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ÉPÍT K           Hírlevél 
  MEGHÍVÓ Az ARÉV Baráti Kör Egyesület a szokásokhoz hűen az egyesület tagjai  és a vállalat nyugdíjasai részére   KÖZÖS TALÁLKOZÓt szervez.  A találkozó helye: Székesfehérvár, VIDEOTON ÉTTEREM (megközelíthet : 24, 26, 32 sz. autóbusszal)  Időpontja: 2014. november 8. szombat 11.00 óra A szórakozást a volt vállalattal összefügg  DVD-k színesítik.  Kérjük, fogadja el meghívásunkat, és részvételével tisztelje meg  a találkozót és résztvev it.            Kiss Lajos          a Baráti Kör Egyesület elnöke Meghívó 2014. szeptember 26. 16.00.óra Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Hosszúsétatér 4-6.   Téma: A Rumbach S. u. Zsinagóga, Kecskeméti u. Iroda-ház és ARÉV kapcsolata El adók: Kiss József, Zalka István, König Elemér   Az 1980-as években a vállalat Budapesten két romhalmazból értékes épületeket hozott létre. E két épület a Kecskeméti u. irodaház és a Rumbach S. u. Zsinagóga. Akik dolgoztak raj-tuk, azok ismerik, de ma a tagjaink között legtöbben csak hal-lottak ezekr l. Joggal tesszük, tették fel tehát a kérdést mért foglalkoztunk Budapest romjaival.  Err l tart tájékoztatót 30 év után Kiss József volt igazgatónk. Bemutatunk mindegyik épületr l egy-egy DVD-t is, melyet vállalatunk akkori videósa készített. Az el adásra felkértük Zalka István tervez t ismertesse akkori munkáját.  személy szerint Podmanitzky díjat kapott, amit Rádai Mihálytól vett át ezel tt több mint 25 éve.  Szeretettel várunk minden érdekl d t. 

MEGHÍVÓ  Ez évi szi kirándulásunkat  2014. október 15-re (szerda) tervezzük.  Úticél: Budapest, Rumbach S. u. Zsinagóga,             Várkert Bazár Találkozó: 7.45 órakor Indulás:  A Gazdaság Háza el tti parkolóból       Hosszúsétatér 4-6., 8 órakor Program:  Rumbach S. u. Zsinagóga megtekintése  idegenvezetéssel  Ebéd  Várkert bazár, séta A kirándulás költsége kb. 5000 Ft (Kortól és ételválasz-tástól függ, jelentkezéskor egyeztetni kell) Visszaérkezés 18-19 óra között. A túrát vezeti: Sinka Klára, Kiss Lajos Mihamarabb várjuk a jelentkez ket a szokásos módon: telefonon Tomborné 30 749 8870  vagy hétf nként 17-19 óra között személyesen a Jancsár u. 11. irodánkban. 



2.                                                                     ÉPÍT K Hírlevél                                     2014. szeptember Épít k Napja 2014. május 30-31.  ÉPÍT IPARI NÍVÓDÍJ 2014  Épít k napi rendezvényünkön, az idei évben már nyolcadszor adtunk át, az erre érdemesült épületek tulajdonosának, üzemeltet jének az Épít ipari Nívódíjat.  Az ARÉV Baráti Kör Egyesület kezdeményezésére elindított, szakmai körökben egyre nagyobb meg-becsülésnek és népszerűségnek örvend  programot, a Fejér Megyei Építészek Kamarájával, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Fejér Megyei Mérnöki Kamarával közösen működtetjük az utóbbi három évben, megyénk egész területére kiterjesztve.  Nyolc év alatt, összesen 23, a kitüntető cím viselésére méltó épületre, alkotásra helyeztük fel a díjat jelentő táblát, adtuk át a díszes oklevelet.  2014-ben három épület került be a díjazottak közé. Székesfehérváron egy kétlakásos társasházra, a felújított Sajtóház épületére (volt irodaházunk egy része az Ady Endre utcában), valamint a MASTERPLAST irodaházra (Sárszentmihály) kerül fel az ízléses tábla.   Rédli – ház, Székesfehérvár  

  Kétlakásos lakóépület Bősi u. 6. Tervező: Tatai Róbert építészmérnök Kivitelező, egyúttal az építtető: Rédli György Ács, tetőfedő munkát Falusi Tibor, a bádogos munkát Juhász és Társa Kft. készítette. Épült: 2008-ban. A megyeszékhely, Öreghegy városrészének egyik új utcájában épült kétlakásos épület egyszerű épülettömegével, ízléses anyaghasználatával, szépen illeszkedik a környezeté-be. Az átgondolt telepítés figyelembe veszi a lejtős telek méreteit, adottságait. A két, hasonló nagyságú és kialakítású lakás,egymás zavarása nélkül használható. 

A lakások áttekinthetők, a helyiségkapcsolatok racionálisak. Belső berendezések, burkolatok igényesek, de nem hival-kodóak. Zöldterületi, kerti kapcsolata jól megoldott. A már említett időálló anyagválasztás, igen igényes, precíz kivitelezési munkával párosult. Az építtető, kivitelező vállalkozóként, a szakma szeretetét atyai ágról örökölve,a részletekre is figyelve hozta létre a minden tekintetben példaértékű családi otthont.   Sajtóház épület felújítás,Székesfehérvár  

  Székesfehérvár, Ady E. u.  Tervezők: Építészet: Tóth Zsuzsanna (Assmann Tervező és Tanácsadó Kft.) Statika: Dr. Hortobágyi Zsolt  Kivitelező: XL BAU Kft. (Veszprém) Restaurátorok: Lángi József, Bartos György A felújítás készült 2008.-ban Az 1870-es években épült, historizáló stílusú egykori lakóépületet, korábbi irodaházzá történő átalakítását követően, példaértékű műemléki felújítását végeztette el az építtető. Ennek keretében részben visszaállították az eredeti funkcionális rendet és teljes mértékben a külső megjelenést, valamint biztosították a szerkezeti tisztaságot. Ahol a jelenlegi használati elvárásoknak megfelelően, nem teljes mértékben történt meg az eredeti állapot újraépítése, ott is a meghatározó építészeti elemeket nemcsak megtartva, hanem hangsúlyozottan kiemelve biztosították azok méltó bemutatását, megőrzését. Ennek során új értékeket hoztak létre, az egykori lépcsőház tárgyalóvá való kialakításánál is. A külső felújítások és belső átalakítások végzésekor végig pontosan betartották a műemlékvédelmi hatóság szigorú előírásait, követelményeit, ezzel vállalva, a nem kismértékű költségnövekedést is. A homlokzat helyreállítása mű-vészettörténész kutatásán alapuló restaurátori munkával történt. A korrekt belsőépítészeti tervezésen alapuló berendezéssel megoldották a háznak, mint munkahelynek, reprezentációs térnek az egységes, kényelmes, elegáns, mégsem hivalkodó használatát. A tetőtérben, értékes sajtótörténeti kiállítást és doku-mentumtárat hoztak létre, amely nemcsak saját, belső célokat szolgál, hanem az érdeklődők és kutatók igényeit is kielégíti.  



2014. szeptember                                         ÉPÍT K Hírlevél                                                                  3.  MASTERPLAST irodaépület, Sárszentmihály  

  Tervezők: Építészet: Lázár Zoltán Statika: Füzy Barna Kivitelező: Sótér Árpád műszaki, szakmai irányításával (Szabados Kft., Lászlóvill Kft., ALBA LUX Kft.,Fenesto Kft., Gyűrüs Építő Kft., Alba Euro Kft., Dagata Kft., M+M Kft., Percent Kft., Reálgress Kft.) Épült: 2006-ban. A település legnagyobb ipari vállalkozásának háromszintes irodaépülete, szépen tagolt, hangsúlyos megjelenésével vonzza a tekintetet. Az íves, egyenes, illetve kör alakú épületrészek vakolt és kőburkolatú felületükkel, a visszaugratott harmadik szint homlokzata arányosan osztják meg, plasztikussá teszik az épület tömegét. A kivitelezés minősége, a környezet ápoltsága, mintaértékű. A belső terek kialakítása harmonizál azok funkcionális igényeivel. Az alkalmazott anyagok, belsőépítészeti megoldások mértéktartó eleganciát sugároznak. Különlegességnek számít a kör alakú lépcsőtér kupolájára felfüggesztett „örökjáró” nagyméretű inga, melynek meghajtási technikáját, hosszas megfigyelés után sem tudja megfejteni a laikus szemlélő. Az irodaépület méltán tükrözi a vállalkozás üzleti filozófiáját,  a  minőséget, az üzleti fegyelmet.  Köszönet illeti az értékelést végző szakmai zsűri munkáját. Az alapítók által delegált 2-2 főből és a megyei főépítészből álló kilenc fős testület évről- évre térítésmentesen, kellő határozottsággal, következetességgel, szigorúan a szakmai szempontok figyelembevételével, mások által nem befolyásolhatóan végezte az értékeléseket. Köszönjük olvasóinknak a beküldött jelöléseket. Várjuk segítő közreműködésüket a jövőben is. Kámán Béla    ÉVOSZ Szárazépít  Tagozat XIII.  Szárazépít  Szakmai Verseny  2014. május 31-én, Székesfehérváron 14. alkalommal került megrendezésre az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozat szerve-zésében a Szárazépítő Szakmai Verseny. Az idei versenyre az utánpótlásképzés jegyében érkeztek a jelentkezések, hiszen 3 oktatókból álló csapat, illetve 6 tanulócsapat mérte össze elméleti és gyakorlati szaktudását.  A versenyen a helyezések az alábbiak szerint alakultak: 

Tanárok és oktatók:  1.Pollack SZKI (oktatók)     Tormási Sándor Horváth György Pécs Battyányi József 2.Hefele Menyhért SZKI      Kúti Zoltán Bárdics János (oktatók) Szombathely Mész János 3. Vörösmarty SZKI (oktatók) Székesfehérvár  Preszter Lajos Lepsényi József Nyulasi István Tanulók:  1. MUÉP Kft. Szentes Hegyi Máté Pénzes Béla     Lóczi Gábor 2. MUÉP Kft. Szentes László Norbert Orosházi Márk    Tóth Tamás 3. Ybl Miklós SZKI Budapest  Illés Richárd Veres László Hajdú Ákos 4. Hefele Menyhért SZKI Szombathely  Serman DominikBodai Máté Suborics Alexander 5.Pollack SZKI Pécs    Rajnai Péter Ruppert Márk                                   Zsolnay Gergely 6. Ybl Miklós SZKI Budapest  Fekete Norbert Ifj. Macsu László Macsu László A versenyzőknek és a versenyt lebonyolító kollégáknak gratulálunk, külön köszönjük az immár hagyományosnak tekinthető segítséget a Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola vezetésének és közreműködő tanárainak.  Kiss Lajos szárazépítő tagozat  elnökségi tag, szervező   

  

 



4.                                                              ÉPÍT K Hírlevél                                             2014. szeptember  ÉPÍT K NAPJA A HAGYOMÁNYOK JEGYÉBEN  Épít k napi majális  A meteorológusok megjósolták, hogy ezen a napon minden rosszra számíthatunk. Mi azért bizakodtunk és reménykedtünk, hátha mégis tévednek. És igen, kicsit tévedtek, legalábbis ami a mi térségünket illeti, itt a rendezvényünknek megfelelő idő volt. Nem volt kánikula, de azért késő délutánra már jól lepirult az arcunk. Reggel 9 óra tájban érkeztünk a helyszínre (Vörösmarty Mihály Ipari Szakképző Iskola Balatoni út). A négy autó szinte egyszerre landolt az iskola udvarán, kikászálódtunk kicsit álmosan, bágyadtan. Köszöntöttük egymást, látszott egyikünk jobban el volt bizonytalanodva, mint a másikunk. Talán ez volt az, az egészséges drukk, hogy sikerül-e most is. Megsúgom: én titkon számba vettem, hogy hova lehet majd elosztani azt a sok-sok ételt, melyet megfőzünk-sütünk és nem lesz, aki elfogyassza. Látván az iskola szorgalmas diákjait, akik rendületlenül hozták a padokat, asztalokat, mi is nekiláttunk a kipakolásnak. Ahogy az autók megüresedtek, úgy teltek meg az asztalok és környékük a főző alkalmatosságokkal, ételekkel, italokkal, stb. Tíz órára pedig, az iskola udvara is benépesült a várva-várt ismerősökkel és családtagjaikkal. Elkezdődött a műsor, remek volt, mint mindig. A zenét Gabrovits Pál, a táncos műsorszámokat a Gorsium Művészeti Szakiskola diákjai és a TáncolKodó néptáncegyüttes adta. Közben egy igazi felsővárosi tündérmese a Janka és József titka című könyv bemutatója következett Sükösd Gézáné Schuller Erzsébet és Stockinger József közreműködésével. Újdonságként, egész nap jelen volt a Megyei és a Seregélyesi Vöröskereszt Szervezete.  „Gyógyszermentes egészségmegőrzés” program keretében volt vérnyomás és vércukormérés, BMI testtömeg index megállapítása, dr. Voll módszerrel elvégzett felmérés alkalmas belgyógyászati, ideg, szív, ízületi, izom állapotok megállapítására. Minden érdeklődő egészségének megőrzése érdekében tanácsot kérhetett és kapott az egészséges életvitellel kapcsolatban a kedves, szakértő egészségügyi dolgozóktól, valamint a számtalan szemléltető anyag is elősegítette ezt. Köszönjük a jelenlétet és a lelkiismeretes munkát.  A sok szorgos kéznek köszönhetően délre már elkészült az első ételünk, a slambuc, melyet kuriózumnak szántunk, és az is lett. Olyan ripsz-ropszra elfogyott, hogy öröm volt nézni. Majd a babgulyás aratott nagy sikert. Végül, de nem utolsó sorban következtek a finom sült húsok és zöldségek a hozzá készített salátákkal.  Sütemény, annyi volt, hogy még egy lakodalomba is elég lett volna. A jó hangulathoz kell a jó bor, itt az is volt és a hangulatra sem panaszkodhattunk.  Úgy gondolom, hogy itt kell megköszönnöm mindenkinek, aki bármivel is hozzájárult a nap sikeréhez. Legyen az kolbász és szalonna, sütemény, pogácsa, ital, vagy a segítség a főzésnél. Külön szót érdemel egy építős kis unoka, Kornél, aki nagy lelkesedéssel tisztította a zöldségeket. Volt még segítőnk többek között egy építős család lánya, aki ma már három gyermekes anyuka, aki férfiakat megszégyenítő 

ügyességgel és gyorsasággal, fiatalos lendülettel segített a sátor összeszerelésében és lebontásában, találékonyan megoldott mindent. Tehát minden jelenlévőnek köszönjük, hogy ott volt és jelenlétével segített egy vidám nap létrejöttében. Jövőre várjuk azokat is, akik most valamiért nem ezt a programot választották. Virág Zsuzsanna   Döntsön okosan,  adja jó helyre adója 1%-át !  Az adófizetők ténylegesen megfizetett adójuk egy-egy százalékát minden évben felajánlhatják egy-egy kedvezményezett javára. A kedvezményezettek csoportját alkotják a közhasznú tevékenységet a törvényben meghatározott ideig ténylegesen folytató egyesületek, alapítványok, közalapítványok. Az adóhatóság a magánszemélyek nyilatkozatainak feldolgozása után szeptember elseje után teszi közzé az adományok összegét. (Jelenleg még nem ismerjük.) 2013 évben 65 fő 272445.-Ft-ot adományozott egyesületünknek. A kapott összeg jelentősen hozzájárul működésünkhöz. Mindenkinek köszönjük felajánlását és kérjük, tegye meg az idei évben is. Kérünk mindenkit, aki Hírlevelünket olvassa és van adófizetési kötelezettsége, hogy ajánlja fel az ARÉV Baráti Kör javára adójának 1 %-át. Bármilyen kis összeg is segítség a működésünkhöz. Tagjaink nagy többsége nyugdíjas, aki nem fizet adót, ezért ő nem tudja felajánlani az 1 %-ot sem. De családtagjaik, gyermekeik, unokáik biztosan megteszik ezt, ha felhívják rá figyelmüket és kezükbe adják az ARÉV Baráti Kör Egyesület adatait, mely szükséges a rendelkező nyilatkozat kitöltéséhez:A kedvezményezett ez esetben az   ARÉV Baráti Kör Egyesület adószáma: 18495717-1-07  

  

 



2014. szeptember                                           ÉPÍTŐK Hírlevél                                                                5. KIRÁNDULTUNK Velencei-tó Kapuja látogatása  Lelkes csoportunk vonattal, busszal, autóval érkezett a helyszínre, ahol az éves programunk részeként szakmai tanulmányútnak nevezhető különleges élményben volt részünk. Sulák László kollégánk vezetésével, aki ismertette a beruházás műszaki adatait, a kivitelezés folyamatosan változó feladatainak megoldását és jövőbeli üzemeltetési feladatokat. Az időjárás nyári meleggel kedvezett az átadás előtti beruházás megtekintéséhez, ahol a végső simításokat végezték, így átélhettük az új szabad strand által nyújtott környezet hangulatát, a korzó épület hasznosításának lehetőségeit.  

  A létesítés folyamatának rövid áttekintése. Az éppen 10 éve, 2004 nyarán várossá lett Velence képviselőtestülete 2008-ban uniós pályázatot nyújtott be egy turisztikai projekt, a Velencei-tó Kapuja megvalósítására. A sikeres pályázat nyomán Velence mintegy másfél milliárd forintot nyert uniós forrásból, a teljes összeg az önkormányzati hozzájárulással együtt meghaladja a kétmilliárd forintot. A Velencei-tó Kapuja projekt ezzel a térség legnagyobb turisztikai jellegű beruházása volt. A munka 2010 nyarán kezdődött és eleinte jó ütemben haladt. A következő év nyarán azonban a munkálatok mintegy 30%-os készültségi szinten leálltak, miután az építőipari kivitelezéssel megbízott K+K Bau Profil Zrt.-vel szemben felszámolási eljárás indult. A nehéz pénzügyi helyzet ellenére a város képviselőtestülete a projekt befejezése mellett döntött. Megkezdődött a kivitelezés folytatására vonatkozó közbeszerzési kiírás előkészítése Közel két év elteltével, a sikeres közbeszerzési eljárás nyomán az építkezés újraindult, immár új kivitelező, a Z-Pannon Kft. – ZÁÉV Építőipari Zrt. konzorcium belépésével. Azóta minden az ütemtervben foglaltak szerint haladt. Most látjuk csak igazán, mennyire másként alakulhatott volna minden, ha kezdettől fogva egy olyan stabil és megbízható partner dolgozik a projekt megvalósításán, mint a zalaegerszegi székhelyű konzorcium. A nagyszabású turisztikai fejlesztés keretében a Velencei-tó partján lényegében egy új városközpont jött létre. A Velencei-tó Kapuja projekt fő elemei a nagyközönség számára: a szabad strand, a hozzá tartozó, 400 db. parkoló, a termálfürdőt a szabad stranddal összekötő parti sétány, a parti sétány két oldalát összekapcsoló kikötői híd, a megújuló kikötő, a Velence Korzó, a fedett és nyitott korzó, valamint a 

rendezvénytér és a rendezvényteremnek otthont adó központi épület lehet a legérdekesebb. Velencén az ország egyik legszebb, legkellemesebb, gyermek és családbarát szabad strandja jött létre. Nem csak a strand ingyenes, a parkolásért sem kell fizetni! A strand víz felőli része homokos, fövenyes jellegű. A vízparttól távolabb öntözött pázsit és változatos sportolási lehetőségek várják a vendégeket. A Velencei-tó Kapuja teljes területét parti sétány övezi, amely egészen a termálfürdőig vezet. A sétány parkosított, kiülőkkel és virágzó cserjék sokaságával ékes környezetben fut végig a tóparton. Ehhez csatlakozik a Velence Korzó fedett, klimatizált belső és emeleti nyitott korzója. A Velence Korzóban mintegy 30 különféle üzlet és szolgáltatás kap helyet, egyszerre igazodva a kisváros lakossága és a turisták igényeihez. Az emeleti nyitott korzóról páratlan kilátás nyílik az ország harmadik legnagyobb tavára. Velencei-tó Kapuja 2014. május 30-án megnyílt Velence Korzó és Szabadstrand néven. Ahhoz, hogy élhetőbb legyen a környezet, az elültetett 200 facsemetének és 5500 cserjének és a vendéglátás színvonalának nőnie kell. Benke József  

     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@dbheurope.com; nagy.janos22@chello.hu; zsuvirag@gmail.com; farkas.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. 



6.                                                                 ÉPÍTŐK Hírlevél                                          2014. szeptember Ez történt 1985-ben  Legutóbbi számunkat Galambos Ottó FMKT-titkár és Meiszter Ferenc nyugdíjas főépítésvezető visszaemlé-kezésével fejeztük be. Szerintük a fiataloknak azokban az években volt a legnehezebb a lakáshoz jutást megoldani, családi segítség volt szükséges a saját erő előteremtéséhez. Megpróbáltam kideríteni, hogyan áll a dolog mostanában, mennyi időt kell dolgozni egy új építésű lakás megvételéhez. A régi példát újságunk 1984-es számából vettem és változtatás nélkül adom közre. Egy Lenin-lakótelepi 54 m2-es lakás birtokbavételéhez az alábbi példa volt olvasható: Lakás ára = 54  m2 x 11.500.-Ft = 621.000.-Ft. Ebből lejöhet szociálpolitikai kedvezmény két gyermek esetében 80.000.-Ft, OTP-kölcsön 360.000.-Ft, 10% munkáltatói kölcsön 54.100.-Ft, így az előtörlesztéshez 126.900.-Ft saját erő volt szükséges. Galambos Ottó kimutatása szerint a fiatal diplomások havi átlagkeresete 4800.- Ft volt, tehát csak erre takarékoskodva 26 hónap alatt jöhetett össze a szükséges pénz. A jelenlegi helyzet pontos meghatározása szinte lehetetlen. A rendkívül kis számú új lakás építésének átlagos költségeiről kevés megbízható adat áll rendelkezésre és azok sem hasonlíthatók össze az 1984-es évekével. A mai épületek korszerűbbek, jobb a hőszigetelésük, tartósabbak a beépített anyagok és általában jobb a környezetük is. Össze-hasonlíthatatlan a támogatások mértéke is, más a szocpol, más az állami- és munkáltatói támogatás, van előtakarékosság és kedvezményes hitel, aminek a kamata nyilvánvalóan magasabb, mint a ’80-as években. Még nehezebb a havi jövedelmet pontosan megállapítani, családi tapasztalatból tudom, hogy a fiatal diplomások 26 havi fizetése legfeljebb egy 54 m2-es használt lakás megvételére ad lehetőséget. Reménykedem, hogy hihetünk az optimista véleményekben, innen már tényleg felfelé vezet az út. Rövid hírek: 
 A januári lakáshoz jutók 36 fős felsorolásából kiderül, hogy 8 fő volt alkalmazott és 28 fő fizikai munkás. 
 A sportegyesület közgyűlésén új vezetőség lett megválasztva. Elnök Radetzky Ödön, helyettese Barna Gábor, ügyvezető elnök pedig Sellei Andor lett. 
 Pontosították a kiküldetési díjak mértékét. A II -es kategóriában, ami legtöbbünket érintette, 8 órát meghaladó távollét után 15,50.-Ft, 12 órát meghaladó távollét esetén pedig 31.- Ft volt elszámolható. Nehéz kenyér volt, jól kellett ismerni a Volán- és MÁV- menetrendeket, több munkatársunk vállalhatott volna információs szolgálatot a pályaudvarokon. 
 A Bulgáriában végzett export-munkák minőségéért az UNIVERSALE-BAU fővállalkozó köszönetét fejezte ki vállalatunk felé, a 10.000 m2 gipszfal az egy éves garanciát követően is jól vizsgázott, kifogás nem merült fel vele szemben. 
 Kialakításra került a betegellenőrzési rendszer, az üzem-egészségügyi szolgálat és az ellenőrzési osztály megbízottja látogatták a hosszabb ideig táppénzen lévő dolgozókat és szükség esetén intézkedtek. A statisztikai kimutatások szerint jelentősen csökkent a táppénzes napok száma. 

 Mély fájdalommal búcsúztunk Székely Viktorné Éva nénitől, aki tragikus balesetben vesztette életét.  Néhány kitüntetettünk felsorolása következik:  Első ízben lett Vállalati Nívódíjas Takács János művezető, Varga János művezető, Jelena István és Mocsár Árpád brigádvezetők. Munka Érdemrend ezüst fokozatot kapott Horváth János főmunkatárs, Hegedűs István főépvez., Ivicz Mihály ov., Laborczfői Nándor asztalos. Bronz fokozatot kapott Borsó István kőműves. Kiváló Munkáért kitüntetést kapott Galambos Ottó csopvez., Dudás István műszaki előadó, Kiss Gyula üzemvez., Széll Ferenc lakatos, Kurja István épvez., Banai József darukezelő, Csipai János szerelő, Fekete István kőműves, Farkas László villanyszerelő, Kránitz Ferencné betanított munkás, Kovács Erzsébet csopvez., Tánczos László o.v.. Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott: Köő Imre kubikos, Unyi József kőműves, Szigetvári József művez., Boda László szerelő, Bakonyi Miklós kőműves. Veszprém Megyéért kitüntetést kapott az iskolák magas színvonalú elkészítéséért Kiss József vezérig., Kótai László épvez., Mátés László- és Kiss Tamás művezetők. Ismét rövidhírek: 
 A Kiváló Vállalat kitüntetést Somogyi László miniszter adta át a Technika Házában. 
 Vállalatunknál járt Szergej Basilov szovjet építésügyi miniszter. 
 Nyugdíjba ment Kulifai Ferenc asztalos, Lencsés Antal művezető, Ragó Ferenc előadó és Nagy Zoltán építésvezető. 
 Július 16.-án ünnepélyes keretek között átadásra került a Velencei Ifjúsági Üdülőközpont, az avató beszédet Dr. Csehák Judit miniszterelnök-helyettes mondta, jelen volt Somogyi László miniszter is, Bori Sándor előkészítő Kiváló Munkáért kitüntetést kapott. 
 Mi adtunk helyet és szerveztük meg a VIII. Építőipari Újítási Találmányi Konferenciát. 
 18. alkalommal szerveztük meg a szakközép-iskolások és egyetemisták nyári termelési gyakor-latát. 
 Fogadtuk a dán szakszervezeti szövetség dele-gációját.  A „Munkás arcok” sorozatban bemutatásra került mások mellett „A két Bencsik”, Ganesz János brigádvezető, Király István épvez., Kozma Sándor brigádvez., Vathi László kőműves, Ragó Ferenc előadó, Szalai Gyula kőműves és egyben országgyűlési képviselő, Mohácsi László üzemvezető, Bozsoki József brigádvezető, Csöngedi István az Építők SC ügyvezetője és Szendrői Péter főüzemvezető. Az 1985-ös év nagy eseménye a Vállalati Tanács megalakulása volt. Úgy emlékszem, izgalmas események előzték meg az alakuló-gyűlést és vezérigazgató-választást. Tekintettel arra, hogy 30 év távlatából az amúgy is szubjektív vélemények nem tartalmaznak feltétlenül közlésre alkalmas gondolatokat, így azokról most nem írok. Maradva tehát a tényeknél: a VT 46 fővel alakult meg (50 fő volt a lehetséges maximum), ebből 23 fő hivatalból lett tag, a vezérigazgató, az általa delegált 5 fő és a kiemelt szervezeti egységek vezetői 17 fő. Ugyancsak 23 fő volt a termelőegységenként választott küldött. A választáson a 2800 fős dolgozói létszámból 2168-an szavaztak. Minden nevet természetesen nem tudok 



2014. szeptember                                            ÉPÍT K Hírlevél                                                               7. közölni, de úgy gondolom, hogy a megválasztott fizikai dolgozókat mindenképpen célszerű felsorolni, akik nyilvánvalóan szakmájuk legjobbjai közé tartoztak és vállalták a többletmunkát is. Megválasztásra került tehát: Németh László, Németh József, Hermann Tibor, Kovács Ferenc, Molnár István, Móricz Pál, Bozsoki József, Huszár Lajos brigádvezetők, valamint Pozsonyi Miklós, Méreg Mihály, Fekete Ferenc, Bali Károly szakmunkások, összesen 13 fő!! Az alakuló közgyűlés eseményeiről - amennyiben az 1986-os újság beszámol róla - mi is tájékoztatást fogunk adni. Szendr i Péter     ARCOK  AZ  ARÉV  ÉLETÉB L    Újságunk mostani számában Simon Gézával és feleségével, Marikával beszélgettünk életükr l és Gézának vállalatunknál eltöltött 30 évi munkásságáról. A találkozásra kitűnő alkalmat adott a gyönyörű virágos kert, a gondozott gyümölcsös, a tiszta és jól karbantartott épület, általában az a légkör, ami körülvett minket.  Géza a Tolna megyei Kocsolán született, a falut szorgalmas, mezőgazdasághoz értő és azt magas szinten megművelő emberek lakták, a lakosság fele részben sváb származású volt. A háború után a szép fellendülésnek induló gazdálkodást átírta a történelem, a svábokat kitelepítették, a mezőgazdaságot átszervezték, így más szakma és kereseti lehetőség után kellett nézni. A történet innen 1959-ben Székesfehérváron folytatódott, a részleteket már Géza meséli el.  A tehergépkocsi vezetésére alkalmas jogosítvány megszerzése után Varga Tülünél jelentkeztem, aki végigvezetett a sofőrök ranglétráján, először traktorra kerültem, majd előre lépve dömperes lettem. Ez a jármű a legrosszabb volt az összes között, kényelmetlen, lassú, és vezetőjének semmiféle védelmet nem nyújtott az időjárás szeszélyeivel szemben.  Ezekben az években munkatársaim voltak mások mellett a Gáyer testvérek, Szabó Pista, Mahler Miki, Tóth Jancsi, Vauver Antal, Nagy József, Bartusek Antal, Sándor Bandi, Somlai Antal, Vlasits György és Csipai János is. Sajnos már sokan nincsenek közöttünk, szép emlékeket őrzök róluk. Feljebb lépve a ranglétrán egy Opel Blitz teherautóra kerültem, természetesen ez sem volt új autó, még háború előtt készült, de ilyen öreg kocsival közlekedett Gáyer Pista és Kovács Józsi is, az ő autójukra egy vagon anyagot is fel lehetett rakni. Rakodóim közül megemlíteném Zakó Lajos, Nyirádi Imre, Volk János és Jászkuti Ferenc nevét is, ő volt az, aki kerékpárja csomagtartóján vitte haza az éppen szükséges építési anyagot, vigyázva arra, hogy a szépen becsomagolt 1-1 darab tégla vagy cserép ne üsse meg a még elfogadható mértéket. Egy rövid ideig darus kocsit is vezettem Marton Lajos párjaként, itt daruzni is megtanultam. A ZIL teherautó és utána a NISA kisbusz vezetése már magasabb „beosztást” jelentett, elsősorban brigádokat szállítottam, ami nehéz munkaidő beosztást jelentett, a legtöbb esetben korán indultam és későn értem haza, különösen igaz volt ez méhteleki árvízi újjáépítési munkák esetén, ahol Igaz Endre, Bencsik István, Fehérvári István és Csizmadia Pista bácsi voltak a munka irányítói.  

Első személyautóm egy új Polski Fiat volt, én a főkönyvelőség hatáskörébe tartoztam.  Nem szeretném kihagyni visszaemlékezésemből a kocsik javításában részt vevő munkatársaimat, Mihály József és Boda György nevét kell elsősorban megemlítenem. Garázsunk sem volt kivétel, a gyakori helyváltoztatásokban: József utca, Koch László utca, Szárcsa utca és a Seregélyesi út volt az útirány.  Úgy gondoltam, hogy itt már rá kell kérdeznem a lényegre, hogyan lettél az „első számú” gépkocsivezető, vagyis a Főnök sofőrje?  Ezt én pontosan nem tudom, előttem Stefkó Károly és Rajkó Gyula vitte a Vezért, én csak néha kisegítőként álltam a titkárság rendelkezésére. 1971-ben Sellei Bandi és Varga Tülü hívatott: ideiglenes jelleggel vállaljam el a főnöki sofőrséget. Mitagadás, ez a beosztás nem volt népszerű közöttünk, ott rendkívüli szigor volt, megkövetelt rend és pontosság, bizony sok esetben hosszú munkaidő és néha ideges hangulat is volt, ami természetesen hatott ránk, munkatársakra is. Az ideiglenes megbízás véglegesre változott, 20 évig tartott, a nyugdíjba vonulásig. Utánam Paul Tibor következett igazgatói sofőrként. Hogy milyen volt ez a hosszú idő? Olyan utasítást kaptak főnökeim: Géza nem kaphat kevesebb fizetést és egyéb juttatást, mint mások, de többet sem. Ma is úgy érzem, az utasítás másik fele lett inkább betartva, a szolgálat nehézségét és rendkívüliségét figyelembe véve mindenképpen. Mégis a 20 év úgy gondolom, maga helyett beszél, remélem főnököm is meg volt elégedve munkámmal.  Kérdezem, hogy viselted a „magas beosztással” járó felelősséget, volt-e valami kivételes lehetőséged, hallani olyan főnöki sofőrökről, akik miután sok mindent tudtak és hallottak, már-már a vezetés belső köréhez tartoztak és nagy befolyással rendelkeztek?  Nálunk ez a veszély nem állt fenn, takargatni való nem volt, amiről az autóban szó esett, azt senkinek el nem mondtam, kíváncsi kérdésekre nem adtam választ, még olyanokra sem például, hogy mennyi lesz a nyereségrészesedés? Ma sem értem, miért volt eziránt a nagy érdeklődés, akit érintett a dolog az tudhatta, ha nagyon jól ment a cégnek, akkor 11-13 nap, ha csak kevésbé, akkor 8-9 nap került számfejtésre. Itt is a takarékosság és a gondos előrelátás volt vállalatunkra jellemző, a fejlesztések mindig elsőbbséget élveztek. Kár, hogy később, a megváltozott körülmények között és más vállalati felső vezetéssel a sok milliárdos értékek semmibe vesztek. Egy nagyon régi esetet azért elmesélek a kevésbé dicséretesek közül. Székesfehérváron, az ország más részéhez hasonlóan sokáig húshiány volt, aki tehette, budapesti ügyintézéseit péntekre tette, mert a Nagyvásárcsarnokban minden kapható volt. A történet idején az Igazgató Úr szabadságon tartózkodott, ami ritkán fordult elő, és az autónak éppen nem volt dolga. Úgy nézett ki a helyzet, hogy veszélyben volt a hétvégi húsellátás, tehát kellett tenni valamit. Matkovics László, a talpraesett és gyors gondolkodású KISZ titkárunk azonnal megoldást javasolt: Gézát egy fontos levéllel Budapestre küldjük, és utána lehet vásárolni. A történet ott folytatódott, hogy vagy az ellenőrzés dolgozott rendkívüli hatékonysággal, vagy olyan valaki „jelentett”, aki véletlenül lemaradt a beszerzésről, és a dolog kitudódott. Főnök Úr engem is kérdőre fogott, mi is történt valójában, de ezzel az ügy be is fejeződött, nyilván a hivatalos levél segítette a megbocsájtást. 



8.                                                                  ÉPÍT K Hírlevél                                         2014. szeptember Tekintettel arra, hogy mindenképpen ki kell emelni a megérdemelt kitüntetéseket is, én folytatom a beszámolót. Géza 1969-ben és 1976-ban lett Kiváló Dolgozó és 1979-ben valamint 1987-ben kapott Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést. Megkapta a 30 éves Törzsgárda-tagságot és a balesetmentes közlekedést elismerő okleveleket is. Ide tartozik még, hogy nagyon sok kitüntetést kapott a területi borversenyeken elért eredményeiért, pákozdi kertjükben éppen úgy, mint most Székesfehérváron a szakszerűség és a rend volt az úr, ilyen helyen csak jó bort lehet termelni. Géza felesége, Marika is segédkezett a kertészkedésben, ezen kívül a sütemény készítés nagymestere is, számtalan elismerés, oklevél és újságcikk bizonyítja ezt, most is egy új alkotással lettünk megkínálva. Az ő élete is, hasonlóan Gézáéhoz nehéz körülménynek között indult, érettségi után végezte el az ápolónőképzőt és lett Dr. Sin Lajos Tanár Úr, sebész főorvos asszisztense, később 23 éven át a Polgárdi és Füle orvosi praxis körzeti ápolónője. Szép házukat vállalati emberek tervezték és kivitelezték, a családtagokon és a barátokon kívül. Az épület előtt mindenki által megcsodált virágok nyílnak. Leányuk, Erika óvónő, munkáját példamutató lelkiismeretességgel végzi, közvetlen Gézáék szomszédságában lakik saját házában, így a két unoka, Enikő és Zsolt sokáig rendkívül közel voltak a nagyszülőkhöz, azóta pedig mindketten sikeres felnőttek lettek: Enikő egy jólmenő külföldi cégnél irodavezető, Zsolt pedig a rendőrség kötelékében folyamatosan képezve magát jut mindig előre. Beszélgetésünket terjedelmi okokból lassan be kellett fejeznünk, véleményt cseréltünk betegségeink részleteiről, nagyjából ugyanazokat az orvosokat látogatjuk. Kevés idő jutott a már köztünk nem lévő kollégák emlékének felidézésére, de úgy gondolom, most nem is ez a fontos, Géza új gyümölcsfákat ültet és átszemezi a régieket, Marika új sütemények elkészítésében jeleskedik, a fiatalok szépen haladnak pályájukon, röviden: itt mindenki előre tekint, nagyon jó volt itt lenni! Köszönjük a beszélgetést!                                                                           Szendrői Péter    
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MEGHÍVÓ  Meghívó a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által   szervezett  Fehérvári Lecsóf z  Vigasságra.   A város önkormányzata ez évben szeptember 20-án rendezi meg a lecsófesztivált. Egyesületünk sem maradhat ki az egész várost megmozgató rendezvényből.  Ebben az évben kicsit más helyszín van kijelölve -a Bíróságtól a Móri út felé-. Az egyesület standja várhatóan a Zichy liget után a bank környékén lesz. (Ha nem akkor is keressenek bennünket). Úgy tervezzük, hogy az eddigi megoldást alkalmazzuk ebben az évben is tagjaink illetve az érdeklődők számára.  Várunk szeretettel mindenkit. 

„Látjátok, feleim, egyszerre meghalt és itt hagyott minket magunkra. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. … Keresheted őt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltba sem és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya, Szegény a forgandó, tündér szerencse, hogy e csodát újólag megteremtse. …”   /Kosztolányi Dezső/ Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről tudunk):  Tagjaink:  Hegyi Lászlóné (Török Erzsébet Zsizsi) Székesfehérvár Kaleszdorfer János   Székesfehérvár Moldicz György   Székesfehérvár Rajnai László   Székesfehérvár  Nyugdíjasok, volt ARÉV-esek: Csete János    Csór Csóka Lajos   Székesfehérvár Hoffmann Mihály  Városlőd Karpf István   Szabadegyháza Kellner László   Székesfehérvár  Molnár Rozália   Nagylók Nagy Imre   Bicske Szeidel Istvánné   Székesfehérvár Tili Istvánné   Szabadegyháza Vay Ádám   Székesfehérvár Volk János   Székesfehérvár  Emléküket  meg rizzük.

MEGHÍVÓ  Az ARÉV BKE figyelemmel kíséri a város és környékének új építészeti alkotásait. Ennek keretében meghívjuk 2014. október 3-án (pénteken) a közeljövőben átadásra kerülő  Fejér Megyei Szent György Egyetemi  Oktató Kórház EU-s projekt keretében megvalósuló új  épületének  bemutatására. Az épület tervezett funkciói: központi műtők, központi sterilizáló és intenzív kórtermek,  30 ágyas szeptikus fekvőrészleg. Találkozó: Seregélyesi út 3. a kórház főbejárata előtt. 14.00 órakor A bemutatót vezeti: Galambos Ottó műszaki menedzser


