
ARÉV  Baráti  Kör  Egyesület  Kiadványa IX. évfolyam 2. szám (41) 2012. március                                                        Megjelenik alkalmanként 

ÉPÍTŐK           Hírlevél 
Meghívó az április 13.-i (péntek) kirándulásra  Indulás: A Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara               Hosszúsétatér 4-6 parkolójából Gyülekezés 6.45 órakor, indulás 7.00 órakor Úticél:                            Esztergom Program:  9.00-10.00 a Suzuki gyár megtekintése szakmai       kísérővel 11 óra autóbuszos városnézés idegenvezetővel 12.óra ebéd 13.óra Bazilika megismerése idegenvezetővel - Bazilika Kincstár, Vármúzeum  Mária Valéria hídon át Párkányba (Sturovo) megyünk ahol városnézés, sörözés és szabadprogram lehetőség (fizetőeszköz: euró) 18.00  körül  indulás Székesfehérvárra Figyelem! A részvételi díj 5400.-Ft amelyből az autóbusz költsége 2500.-Ft ebéd költség 1500.-belépődíj és idegenvezetés 1400.-Ft  A Suzuki gyár max. 50 főt fogad egyszerre, így csak egy autóbuszt indítunk. Ennek ellenére minden jelentkezőt fogadunk és ha még egy busz megtelik, úgy május hó-napban újabb utat szervezünk. Ennek részleteiről a kö-vetkező Hírlevélben adunk tájékoztatást. Az első buszt a befizetések sorrendjében töltjük fel.     (A befizetést március 23-ig kérjük). Jelentkezés Tombornénál a szokott módon.  (30 749-8870) Az utat szervezi Harsányi Lászlóné és Farkas László. Kérjük, hogy a részvétel költségeit mindenki a kirándu-lás előtt rendezze.   

M e g h í v ó  Az ARÉV Baráti Kör Egyesület   2012. évi rendes közgyűlésére Közgyűlés helye és ideje:  FMKIK Hosszúsétatér 4-6. 2012. március 23. péntek 16.00 óra  Napirend  Közgyűlés megnyitása       - Beszámoló az egyesület 2011. évi munkájá-ról       - 2011. évi közhasznúsági jelentés elfogadása  (írásos anyag e Hírlevélben közzétéve) - 2012. évi munkaprogram és költségvetés             tervezet elfogadása (írásos anyag e             Hírlevélben is közzétéve)  Figyelemfelhívás! A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a +1fő jelen van. Amennyiben a határozatképesség nincs meg, úgy március 23-án 17.00 órakor a köz-gyűlést megismételjük és ekkor a jelenlevők számá-tól függetlenül alapszabályunk 8.1. pontja értelmé-ben a közgyűlés határozatképes.    Felkérés! Kérjük tagjainkat, segítsenek abban, hogy mind többen juttassák egyesületünkhöz a személyi jövedelemadójuk 1 %-át. Az adóbevallási csomagban az erre vonatkozó nyilatkozathoz a következő adatokat kérjük fel-használni. A kedvezményezett ez esetben az  ARÉV Baráti Kör Egyesület adószáma: 18495717-1-07 A 2011. évi támogatásuk célba ért.  Ezúton is köszönjük. 

Meghívó  Az ARÉV Baráti Kör Egyesület tisztelettel meg-hívja tagjait a 2012. március 23-i közgyűlés sza-badidejében 16.00 órakor tartandó rendezvényre.  (Hosszúsétatér 4-6.)  Téma: DVD vetítés a Magyar Nemzeti parkokról 
 Duna Dráva Nemzeti Park 
 Duna-Ipoly Nemzeti Park 
 Aggtelek Nemzeti Park   



2.                                                                      ÉPÍT K Hírlevél                                           2012. március  Beszámoló és közhasznú jelentés az ARÉV Baráti Kör Egyesület  2011. évi tevékenységér l  Egyesületünk 2003 decemberében alakult, 2004-ben köz-hasznú minősítést kapott. 2011 évben a tervezett program szerint dolgozott. Az Alapító Okiratban rögzített céljaink:      - találkozási fórumot teremtünk a volt ARÉV  dolgozóinak, akik egyesületünk önkéntesei,  tagjai, - a volt vállalatok nyugdíjasainak összefogása és  segítése, - a kulturális örökség részeként a volt vállalat  múltbéli emlékeinek gyűjtése, megőrzése,  ápolása, - figyelemmel kísérjük, segítjük a város épített  környezetének fejlesztését, - a város építői társadalmi megbecsülésének és  közösségi szellemének ápolása.  Az előző évre vonatkozó éves közhasznúsági jelentésünket az elnökség elfogadta azzal a minősítéssel, hogy közgyűlés elé vihető. Éves közgyűlésünket 2011. március 31-én tartottuk, ahol mind a beszámoló és közhasznú jelentés, mind a 2011. évi munkaprogram elfogadásra került.  Székhelyünk 2005 óta a Jancsár u.11.sz. alatti 45 m2-es földszinti helyiség, a városi önkormányzat térítésmentes bérleményében. Szerződésünk 2011. március 31-én lejárt, amely további öt évre meghosszabbításra került. Itt tartjuk az elnökségi üléseket és az ügyeletet. Egy szobát foglal el az ARÉV múltjával kapcsolatos összegyűjtött archív anyag, mely iratokból, fényképekből és képet hordozó lemezekből áll. Szándékunk, hogy megfelelő időben és módon átadjuk majd a múzeumnak.  A 2010. évről szóló közhasznúsági jelentésünket Hírlevélben és a CISZ honlapon tettük közzé.  Tagságunkkal és a nem tag nyugdíjasainkkal ez évben is Hírlevél útján tartottuk a kapcsolatot. Az év során öt Hírlevél számot adtunk ki. Itt hirdettük meg a sorra kerülő rendezvényeinket, illetve beszámoltunk azokról, annak érdekében, hogy a jelen nem levő tagjaink is értesüljenek az ott történtekről. Kapcsolattartás céljaira felhasználtuk a székhelyünkön rendszeresített ügyeletet, a telefonkapcsolatot, valamint a meghirdetett rendezvényeken való részvételi alkalmakat.  Az elnökség 2011. során 9 alkalommal ülésezett, ahol az éves program végrehajtásának részleteivel, valamint további aktuális kérdésekkel foglalkozott. Az elnökség tagjai: Kiss József, Szendrői Péter, Dr. Kovácsné Járosi Zsuzsanna,  Kámán Béla, Kiss Lajos, Galambos Ottó, Bakró Nagy György, Radetzky Ödön, Nagy János, Varga Ágnes, Virág Zsuzsa, Farkas László, Fertő Imre, Tombor Istvánné.  Létszámunk 2011. december 31-én 389 fő, az év során új tag   13 fő, elhalálozás miatt törölve  8 fő. Az év fontos eseménye volt a hetedik alkalommal megszervezett Építők Napja, ahol a város alpolgármestere a város közgyűlése nevében adta át a város lakossága által javasolt és az egyesületünk által működtetett szakmai zsűri 

által elbírált épületre vonatkozó, majd a városi közgyűlés bizottságainak állásfoglalása alapján, az önkormányzati közgyűlés döntésével odaítélt nívódíjat.  Egyesületünk az Alapító Okirat 2009. évi megváltoztatásával nyitottá vált bárki előtt, aki közhasznú céljainkkal egyetért és tagjaink sorába kíván lépni. Ez jó döntésnek bizonyult, megvalósult az az elképzelésünk, hogy taglétszámunk növekedni fog. Családtagok, más építőipari szervezetek munkavállalói és nyugdíjasai is jelentkeztek  tagjaink sorába.  Térítésmentesen tudtuk megoldani a volt ARÉV életével foglalkozó két DVD film összeállítását. Egyrészt a vállalat által épített objektumokról, másrészt az 50 év alatt alkalmazott lakásépítési technológiákkal (hagyományos, középblokk, panel, alagútzsalus, LIFT-SLAB, öntött) létrejött lakóépületek bemutatásáról szóló filmeket. Újabb összeállításunk a vállalat életéből mintegy 400 személyt bemutató összeállítás is elkészült önkéntes munkával.  Egyesületünk 7 éves működéséről, múltjáról is összeállítottunk egy DVD filmet, négy emlékezetes programon készült felvételek felhasználásával.  A Hírlevélben az  „Arcok” rovatban ez évben is bemutattunk egy-egy, a vállalatnál hosszú ideig dolgozó közismert személyt. Név szerint  Hegedűs István főépítésvezető, Sűveges Ferenc és neje Finta Magdolna, Csipai János  és Bogár Lászlóné tagtársaink kerültek bemutatásra. A másik állandó Hírlevél rovat a vállalat életéről szóló, előző évtizedekben megjelent újság régi számaiból összeállított szemelvények és érdekességek közzététele volt az év során. 1969-70-71-72-73 éveket érintettük. A Hírlevél útján kampányolunk tagságunk és családtagjaik körében a személyi jövedelemadó 1 %-ának egyesületünk részére történő felajánlása érdekében.  A város civil szervezetei által meghirdetett szeptember 24-én nagy  népszerűségnek örvendő, az egész várost megmozgató „Lecsófesztivál”-on is szervezetten megjelentünk és fogadtuk tagjainkat, vendégeinket.  Részt vettünk az önkormányzat civil bizottsága által október 1-jén szervezett „Civil Nap” rendezvényen, ahol a vállalat által épített építményekről készített DVD filmet folyamatosan forgatva adtunk hírt az érdeklődőknek.  Az ügyviteli adminisztrációs és szervező munkát megbízási szerződés alapján továbbra is Tombor Istvánné végezte, aki e munkájáért díjazásban részesült. Az elnökségi tagságából eredő munkát ő is térítésmentesen végezte, hasonlóan a többi elnökségi taghoz.  Rendezvényeink:   Január 21. Az egyesület életérő összeállított 4 DVD film bemutatása (Herend Porcelángyár és veszprémi Építőipari Múzeum, Gödöllő Grassalkovich  Kastély és Hungaroring pálya, Citadella, Országház és Várlátogatás Budapesten, Ópusztaszer  Nemzeti Park) A filmeket Fertő Imre elnökségi tagunk készítette.  



2012. március                                                ÉPÍTŐK Hírlevél                                                                 3. Február 25. „Letűnt civilizációk” sorozatból a görög és római korokról készült filmet mutattuk be. Március 31. Éves közgyűlés. Úti beszámoló Párizsról, dr. Kissné Sinka Klára egyesületi tagunk úti beszámolója  Április 7. Kirándulás Pécsre Európa kulturális fővárosába, útközben Kakasd Makovecz ház megtekintése  Május 28. Városi Építők Napja megrendezése egyesületünk szervezésével, a (500 fő) szervezése, szárazépítő verseny  nívódíj átadása, kultúr- és sportműsor teke verseny Szeptember 22. Gemenci Nemzeti Park és Baja város megtekintése Dunán hajókirándulás  Szeptember 24. Szervezett részvétel a városi „Lecsófesztivál”-on. Október 1. A városi Civil Nap-on, bemutatkozó részvétel. Október 14. Letűnt civilizációk sorozatból az Egyiptom és Mezopotámia film bemutatása November 19. egyesület tagságának és a volt vállalat nyugdíjasainak fehér asztal melletti találkozója a Videoton étteremben  A fő rendezvényeinken : pécsi kiránduláson 100 fő, az Építők napján 450 fő, a Gemenc Nemzeti Park kiránduláson 100 fő lecsófesztiválon  100 fő és a nyugdíjas találkozón 200 fő míg a többi rendezvényünkön átlagban 50 fő vett részt. Rendezvényeinket összes látogató létszáma 1450 fő volt. Rendezvényeink szinte 100 %-ban kapcsolódtak az alapító oklevélben megfogalmazott céljaink megvalósításához. Mind az öt megjelölt teendő ügyében lépéseket tudtunk tenni az év során. Egyesületünk a városban pár év alatt jelentős, ismert és elismert civil szervezetté nőtt.  Gazdálkodási adatok Bevételeink Támogatásból: Városi önkormányzattól szerződés alapján  (Nívódíj előkészítés)                                        500.000.-Ft NCA  Kollégium működési pályázatára              153.000.-Ft Gazdálkodó szervezetektől támogatás            515.000.-Ft Tagsági díjból               489.000.-Ft Személyi jövedelemadó 1 %-a felajánlásából                                                                                  234.000.-Ft Kamatbevétel               197.000.-Ft Könyv eladásból                   2 .000.-Ft                                               Összesen 2.090.000.-Ft  Kiadásaink víz, villany, távhő                                          80.000.-Ft Irodaszer                                                                   86.000.-Ft Irodahelyiség közös költsége                                    51.000.-Ft Továbbképzés                                                           30.000.-Ft Postaköltség                                                            150.000.-Ft   

Telefonköltség                                                        101.000.-Ft Nyomdaköltség                                                       146.000.-Ft Bankköltség                                                              61.000.-Ft Egyéb költség                                                            30.000.-Ft Nagy rendezvény                                                     768.000-Ft Személyi költség és járulékai                                  751.000.-Ft                                             Összes kiadás         2.254.000.-Ft  Igyekezetünk ellenére bevételeink csökkentek, elsősorban a város önkormányzatától nem kaptunk pályázat útján támogatást, az Építés Fejlődésért Alapítvány megszűnt, így az évet első alkalommal negatív eredménnyel zártuk, miután  a kiadásaink 164.000.-Ft-tal meghaladták az éves bevételt. Az éves hiányt tartalékunkból fedezni tudtuk. A kapott támogatásokat mindenki felé ezúton is megköszönjük. Megemlítjük továbbá a  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetését, valamint a Fehérvár Rádiót akiknek a természetbeni támogatásért mondunk köszönetet.  Önkéntes munka Működésünket nagyban segítette - különös figyelemmel anyagi helyzetünkre, - hogy tevékenységünk jó részét önkéntesek segítették. Így   
 az Építők Napja szervezésében a Vörösmarty Iskola tanárai és diákjai végeztek önkéntes munkát. (A helyszín felkészítése majd visszarendezése, színpad építés és bontás, helyszíni rendezés és felügyelet.) 
 Ugyancsak önkéntes felajánlás alapján tartott kosárlabda bemutatót a valamikori I. osztályú VIDEOTON és ugyancsak székesfehérvári Építők kosárlabda csapata. 
 Az Építők Napján mintegy 50 fő működött önkéntes munkával közre. (1-1 napig) 
 A DVD lemezek bemutatható állapotú létrehozása négy fő (1-1 heti) munkáját igényelte. 
 A Civil Napon és Lecsófesztiválon a szervezett jelenlétünk összesen 10 fő (1 napi) közreműködésével történt. 
 A Nyugdíjas Találkozó előkészítése, megszervezése 5 fő munkáját igényelte. (6 óra/fő) 
 Természetesen térítés nélkül végezte az egész évi munkáját az elnökség mind a 14 tagja. (személyenként 30 óra az év során) 
 az Építőipari Nívódíj előkészítésével és zsűrizésével 9 szakértő foglalkozott. (1-1 nap) 
 A Hírlevélben megjelenő ismertetőket, cikkeket tagjaink önkéntes munkával készítik. Átlagban egy-egy Hírlevél tartalmának összegyűjtése és megírása 5 fő részvételének 10-10 órai ráfordításával jár. Így az év során megjelent öt Hírlevélhez 250 óra önkéntes munkával járultak hozzá. 
 Önkéntes munkával készült az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos mérlegkészítési munka, amely az év során kb.100 órát vett igénybe. 
 Téli időszakban az elnökség három tagja az archívum adatainak rendszerezését és bemutatásának elősegítését könnyítő munkával foglalkozik, mintegy 50 órában fejenként.   



4.                                                               ÉPÍT K Hírlevél                                                  2012. március Esélyegyenl ség  Nagy figyelemmel voltunk arra, hogy működésünk során minden érdeklődő azonos eséllyel vehessen részt rendezvényeinken. 
 Hírleveleinkből 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. 
 Kirándulásainkat úgy szerveztük - figyelembe véve a résztvevők korát is -, hogy minél rövidebb gyaloglással, mindenki a teljes programot élvezhesse. 
 Figyelembe vettük az indulás és érkezésnél a nehezebben mozgókat és a távolabb lakókat. 
 Figyelemmel voltunk a rendezvények helyének megválasztásánál arra, hogy egyrészt könnyen elérhető legyen, másrészt hogy lehetőleg ne változtassunk, így mindenki megszokhatta azt. 
 A Nyugdíjas Találkozót évek óta ugyanazon földszinti helyiségben rendezzük, ahova nyugdíjasaink szinte már hazajárnak. A közös ebédből mindenki részesül és összeállításánál is figyelembe vesszük az idősebb korúak életvitelét. A találkozókat szombat délelőtt tartjuk, amely legalkalmasabb a nyugdíjas korúak szempontjából.  A fentieknél részletesebb, minden adatot tartalmazó, a számviteli szabályok szerint összeállított közhasznúsági jelentést a közgyűlés alkalmával, de ezen túl székhelyünkön elhelyezve is igény szerint mindenki megtekintheti, tanulmányozhatja és észrevételezheti.   Megköszönve támogató érdeklődésüket  Kiss József elnök   2012 évi költségvetés tervezet  Bevételek Nemzeti Együttműködés Alap  pályázat útján       100.000.-Ft  Önkormányzat pályázat útján                                 100.000.-Ft Gazdasági szervezetek támogatása                         600.000.-Ft  Tagdíjbevétel                                                          450.000.-Ft Személyi jövedelemadó 1 %                                   250.000.-Ft Bankkamat                                                              200.000.-Ft Nívódíj előkészítése és megvalósítási költsége  Szerződés alapján                                                    600.000.-Ft Bevétel összesen:                                                2.300.000.-Ft  

Kiadások Víz, energia fűtés                                                    100.000.-Ft Iroda közös költség                                                   50.000.-Ft Posta                                                                        150.000.-Ft Telefon                                                                    100.000.-Ft Nyomdaköltség                                                       140.000.-Ft  Bankköltség                                                            600.000.-Ft  Nagy rendezvény  (Építők nap, nyugdíjas találkozó)                                                                                   850.000.-Ft Személyi költség és járulékai                                  750.000.-Ft  Összesen:                                                           2. 300.000.-Ft   2012 évi munkaprogram  Kiemelt programok -    Közgyűlés  -    Esztergom kirándulás (résztvevők 90 %-a nyugdíjas) - Építők Napja kulturális és sport szakmai programok  tekintetében az előző évek szerinti, az Építőipari  Nívódíj átadásának megszervezésével együtt. (A  város építőit összefogó rendezvényünk) - Etyek filmváros és Felcsut sport objektum  megtekintése  - Részvétel a városi Civil Nap rendezvényen (civil  szervezetek összefogása) - Részvétel a Lecsófesztiválon (civil szervezetek  összefogása) - Az egyesület tagságának és a volt vállalat  nyugdíjasainak találkozója. Január Az ARÉV archívumából  való fényképek felhasználásával készült DVD bemutatása.  A film a vállalatnál dolgozó személyekről szól. (mintegy 400 fő kerül bemutatásra)  Az előző évi kirándulásról készített film vetítése (Gemenc) Készítette: Fertő Imre Február A teljesen befejezett Hiemer ház megtekintése Igari Antal megyei főépítész  vezetésével Március Közgyűlés A várakozási időben filmvetítés Magyarország Nemzeti Parkjairól Április  Egész napos kirándulás Esztergomba Suzuki Gyár, városnézés, Bazilika, Kincstár, Párkány  Május Városi Építők Napja szervezése Építőipari Nívódíj átadás, Szárazépítő verseny,  TEKE verseny Szeptember Kirándulás Etyek filmváros és a felcsuti sportlétesítmények meglátogatása Lecsófesztivál Október Civil nap,  Egészségügyi előadás (az építőkre különösen vonatkozó betegségekről) November tagságunk és nyugdíjasaink  találkozója.  



2012. március                                               ÉPÍT K Hírlevél                                                                  5.  HIEMER HÁZI SÉTA  Teljes pompájában látható a Hiemer – Font – Caraffa épülettömb. Egyesületünk szervezésében, mintegy negyven f  részvételével, hasznos információkat adó, csodálatos látnivalókat nyújtó sétát tehettünk a felújított épülettömbben, Igari Antal megyei f építész, igen szakavatott kalauzolásával, február 17-én.  Az épülettömb kialakulásának történetét mellőzve – arról az útikönyvekből, többek között a „Magyarország műemlékei” sorozatban megjelent „Székesfehérvár” c. könyvből igen részletes információkat kaphatunk – inkább a felújítási munkákról, a menet közben felszínre került „meg-lepetésekről” adok tájékoztatást. Közismert, hogy az igen lepusztult épülettömb felújítási programja az ezredforduló táján élesedett be. A régészeti   

  kutatások eredményei, a feltáráskor előkerült védendő, megőrizendő értékek azok igazát erősítették, akik a teljes felújításért lobbiztak. Tudni kell arról is, hogy akadtak lebontást erőltető javaslatok is. Szerencsére a felújítási program indult el tervezéssel, illetve 2005-ben a helyszíni munkákkal. Az I. ütem ünnepélyes átadása – melynek során a teljes épülettömb tető átépítése elkészült  -   2006 augusztusában,  a II. ütemé 2008 augusztus hónapban,  a III. ütemé 2011 novemberében történt meg.  Sétánkat a III. ütemnél indítottuk. Itt már elkezdődött a babamúzeum áttelepítése, így azokat az emeleti helyiségeket, majd berendezés után tekinthetik meg az érdeklődők. 

A földszinten láthattuk a különböző korban végrehajtott átépítések eredményeit a boltozatokon, melyek valójában a romok eltávolítása után váltak hozzáférhetővé, láthatóvá, vagy a XV. századbeli barokk kő ablak nyomait. A padlóburkolatban, kőlapokkal illusztrálták az eredeti pillérhelyeket, melyek a jelenlegiek mellett láthatók. Elhangzott, hogy a feltárás során a pincében XIII. századbeli, román kori fal maradványokat is találtak. A szemet gyönyörködtetően felújított emeleti bálteremben XXI. század technikájával is találkoztunk. A barisol, feszített fólia álmennyezet felett változtatható színű, led világítás technika teszi sejtelmessé a látottakat. Innen közvetlen átjárási lehetőség van a II. ütem emeleti szintjére. Ebben az épülettömbben rejtőzik, az országosan is ritkaságnak tekinthető többszintes középkori lakóépület, melyben ma a pinceszinten ifjúsági klub, a földszinten igen ízlésesen berendezett étterem fogadja a betérőket. Az emeleten házasságkötő termet alakítottak ki, ahol üveglap alatt látható az eredeti padlószint, az ajtó fa küszöbével.   

  Megtapinthatók, a pillérekbe hajdan beépített mocsári tölgyfa áthidalók, melyek ablakok feletti áthidalóként szolgáltak. Izgalmas látványt nyújt a terem végébe beépített üveg födém, melyen keresztül, a pincelejáró eredeti kőkeretes ajtajáig, teljes rálátás nyílik a középkori falvég felújított felületére, benne a két gótikus kő ablakkerettel. Ebben a helyiségben jól láthatók a különböző korban elkészített átépítések hatásai.  A felújítás során találtak, egy későbbi átépítéshez használt acél gerenda véget. Döntés született,  hogy a konzolos kilógás helyett logikusabb a két végén feltámaszkodó gerenda, ezért kivésve a beépített véget, a gerendáról leomló kifalazás egy gótikus, festett ablakboltozatot takart. Felújítva, ez is látható. 
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  Az épülettömbök használhatóságát úgy kellett biztosítani, hogy a mai jogszabályi követelményeknek, többek között a tűzvédelmi előírásoknak is megfeleljen. Szükségessé vált emiatt a Hiemer és Font épülettömbök közé egy összekötő tagot megépíteni, hogy tűz esetén, a kerekes kocsis vendégek menekítését, lift betelepítésével meg lehessen oldani. Nagy dilemma volt a tervezéskor, hogy szabad-e barokk miliőbe, utánzott barokk épületrészt építeni, vagy valami más kell. A tervező, szabad kezet kapva, XXI. századi megoldást választott, kő, fém, üveg használatával, a középkori épület bütüs falvégének formai megjelenítésével. Vissza a múltba. A menyasszony felkészítő terem, a „Juszticia” terem látványa, halk, elismerő morajt váltott ki. A feltáráskor 6-8 cm-es, nem összefüggő festésmaradványokat találtak a restaurátorok. Dilemma volt a szakemberek között, hogy megszüntetni, rekonstruálni, vagy restaurálni kell a látottak alapján.  

  

 Lángi József restaurátor és munkatársai, a lehetetlent is meghazudtolva, pontfestéses technikával, a feltárt maradványok, szakirodalmi források felhasználásával restaurálták a falképeket. Ebben a helyiségben, az ötvenes-hatvanas években konyha, fürdőszoba működött. Természetesen a csempézés is ennek a kornak technológiájával készült, habarcsba rakva, megsemmisítve ez által a falakon lévő festéseket. Azok rekonstruálása helyett a mennyezeti képhez igazodó színfestés készült a falak nagy részén.  Az I. ütem emeletére átsétálva, az épülettömb leggazdagabb dekorációjú, barokk hangulatot árasztó helyiségeibe jutunk. Restaurálási munka egyik érdekességével találkozunk a sarokerkélyes díszteremben. A felújítás előtti évtizedekben, egy lakás részét képezően, válaszfallal elválasztva két szoba volt itt kialakítva.  

  A kibontás, feltárás során szembesültek azzal a tünettel a restaurátorok, hogy az egyik szoba eredeti falképei, mint egy foto negatív, fordított színvilágot mutatnak. Ebből az állapotból kellett, a két helyiségből eggyé visszaalakított díszterem falképeit restaurálni. A lakosztályhoz tartozó hálószoba mennyezetén, igazi mestermunka, vakolat stukkó készült, melynek helyreállítása is a hozzáértő restaurátorok tehetségét dicséri. Látható még ezen a szinten egy kisebb tárgyaló, melynek a falképei a profi szakemberek szerint inkább rekonstruáltak, mint restauráltak. (zárójelben jegyzem meg ezt nem Lángi Józsefék készítették). Található még itt az emeleten egy hajdani „füstös” konyha szépen felújított változatban.  A Hiemer épület többi részén jelenleg kávézó, irodák, tárgyalók, Turinform szolgálat található. Az első ütem színvonalas felújítási munkáját, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága 2008-ban oklevéllel és emléktáblával díjazta.  Akik nem voltak velünk ezen az igen jó hangulatú sétán, keressék a lehetőségét a megtekintésnek. Jó lenne látni belvárosunkat, ilyen szinten felújítva látni.  Kámán Béla   



2012. március                                              ÉPÍT K Hírlevél                                                                   7. Tagságunkkal továbbra is Hírlevél szerkesztésével és eljuttatásával tartjuk fenn a kapcsolatot. DVD készítését tervezzük, a rendelkezésünkre álló fényképek és adatok  felhasználásával „Miért érezték magukat jól az ARÉV dolgozói a vállalatnál” címmel. Az elnökség tagjai támogatóinkat felosztva végiglátogatják szponzorainkat annak érdekében, hogy a működésünkhöz szükséges kb. 600 eFt nagyságrendű támogatást biztosítani tudjuk. Az adó 1 %-ának egyesületünk részére történő felajánlása ügyében széles körben támogatókat keresünk. Foglalkozunk a civil törvény áttanulmányozásával, az elnökség tájékoztatásával, valamint a további teendőink meghatározásával az előírtak szerinti működésünk biztosítása érdekében.  Támogatóink 2011-ben  Alba Plan Kft. Alba-Volt Épip. Szolg. Kft. Fejér Megyei Építészek Kamarája Fejér Megyei Mérnöki Kamara  Gipsz Trend Kft. Konstruktor 2001 Kft. Lambda Systeme Ker. Kft. Mahler Bt.  Mikro Ép. Ip. És Ker.KKT  NBU Építő Kft. Szendrői család Telamon Mérnöki Iroda Kft. Zámbó-Ker Kft.    Egyesületünk tagjai sorába lép k 2011-ben  Baráth Ernőné, Bárdosi László, Berghammer Ferenc, Berghammer Ferencné, Domján Jenőné. Hipele János, Ivanics Miklós, Lakatos István, Lendvai Mihályné, Mihályi József, Mihályi Józsefné, Róth Józsefné, Szabó Bakos György   2011-ben elhunyt tagjaink   Csikesz Lajos, Dr. Csizmadia István,  Dr. Gáti-Goldman Jenő, Gróf Antal, Pintér János, Ujváry Béla, Unyi József, Steiner János     

Kérés tagjainkhoz  Kérjük tagjainkat, hogy a következő témákban szíves-kedjenek segítségünkre lenni közreműködésükkel: Ismeretes, hogy korábban közgyűlésünk úgy határozott, hogy nem csak volt ARÉV-eseket veszünk fel tagjaink sorába, hanem családtagokat, barátokat, ismerősöket. Ezen túl elsősorban a volt tanácsi építőipari vállalat és más építő szervezetek volt tagjait, valamint a mai építőipari vállalkozóknál dolgozókat is. 
 Kérjük tagjainkat támogassák tagságunk számának gyarapítását és hívják vagy küldjék egyesületünkbe az érdeklődőket, illetve ismerőseiket.  Közeleg az előző évi személyi jövedelemadó  bevallása és az 1 %-ról szóló nyilatkozat kitöltése.  Kérjük szíveskedjenek családtagjaikat ismerőseiket  és mindenkit akivel megfelelő kapcsolatban  vannak megkérni arra, hogy nyilatkozatával irányítsa  az adójának 1 %-át egyesületünk felé, ehhez  meg kell nevezni az ARÉV Baráti Kör Egyesületet  és be kell írni az  adószámát               18495717-1-07.   Ezzel nagy segítséget tudnak nyújtani lényeges  megterhelés nélkül. 
 Felhívjuk a figyelmet a tagdíj fizetésre, különösen arra, hogy vannak még 2010 évi tagdíjjal hátralékban levő személyek is. Kérjük pótolják a késlekedést. Egyben felhívjuk a 2011 évre vonatkozó tagdíj befizetésre is tagjainkat. 
 Az Építők Napján átadásra kerülő Építőipari Nívódíjra alkalmas épületekre vonatkozó ajánlások ez évben is elősegíthetik a munkánkat. Kérjük tagjainkat hogy a legjobban tetsző városi épületeket jelöljék nívódíjra azzal, hogy ajánlásukat eljuttatják. Elsősorban nekünk, mint építőknek érdekünk, hogy a város lakosságának kedvező megítélése minél több épületre kiterjedjen és kellő számú ajánlásból tudjon a szakértő bizottság a közgyűlés felé javaslatot tenni. 
 Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Volt egyszer egy ARÉV c. könyv rendezvényeinken tagjaink részére térítésmentesen átvehető, illetve bárki által további példányok vásárolhatók kedvezményes 2000.-Ft-os áron.   Tájékoztató az ÉPÍT K NAP-járól  Ez évben június 2-án szombaton rendezzük az Épít k Napját.  Jelentős változás a programban az, hogy lehetővé tesszük a helyszíni bográcsos főzést azoknak a megjelenteknek, akik ezt igénybe kívánják venni. Az iskolával ez ügyben megállapodtunk. Változatlanul kérjük az előzetes jelentkezésüket azoknak, akik ebben részt kívánnak venni.  A nap egyéb programjaiban alapvető változás nem lesz. Részletes tájékoztató a következő Hírlevélben lesz olvasható.  



8.                                                                    ÉPÍT K Hírlevél                                             2012. március  ARCOK AZ ARÉV SPORTÉLETÉB L  Korábbi számunkban „Az 50 év kék-fehérben” című könyv els  felét mutattuk be, a kosárlabdával folytatjuk most is. Az egyesület, és egy kicsit a város sportéletét is a lány és fiú kosárcsapat határozta meg, így van ez az idézett könyvben is.   Megpróbáltam összehasonlítani a két csapat eredményességét a kezdetekt l 1991-ig, amíg az Épít k név alatt szerepeltek a bajnokságban. Az NB I és NB II szereplések száma a n knél 34:7-re, a férfiaknál 29:12-re alakult, természetesen az NB I javára. Az eredmények szerint tehát a n k voltak a sikeresebbek. A könyvben 42 sportoló és több sportvezet  kapott külön fejezetet, az általunk vizsgált id szakban ebb l 10 szól a lányokról, és 18 a fiúkról, látszik, hogy a könyvet férfiak írták, az elért eredmények nem ezt az arányt követelték volna. Az igazság jegyében nálunk a bemutatás most a lányokkal folytatódik. Bata Lászlóné Szilasi Erzsébet élettörténete a könyv szerint így kezd dik: „Unokái is játszani fogják?” A kérdésre Erzsike válaszát így adom közre:  16 évesen kerültem az Építők nagy csapatához, edzőm volt Sellei Bandi és Deli Jancsi, akikről csak a legjobbat tudom elmondani. Abban az időben a munka mellett életünket kitöltötte a sport, én is a legtöbbet kaptam: életre és önállóságra nevelt. A mi csapatunk a budapestiek után általában a középmezőnyhöz tartozott, nagy harcban más vidéki városokkal, Pécs vagy Szeged volt még jelentős bázisa a kosárlabdának. Családunkat is átszövi a sport, férjem is ebben a közegben élt, és lányom is tagja volt az ifjúsági válogatottnak. Nagy örömünkre mind a hat unokánk sportol, öten kosárlabdáznak. Ha lenne koedukált bajnokság, éppen tudnánk egy csapatot kiállítani, tehát a hagyomány tovább él. Remélem, ez így is fog maradni. Munkahelyem az ARÉV volt, dolgoztam a Vámos-telepen, Solti Rudolf vezetése mellett, a 4. Főépítésvezetőségen, ahol Meiszter Ferenc volt a főnököm és szívesen emlékszem rá vissza, később pedig a központban a munkaügyi osztályon. Itt vezető volt, talán nem hibázok a felsorolásban: Almási Imre, Bélteki Gusztáv, Strasszer József, Szeitz Gyula és Czili Istvánné. Közel 40 évi munkaviszony után az ARÉV-től mentem nyugdíjba.  A családi beszélgetést Lacival folytattuk. A sportban eltöltött események és a vállalt feladatok már pontosan fel sem sorolhatók. Edz  volt Sellei Bandi mellett a lánycsapatnál, a 70-es évek elején vezet edz ként működött, megszerezte a szakedz i képesítést, tanította a sportiskolásokat, így Ágnes lányukat is. Hosszú ideig tagja volt az ÉPÍT K SE elnökségének, emiatt is tájékozott a sport akkori ügyeit illet en. A szállítási osztályon a fuvarozó üzem vezetésében évtizedekig jó munkát végzett, pedig nehéz volt az akkori anyag- és eszközhiányos id szakban eleget tenni a magamfajta, esetenként türelmetlen termelésirányítók igényeinek. De ismét következzen a lányok bemutatása!  Fekete Józsefné Thuróczy Nóra neve után hosszú felsorolás következik az elért eredményekr l. Fontos kiemelni, hogy 12 év alatt 183-szor volt a magyar válogatott tagja. Fia, Hegedűs Péter is válogatott játékos volt. 

Füzyné Krár Anna amellett, hogy hosszú ideig volt az ÉPÍT K csapatának meghatározó játékosa, sportvezet ként megtapasztalhatta ennek a feladatnak szépségét, de inkább nehézségét is. Boksai Zsuzsa ugyancsak szép eredmény-listával rendelkezik, Madocsai Miklós edz  felfedezettjeként tagja lehetett a világválogatottnak, és háromszor Európa legjobb játékosának választották. A 80-as évek történetét Sellei Bandi ismertette. Itt is kezdjük a n i csapattal! Kedves fénykép látható egy nosztalgia- mérk zés résztvev ir l, itt csak azokat említjük, akikr l korábban nem esett szó és ARÉV-es köt désük is volt: Gyalogné Bresák Mária, Kerékné Szép Anna és Dobos Zsuzsa is szerepel a fotón. Külön kell foglalkozni Kaleszdorferné Major Magdolna élettörténetével, nem csak a sport, hanem a munka vonatkozásában is, egyetlen csapata az Épít k és egyetlen munkahelye az ARÉV volt, amíg az létezett. Közel 20 évig sportolt, 15 évig a legmagasabb osztályban. Befejezve a lányok történetét, mindenképpen említeni kell Bek  Mária és Szalayné Szilassy Erzsébet nevét, akik a VIDEOTON csapatának megszűnése után lettek épít sök. Minden id k „egyik legjobb” n i csapatának fényképénél sok ismer s arc mosolyog, Verrasztó Ibolya, Bánfi Éva, Hegyiné Török Erzsébet, és Tápainé Varga Margit. A könyv szerint a „másik legjobb” csapat fényképér l Kirr Borbálát, Sándorné Szabó Máriát, Kissné Bauer Terézt kell kiemelni, de szerintem ide tartozna még Dékányné Szűcs Mária is. Miel tt visszatérünk a fiúkhoz, essen szó más szakosztályok munkájáról is! A vitorlás szakosztályt Ruják István vezette, de jól szerepelt Hegedűs Sándor is, Baráti Körünk aktív tagja. Bakos Károly világbajnok súlyemel ként eredményes szakosztályt vezetett, itt Huszics Tibor volt a legeredményesebb versenyz . A tekéz knél Kovács Zoltán kapott külön fejezetet, itt még Sziksz Károly és Szekfű István neve érdemel említést. Németh Katalin az Épít k SE karatebajnoka eredményesség tekintetében a legels  helyen áll: 4 alkalommal lett Európa legjobbja. Harsányi Lászlóné gazdasági munkája mellett, amir l már korábban beszámoltunk, a természetjárók f nökeként került bemutatásra. 1974-ben alakultak és még most is tevékenykednek, ez évi programjukat hírlevelünk legutóbbi számában terjesztettük. Itt Sinka Klára is sokat dolgozik, t a kosárlabdázóknál is említeni kellett volna.   A fiúk történetét és az 50-es, 60-as és 70-es évek csapatának tagjait korábbi számunkban már bemutattuk. Most csak Hegedűs Pista barátunkat emelem ki, mert ebben az id szakban edz ként is jelent s eredményeket ért el.  A 80-as években és kés bb tagja volt a csapatnak és vállalatunknak a korábban említetteken kívül Malcsik László, Fekete Gábor, Nagy György, Csarnai István, Kiss Kálmán, Tápai Attila, Kiss János, ifj. Hegedűs György. A sort két olyan kosárlabdázóval fejezem be, akik játéktudásukon túl a sportvezetésben is sokat tettek a fejl désért. Sellei Bandi történetét egy korábbi számunkban már ismertettük, itt csak annyit kell feltétlenül megemlíteni, hogy 10 évi edz sködés után 20 évig volt az egyesület elnöke, az utolsó években f állásban. Pontosan tudom, minden fillér támogatásért, minden perc munkaid  kedvezményért harcolnia kellett, a profi sport támogatása ugyanis nem szerepelt a vállalatvezetés els dleges tervei között. 



2012. március                                                 ÉPÍT K Hírlevél                                                                9. Nagy Gábor 1964-80-ig kosárlabdázott, szinte végig az Építőkben, 80-90-ig edzősködött, utána a sportkör elnökeként lett Sellei Bandi utódja. Nehéz döntéseket kellett meghoznia, az ARÉV támogatásának megszűnése után a legtöbb szakosztály megszűnt, a megmaradottak neve megváltozott az új támogatók belépésével. A kosárlabda most is sikeres sportág Székesfehérváron, az Albacomp a bajnokságra tör, de ez már nem a mi történetünk, 50 év után azt már másnak kell megírnia!  A sportkörök és versenyzők felsorolását most itt meg kell szakítani hely- és időhiány miatt is. Elnézést kérek azoktól, akikről nem emlékeztem meg, mentségemül szolgáljon, hogy a sokszor idézett könyv függelékében hét oldalon vannak felsorolva a jó eredményeket felmutató csapatok és versenyzők nevei, ott minden és mindenki megtalálható. Rövid összegzés mégis engedtessék meg nekem: a lányok is, de elsősorban a fiúk a civil életben is messzire jutottak, szerepelt nálunk későbbi miniszter, politikus, vállalatvezető, főorvos, és az ARÉV kötelékében sok-sok középvezető is, akik mind a magánéletben, mind a sportban példamutatóak voltak. Úgy gondolom, ennél is fontosabb az, hogy legtöbb esetben a sport szeretetét – nem csak Batáéknál – megörökölték a gyermekek, és unokák is, és talán tudják, hogy sportolásuk bölcsőjét, de sok esetben az igazit is az Építőknél ringatták sok szeretettel és odaadással.  Szendr i Péter   Két kép 2011-es Nyugdíjas találkozóról  

  

  

Ez történt 1975-ben  1975 az évfordulók, kongresszusok, ötéves tervek és más jutalmazási alkalmak éve volt, így mostani beszámolónk elsősorban erről fog tájékoztatást adni . Az év elején, Április 4. alkalmából Gugolya János és dr. Völgyi Sándor Munkaérdemrend Ezüst fokozat kitüntetést kapott. Építőipar Kiváló Dolgozója lett dr. Apai Pál, Boda György, Gulyás József üzemvezető, Vajai Gáspárné, Volk János, Huszár Lajos, Nász János, Tóth József szigetelő, Blank Artúr, Tóth György főüzemvezető, Arany Imre, Gál Sándor műszaki előadó, Hanyi István, Pálfy Károly és Somogy László műszaki igazgató helyettes.  Rövid hírek:  
 Szabályozásra került a brigádok értékelésének módja és mértéke valamint más kitüntetések odaítélésének rendszere 
 1974-ben 38 fő ment nyugdíjba, Balogh István, Papp Ignác, Kecskés József és Seper János külön méltatást kapott. 
 Január elején szabászati tanfolyam indult a művelődési házban. 
 Elkezdődött a szocialista brigádok klubjának munkája a mélyépítő főüzem bemutatkozásával 
 Rögzítésre került az igazgatói fogadónapok időpontja az egész évre vonatkozóan 
 Elkezdődött az önterülő gipszpadló alkalmazása 
 Az ALBAFAL üzemben szerelésre kerültek az új présgépek  Ismét a kitüntetésekr l: a Haza Szolgálatáért Érdemrendet Somogyi László, Bikádi László és Gáspár Lajos részére adták át. Folytatva: a brigádverseny kiemelkedő teljesítményét elérő Klusoczky festőbrigád Ifjúsági Nívódíjat, az Ybl Miklós kőművesbrigád Kongresszusi Oklevelet kapott. Vállalat Kiváló Dolgozója kitüntetést 135 fő részére adományoztak, de jutalmazott ezen túl még a szakszervezet, a munkásőrség, a tűzoltóság és a polgári védelem is. Június elején a központunk irodaházában megtartott nagygyűlésen Bondor József építésügyi minisztert képviselőnek jelöltük, a 15-én megtartott választáson 17201 szavazattal 99,9%-kal meg is választottuk. A személyi változások közül kiemelést érdemel, hogy a tervező és beruházási csoport vezetője Stipkovits Gerhard lett, ifj. Kocsis György és Barna Gábor üzemvezetői kinevezést kaptak. Az önkéntes tűzoltók kategóriájukban megszerezték 13. győzelmüket A központi telepen belül a gyorsabb közlekedés és időmegtakarítás érdekében belső használatra 50 db kerékpár lett rendszeresítve 166 egyetemista kezdte meg nyári szakmai gyakorlatát megalakult a Vöröskereszt vállalati szervezete Bogár Lászlóné titkár vezetésével Ismét a kitüntetésekről: November 7-e alkalmából Építőipar Kiváló Dolgozója kitüntetést kapott Horváth János munkásellátási előadó, Ruzicska Györgyné és Emperger János.  



10.                                                               ÉPÍT K Hírlevél                                                2012. március  Vállalatunk két kimagasló kitüntetése az év során: Balogh István a Szocialista Munka Hőse lett és Kiss József igazgató az Állami Díj második fokozatát kapta. Mindkét kitüntetett életútjáról részletes ismertetés jelent meg újságunkban Kátay Antal újságíró tollából. Én is kíváncsi voltam rá, hogy a két magas rangú kitüntetés mit is jelent országos összehasonlításban. A Szocialista Munka Hőse cím Magyarországon 1953-ban került bevezetésre, a rendkívül kiemelkedő munka elismeréséül, ez volt abban az időben az adható legmagasabb szintű elismerés. A címet elnyerők pontos számát nem találtam meg, de az éremgyűjtők adatai szerint 1964-től, amikor is új kivitelezésű érmet vezettek be, 41 alkalommal adományozták a díjat. A tényleges termelő munkát végzők véleményem szerint a politikusokkal szemben „hátrányban” voltak, nálunk is volt olyan politikai vezető, akit háromszor tüntettek ki.  Az Állami Díjak és Kossuth Díjak esetében erről a témáról szóló Almanachban rendkívül sok adat áll rendelkezésre. A Kossuth-díjat 1948-ban adták ki először, a törvény meghatározta a jelölés feltételeit és díjazását.1965-től bevezetésre került az Állami Díj, ami elsősorban a termelő munkában és az azzal kapcsolatos tudományos tevékenységben kiemelkedő teljesítményeket jutalmazta. Megítélésem szerint mindkét díj esetében a tényleges országépítő munkában és termelésben résztvevők itt is hátrányban voltak.  A hivatkozott Almanach 1948-tól 1985-ig pontos adatokat tartalmaz a kitüntetettek számáról és foglalkozásáról, ebből tudnám bizonyítani a fentieket. Építőipari Vállalat Igazgatója összesen 2 esetben lett jutalmazva, de más beosztásoknál is igen kevés a kivitelező szakember. Örömömre szolgált, hogy a fizikai dolgozók között 14 fő kőműves, 3 vasbetonszerelő és 2 fő ács szerepelt a kitüntetettek sorai között. Minden esetben olvasható a jutalmazottak tevékenysége és az a munka, amiért elismerést kaptak. Két érdekes indoklást szeretnék közreadni. I.I és Sz. K festőművész 1953-ban megosztott bronz fokozatot nyertek a közösen festett Almaszüret című festményükért. Nem értem a dolgot, kőszegi rajztanár nagypapám az ilyen képeket egyedül is el tudta készíteni.  Más: 1950-ben egy komlói kőműves brigád a Kossuth Díj Ezüst fokozatát kapta a munkaversenyben elért 2384%-os teljesítményükért, de 603% folyamatosan is megvolt. Úgy gondolom, ennél a cégnél hiányzott egy Almási Imre képességű és szigorú munkaügyi szakember, de leginkább egy Állami Díjas igazgató!    Szendr i Péter          

Két film a januári programunkból  2012. január 20-án filmvetítést szerveztünk a Kereskedelmi és Iparkamarában, ahol az egye-sületünkből mintegy 40-50 fő jelent meg. A vetítés témája egyrészt Arcok és események az ARÉV életéb l című film volt, amely érdekesen mutatta be, nem kronológiai sorrendben a dolgozóink fényképét, másrészt pedig a gemenci kirándulásról készült kisfilmet vetítette le Fert  Imre elnökségi tagunk. Az első témáról rendkívül nehéz beszélni, hiszen ha jól megjegyeztem 400-500 fő volt munkatársunk képe jelent meg a vásznon, ezért itt is igaz az a mondás, hogy erről nem írni-olvasni, hanem látni kell. Ezt a 4-500 képet elnökségi kollegáink válogatták ki sok ezer fényképből, nevezetesen Szendrői Péter, Bakró Nagy György, Kiss József és Fertő Imre, aki egyben a film készítője is volt. Érdekes érzés volt azokat az embereket, akikkel szinte minden nap találkoztunk munkánk során, itt, most, sokkal fiatalabban, újra látni. A volt vállalati vezetőket mutatta be az első rész, olyanokkal is találkoztunk benne, akiket a jelenlegi egyesületi tagság kis része ismert csak. Ilyenek voktak: Dörner Henrik, Málics József, Tóth Ferenc. A kitüntetettek blokkban láttunk olyan volt kollégákat, akik a felső és középvezetés tagjai voltak, az örök vadászmezőkön is talán az építéssel foglalkoznak. A teljesség igénye nélkül pár nevet had soroljak, Andráskai István, Fuják Ferenc, Boór Ferenc, Gyalókai István, Lencsés Antal, Szertel Sándor és sorolhatnám reggelig a neveket.  A következő részben a régmúlt Építők Napi ünnepségeket jelenítette meg a film. Jó volt nézni azt a sokaságot, akik egy-egy Építők Napján „nem parancsszóra” megjelentek.  Itt elsősorban a fizikai dolgozók, „Szocialista brigádok” szerepeltek, hiszen itt került kiosztásra a vállalat kiváló dolgozója cím és a szocialista brigádverseny helyezései. Ezek a fotók az Építők Napi ünnepségek jó hangulatát tükrözik. Az utolsó blokk a vállalat  -ARÉV- kitüntetéseiről szól. A cég több mint 20 alkalommal folyamatosan nyert el magas szintű kitüntetést. Kiváló Vállalat címet és még más eredményeket megörökítő fotókat is nézhettünk. Megismételve magam, ezt a vetítést tényleg látni kellett volna mindenkinek, aki érdeklődik az ARÉV múltja iránt. A második film a gemenci kirándulásról szólt. A 2011 novemberi Hírlevélben már Varga Ágnes elnökségi tagunk írt egy tudósítást, mégis, akik részt vettek rajta nagy figyelemmel és beleéléssel nézték a vetítést. Erről a témáról az előbb leírt okok miatt nem kívánok többet írni. Az az 50-60 tagunk, aki ezen az estén részt vett, igazán jó érzéssel nézte végig a két filmet, majd utána a szokásos beszélgetéssel zárult az este. Farkas Lászó 
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