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 M e g h í v ó  a 2014. évi  Fejér Megyei Épít ipari Vállalkozások Szakmai Nap rendezvényeire 2014. május 30 - 31. (péntek-szombat) Gazdaság Háza Hosszúsétatér 4-6.  ÉPÍT K NAPJA a hagyományok jegyében 2014. május 31. (szombat) Vörösmarty Mihály Ipari Szakképz  Iskola, Balatoni u.  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 vállalja 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 Ka-mara társszervezőként veszünk részt a rendezvény megvalósításában. A két napra tervezett program lehetőséget biztosít arra, hogy az eddigi Építők Napi programból meg-tartsuk 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 munkahelyére. Várjuk családtagjaikat, gyermekeiket, unokáikat, minden barátjukat és is-merősüket. Találkozzunk egymással azok, akik sokat gondolunk az együtt töltött hosszú évekre, cseréljük ki em-lékeinket, örömünket, gondjainkat. Töltsünk el vidáman egy szép tavaszi hétvégét. Gondoskodtunk arról, hogy mindenki jól érezhesse magát és megtalálja a neki tetsző programot. Kö-zös ünnepünkre meghívtuk a város minden építésüggyel foglalkozó szervezetét és személyét. Ez a két nap tehát a város és a megye építőinek ünnepe lesz.  Székesfehérvár, 2014. május   az ARÉV Baráti Kör Egyesület elnöksége 
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         Épít ipari        konferencia   2014. május 30. péntek  10.00 óra Gazdaság Háza – FMKIK Székház 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. www.fmkik.hu  10.00 – 10.10 Megnyitó - Radetzky Jen , elnök, Fejér    Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 10.10–10.30 Fejér Megyei Épít ipari Nívódíjak átadása  Fejér Megyei Építőipari Nívódíj Bizottság  10.30 –10.50 Modellpályázat eredményhirdetése  Takarékossági verseny eredményhirdetés   Fejér megyei középfokú oktatási intézmé-nyekben tanuló diákok számára energia-hatékonysági-, illetve az intézmények számára kiírt takarékossági pályázat eredményeinek ismertetése, díjátadás  10.50–11.20       Ybl Miklós hagyatéka Fejér megyében                             Csurgai Horváth József,                                igazgató, SzMJV  Levéltára                       11.20 –11.50        A Teljesítésigazolási Szakért i Szerv                              tapasztalatai épít ipari vitás ügyekben Csermely Gábor, vezető-helyettes, Teljesítésigazolási Szakértői Szerv   11.50-12.10 Hatékonysági sorrend az épületek energetikai felújítása során Nagy István, elnök, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Energiaklub  12.10-12.20 Kérdések, válaszok, zárszó 

12.20 –  Konzultáció  
 Épít ipari Szakmai Kiállítás  Épít ipari energetikai megoldások bemutatója   2014. május 31. szombat 9-15 óra között  A kiállítás célja a lakosság számára megismertetni ezeket a megoldásokat, a társasházakban lakók is alkalmazni tudják az épületek felújításakor. Helyszín: Vállalkozók bemutató sátrai a Gazdasági háza parkolójában, Hosszúsétatér 4.   

 ÉPÍT K NAPJA A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN   2014. május 31. szombat  Helyszín:  Vörösmarty Mihály Ipari       Szakképz  Iskola     Székesfehérvár Balatoni u.   Országos Szárazépít  Szakmai Verseny az ÉVOSZ szervezésében 9.00-13.00 óra között  Színpadi program:  9.45-10.00 Megnyitó   Programismertetés           10.00-11.30  Kulturális műsor    Táncol”KODÓ” együttes műsora Gorsium Művészeti Szakközép--iskola táncosainak bemutatója    közben: könyvbemutató    Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet   és Stockinger József     közreműködésével Gabrovits Pál hangulatos zenét  szolgáltat    14.30-15.00  Országos Szárazépítő Szakmai   Verseny eredményhirdetése  Közös bográcsozás  Várjuk azon családok, baráti társaságok, cégek jelentkezését, akik külön főzőhelyet igényelnek. Jelentkezés: Kámán Béla 30 9791963  A Vöröskereszt közreműködésével GYÓGYSZERMENTES  EGÉSZSÉGMEG RZÉS Vérnyomásmérés, vércukormérés, mérleges: testizom-, zsír-, víz-, csonttömeg-, súlymérés BMI index végeredménnyel. Energiakezelés: eszközös  A rendezvény ideje alatt büfésátor Autóval érkezőknek parkolás az iskola parkolójában. 



2014. május                                                   ÉPÍT K Hírlevél                                                                 3. KIRÁNDULTUNK  Az idei tél nem volt nagyon hideg, de már nagyon hosszúnak tűnt sokunk számára, ezért is nagy öröm volt, mikor a márciusi Hírlevélben olvashattuk, hogy tavaszi kirándulásra hívnak bennünket. Április 24-én Székesfehérvár–Paks–Sárszentlőrinc –Györköny-Székesfehérvár útvonalon élményekben gazdag kiránduláson vehettünk részt. Első állomásunk Paks- Tolna megye harmadik legnagyobb városa. Történelme az őskori civilizációktól egészen a legmodernebb korig ível, az egykor itt húzódott Duna-menti hadiút évszázadokra jelentőssé tette. Sváb népszokásairól és jellegzetes halászlevéről messze földön híres. Igen sok rendezvénynek ad otthont. Országos ismertségét legfőképp atomerőművének köszönheti, amely Magyarország egyetlen energiahálózatra kapcsolt atomerőműve. Ennek köszönhetően kiemelkedő gazdasági teljesítménye miatt a legdinamikusabban fejlődő magyar városnak tartják.  

  Paksi Atomer mű ZRT  Egy atomerőmű működtetésénél legfontosabb szempont a biztonság. Európai vizsgálatok igazolják, hogy a legjobbak között tartják számon. Vezetőnk, nagyon sok érdekességet mutatott és mondott el a Látogatóközpont-ban. A recepción sokféle prospektust, kis ajándékokat, képeslapokat kaptunk. Itt láttuk a cég elismeréseit két nagy üvegszekrényben. Csak vázlatosan tudnám felsorolni a látottakat, ezt látni és hallani kell, érdemes volt megnézni! Minden prospektuson szerepel e hívó mondat: „Jöjjön el, nézze meg, értse meg!”  Az Atomerőmű megtekintése után a Szentlélek templomot néztük meg, és ismerkedtünk meg történetével, melyet megálmodott, majd megalkotott Makovecz Imre sok-sok önzetlen munkáskéz segítségével. A mintegy 200 köbméternyi faanyag ácsolatai, a faszobrok és faoltár nemes egyszerűséget kölcsönöz az 1990-ben felszentelt templomnak. Milyen a sors; már szállingóztunk a buszra, mikor megláttuk volt munkatársunkat Szabó Lajos építésvezető személyében aki az ott folyó munkálatokat irányítja.. Ez is bizonyítja, hogy az ARÉV egy olyan nagycsalád, hogy bármerre is járunk, ha nyitott szemmel tesszük azt, egy-egy családtagot mindig 

felfedezhetünk. Gyors búcsú és utunk tovább vezetett a Városi Múzeumba, mely a város Önkormányzatának fenntartásában működő intézmény. Mottója: Örökség teremt jövőt. A Múzeum pincéjében kőtár van, mely jelenleg nem látogatható. Aktuális időszaki kiállítás: Földbe zárt világ – Lussonium késő római temetője. A lussoniumi ásatások régészeti szenzációját jelentő sírkamráit mutatja be Pakson és országosan is egyedülálló módon. A kiállításon életnagyságú rekonstrukciók és modern multimédiás eszközök, animációs filmek segítik a látogatókat a római túlvilág minél alaposabb megismerésében. A múzeumlátogatás után ebéd következett a Retró étteremben. Ebéd után Sárszentl rincre indultunk.  

  „Az igazi ember eltávozik, de a fénye megmarad.” ezt az idézetet választottam, mikor Gyalog Jánostól búcsúztunk a 2010 novemberi Hírlevélben. Hogy mennyire igaz, és rá vonatkozó az kiderül, ha tovább olvassák a cikket. Már a buszon - útban Sárszentlőrincre - kezdte történetüket Rabi István, aki gyermekkori pajtásáról, Gyalog Jánosról, a kissrácos csínytevésekről, az igazi családi barátságról mesélt nekünk. Megmutatta a házat, ahol János felnőtt. János nagyszülei, dédszülei is itt éltek, egyik ősapja az itteni gimnázium igazgatója volt.  Buszunk az evangélikus templom mellett állt meg, ahol már várt bennünket Karl Jánosné lelkész, aki Jánosnak és Istvánnak is régi ismerőse. Többen emlékeztünk a lelkésznőre, mert ő búcsúztatta Gyalog János kollégánkat a Béla úti temetőben. Akkor tudtuk meg, hogy János nagy munkát végzett a szülőfalujában, Sárszentlőrincen. A falu evangélikus templomának felújítási munkáit irányította, szervezte, ellenőrizte, és segített a pályázatok elkészítésében is. Még kórházi betegágyán is foglalkozott a felújítási munkálatok utolsó fázisaival. Az 1775-ben épített templom tetőszerkezetét kicserélték, és a külső vakolatot ahol kellett felújították, majd a falfestést végezték el, ami egy 34 méter magas tornyú építménynél komoly állványzati munkát igényel. A lelkésznő a templomban ismertette röviden a falu és a templomépület történetét, és azt a munkát, amit közös összefogással Jánossal együtt végeztek. Utána megnéztük a nemrég feltárt faliképeket, és a 200 évvel ezelőtt felállított padokat az oltár mögött. A padok iskolásoknak készültek. A monda szerint 
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Petőfi Sándor is itt ült, ezt bizonyítja a padba faragott PS monogram. Rövid látogatásunkkal mindannyian emlékeztünk egy kedves, kollégára, akit a betegség fiatalon elszakított e földi létből, de a fénye, munkája itt maradt közöttünk, emlékét megőrizzük!  

  Utolsó állomásunk Györköny. Nagyon kedves fiatalember Sarok Róbert várt bennünket, végig vezetett a pincehegyen, majd saját pincéjébe – a Sarok Pincébe- invitált, ahol borkóstolás és a pince bemutatása következett. A Sarok pince nem sarkon áll, tulajdonosáról kapta nevét. Mikor Róbert elmesélte a pince alakulását, a borok történetét, talán sokunkban megfogalmazódott, - bennem igen erősen- hogy ezután másképpen kell kortyolgatni a bort. Mennyi munka!!! Búcsúzásnál kaptunk 2014. évi programajánlót és láttunk egy nagyon jó kancsó feliratot: „Ha eljössz kapálni, meg foglak kínálni!” Ez a szöveg az én olvasatomban így jellemzi a boros gazdákat: sok munka, jó humor. Talán a számos kirándulás közül ez volt a leghosszabb, már 9 óra elmúlt mikor hazafele ballagtunk, észre sem vettük, hogy eltelt az idő. Nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük a szervezőknek: Harsányi Lászlóné Irmának, Kigyóssy Lászlónak, Rabi Istvánnak, Dr. Kissné Sinka Klárának és nem utolsó sorban a nagyon kedves gépkocsivezetőnknek, továbbá mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult, hogy ilyen kedves és szép élményben legyen részünk. VZS. 

Ez történt 1984-ben  Az emberi sorsok követése mindig fontos részét képezték az Építők újságjának, most megkíséreljük mi is kicsit részletesen adatokkal alátámasztva bemutatni az azokban az években folyó személyzeti munkát is. Általában kéthónaponként, legtöbbször Ragó Ferenc aláírásával pontos jelentés készült minden személyi mozgásról, követni lehetett a be- és kilépőket, az áthelyezéseket, szülési szabadságokat, az előrelépéseket, de a fegyelmi elbocsátásokat is. 4 év  1982-85 ilyen adatait próbáltam feldolgozni úgy, hogy külön vettem a magasabb kategóriát osztályvezetőtől felfelé / ide értve a helyetteseket is/. A négyéves átlag szerint a magasabb kategóriákban évi 18, a többiek esetében 230 ilyen jellegű mozgás volt nyomon követhető. Az adatokból úgy gondolom, látható, hogy az előrejutás lehetősége adott volt mindenki számára. A számszerű kimutatásban természetesen egy név többször is szerepel, az előrelépések előtt szinte minden esetben alacsonyabb beosztást, esetenként többet is sikeresen kellett teljesíteni. Erre egy-két példa: Fertő Imre barátunk osztályvezetői, főosztályvezetői, főkönyvelői munkakör után lett később gazdasági vezérigazgató helyettes. Dr. Ottucsák Györgyi is három lépcső után kapott osztályvezetői kinevezést.  Ezt azért tartottam fontosnak kiemelni, mert újságunkban elég sok kritika jelent meg a fiatalok részéről: az ARÉV-nél tényleg jó dolgozni, de mi lesz mondjuk 10 év múlva, meddig lehet eljutni a jelképes ranglétrán?  Az előbbre jutásnak volt egy másik lehetősége is, sok munkatársunk az itt szerzett tudás és tapasztalatok felhasználásával más vállalatnál került felelős beosztásba, sokan segítették például a VÁÉV, a Tanácsi Építőipari Vállalat és az IKV munkáját is. Az ARÉV-nél eltöltött idő jó ajánlólevélnek számított.  Külön öröm számunkra, hogy az ÉVM főosztályvezetőjeként Hufnágl Lóránt illetve Somogyi László miniszterként eredményesen dolgoztak, ARÉV-es gyökereiket mindig szeretettel hangoztatva segítették munkánkat is. Durci barátunk – talán szabad így szólítani – éppen 30 éve , 1984 június 27-én névnapján kapta meg miniszteri megbízását. A kinevezés évfordulója és a névnap alkalmából is szívből jövő jókívánságunkat küldöm mindenki nevében! Kár, hogy a minisztérium 4 év múlva felszámolásra került, az építés ügye azóta sincs fontosságának megfelelő szinten kezelve a gyakran változó kormányok részéről.  Rövid hírek:  
 Bogár Lászlóné beszámolt a vállalati Vöröskereszt évi munkájáról 
 Aranykoszorús véradó lett Papp Ferenc asztalos, Kiss György és Ács Károly kőműves. 
 Az aktivisták közül mások mellett szerény jutalmat kapott Zalka Istvánné, Rajnainé Erdélyi Éva és Sinka Klára is 
 A Budapest Sportcsarnokban a Nemzeti Színház építéséért nagysikerű gálakoncertet rendeztek, fellépett Simándy József, Kocsis Zoltán, és a Győri Balett is. A műsort vezető Tamási Eszter külön köszöntötte a nézőtéren helyet foglaló ARÉV-es küldöttséget is.  
 Az esedékes CLASP fórum Angliában lett megtartva, a tapasztalatokról Sulák László osztályvezető számolt be.  
 Az Ismerjük meg városunkat! vetélkedőt Hortoványi Jenőné és Igari Antal nyerte holtversenyben, maximális eredmény mellett. Az első díjat, M. Tóth István Virágcsendélet című zsűrizett képét sorsolás útján Igari Antal kapta, Hortoványinét 2.000 Ft jutalommal kárpótolták.  
 Móder Márton beszámolt a Vállalati Munkaügyi Döntőbizottság munkájáról. A 3 tagú testületben leghosszabb ideig a szakszervezet részéről Szabó Ferenc, a vállalat részéről Szendrői Péterné vett részt. 4 év alatt 290 kérelemből 53 esetben megváltoztatták, 78 alkalommal pedig hatályon kívül helyezték a vállalat intézkedéseit. 

Figyelem! A gyors kapcsolattartás érdekében közzétesszük az elnökség tagjainak e-mail címét. bakro@t-online.hu;     ogalambos@mail.fmkorhaz.hu bejozs@invitel.hu;  albaplan@t-online.hu; kovacs.zsuzsa@dbheurpoe.com; nagy.hanos22@chello.hu; zsuvirag@gmail.com; farlas.laszlo149@g-mail.hu ferto001@t-online.hu  ; kisslajos4901@gmail.com toth.gyorgy@sicitur.eu ; szendroineagi@gmail.com; itombor@mail.fmkorhaz.hu Aki szeretné a saját címét megadni a gyors elérhetőség és kapcsolattartás érdekében, kérjük a fenti címek bármelyikére szíveskedjen megadni. 
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 Befejeződött a KÖFÉM félgyártmány fejlesztési állami nagyberuházása, az előírt határidő betartásával. 
 M. Tóth István festőművész a több éves együttműködés jegyében 21 alkotását ajándékozta a vállalatnak, a képek a bodajki turistaház falait díszítették. 
 A 16 évi megszakítás nélkül kiérdemelt Kiváló Vállalat kitüntetést Dr. Ábrahám Kálmán miniszter adta át a Technika Házában. 
 Radetzky Jenő beszámolt a ferihegyi exportmunkáról, 4 hónap alatt 13.000 m2 ALBAFAL-at és 2.000 m2 gipszkartont kellett beépíteni 4,1 millió ATS értékben. 
 Épültek az ALBAHÁZ-ak, Székesfehérváron 28, Budapesten 83 ilyen lakás kivitelezése volt folyamatban. 
 A lakásigénylők nevét és adatait az újság is közölte, ebben az évben a listán 55-en, tartalékban 22-en szerepeltek. 
 A V.G.M. helyzetéről Horváth Péter építésvezető számolt be: 53 csoportban 300 fő végzett ilyen tevékenységet 
 Felavatásra került a munkásszálló előtt felállított térplasztika Kiss-Nagy András Kossuth díjas művész alkotása  Ebben az évben is nagyszámú munkatársunk kapott kitüntetést, itt is próbáltam statisztikát készíteni: háromszázan kaptak Kiváló Dolgozó vagy annál magasabb elismerést és ötvenen pénzjutalom nélküli emléklapot vagy írásbeli dicséretet. Ezen felül voltak a kollektív elismerések, szinte minden brigád és termelési egység már pénzjutalmas kategóriához tartozott. Rövid kiemelés az egyéni kitüntetettek sorából:  Első ízben kapott Vezetői Nívódíjat: Gyetvai Gyula telepvezető, Jassó László csoportvezető, Kótai László főművezető Munka Érdemrend Ezüst fokozat kitüntetést kapott: Baranyi József főmérnök,  Munka Érdemrend Bronz fokozatot: Kósa János festő, Somi János kubikos, Nagy Zoltán főépítésvezető, Szegfű István asztalos, Jelena István lakatos, Csikesz László autószerelő, Kulifai Ferenc asztalos Kiváló Munkáért kitüntetést kapott: Csuthy Lászlóné, Ragó Ferenc, Oláh János, Kiri Ferenc, Horsa Lajos,Rigó József, Horváth Sándorné, Komáromy Antalné, Bräutigam András,  Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott: Varga István, Vadász Rezső, Zalka István, Becsei Lajos. Kiváló Feltaláló lett: Vizi János és Mahler László. Kiváló Ifjú Szakember kitüntetésben részesült: Búza István, Nagy János Horváth János tollából Munkásarcok címmel ismert munkatársak bemutatására került sor. 1984-ben Molnár István kubikos, Bordács József kőműves, Jenei Károly darus, Imre József gépkocsivezető, Poór Károly művezető, Pálfi Károly gépkocsivezető, Szalai Gyula kőműves, Varga István vasbetonszerelő, Vendég Imre műszaki előadó és Meiszter Ferenc főépítésvezető élettörténetével ismerkedhettünk. Rokonságunk okán is Meiszter Ferenctől idézek két érdekes közlést. Apósom a megye déli részén több kastély újjáépítésében vett részt, a vajtai, alapi, soponyai, bodakajtori és dégi épít-kezéseket is vezette. Az interjú során sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy a FÁÉV által megmentett mintegy 20 kastély építéstörténete és műszaki tapasztalatai nem kerültek rendszerezésre és megőrzésre. A második idéznivaló megállapítása szerint nagyon rossz volt a fiatalok lakáshoz jutási lehetősége, úgy mondta, családi segítség nélkül az szinte lehetetlen vállalkozás. Ugyanezt 

állította Galambos Ottó az FMKT titkára is, számszerűen bizonyítva: a torz bérrendszer és az anyagi megbecsülés hiánya miatt a fiatal műszakiak havi 4.800 Ft-os átlagkeresete mellett nem lehet komoly összeget megtakarítani. Az eltelt 30 év alatt ebben a vonatkozásban is sok minden megváltozott. Egy közeli időpontban visszatérünk arra, hogy tényleg ott volt-e a mélypont a lakáshoz jutáshoz, vagy tévedtek a nyilatkozók? Azt hiszem, igen…. Szendr i Péter    Ybl Miklós bicentenáriumi megemlékezése  2014. április 7.-én Ybl Miklós székesfehérvári szobránál volt a városi megemlékezés a nagy építész 200-éves születési évfordulója alkalmából. Megemlékezésen szép számú érdeklődő mellett az ARÉV Baráti Kör Egyesület is jelentős létszámmal képviseltette magát. A szobornál Csutiné Schleer Erzsébet építész a 2014-es rendezvényekről, Igari Antal Fejér-megye főépítésze az ünnepeltnek a megyében végzett tevékenységéről emlékezett meg. Kedves színfolttal emelte az ünnepséget az építész nevét viselő óvodát képviselő gyermekek műsora. Bakró-Nagy György  

  

 A fotók a közgyűlésen készültek 



6.                                                                      ÉPÍT K Hírlevél                                              2014. május Könyvismertető   A Felsőváros jussa c. könyv után; Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet: Janka és József titka c. kiadványával ajándékozta meg az olvasókat. A könyvritkaság az első felsővárosi óvónő és a szintén felsővárosi karnagy és kántor 1905-ben írt szerelmes levelezését, gyönyörű képeslapjaikat tartalmazza, szép szerelmes versekkel összefűzve. A könyv hangulata, felidézi az olvasó emlékeit, fellobbantja a most alakuló érzéseket és vágyat ébreszt a tiszta, őszinte kapcsolatra. Janka és József titka a könyv olvasása közben feltárul. Ajánlom többszöri olvasásra és a képeslapok nézegetésére minden korosztálynak, nemtől és kortól függetlenül. A könyv keménytáblás, fűzött, szép színes. Ára: 2000,- Ft/db  Kapható: 22/320-471 telefonszámon jelentkezéssel, vagy az Épít k Napján  Síelés, szauna és a Zsinagóga  Ebben az évben viszonylag korán, már januárban elmentünk barátainkkal várva várt egy hetes síelésünkre Olaszországba. Ha a szokásos időpontunkban, márciusban megyünk, nincs ez a sztori a szaunában a barátnőimmel és azzal a három vadidegen férfival… de hogy mindenki megérthesse a térben és időben összefutó események láncolatát, kezdjük inkább az elején.   I   Fiatal pályakezd ként az ARÉV-nél kezdtem angolul tanulni. A cég támogatta akkoriban a nyelvtanulást, Skultéti Vilmos és a viszonylag nagy számú jelentkező miatt jó kis csapat alakult ki. Letettük az alapfokú nyelvvizsgát, majd készültünk a középfokúra, de jött az első fiam, a többiek levizsgáztak, csak én nem. Na becsatlakoztam Vilihez a következő tanfolyamra, de jött a második és harmadik fiam, megint nem lett nyelvvizsgám. A gyesek elmúltával szorgos munkanapok közepette – mivel a cég ismét nyelvtanfolyamot indított – ezúttal Vay Ádámnak köszönhetően végre el is végeztem a nyelvtanfolyamot és Lánginé Ági, Szekeres Gábor és többek társaságában végre meglett a nyelvvizsgám. Ez a későbbiekben és ma is nagyon jól jön, mivel üzleti partnereimmel szinte csak angolul beszélek. És persze most a szaunában is taroltam, mivel a barátnőim még nem jöttek rá az angoltudás fontosságára. Vagy ha rá is jöttek, ennyi energiát nem feccöltek bele.  II.  Fiatal pályakezd ként az ARÉV-nél küszködtem bizonyos külső helyszíneken elfekvő készletek kivezetésével. Kiss József, a vezér ugyanis korábban mindenféle ötletekkel kívánta biztosítani a cég életben maradását, sőt fejlődését. Az egyik ilyen ötlete az volt, hogy ha nincs megrendelés, akkor találjunk ki magunknak munkát, majd csak lesz vevő rá. Tehát megszervezte a Rumbach Sebestyén utcai Zsinagóga megvásárlását és teljes szépségében történő felújítását, majd felajánlotta megvételre az államnak. Mivel az elhanyagolt, romos épület potom áron került a birtokunkba, az eladáskor elérhető haszon mesés lett. Úgy emlékszem, Bakonyi Gyurival voltunk fenn megnézni egy kis helyiségben a maradék anyagokat, amikből alig tudtunk valamit hasznosítani, olyan speciálisak voltak, a többit ott hagytuk és leírtuk. Akkor láttam a Zsinagógát frissen, a felújítás után, hát valami gyönyörű lett.  Még arra is emlékszem, hogy az eladásból befolyó pénz úgy kellett, mint egy falat kenyér. A Pénzügyön az átutalási megbízások kötegekben álltak és vártak a teljesítésre. Aztán jött a hír, hogy a bankba megérkezett a pénz, több százmillió forint akkor, és az utalás kötegeket napokig ontottuk a bankba, felejthetetlen látvány és öröm volt mindenkinek.  III.  Fiatal pályakezd ként az ARÉV-nél a diplomások anyagi megbecsülése nem volt kérdés. Akkor kaptunk rá a síelésre, mint a tél egyik legjobb időtöltésére. Minden évben elmegyünk azóta is egy hétre a barátainkkal, mert a fenyvesekben siklani a mérhetetlen 

csendben és békében, az maga a csoda. Esténként a hotel wellness részlege mindig megtelik, mert az átfagyott csontok miatt szinte kötelező beülni a szaunába.  Ennyi el zmény után jöjjön a sztori: A szaunában – szigorúan fürdőruhában – ültünk mi hárman csajok és bejött három igen érdekes férfi. Az egyik nagyon arabos, a másik nagyon kövér, a harmadik nagyon sovány. Szóba elegyedtünk, kiderült hogy mindhárman Izraelből (!) jöttek életükben először síelni. Óvodás koruk óta jó barátok, mérnökök, akik elhatározták, hogy az 50. születésnapjukat közösen felejthetetlenné teszik. És mi más lehetne egy izraelinek felejthetetlenebb, mint a tiroli hegyekben síelni. Küszködtek is rendesen, mert nem gondolták, hogy a síeléshez speciálisan edzett izmok is kellenek, de a felejthetetlen élmény tényleg bejött nekik. Kérdezték, hogy mi honnan jöttünk. Mikor mondtam, hogy Magyarországról, akkor felcsillant a szemük. Egyikük ugyanis hídépítő mérnök, és munkakapcsolatban járt már Budapesten. Dicsérte a barátságos embereket, a gyönyörű építészetet, a megújuló hidakat és utakat, majd kérdezi tőlem, hogy ismerem-e a Rumbach utcai Zsinagógát, ami felülmúl bármi mást, amit látott. Mondom neki, hogy ismerem-e? A mi cégünk, az ARÉV újította fel romos állapotából, hát persze hogy ismerem. Na ettől kezdve barátok voltunk, megvolt a közös pont. Tőlünk kértek tanácsot a pályákkal kapcsolatban, a férjeinkkel beszélték meg a felszerelést és a síelési technikát, integettek a felvonónál, esténként meg a gőzben vagy a szaunában beszélgettünk.  Minket pedig boldoggá tehet a tudat, hogy az ARÉV mégsem tűnik el a Föld színéről nyomtalanul, amíg büszkélkedhetünk azzal, amit a munkánkkal elértünk. dr. Kovácsné Járosi Zsuzsa  Meghívó  2014. május 22-ére délutáni programot hirdetünk. Cél:  „Velence Kapuja” építkezés megtekintése  A Velencei-tó partján Velencén épülő, hamarosan átadásra kerülő üdülő és szórakoztató központ megtekintése. Vezet : Sulák László Indulás  csoportosan vonattal: Székesfehérvár vasúti pályaudvar 12.46 órakor induló vonattal   A jegyeket mindenki maga vásárolja    (aki akar saját autóval, vagy más módon   is mehet)  Találkozás: Velencén az építkezés helyszínén (Tópart)   14.00 órakor Visszaindulás kötetlen: 30 percenként jön vonat, igény szerint (17.24; 17.49; 18.24; 18.49 stb)  Kérjük az érdekl d ket el re jelezzék a  30 749 8870  telefonon a részvételi szándékot.  Május 15-én 16.00 órakor Bányai Balázs vezetésével megtekintjük a Zichy kiállítást.   Találkozás a Csók István képtár előtt a Bartók Béla téren 15.45 órakor  Nyugdíjas belépő 250.-Ft/fő 



2014. május                                                     ÉPÍTŐK Hírlevél                                                               7. Tíz éves az ARÉV Baráti Kör Egyesület!  Megtartotta jubileumi közgyűlését az  ARÉV Baráti Kör Egyesület  2014. március 28-án megtartotta jubileumi közgyűlését az ARÉV Baráti Kör Egyesület.  Az immáron 10 éves egyesület, mint minden évben, a meghirdetett program szerint és a hagyományoknak megfelel en a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara épületében megtartotta a szokásos rendezvényét, a közgyűlést. Kiss József elnök úr megnyitó szavai után egy régi, archív filmfelvétel került bemutatásra egy ’86-os díjátadásról, amelyben visszaemlékezhettünk a sikeres vállalatunk állami elismerésér l, régi, lassan már homályba merül  arcokról, munkásokról, vezet kr l.  Ezután megkezd dött a hivatalos közgyűlés. A közgyűlés tisztségvisel inek megválasztása után a közgyűlés elfogadta a napirendet, majd ez után sorban következtek az események. El ször az elnök úr szóbeli kiegészítésével megemlítette az elmúlt 10 esztend  legfontosabb tevékenységeit, amelyek messze túln ttek a kitűzött alapcélon, hogy legyen egy találkozási lehet ség a volt Arévesek számára. Ilyen fontosabb tevékenységek voltak, mint: az Épít k Napja, az Épít ipari Nívódíj és a nyugdíjasokkal való találkozás, hírlevél, szakmai kirándulások szervezése,… stb.  témák.  Ezután az elnökség  2013. évi beszámolóról szóló javaslatát egyhangúan elfogadta a közgyűlés.  Utána az Egyesület  2014-es munkaprogramját is elfogadta a közgyűlés.  Az Alapszabály értelmében az öt évre választott elnökség megbízatása lejárt, ezért a meghirdetett napirend szerint új elnökség választása volt a következ  esemény.  Kiss József úr az egyesület elnöke bejelentette, hogy kora és egészségi állapotára tekintettel a továbbiakban nem tudja az elnöki feladatokat ellátni. Kiss Lajos elnökségi tag méltatta Kiss József úr érdemeit, az egyesület érdekében megalakulásunk óta tett rendkívüli munkáját. Megköszönte és felkérte, hogy a továbbiakban „tiszteletbeli örökös elnöki” címmel és elnökségi tagként segítse az elnökség munkáját. A közgyűlés egyhangú elfogadó szavazással a következ  személyeket választotta meg a következ  öt évre az egyesület 15 f s elnökségi tagjainak: Bakró Nagy György, Dr. Kovácsné Járosi Zsuzsanna, Farkas László, Fert  Imre, Galambos Ottó, Kámán Béla, Kiss József, Kiss Lajos, Nagy János, Szendr i Péter, Tombor Istvánné, Virág Zsuzsanna, valamint új tagként: Kákonyi Gabriella, Benke József és Tóth György.  Az egyesület elnöksége Kiss Lajost terjesztette fel az elnöki címre. A szavazás nyílt módon történt és ellenszavazat nélkül a közgyűlés az ARÉV Baráti Kör Egyesület elnökének Kiss Lajost egyhangúan elfogadta. A korábbi tisztségvisel k  Szendr i Péter elnök-helyettes, Dr. Kovácsné Járosi Zsuzsanna titkár személyében változás nem történt. Kiss József urat „tiszteletbeli örökös elnöki” címmel ruházta fel a közgyűlés. Ezzel az ünnepélyes közgyűlés lezárult.  Nagy János 

ARCOK  AZ  ARÉV  ÉLETÉBŐL  Cikkemet ma „Anyák napján” írom, és rendhagyó módon szeretném kezdeni  Varga Istvánnal  és feleségével  Incivel a családjuk, azaz három generáció bemutatását.  Ma   hajnalban a  Mértékadó rádióújságban olvastam Gajdó Ágnes,  Köszönöm, anyu! cikkét, amib l e verssel  szeretném az épít k családjához tartozó Édesanyákat, Nagymamákat, Dédimamákat, Keresztanyákat, és Nagynéniket köszönteni: Falu  Tamás:           Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,  minden pillanatban gondolt   reád.  Ha sorsod megvadult, és látta, hogy elüt ,  félretolt az útból, s elé  feküdt.    Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,  ha fáztál, a  lelkét terítette rád.  Átvette terhedet, hogy azt ne te vidd,  simogatta sebed, sírta könnyeit.    Hogyha megbántottad- miért bántottad t ?  Nem sírt  sohasem a szemed el tt.  Nem hangzott ajkáról soha-soha vád,  akihez rossz voltál az volt az anyád.”  Természetesen ezek a  köszönt  sorok szólnak Varga Istvánnénak, Incinek az Édesanyának és  Nagymamának! A Varga  házaspárral a József A. úti –volt épít s ház- harmadik emeleti lakásában találkoztam. A házaspár  bemutatása el tt, a harmadik generációról szeretnék írni, akiket  ottlétem két órája alatt  megismertem.  A feleség  Inci  megérkezésemkor  hozta haza  a kis Gerg t  az óvodából. Az   bátyja  Máté, már 17 éves , és az ALBA FEHÉRVÁR U18.-U23. csapatában kosárlabdázik. Az öcsi nagyon szeret focizni, amit szorgalmasan  gyakorolt  az el szobában. k  István  és  Inci  fiának, Robinak   gyermekei, akik Sárszentmihályon  élnek. Gerg  szeptembert l megy iskolába. Máté a középiskolai tanulmányok mellett most készül angol nyelvb l a középfokú nyelvvizsgára. Naponta korán reggel az apuka  hozza Mátét a Nagyszül khöz, aki reggeli után innen indul az iskolába. A Varga házaspár lányának  Vikinek családja Székesfehérvárott a közelben él.  Viki lánya Effi  13 éves, és szintén  kosárlabdázik a Fehérvári KC ifjúsági csapatában. Neki is kisöccse van,  Reg , aki még karon ül   1,5 éves gyermek. A Nagyszül i lakás egy biztos bázis a gyerekeknek, unokáknak. A naponta  kikészített reggeli, a meleg ebéd, majd a nagyobbaknak  a délutáni különórákra való  gyors szállítás a Nagyszül knek fontos napi feladatokat jelent. Mindezt nagy örömmel és szeretettel teszik, mert nyugdíjasok és egészségesek mindketten.    El ször  Istvánt kérdeztem: Kérlek meséljél arról, mikor jöttél a céghez, és hol dolgoztál?    Már  a szakmunkásképz b l a cégnél voltam gyakorlaton, 1964-1966 között, vasbetonszerel nek  tanultam. Ebben az id ben, még nem volt meg a központi telep, hanem a vállalat üzemei a város több pontján működtek. A Vas utcában volt a Vasbeton üzem, amit  Waltier László vezetett. Az iskola befejezése után a Vasbeton üzem dolgozója és egyben az Április 4 brigád tagja lettem. Brigádvezet nk  Halász János volt.  Az el készítést, méretre vágást, el szerelést az üzem műhelyében végeztük. Utána történt a tervek alapján az építési helyszínekre az el készített anyag kiszállítása, majd beszerelése. A vállalat lakás és ipari épületeinél dolgoztunk, részben Székesfehérvárott, részben Fejér megyében. Nagyon sokat tanultam Waltier Laci bácsitól, precíz munkavégzést, pontos el készítést, és a munkákra az állandó odafigyelést. Szakmai munkám elismeréseként 1983-ban brigádvezet nek választottak meg az Április 4 brigád tagjai. A Vasszerel  üzem volt munkahelyem 2004-ig.  Brigádunk munkáját többször  a Vállalat Kiváló Brigádja címmel ismerték el, és én is több évben lettem a cég Kiváló Dolgozója. Egyszer az ÉVM Kiváló Munkáért kitüntetésben részesültem. 1989-1991-ig a vállalat külföldi munkáján az NSZK-
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ban, Münchenben dolgoztam. Ez az időszak nem volt könnyű a feleségemnek, mert egyedül maradt itthon a két kamaszodó gyermekünkkel. 1990-től másodállásban, vagyis szabadidőmben a Vaspók KFt. –vel is a szakmámban tevékenykedtem. Mivel mindketten családi házban nőttünk fel, és most panel lakásban élünk,  így nagy örömmel megyünk szabad időnkben Pákozdra, a telkünkre. 2000-ben megkaptam az ALBA REGIA Épít kért díj    kitüntetést is, ami egy érdekes jelkép, mert ez egy fényes malteroskanál a díj feliratával. (Ezt én is láttam, a vitrinből vette elő Inci!)  2009-ben mentem nyugdíjba, de a saját kft-ben még a mai napig dolgozom.  Nagy érték számomra a szabad idő. Nagy öröm mindkettőnknek Incivel az a tény, hogy gyermekeink önálló családot alapítottak, és unokáink egészségesek, szorgalmasan tanulnak, sportolnak. Ebben mi naponta tudunk –ha kell- segíteni, értük menni óvodába, iskolákhoz, vagy gyorsan, kocsival edzésre vinni a város egyik pontjából a másikba.  A beszélgetést Varga Istvánnéval,  Incivel folytattam, úgy, mint 20 -30  évvel ezelőtt. A munkánk és a korunk is összekötött bennünket,   dolgoztunk együtt az  ifjúsági mozgalomban  is.   Kérlek meséljél arról, mikor jöttél a vállalathoz,  hol dolgoztál, hogyan érezted magad aktív korodban  és most hogy vagy? A Jáky József Technikum befejezése után osztályunkból, mint technikusok 1971-ben hárman jöttünk a FÁÉV –hez dolgozni.  Mindhárman a Betontechnológiai főüzemhez kerültünk. Nagyné Lődi Kati az Ácsüzembe Schneider János üzemvezetőhöz, Johanideszné Szabó Mari és én  a Vasszerelő üzembe Waltier Laci bácsi üzemvezető mellé. A tanulóidő fél év volt. Mindig nagy tisztelettel és szeretettel gondolok vissza ezekre a hónapokra, és a további évekre, mivel Laci bácsitól megtanultuk a pontos munkavégzést, egyben a tervekben való eligazodást, és azokból a szerkezetek precíz, pontos előkészítését. Inci 1984-ben egy szakszervezeti újságban a Kötődések című cikkben ezt mondja a szeretett és tisztelt üzemvezetőjéről: ”Műszakilag és kollégaként is minta ember volt. Kemény karakter, csupa olyan tulajdonsággal, amit érdemes a mai fiataloknak átvenni.”  A féléves betanulási idő után a Betontechnológiai főüzemvezető, Nagy Miklós mellett a főüzemi technikusi munkakörben dolgoztam 1975-ig. Itt ismerkedtem meg a batimetál, a csúszózsalus és a bolgár csoportos födémemelési technológiákkal. 1972-ben a Vasszerelő üzembe visszajött a katonai szolgálatból Varga István, akit megismertem és    másfél év után felesége lettem. Az esküvőnk 1973. szeptember 1-jén volt, és ekkor már a vállalati lakásban részesülők listáján szerepeltünk. Novemberben költözhettünk be a Fecskeparti lakótelepen a lakásunkba. 1975-től öt évet voltam otthon, fiunk Robi 1975-ben, lányunk Viki 1977-ben született. A Gyes után a Betontechnológiai fűüzemhez jöttem vissza, Nagy Miklós fűüzemvezető törzskarába fűüzemi technikusnak. Ezután még 20 évet dolgoztam a régi, szeretett betonos kollégák között. Nagy Miklós nyugdíjazása után Kaleszdorfer János, majd Sárvári Zoltán volt a főüzemvezetőm. Munkám elismeréseként kiváló dolgozó kitüntetést kaptam. A rendszerváltás és a vállalat privatizálása után a főüzem is kisebb Kft.-re bomlott és a régi jól szervezett munkának vége lett. 2004-ben felszámolták az utolsó dolgozó egységünket is és én is a munkát keresők sorai közé kerültem. Nyugdíjazásom előtti utolsó 5 évben a Ciszterci Szent István Gimnázium alkalmazottjaként dolgoztam. 2011-ben mentem nyugdíjba. Azóta a családomnak élek, nagy örömmel segítek a gyermekeimnek – férjemmel együtt- az unokákra vigyázni, és ha van szabad időnk  megyünk a pákozdi telekre. Visszaemlékezve az építős  évekre Inci ezeket mondotta: „Mindig örömmel jöttem dolgozni, mert szeretetben, megbecsülésben volt részem, és a jó kollektív szellem, az emberi, szakmai segítség jellemezte a kollektívánkat! Ha álmodok, mindig az ARÉV-nél töltött életemről szólnak azok a percek!  Büszke vagyok arra, hogy egy építős családhoz tartozom, mert férjem öccse, és fiunk, nővérem (Kukuly Zoltánné, Kati) is az ARÉV dolgozói voltak.” Megköszöntem  Incinek és Istvánnak  a beszélgetést, és jó egészséget, a gyermekeikben, az unokákban sok örömöt kívánva elbúcsúztam.                                                            dr. Kissné Sinka Klára 

PROGRAM AJÁNLÓ   1.  2014. márc. 15-én átadták  a felújított VIGADÓ épületét, amelyben       Makovecz Imre életművének  kiállítása: ...ÖSSZEKÖTI AZ EGET ÉS A FÖLDET...   ( több teremben ) 2014. szeptember 21-ig  látogatható       a hét minden napján  10- 19 ó 30-ig. (A nyugdíjas és diákjegy   1200,. Ft /fő)    Megközelíthető:  Budapest  Kelenföld  Pu.tól a  4-es metróval a Fővámházig, majd onnan  a  2-es villamossal a Vigadó térig)   2. A BAJOR  GIZI Színészmúzeumban (XII. Stromfeld A. u. 16.)     2014. augusztus  31. látogatható  a "DÍVA, SZÍNÉSZ, N " id szaki kiállítás,      amivel  tisztelegnek három 100 éve született színésznőnek      TOLNAY Klárinak,  LUKÁCS Margitnak, MÉSZÁROS Áginak      Megközelíthető: Budapest Déli Pu.-tól az 59-es villamossal a Királyhágó térig, majd       onnan a 105-ös busszal a Stromfeld A. u-ig. (Gyalog kb. 500 m a Királyhágó tértől)     További információ:  www.szinhazintezet.hu   3. A Parlament épületében  2014. június  28-ig -belép díj mentesen- megtekinthet k     a   SEUSO   kincsek      Hétfőtől -. péntekig     13.00 -17.00 között    Szombat- vasárnap      9.00 - 17.00-ig   El re bejelentkezni nem kell, bejárat a (F kaputól jobbra)  a  12-es kapunál.  
Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek.” (Alyson Noel)  Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről tudunk):  Tagunk:  Varga János Székesfehérvár  Nyugdíjasok, volt ARÉV-esek: Bagotai János  Zámoly Kálmán Etelka  Csókakő Spánitz Sándor  Székesfehérvár  Emléküket  meg rizzük.
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