és a pentelei Kéknefelejcs
Hagyományőrző Dalkör mezőföldi dalait ítélték a
legjobbnak.”
Március 21. (Hétfő) 18:00 órakor Bobory Zoltán verses
kötetének bemutatója lesz a Széna téri Tagkönyvtárban
A kötetet bemutatja Bakonyi István. Közreműködik: Cserta
Gábor és Takács István
Március 24. (Csütörtök) „Tavaszt köszöntő séta Agárdon”
Találkozó 9:30-kor a székesfehérvári Vasútállomás
előcsarnokában.
Indulás: 9:48-kor zónázó vonattal.
Ebéd: 12-13 óra között a tóparti FEHÉR FREGATT
VENDÉGLŐBEN
Visszaindulás: kb. 15-16 óra között
Túravezető: dr. Kissné Sinka Klára
Április 1. (Péntek) Pót-Budavári Kirándulás
(Sziklatemplom, Sziklakórház, Szent István Terem) Budai
Lászlóné Margit elérhetőségein lehet érdeklődni.
(messengeren, vagy email-ben (margitbudai56@gmail.com),
ill. telefonon. 30/650 1856)
Részleteket később közöljük azokkal, akik jelentkeznek.
Április 7. (csütörtök) 14:00 órakor az ARÉV Baráti Kör
Egyesület KÖZGYŰLÉS-e lesz.
(részletekről a Hírlevélben olvashattok)
Május 6. (Péntek) 10.30 Múzeumi séta Aba-Novák
pannójának megtekintése. Csoportunk vezetését Izinger
Katalin művészettörténész vállalta.
Találkozás: a Csók István Képtár előtt
A múzeumi sétát dr. Kissné Sinka Klára szervezi.
2022. február 18-tól május 15-ig újra látható Aba-Novák
Vilmos
A Magyar-francia történelmi kapcsolatok című pannója.
Aba-Novák 1937-ben festette meg a pannót a párizsi
világkiállításra.
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Az ARÉV Baráti Kör kirándulása

2022. április 28.

BAJNA – TATA
Találkozás:

8.20-kor a FMKIK
Hosszúsétatéri bejáratánál.

Indulás:

8.30.órakor

BAJNA
a sok éves felújítást követően, a decemberben
átadott klasszicista Sándor- Metternich, másnéven
az
Ördöglovas
kastély lakosztályainak
felkeresése csoportfelezéses tárlatvezetéssel.
Belépődíj:

62-70 év között 1.900 Ft/fő,
70 év felett 400 Ft/fő.

Kb. 13 órakor éttermi ebéd TÁT-on az Öreg
Halász Fogadóban 2150.-Ft/fő
- Zsenge zöldborsóleves
- Sajttal-sonkával töltött sertésborda , rizibizivel
Az italfogyasztás rendelése, fizetése egyénileg
történik.

2022. március

„Egy váratlan percben életed véget ért,
mint vihar a rózsát, a halál tépte szét.
Hosszú útra mentél, búcsút nem intettél,
ha elfáradsz utadon, pihenj meg egy percre,
tekints az itt maradt, bánatos szívekre."

Halottaink az elmúlt hónapokban
(akikről tudunk)
Tagok:
Kertész Gyula
Schneider Jánosné
Süveges Ferencné

Magyaralmás
Székesfehérvár
Székesfehérvár

Nyugdíjasok, volt ARÉV-es dolgozók:
Farkas István
Sámson Ferenc

Székesfehérvár
Székesfehérvár

Emléküket megőrizzük!

TATA
Az ősszel újból megnyílt Esterházy kastély
gazdagon berendezett termeit tekintjük meg
csoportfelezéses tárlatvezetéssel
Belépődíj:

62-70 év között 1.900 Ft/fő,
70 év felett 400 Ft/fő.

Érkezés: kb. 17.30 óra
Részvételi díj: 62-70 év között 8500.-Ft/fő
70 év felett: 5500.-Ft

A fotó a budapesti Sziklakórház előtt készült

Jelentkezni lehet: Tel: 30 749 8870 Tombor Istvánné

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: 360 példányban
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült
Kapják: Az egyesület tagjai, támogatók, szponzorok
A fotó a budapesti Sziklatemplomban készült

