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      A képek a kiállítás megnyitóján készültek. 

ÉPÍT K           Hírlevél M e g h í v ó  a 2013. évi  Fejér Megyei Épít ipari Vállalkozások Szakmai Nap  rendezvényeire  2013. május 31 (péntek) - 2013. június 1. (szombat)  Egyesületünk 2005 óta 8 éven át évenként megrendezte az Építők Napját, megőrizve a sok évtizedes hagyományt. Az építőipar körülményei igénylik, hogy minden lehetőséget megragadjunk az építési vállalkozások megismertetésére, működésük, életben maradásuk és fejlődésük elősegítése érdekében.  E céltól vezérelve 2012-től a megyei építési vállalkozásokat is tömörítő Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállal-ja át a rendezvény felelősségét, szervezésének összefogását.  Mi a Baráti Kör, mint a volt építők egyesülete, valamint a Fejér Megyei Építészek Kamarája és a Fejér Megyei Mérnöki Kamara társszervezőként veszünk részt a rendezvény meg-valósításában.  A két napra tervezett program lehetőséget biztosít arra, hogy az eddigi Építők Napi programból megtartsuk mindazt, ami sikeres volt. Az Építőipari Nívódíj átadása változatlanul szerepel programunkban.  A részletes  híradásunk tartalmazza mindenki számára elérhetően a teljes programot.  Várjuk a Baráti kör minden tagját,valamint az ARÉV nyugdíjasait, mindenkit, aki jó szívvel gondol vissza a volt munka-helyére. Várjuk családtagjaikat, gyermekeiket, unokáikat, minden barátjukat és ismerősüket.  Találkozzunk egymással azok, akik sokat gondolunk az együtt töltött hosszú évekre, cseréljük ki emlékeinket, örömünket, gondjainkat.  Töltsünk el vidáman egy szép tavaszi hétvégét. Gondoskodtunk arról, hogy mindenki jól érezhesse magát és megtalálja a neki tetsző programot. Közös ünnepünkre meg-hívtuk a város minden építésüggyel foglalkozó szervezetét és személyét. Ez a két nap tehát a város és a megye építőinek ünnepe lesz.  Székesfehérvár, 2013. május  az ARÉV Baráti Kör Egyesület elnöksége 



2.                                                                     ÉPÍT K Hírlevél                                               2013. május Részletes program   Épít ipari konferencia Projektfinanszírozás az épít iparban  Gazdaság Háza – FMKIK Székház Hosszúsétatér 4-6. 2013. május 31. péntek 9.00  9.00 – 9.10 Megnyitó (Radetzky Jenő, FMKIK elnök) 9.10–9.40 Fejér Megyei Épít ipari Nívódíjak átadása (Fejér Megyei Építőipari Nívódíj Bizottság) 9.40 –9.55 Információt és üzleti partnert szeretne? Találja meg az Enterprise Europe Network segítségével! (Buda Zsoltné, Enterprise Europe Network irodavezető)   Nekem már bizonyítottak! – Hogyan ért el üzleti sikert a MOTE Kft. ügyvezetője, Belegrai Péter, Enterprise Europe Network követ az Iroda segítségével? 9.55 – 10.10        Szünet  10.10 – 10.40  Valóban javul az épít ipar helyzete? Vagy nem? – Mi látható hosszabb távon? (Gáspár Anna tanácsadó, Buidecon Kft.) 10.40-11.10 Projektfinanszírozás a Kárpát-meden-cében (Darabos Tamás vezérigazgató-helyettes Magyar Export-Import Bank Zrt.) 11.10 – 11.30 Sikeres projektek a gyakorlatban  11.30 – 12.30 Szünet (szendvicsebéddel) 12.30 -  Szakmai látogatás Vörösmarty Mihály Szakképz  Iskola területén megrendezésre kerül  épít ipari szakmai kiállításra (Kizárólag a fenti, szakmai programon résztvevők számára autóbuszt biztosítunk az odautazáshoz) 

 

Épít ipari Szakmai Kiállítás 2013. június 1. szombat Balatoni út 143. – Vörösmarty Mihály  Ipari Szakképző Iskola  Szakmai programok: Nemzetközi kereskedelemfejlesztési, üzleti partner-keresési tanácsadás  Pályaorientációs tanácsadás Országos Szárazépít  Szakmai Verseny  9,00-13,00 óra között Passzívház technológia bemutatása -  Fejér Megyei Építészek Kamarája és Fejér Megyei Mérnöki Kamara tematikus kiállítása keretében    Színpadi program:  10,00-10,30 Műsorismertetés          Zenés-táncos megnyitó 10,30-12,00 Általános iskolák műsorai 13,30-14,00 Kutyabemutató 14,00-14,30 Felicita – modern táncok bemutatója 14,30-15,00 Országos Szárazépítő Szakmai            Verseny eredményhirdetése 15,00-15,30 Ír sztepptánc bemutató 15,30-16,00 Sztárvendég: Janicsák Veca 16,00-16,30 Eredményhirdetés:    Ismered Európát? Vetélkedő kicsiknek-nagyoknak az EEN Iroda szervezésében   Egész nap a kiállítás területén:  gyermekjátszó sátor,  lufibohóc,  arcfestés, ugráló vár ARISZ n i foci bemutató 11.00 órakor EU-s vetélkedő kicsiknek-nagyoknak,  tűzoltó és rendőrségi bemutató büfésátrak   Közös bográcsf zés - el re bejelentkezés Kámán Bélánál 30 9791963 A helyszínre térítésmentesen autóbuszjáratok in-dulnak a Piac térről (10-es autóbusz megállójából) 9,00-15,00 óra között, minden egész órában.  Bővebb információ: www.fmkik.hu    Autóval érkezőknek parkolás a Balatoni úti főbejárat mellett. 



2013. május                                                        ÉPÍT K Hírlevél                                                            3.  Május 3-án megrendeztük a  2013. évi Épít k Napja keretében  teke bajnokságunkat  Bár majd 3 hét van a városi rendezvénysorozathoz, a Gáz utcai Sportcsarnok tekepályáját rövidesen elbontják. Az utolsó időpontot megragadva szervezkedtünk, hogy e sportág hódolóinak volt kollégáink körében búcsúzzunk az ARÉV műkedvelőinek is majd 20 éve otthont adó pályától. A különböző fantázianéven induló csapatok (Egy húron pendülünk, Csak csajok, Jáky-Tek-Ila, Sansz, Teli Hold, Finis Day,Köfém) és lelkes szurkolótáboruk hozta most is és mint  minden évben előre a verseny sikerességét.   A zsíroskenyér kenésben Varga Ági, Tombor Pici, Szalóki Zita, Bartha Zsófi és a körülöttük sürgő-forgó „csajok”, a legfinomabb hagymás savanyú szervírozásában Csapó Gabi jeleskedett. Sulák Lászlónak és Szilasi Józsefnek a több évi viaskodását köszönjük a bírói feladatok ellátásában és egymás közt. Nem volt soha könnyű dolguk a bíráknak, bár baráti összejövetelek voltak ezek mindig. A verseny pontosságát, a pontok helyes elbírálását a nézők is árgus szemekkel követték. Sulák László záró beszédében megköszönte Bartha Lórántné, Márti sok éves, nem könnyű szervezkedését, odafigyelését.  Most is elfogytak az érmek, oklevelek, ajándéktárgyak és a  zsíroskenyerek  is.  Volt egyszer egy ARÉV, volt egyszer egy tekepálya és mögötte az emberek, kollégák, családok, szurkolók! Köszönjük. Madarászné Manyi  

  

  

Kiállítók listája 2013. május 31. - június 1.  

 

Cégneve Szektor/ágazatAlander Kft.Alba Brothers Kft. ÜvegkorlátokAlba Ingatlan Szociális SzövetkezetAlba Lift Kkt.Alba Medence Kft. Medenceépítés, öntözőrendszerekALIQUANDER Kft.Baltavári Redőny Kft. Redőnyrendszerek, szúnyoghálókBraun Kft. Építőanyag kereskedelemCivil Centrum Közhasznú Alapítvány Fejér Megyei Kereskedelmi és IparkamaraFa-Trend Nyílászáró Kft.Fehér Ablak Kft.Fehér Ajtó Kft.Fehér ALU Kft.Fehér Energia Kft.
Fehérép Kft.Fenntartható Otthon Zrt.Fütszig Bau Kft. Felületfűtés, -hűtésGázmodul Weisz Kft.Inspecar Bt. ÜvegfóliaJamila Kft.Karrier-Bútor Kft. BútorgyártásKnauf Insulation Kft Üveggyapot, kőzetgyapot, fagyapotMesterünk Kft. Tervezés, passzívház tervezés, kivitelezésNagy és Társa Kft. VilágítástechnikaNBU Építőipari Kft. Homlokzati nyílászárók kereskedelmePretz-Mozaik Kft.Rács- CENTER Kft. Biztonsági védőrácsok, sávredőnyökSonnergy Hungária Kft. Napáram rendszer állvány és tartozékokSzunomill Kft. SzélenergiaTetőcentrum  Fehérvár Kft. Tetőfedő anyagok, építőanyag termékekThermo-Block Magyarország Kft.
ZÉT-Szolár Kft.

Bádogosipari termékek széles választéka, színes alumínium rendszerek, Fémlemez tetőfedőanyagok és Ereszcsatorna-rendszerek; -Tetőtartozékok Ipari kéziszerszámok javítás, karbantartás, éjjel-nappal diszpécserszolgálatfelvonók üzemeltetése, figyelő- és segélyhívó rendszer alkalmazásaÉpítőipari lemezfedések, bádogos termékek forgalmazása
Enterprise Europe Network Közép-dunántúli Regionáli Iroda Fa nyílászárók és ápolószettek kereskedelmeMűanyag homlokzati nyílászárók gyártása, forgalmazása, korszerű építőipari megoldásokMűanyag homlokzati nyílászárók gyártása, forgalmazása, korszerű építőipari megoldásokMűanyag homlokzati nyílászárók gyártása, forgalmazása, korszerű építőipari megoldásokMűanyag homlokzati nyílászárók gyártása, forgalmazása, korszerű építőipari megoldásokMűanyag homlokzati nyílászárók gyártása, forgalmazása, korszerű építőipari megoldásokKivitelezés, felújítás, épületenergetikai megoldásokÉpületépészeti termékek forgalmazása megújuló energia területén

Alternatív energia, napelem, napkollektor, hőszigetelő festék, fűtés-korszerűsítések
építőipari bádogos, lemeztermékek, idomok, eszközök
Thermo-Block energiatakarékos építési rendszer alacson energiaigéynű házakhoz, passzívházakhozVörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola Alternatív energia, napelem, napkollektor, hőszigetelő festék, fűtés-korszerűsítések



4.                                                                     ÉPÍT K Hírlevél                                             2013. május   Ez történt 1979-ben  Vállalatunk életében jelentős szervezeti és személyi változások történtek, röviden beszámolok róluk. Kialakításra került a termelési-, ipari- és vállalkozási főmérnökség. A CLASP koordinációs iroda és a tervezési csoport az ipari főmérnökség irányítása alá került. A mélyépítő főüzemnél kialakult hármas tagozódás sokáig változatlanul maradt, csakúgy mint a kőműves főüzemnél. A szerelőiparnál csőszerelő üzem szerveződött, a szakipar feladata az asztalos munkák külső szerelésével bővült. Személyi vonatkozásban: Kiss Lajos és Szulczer István osztályvezető helyettesi-, Tóth Kálmán megbízott osztályvezetői kinevezést kapott. Tatár Dezső és Menyhárt Gyula is osztályvezető lett. A termelési igh. területén Fekete I. József vállalkozási főmérnök, Gelei Sebestyén, Oláh János és Ivicz Mihály pedig osztályvezetői megbízást kapott. Üzemvezető helyettes lett a kőműves főüzemnél Horváth István, Jankovics János és Sámson Ferenc, a szerelőiparnál Pojányi László és Sántha Károly. Üzemvezetővé nevezték ki ifj. Kocsis György és Takács József munkatársunkat. A központi telep vezetője Gyetvai Gyula lett. A nyelvtudás fejlesztése érdekében olyan rendelkezés született, hogy a nyelvpótlék kifizetésének feltétele a rendszeres szakfolyóirat-fordítás a fejlesztési osztály igénye alapján (havi 5 gépelt oldal, oldalanként min. 25 sor, soronként legalább 50 leütés). Az újság beszámolt az 1978. év végén megtartott lakáselosztási gyűlésről, ahol 45 Lift-slab szerkezetű és 70 panelos lakás került kisorsolásra. Rövid hírek: 
 A gyors- és gépíró versenyt Boroczki Sándorné, Horváth Sándorné és Jakóts Erika nyerte meg, ők fizetésemelést kaptak. 
 A targoncavezetők Szombathelyen megtartott V. országos vetélkedőjén 3 dolgozónk jutott a döntőbe és legjobban szerepeltek az építőipari vállalatok versenyzői között. 
 A közel 150 tagú fotóklub másodízben is nívódíjat érdemelt ki és ismételten tanfolyamot indított. 
 Fehér László festőművész kiállítása nyílt meg a József utcai munkásszállón. 
 Elkészültek a hévízi gyógyház felújítási munkálatai.  Megindult a Lenin lakótelep - mai nevén Palotaváros – építése. Az előkészületekről. Oláh János o.v. számolt be. A 155 ha területen megépülő, mintegy 7000 lakás munkaterületét a FÖLDGÉP feltöltötte, a szükséges bontási munkákat a jól bevált módszer szerint vállalatunk végezte el. Intézkedési terv született a 450 munkavállaló kiszolgálását ellátó szociális épületek megépítésére. Megkezdődhetett az 1979-es lakásátadási terv részét képező 5.-ös jelű épület 132 lakásának kivitelezése és adott volt a lehetőség a további 447 lakás azévi összeszerelésére is. Újságunk egy későbbi számában olvasni lehetett: 1979. július 5.-én 14:30-kor fölemeltük a lakótelep első panelelemét.  Jelentős lépés volt életünkben a CLASP - rendszerű épületek exportja. Az iraki építkezéssel kapcsolatban megtett intézkedésekről folyamatosan olvashattunk lapunkban. Március hónapban bemutatásra került Irak gazdasága és politikai helyzete. Az 1970-es években történelmi fordulat 

állt be az országban, államosították az olajtársaságokat és földreformot hajtottak végre. A gazdasági változásokat a Szovjetúnió is támogatta. Áprilisban ismertetve lett a szállítás útvonala: Székesfehérvár – csepeli Szabadkikötő – uszályon Ismailig – átrakást követően tengeri szállítás a Boszporuszon keresztül a török határra – majd közúton Szírián át Bagdadba. Május elején elindult a dolgozók első csoportja Kótai László és Vay Ádám vezetésével. Augusztusban és szeptemberben további 23 fő kiutaztatása történt meg. Az épületet a szerződés szerinti határidőre, jó minőségben átadtuk. Szeptemberben hazánkba látogatott az Iraki Parasztszövetség elnöke is, aki megszemlélte a kivitelezés menetét és az itthoni gyártóüzemeket. Látogatása végén úgy nyilatkozott, hogy a látottak alapján lehetőség van további együttműködésre is. Sajnos a történelem közbeszólt, az azóta folyamatosan háborúzó országban az építés helyett a pusztítás került előtérbe.  Rövid hírek: A Kossuth utcai Pinceklub ötödször nyerte el a „Kiváló Ifjúsági Klub” kitüntető címet. Siklósi Gyula régész vezetésével feltárási munkák folytak a Lenin városrészen és az Ady Endre utca 11. sz. ház helyén. A vállalat 30 éves fennállását M. Tóth István festőművész rajzai is megörökítik. Konténerszállítási megállapodást kötöttünk a MÁV-val a költségek csökkentése és a jobb konténer-kihasználás érdekében. 1979.-ben az Üdülési Bizottság vezetőjének Gál Sándort választották meg. Munkavédelmi vetélkedőt a fizikai dolgozók kategóriájában Tátrai Ferenc, a műszakiaknál pedig Komáromi Károly csapata nyerte meg. A móri Elektródagyár átadási ünnepségén Dr. Csernok Attila, az MNB elnökhelyettese vágta át a nemzeti színű szalagot. Ebben az évben is volt jelentős évforduló: vállalatunk 30 éves fennállását ünnepeltük. Tisztelettel köszöntjük az alapító tagok közül a még ma is aktív, és egyesületünk munkájában részt vevő kollegáinkat: Harsányi Lászlóné, Borbély Béla, Gelei Sebestyén, Kulifai Ferenc, Király István, Marton Ferenc most lesznek 64 éves törzsgárda tagok. A kitüntetések adományozása is az évforduló jegyében történt, Munka Érdemrend arany fokozatot kapott Pozsár Sándor gazdasági igh., ezüst fokozatot Ódor László kőműves-, bronz fokozatot pedig Gelei Sebestyén o.v., Sárkány Ferenc és Mocsár Árpád brigádvezetők érdemeltek ki. Miniszteri kitüntetésben részesült Borbély István asztalos, Czimmer László művezető, Gyalog János főüz.vez., Simon Géza gépkocsivezető, Tóth Károly főenergetikus, Németh László építésvezetó, Horváth Ferenc brigádvezető, és még sokan mások. Kiváló Újító kitüntetést kapott Schneider János üzemvezető. 750.000 km balesetmentes közlekedésért kitüntetést kapott Szabó István gépkocsivezető. Vállalatunk hírnevét és elismertségét jelezte felügyeleti szerveink érdeklődése is: Dr. Ábrahám Kálmán miniszter és Dr. Szabó János államtitkár több ízben is járt nálunk, mindannyiszor dícsérve- és elismerve tevékenységünket. Jó évet zártunk 1979.-ben is. Szendr i Péter  (A Hírlevél szerkesztésekor értesültünk arról hogy Király István elhunyt.)



2013. május                                                     ÉPÍT K Hírlevél                                                               5.  

 

Arcok az ARÉV életéb l   A Szigetvári család munkás éveit csaknem végig az ARÉV-nél töltötte, ma is aktív tagok egyesületünkben, örömmel vettem, hogy megengedték: ismerjük meg életüket és ezen keresztül egy kicsit vállalatunkét is. A beszélgetést Marikáék szépen felújított családi házában tartottuk, érezhet  volt a régi és új tulajdonosok gondossága, rendszeretete, valamint a törödés a házzal és környékével. Az udvariasság szabályai szerint hallgassuk meg el ször Marika élettörténetét, úgy gondolom, hogy az a legjobb, ha  mondja el. - A középiskolát az Útépítő Technikumban végeztem, ahonnan abban az időben is sokan jelentkeztünk a FÁÉV-hez, osztálytársam volt többek között Kű Erzsi és Móricz Zsuzsa is. Emlékszem, Fuják Feri bácsi járt iskolánkban, bemutatta a vállalat munkalehetőségeit. Első munkahelyem 1969-ben a Tóvárosi Lakótelep volt, Molnár Ferenc építésvezetősége alatt. A munka egyik művezetője a nyugdíj előtt álló Boór Feri bácsi volt, aki még az Andráskay-féle cég alkalmazottjaként került vállalatunkhoz. A szomszéd építkezést Antal Náci bácsi, szintén tapasztalt és nagytudású művezető irányította, esetenként meg is látogatták egymást. Gyakori szóhasználatukat - „Bátyám, jó lenne már a föld alatt.” - eleinte nem értettem, de később jól megtanultam, ez felszólítást jelentett a napi fröccsadag elfogyasztásához. Ez akkoriban nem számított főbenjáró bűnnek, az alkoholszonda még ismeretlen volt. Innen 1971-ben a Pártiskola építéséhez kerültem (ma Kodolányi János Főiskola) Lőrinszky György, majd Király István építésvezetőkhöz, itt munkatársak voltak még Marton Ferenc és Zólyomi József művezetők, valamint Kű Erzsébet technikus is. Ezekben az években az építésvezetőséghez tartozott az Ikarus munkái mellett a legtöbb jelentős belvárosi épület (Alba-Regia szálló, Állatkórház, Domus-áruház, Technika-háza, Skála-áruház, Patyolat üzem), mely munkákon Horváth Péter, Bögyös József, Kaleszdorfer József és Hangya Jánosné voltak többek között munkatársaim. Szülési szabadság után ismét a lakótelep következett, Balogh Antal építésvezetőségén, ahol Mészáros Árpád, Dékány Józsefné, Szabó János, Ferenczi István, Karsay Krisztina, Nagy József is velünk dolgoztak. Három év kihagyás után a Videoton építkezéshez kerültem, ahol Gyalog János volt a főépítésvezető, Sárkány Ferenc és Vermesi Béla pedig az építésvezetői posztot töltötték be. Itt dolgozott még Krémer Péter, Kótai Károly, Tóka Tiborné, Kukuly Zoltánné és Johann Márton is. Ezután gyakran változtak munkahelyeim, a ’90-es években nem hiányzott a vidék sem, valamint Budapesten is dolgoztam Szabó Lajos, Bartha Lóránt, és Sárkány Ferenc építésvezető munkáját segítve. Szép épületeket építettünk ekkor is, de a konkurencia és az inkorrekt árverseny miatt kevés hasznot hoztunk a vállalatnak. Ez a tény is hozzájárult az ARÉV megszűnéséhez. A leépülés folyamata a „Volt egyszer egy ARÉV” című kiadvány Galambos Ottó által szerkesztett második részéből pontosan nyomon követhető, tanulságos olvasmány, mindenkinek ajánlom figyelmébe. A vállalat megszűnése után, 2004-ben Ritter Bandi jóvoltából a tulajdonában lévő építési anyagokat forgalmazó cég munkatársa lehettem, itt fejeztem be aktív éveimet.  

A történetet Jóska folytatja, aki villanyszerel ként kezdte vállalatunknál: - Vállalati életem 1964-ben, ipari tanulóként kezdődött, a tanulóidő három évig tartott. Első munkahelyem a Dózsa-pálya (ma Ybl Lakótelep), a szállásunk az Irányi Dániel utcában, a Sóstó 9-es épületben, majd a József utcában volt. Mint a szerelőipari szakmákban ez általános, hosszabb rövidebb időt szinte minden munkahelyen eltöltöttünk. Sokáig dolgoztam a Videotonban Nagy István brigádjában, brigádvezetőm volt még Pribék János, Winkler Sándor és Farkas László is. Művezetőm Kelemen László, Hegedűs István és elsősorban Molnár József volt, aki rengeteget segített munkámban, nagy elismeréssel és szeretettel vagyok iránta a mai napig is. A Gépipari Technikumot 1975-ben végeztem el, majd 1976-tól ’81-ig a komolynak hangzó- és valóban felelősségteljes megbízással érintésvédelmi felülvizsgáló lettem. A műszaki átadások idejére biztosítani kellett az előírásoknak megfelelő érintésvédelmi dokumentumokat, valamint ellenőriztük az időközben végzett, ilyen jellegű munkafolyamatokat is. Művezetőként nagyobb munkáim közé tartozott a kórház épületeinek villanyszerelése. Vidéken is elsősorban kórház kivitelezéseken dolgoztam Veszprémben és Tatabányán. A 2000-es évek elején kezdődött a Vegyépszer-korszak, előtte érdemes visszagondolni a villanyszerelő üzem vezetőire: Simon István, Takács János, Szemerei András, Horváth Miklós, Polyányi László (mint divízióvezető) és Madarász Károly irányítottak minket. Az átalakulás után cégünk neve gyakran változott, de a vidéki munka és a napi több órás utazás megmaradt. Sokat segítettek a régi ARÉV-es kollegák: Borúzs Mihály, László Tamás, Mátrácz Árpád, Nagy István és a többiek is. Az előírásos munkaidőt ledolgozva 2010-ben kerültem nyugdíjba.  Itt én folytatnám a villanyszerel k történetét: 2002-ben megalakult az Alba-Volt Kft. Holczinger János és Varga Ágnes vezetésével, ARÉV-es szerel k fizikai munkájával, akik közül Bagotai László, Farkas László, Jánosi Lajos, Keszi Csaba korábban brigádvezet k is voltak nálunk. k még a mai nehéz körülmények ellenére is sikeresek és támogatják egyesületünk munkáját is, ezúton is köszönjük Nekik. Találkozásunk végén mindig összegezni szoktuk megbeszélésünk „eredményeit” is, általában mindenkir l jó vélemény hangzik el, mégis, akikr l a legtöbb szó esik, kiemelésre érdemesek. Nálunk Király István, Kaleszdorfer József, Molnár József és Ritter Andor lettek Príma Díjasok, a Primissima díj odaítélése ügyében nem tudtunk dűl re jutni. Itt is elnézést kell kérnünk azoktól a munkatársaktól, akikr l nem ejtettünk szót, mostani írásunkba terjedelmi okokból nem fértek bele, ígérjük, ha egyszer továbbírjuk vállalatunk történetét, mindenki említésre kerül. Vendéglátóim lakását végigjárva gyönyörködhettünk a családhoz rokoni szállal is köt d  M. Tóth István fest művész munkáiban is, aki sok-sok képpel és rajzzal segítette kulturális tevékenységünket. (Vajon hol és kinél lehetnek az általa a cégnek készített képek?) Búcsúzás el tt szó esett a család minden tagjáról, a két fiú, József és János informatikusok, Mária lányuk angol nyelvtudását hasznosítva Brüsszelben dolgozik és öregbíti egy kicsit a magyarok hírnevét is. A három unoka nagy-nagy boldogságot jelent, és május végére Brüsszelben is megszületik legifjabb Szigetvári utód.               Szendrői Péter
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Nosztalgia   Nosztalgia cikksorozatomat a brigádnaplók feldolgozásával folytatom.  Az első napló az 1966-1968. évek történéseit foglalja magába, az ARÉV - illetve akkor még FÁÉV- Bérosztályának brigádéletéről szól. Nem részrehajlásból, hanem azért erről írok, mert csak ennek az osztálynak a brigádnaplói menekültek a Baráti Kör irattárába. Természetesen nemcsak a bérosztályról, hanem a vállalatról is szó lesz. 1966. október 3-án az ÉM Fejér megyei Állami Építőipari Vállalat bérosztályán készült egy jegyzőkönyv, melynek tárgya: ünnepélyes munkaértekezlet, ahol bejelentik, hogy a bérosztály dolgozói a "Szocialista osztály" cím elnyeréséért dolgoznak. Jelen vannak: Hajdú Sándor SZB. titkár, Pozsár Sándor főkönyvelő a vállalatvezetőség képviseletében, Csöngedi István osztályvezető, Kálmán Józsefné bércsoportvezető, Csóri Istvánné, Vajai Gáspárné, Stefkó Károlyné, Horváth Márta, Polgár Györgyné, Trampler Magdolna, Miklai Mária, Bereczki Albertné, Orbán Tiborné bérelszámolók, Stocker Edit SZTK csoportvezető, Orosz Miklósné és Farkas Gáborné SZTK ügyintézők. Fontos még idéznem a következő szöveget, hogy olvasóim érezzék, visszaidézzék az akkori kor hangulatát: Csöngedi István ov. a Szakszervezeti Bizottság és a vállalatvezetőség képviselői jelenlétében ünnepélyesen bejelenti a bérosztály elhatározását, miszerint az osztály a jövőben a "Szocialista osztály" cím elnyeréséért harcol. Ez alkalommal közli, hogy az osztály dolgozói a közelgő november 7-i ünnep és az MSZMP IX. Pártkongresszusa tiszteletére az alábbi munkavállalások megvalósításával igyekeznek a kitűzött nemes célt elérni: A munka területén: 1./ Az osztály dolgozóinak hibájából eredő reklamációk összege jelenleg az összes reklamáció 16-17%-át teszik ki. Ezt a %-ot folyamatosan csökkentik. 2./ Vállalják, hogy havonta minden végelszámolást követő hétfői vagy keddi napon kimennek egy nagyobb építkezésre és a helyi teljesítmény elszámolóval együtt felveszik a reklamációt. A helyszínen eldönthető kérdésekre azonnal választ adnak. 3./ Kilépett dolgozókat külön kezelik és legkésőbb végelszámolásra 
ők is megkapják járandóságukat, eddig ez sokkal hosszabb időbe telt. 4./ Türelemmel foglalkoznak a hozzájuk forduló munkatársakkal. És még sok-sok pontban sorolták fel a vállalásokat úgy a munka, mint a tanulás, művelődés, szórakozás terén. Az Építők Lapjában "A szocialista osztály címért" címmel cikk jelent meg az osztály egy napjáról és a vállalásokról. (A cikk kivágva, beragasztva a naplóba.) Megtudható a cikkből pl.: ezen a napon Hepkál János segédmunkás volt az osztályon az első ügyfél a móri építkezésről, aki három hét szabadságra távozott. Előleget szeretett volna, de mikor Kálmán Józsefné a bércsoport vezetője (és brigádvezető) ezt megtudta nem előleget, hanem a részfizetést fizette ki, így néhány perces várakozás után Hepkál szaktárs mehetett a pénztárhoz, majd 500,-Ft-tal a zsebében indulhatott útjára. Csavajda István dömperes szaktárs november 9-én jelent meg az osztályon, ő az október havi fizetését kérte pár nappal korábban, mivel házasságkötés előtt állt. Természetesen ezt a kérést is készséggel teljesítették. Ésszerűsítésekkel, újításokkal igyekeznek munkájukat egyszerűbbé, eredményesebbé tenni. Míg a többiek végzik munkájukat, mások szakmai továbbképzésen vesznek részt. Erősítik munkakapcsolatukat a társosztályokkal (számvitel, pénzügy, munkaügy). Társvállalatoknál tapasztalatcserén vesznek részt. Az SZTK Igazgatóság által rendezendő tanfolyamokon az SZTK csoport tagjai vesznek részt. 

Az osztály dolgozói egymást is segítik. Pl.: Kálmán Józsefné családi házának építése befejezésekor a kolléganők segítettek a ház körüli rendrakásban.  A reklamáció megelőzése érdekében többletmunkát vállaltak: pl.: az I. sz. Főépítésvezetőségről Kemény István az erdőháti igazolásokat későn kapta meg, ezért azt ő késve adta le a bérosztályra. Régi Rudolf teljesítményelszámoló pedig 4 fő részére hozott plusz elszámolást. Ezeket a késve érkezett adatokat feldolgozták. Akkori időben az iratokat bőröndökben vonattal, vagy autóval vitték Budapestre, ahol gépi-lyukkártyás feldolgozással történt a bérelszámolás. A bőröndöket kicsomagolták a bérlapokat a helyesen elszámolt bérlapokra cserélték a fenti két eset miatt, ezzel megelőzve a reklamációt. Kiss József igazgató szaktárs meglátogatta az osztályt. Nagyra értékelte a vállalásokat, melyek nem felsőbb utasításra történtek, hanem a dolgozók spontán vállalásai voltak. Az osztály munkáját havonta értékelték, mely folyamatosan javult. Dr. Kemenes Zsolt ügyész felügyeleti vizsgálatot tartott a vállalatnál, mint az Igazgató elvtársnak írt leveléből kiderül legtöbb időt a bérosztályon töltött el. Igen nagy tömegű iratot kellett átvizsgálnia, ehhez maximális segítséget nyújtottak az osztály dolgozói.  Akkoriban KST-ben takarékoskodtak sokan a vállalat dolgozói közül, erről is találtam egy újságcikket a naplóban: Sikeres zárás címmel. Az 1965/66-os KST évet 411.544,-Ft 40 fillér összeggel zárták, kamat 9.544,-Ft 40 fillér volt. 193 fő takarékoskodott. Terveikben lakásépítésre elő takarékosság, mosógép, centrifuga, porszívó, téli ruhavásárlás, külföldi utazás szerepelt. Legtakarékosabbak voltak: Szekeres György, Németh Imre, Hendlein József, Horsa Lajos, Havel Imre, Horváth János, Apolczer János, Béres István, Emperger János, Farkas István, Fehérvári István. Teljes létszámmal KST tag lett a terv- és a bérosztály is. A vállalásukhoz híven az osztály dolgozói közül néhányan látogatást tettek a Vajtai raktártelep építkezésen. A dolgozók reklamációját összegyűjtötték, meghallgatták a panaszokat, és hazatértükkor azonnal intézkedtek. A látogatásnak ezen felül is volt eredménye, a személyes megismerkedés mellett tovább javult a hangulat a munkahelyek és a bérosztály dolgozói között, mint írta bejegyzésében Kanter József művezető. 1966. december 3-án szocialista brigádok értekezlete volt, melyen Igazgató szaktárs ismertette a vállalat 1966. évi eredményét és az 1967. év feladatait. A beszámoló elején külön köszöntötte a bérosztályt, mint az első adminisztratív osztály a szocialista brigádok között. Az óév utolsó munkanapján 1966.december 30-án Csöngedi István osztályvezető továbbképzést tartott az osztály dolgozói részére. Téma az 1967. évi vállalati átszervezés és az ezzel kapcsolatos teendők. Megállapították, hogy az üzemi rendszerű vállalati szervezés a bérosztály részére többletmunkát nem jelent, de a munka minőségi javítását feltétlenül megköveteli.  Hát röviden ezek voltak az 1966. évi események a bérosztály életében. Remélem felébresztettem egy-egy emléket olvasóim lelkében, melyek eszükbe juttatták már-már elfeledett kollégákat és hozzájuk fűződő történeteket. Következő cikkem az 1967. évi eseményekkel folytatódik.  Addig is jó nosztalgiázást kívánok!  Virág Zsuzsa 
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Múltunk emlékei– fényképkiállításon voltunk  1988. tavaszán az ARÉV akkori vezérigazgatója, Kiss József sem gondolta amikor szólt Harsányiné Irmának, hogy hivatalból kövesse végig az emlékév eseményeit és készítsen fotókat, hogy majd ezek a fotók és több mint 200 dia egy dobozban lapulva csak arra várnak, hogy egyszer újra el kerüljenek és megmutassák emlékeinket.  Azóta eltelt 25 év és a Szent István Király Múzeum december 5-én felhívást tett közzé, amivel az 1938-as ünnepi év eseményeit és az 50. évfordulón az 1988-as év Szent István ünnepeit megörökít  fotókat kívánta összegyűjteni a családi fotóalbumokból és a gyűjteményekb l. A körülmények szerencsés alakulásának köszönhet en csatlakozhatott Egyesületünk ehhez a nagyszerű kezdeményezéshez az archívumból el került fotókkal. Részt vettünk az április 5-i megnyitó ünnepségen is, ahol városunk jelenlegi polgármestere Cser-Palkovics András, az akkori polgármester Balsay István, majd Kiss József, Harsányiné Irma és Demeter Zsófia mondott rövid méltatást.  Ismét bebizonyosodott, hogy milyen fontos megmutatni magunkat a közéletben, mert amikor a polgármester úr részér l elhangzott, hogy az ARÉV Baráti Kör Egyesület minden tagja jelen van a megnyitón azonnal közbeszóltunk, hogy az szinte lehetetlen lenne, hiszen közel 400 tagunk van. Lett erre nevetés és egy kis szabadkozás is, hogy ha ilyen sokan vagyunk, akkor bizony be se férnénk a Patikamúzeum kistermébe.  Az emlékév programjának keretében tehát most mutatták be a történelmi jelent ségű eseményeken készült legjobb fényképeket. Fényképeket 1938-ból, melyek a Szent Jobb városunkba érkezését, a vitézavatást, Prohászka püspök újratemetését, a tanügyi kiállítást, a levente ünnepet és más, kevesebb publicitást kapott eseményeket örökítették meg.  És 1988-ból az augusztus 20-i székesfehérvári országos ünnepség, a körmenet, az ünnepi irodalmi műsor és a Deák Gyűjtemény megnyitásának felvételeit állították ki, amihez Egyesületünk egy teljes fotóalbummal járult hozzá.  Aki nem tud személyesen elmenni a kiállításra, az interneten keresztül a Fehérvár TV archívumában az alábbi linken nézheti meg a tudósítást: http://www.fehervartv.hu/index.php?pg=video&cid=16&vid=7826&autoplay=false  dr. Kovácsné Járosi Zsuzsa  

 

Tavaszi kirándulás: Tata  A szokásos tavaszi kirándulás keretében utunk Tatabányára, Tatára illetve Kisbérre vezetett. El ször a nagy hírű tatabányai Turul szobrot tekintettük meg. A turul madár a magyar mondákban gyakran szerepl  totemállat, kapcsolódva a magyar történelemhez. Ez a tatabányai méreteinél fogva elképeszt  látvány volt. A szobrot és környékét pár évvel ezel tt újították fel. Úgy lehet mondani, hogy megfelel  környezetet biztosítottak a magyar szimbólum számára. Meg kellett volna már korábban említeni, hogy a kirándulás túravezet je, mint ahogy már annyiszor Harsányiné Irma volt. Az autóbuszban ismertette Tatabánya keletkezését, mely három faluból egyesült. Bánhida, Tata és .. Így lett ebb l a bányásztelepülésb l város és egyben Komárom-Esztergom megye székhelye.  A madártól teljes panorámában látszott a város és környéke, ipari jellegénél fogva ontották a füstöt a gyárkémények. Irma asszonyunk javasolta, hogy a közelben található Szelim barlang megtekintését  -melynek török kori köt dései vannak- nem szabad kihagynunk. Elindultunk a lépcs kön lefelé, de csak nem találtuk a barlangot.  Visszafelé indulva a barlang jelzést  felfedeztük  egy fán, így a csapat egyik része „vánszorgott” felfelé a sok-sok lépcs n, addig a bátrabbak eljutottak a méreteit tekintve igen komoly természeti képz dményhez. k megcsodálták azt és a busznál találkoztunk mindannyian. A parkban lev  sétány mellett kisebb-nagyobb igen régi kövek kerültek kiállításra, jelölve a keletkezésük korát.  Elhagyva a Turul madarat, Tatán városi kisvonatra szálltunk, ahol az idegenvezet  részletesen ismertette a település nevezetességeit és történelmét. Ezt követ en a vonattal elmentünk a Kárvária domb lábához, onnan az érdekl d bbek kacskaringós meredek úton felkapaszkodtak magára a dombra, amelynek egyik végén a sörétgyártó torony volt, közepén egy kis kápolna, és a Szent Háromság szobor volt. A dombról szinte kötéltáncos módjára ereszkedett le mindenki. A Kálvária domb után utunk az Öreg tóhoz vezetett, melynek partját szinte  kirándulásra, pihenésre, üdülésre tervezték. Láttunk itt eredeti és műromokat, szabadtéri színház maradványait, szobrokat és régi malomépületeket és sok-sok öreg régi fát, melyek még téli formájukat mutatták a kései tavasz miatt. Miután visszaértünk a kiindulási pontra, ízelít t kaphattunk látványban, hogy miért nevezik Tatát a vizek városának. Csatornák hálózzák be az egész várost, melyekben az idegenvezet  elmondása szerint állandóan van víz, a sok forrás miatt. Ezt követ en a város legpatinásabb épületében a Kristály Hotel éttermében ebédeltünk, majd a szálloda vezet je röviden ismertette a szálloda átalakítását és újjáépítését, melynek pikantériája az volt, hogy a két évig tartó munkálatok alatt a szálloda egy napra sem zárt be. Ebéd után elindultunk Kisbérre ahol EU-s pályázatból teljesen felújított lovarda épületét tekintettük meg. A lovarda olyan méretű, hogy nemzetközi versenyek rendezésére is alkalmas lenne, de az önkormányzat nem határozta még el az épület végleges funkcióját. Az épületben már benn tárolták azokat a műanyag lemezeket, melyeket leterítve alkalmasak „a lovak fogadására”Megcsodálhattuk azokat a 16 méteres fa gerendákat melyek egy-egy fából készültek, ezeket valamikor erdélyi fenyvesekb l szállítottak ide. Megállapítottuk még, hogy a tet szerkezet készít i kiváló munkát végeztek, hiszen az épület a második világháború el tt készült, most is kiváló állapotban van a tet szerkezet. Innen utunk utolsó állomása egy szabadtéri múzeum, melyben Magyarország f bb épületeinek kicsinyített másait láthattuk. Nem akarom felsorolni, nehogy kimaradjon valamelyik, de pár példa: Budapest Parlament, Esztergom Bazilika, Pécs Dzsámi, Szeged Dóm, Székesfehérvár Országalma stb... Jó fél órát töltöttünk ezek között a kis épületek között, melyek akár ötletet is adhattak a következ  kirándulásainkhoz. Egy tartalmas, kellemesen fárasztó nagyszerű napot töltöttünk el a jelen lev  42 kollégan vel, kollégával. Farkas László 



8.                                                                    ÉPÍT K Hírlevél                                               2013. május  FELHÍVÁS  Ezúton hirdetjük szi kirándulásunkat.  Jelezzük, hogy szeptember második felében kirándulást szervezünk. Fel kívánjuk keresni az iszkaszentgyörgyi, a fehérvárcsurgói kastélyokat, valamint Mór városát, ahol megtekintjük az ifjú város nevezetességeit. Külön felhívjuk a figyelmet, hogy az 1950-es évek elejétől mintegy fél évszázadon át a mi vállalatunk építette Mórt és sokat tett azért, hogy várossá minősítették. 1957-ben itt építettünk 150 egyedülálló bányászlakást, ami akkor óriási feladat volt, hiszen májusban kezdtük és novemberben be kellett költözniük a bányászoknak. Remélhetőleg egy pohár bor elfogyasztására is lesz lehetőségünk. A végleges és részletes program a szeptemberi Hírlevélben lesz olvasható.   Meghívó  Már hírt adtunk róla, hogy 25 évvel ezelőtt az 1988-as emlékév ünnepi rendezvénysorozatáról Harsányi Lászlóné egyesületünk tagja annak idején mintegy 200 diaképet készített és ez most az archívumban fellelhető volt. A sorozatot egyesületünk tartósabb DVD lemezre tette át, és ezt április 5-én a város vezetésének jelenlétében átadtuk a múzeum igazgatójának.  Ez a lemez első alkalommal a város vezetése és társadalma számára június 5-én 17.30 órakor kerül bemutatásra a Csók István Képtár (Bartók Béla tér 1.) alatti termében. A rendezvény kb. egy óra időtartamú. Kérjük egyesületünk tagjait, nyugdíjasainkat, hogy a vállalatnak e régi relikviáját, mind tagjaink, mind nyugdíjasaink tekintsék meg, hiszen ez a mi életünk története is. Várjuk megjelenésüket.        Beszámoló a 2013. március 22-i közgyűlésr l        

Beszámoló a 2013. március 22-i közgyűlésr l  A meghirdetett időpontban a megjelentek száma nem volt elég a határozatképességhez, ezért DVD vetítéssel töltöttünk el egy órát és a második meghirdetett időpontban kezdődött a közgyűlés. Megjelentek száma. 56 fő Levezető elnöknek Szendrői Pétert választotta a közgyűlés. Mindkét napirendhez előzetesen, az elnökség által közgyűlésre alkalmasnak minősített írásbeli beszámoló készült, amit két héttel előzőleg minden tagunknak megküldtünk, így azt mindenki tanulmányozhatta. Az egyesület elnöke szóbeli kiegészítést tett, mind a 2012  évről szóló beszámolóhoz, mind  a 2013 évi munka és költségprogramhoz. Bejelentésre került, hogy a Hírlevélben közzétett évi gazdálkodási adatok módosulnak, mert a kiadások között további összegeket kell szerepeltetni. 164.000.-Ft összegben. Így a Hírlevélben szereplő kiadási összeg 2.003.000.-Ft-ról 2167.000.-Ft-ra változik. A közgyűlés ennek folytán a 2012-es évet 1.744.000.-összbevétellel és 2.167.000.-Ft össz kiadással hagyta jóvá.   A kiadási többletet tartalékunkból fedezni tudtuk.   Ezen a napon került két DVD film is vetítésre az egyesület archív filmjeiből. Első film témája a Nyugdíjas ház avatása, melynek galériáján M. Tóth István állandó kiállítása kapott helyet. Második pedig az Anikó forrás ünnepélyes átadása. Ezek a filmek nem művészi értékkel bírnak, de van egy óriási értékük: megőrizték a fiatalságunkat. Jó volt látni munkatársainkat fiatalon, jó volt felidézni az akkori hangulatot, így az idő múltával nagyon érdekes hallani azokat a beszédeket, ami a mai korban talán elavult, talán megmosolyogtató. Kinek-kinek érzése szerint. Azt mindenesetre leszögezhetjük, hogy akkoriban nagyon jó volt az összefogás, szabadidőnkben sokat tettünk a közért. Nem tudom a mai kor embere mire fog majd idős korában visszaemlékezni, lesz-e neki is ilyen szívet melengető emléke. Kívánom, hogy legyen, mert ez sokat segít a nyugdíjas, idősödő embernek úgy gondolkodásban, mint lelkileg. Szeretnék kérni is, mégpedig azoktól a tagoktól, akik tíz évvel ezelőtt beléptek ugyan a Baráti Körbe, de azóta semmi életjelet nem adnak magukról, nem jelennek meg rendezvényeinken, nem fizetik a tagdíjat, legyenek aktívabbak. Csak el kell kezdeni egyszer és meglátják milyen jó is az, ha az embernek van egy ilyen közössége. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit közénk. Virág Zsuzsa  Közlemény  2013. július-augusztus hónapban szabadságolás miatt a Jancsár utcai irodában a hétfőnkénti ügyelet elmarad, de telefonon 30 749 8870 mindenkinek elérhetőek vagyunk. Tombor Istvánné Kiadja:       az ARÉV Baráti Kör Egyesület                     Székesfehérvár, Jancsár u.11. Tel: 30-749-8870Adószáma: 18495717-1-07 Felelős szerkesztő: Galambos Ottó Készült:      550  példányban A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült  Kapják:      Az egyesület tagjai, nyugdíjasai,                  támogatók, szponzorok 

„Minden elmúlik, mint az álom, Elröpül, mint a vándormadár, Csak az emlék marad meg a szívben,  Halványan, mint a holdsugár.  Halottaink Tagok: Barna Gáborné  Székesfehérvár Király István   Székesfehérvári  Nyugdíjasok: Paudits Béla   Seregélyes Kun László   Székesfehérvár Varga László (Tülü)  Sárszentmihály  Emléküket meg rizzük.


