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ARÉV Baráti Kör Egyesület Kiadványa
XII. évfolyam 1. szám (54) 2015. január
Nyílt levél az Olvasóknak
Van ugye az év vége, mikor számot vetünk az elmúlt év
történéseir l, pénzügyeinkr l, kapcsolatainkról.
Fogadkozunk, tervet készítünk, így van ez nagy cég, civil
szervezet és magánszemély esetén is.
Gondoljunk csak az egyéni fogadkozásokra.
Megfogadjuk, eltervezzük, megígérjük, hogy
leszokunk, lefogyunk, rendet rakunk, kiszanáljuk azt, amit
már évek óta nem használtunk.
És a másik oldal: ami eddig megfelelt azt jobbá, ami
eddig jó volt azt még jobbá tesszük.
És itt, ezen az oldalon van a Baráti Kör, hiszem jó volt,
tehát tegyük jobbá!
Hogyan?
El ször is legalább annyi rendezvényen vegyünk részt,
mint eddig, de inkább kicsit sűrűbben látogassuk a
programokat.
Legalább annyi, de inkább több tagdíjat fizessünk, hogy
megmaradjon a Baráti Kör, hogy színvonalas
rendezvényeket tudjunk tagjainknak szervezni.
Legalább egy családtagunkat gy zzünk meg arról, hogy
adójának 1%-át utaltassa az ARÉV Baráti Kör részére, aki
még aktív dolgozó és adófizet is utaltassa adójának
1%-át a Baráti Kör részére.
És, mikor már van mib l jó programokat szervezni, akkor
az a feladat, hogy jó ötletekkel segítse minden egyes
tagunk, és nyugdíjasunk az elnökséget.
Mikor már tudjuk, hogy mib l, mikor és hová megyünk,
akkor már csak az a feladat, hogy a Hírlevél elolvasás
után, el vegyük naptárunkat és bejegyezzük az id pontot,
hogy ne szervezzünk erre a napra más programot és, hogy
le ne maradjunk semmi jóról.
Aztán, mikor eljön, az a bizonyos nap induljunk el jó
kedvvel, vidáman, és érezzük jól magunkat. El fordult
már (nem is oly rég), hogy egyik hölgytagunk nagyon
sokat (éveken át) gondolkozott, hogy eljöjjön közénk,
aztán összeszedte erejét, felöltözött csinosan és eljött,
mondhatom volt a meglepetés vendég, nemcsak én,
sokan mások is örömmel fogadták.
Hogy mi ebb l a tanulság? Csak az, hogy gondoljunk
másokra és szerezzünk örömet jelenlétünkkel
tagtársainknak.
Befejezésül még egyetlen kérés: aki rendelkezik email
címmel, szíveskedjen megküldeni
zsuvirag@gmail.com címre. Ez azért szükséges, hogy
még egy utolsó figyelmeztetést tudjak küldeni a
rendezvény el tti napon.
Ezzel zárom soraimat. Mindenkit - aki elolvassa ezt az
írást – üdvözlök, és kívánok boldog, vidám és barátságos
2015-ös esztend t.
vzs

Megjelenik alkalmanként

Meghívó
a 2015. január 13-án (kedden) 16.00 órakor
meghívjuk közös tárlatlátogatásra.
Helyszín: Szent István Király Múzeum F u. 6.

A SEUSO-KINCS Székesfehérváron.
A látogatáshoz szakvezetést kértünk.
Találkozó 15.45 órakor az épület el tt.

Meghívó
a 2015. február 20-án (péntek) 16.00 órakor
tartandó rendezvényünkre.
FMKIK Gazdaság Háza, Hosszúsétatér 4.6.
Téma: Élménybeszámolóval egybekötött vetítés
kirándulásokról.
El adó: Zseli Miklós

Ezúton kívánunk minden egyesületi tagunknak,
nyugdíjasunknak jó egészséget
és BOLDOG ÚJ ÉVET.
Elnökség
Felkérés !
Kérjük tagjainkat, segítsenek abban, hogy
mind többen juttassák egyesületünkhöz a
személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
Az egyesület működéséhez igen fontos
a támogatók megnyerése.
Az adóbevallási csomagban az erre vonatkozó
nyilatkozathoz a következ adatokat kérjük
felhasználni.
A kedvezményezett ez esetben az

ARÉV Baráti Kör Egyesület
adószáma: 18495717-1-07
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JÖVėRE VELED UGYANITT

Fehérvári LecsófĘzĘ Vigasság 2014. 09. 20.

A fenti cím lehetne a mottója az idén is hagyományosan
megrendezésre került LECSÓfesztiválnak.
Ez a rendezvény alkalmat adott arra is, hogy mi régi ARÉVesek ismét találkozzunk egymással.
A fĘzésben rendszeresen részt vállalók már délelĘtt
gyülekeztek és megkezdték az elĘkészületeket.
A városi rendezvények kellemes zenével színesítették a
szorgosan serénykedĘk hangulatát.
Jó kedvvel, vidám hangulatban készült a finom lecsó.
Én sajnos csak 1 óra után kapcsolódhattam ebbe a kedves
társaságba.
A Móri úton végig hatalmas füstfelhĘ borított mindent, de ez
senkit sem zavart.

A 10. alkalommal megrendezésre került lecsófesztivál új
helyszínt kapott. A Bíróságtól a Móri úton kifelé lévĘ
területen több mint 600 fĘzĘhelyet jelöltek ki a szervezĘk.
Mi a 226-os helyet kaptuk.
Reggel ott voltam már, amikor fĘszervezĘink megérkeztek.
Berobogtak három autóval, komplett profi felszerelésekkel,
azonnal megtelt élettel a hely.
Eszembe jutott az elsĘ év, amikor még szaladgáltunk haza, és
a boltba a hiányzó dolgokért.
Most minden rendelkezésre állt a zavartalan munkához, és
szórakozáshoz is. Nagy-nagy köszönet a szervezĘknek.
A szokásos pohár jelölések után hangulatjavító intézkedések
mellett megkezdĘdött a munka. Folyamatosan érkeztek a volt

Érkezésemkor finom pálinkával kínáltak. A kolbászos lecsót
házi nokedlivel tálalták, ami még tartalmasabbá tette az isteni
lecsót.
Felvonuló dobosok csapata, táncoló lányok, busónak öltözött
fiatalok bemutatója fokozta még a hangulatot.
Körülöttünk a többi csapat is kínálta fĘztjét, persze mi
maradtunk a magunkénál.
Sok kedves régi ismerĘssel volt alkalmam találkozni és
beszélgetni. Jó volt felidézni a régi közösen megélt
élményeket.
A finom pálinka megtette a hatását és a kora Ęszi napsütésben
dalra fakadtunk. Minden adott volt ahhoz, hogy jó
hangulatban kellemesen teljen az együtt töltött idĘ.
Sok fénykép örökítette meg az idei fĘzés pillanatait, köszönet
érte. Így az utókor is láthatja majd,hogy jó volt ARÉV-esnek
lenni!
Remélem a hagyomány HAGYOMÁNY marad és 2015-ben
is minél többen élnek az alkalommal, hogy együtt lehessünk.
Köszönet a szervezĘknek az ügyes kuktáknak és szakácsoknak, a finom süteményekkel kényeztetĘ volt kollégáknak. Aki nem jött el bánhatja.
Ezért az otthon maradottaknak üzenem: GYERTEK
JÖVėRE !
Veletek is szeretnénk találkozni és úgy érzem, Nektek is
szükségetek van erre! Tegyük meg addig, amíg megtehetjük!

kollégák, senki nem jött üres kézzel. Egyre gyarapodott az
enni - innivaló, és emelkedett a hangulat. Volt, aki nem tudott
jönni, mégis küldött ellátmányt a csapatnak. Mindenkinek
köszönet a finomságokért.
Nem mellesleg, a lecsó is nagyon jól sikerült.
Jó volt a ritkán látott kollégákkal beszélgetni és hallani a
távollévĘkrĘl. Sok programlehetĘség volt, mégis inkább
együtt múlattuk az idĘt.
Ismét kegyes volt hozzánk az idĘjárás. Nagyon kellemes szép
idĘben füstölĘdtünk „széppé”.

Csomainé Böbe

Reméljük, jövĘre veletek ugyanígy, ugyanitt!

Varga Ági
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Őszi kirándulás
Meghívó érkezett az ÉPÍT K Hírlevélben, október
15-re Budapest, Rumbach Sebestyén utcai
Zsinagóga és Várkert Bazár létesítmények
megtekintésére. Azonnal jelentkeztem sajnos nem,
mint ARÉV nyugdíjas, hanem mint a Baráti Kör
tagja. Feleségemmel együtt tagjai vagyunk a Baráti
Körnek. Eddig minden rendben is lenne, de most
Virág Zsuzsi határozott kérésére vettem a
bátorságot, hogy leírjam az alábbi sorokat. Kett
autóbusz indult Budapestre. A Dohány u.
Zsinagóga el tti parkolóban volt a le- és felszálló
helyünk. Pár perces séta után érkeztünk a Rumbach
S. u. Zsinagógához, ahol - a jó szervezésnek
köszönhet en - szinte azonnal érkezett K nig
Tamás építész, aki végigvezetett bennünket azon a
házon ahol szép számmal voltak azok, akik
személyes ismerettel bírtak az építés folyamáról. Jó
volt nézni az arcokat, amikor láthatóan jöttek el az
akkori emlékek. Hegedüs Sándor – aki valaha
apám központifűtésszerel brigádjában tanulta a
szakmát - megillet dve sorolta az emeleti kazánház
elemeit, melyek akár indíthatóak lennének avatott
kezekkel. Az akkori munkahelyi irodában
halomban hevertek a tervek, szállítói szerz dések,
építési naplók, mintha a múlt hónapban zárta volna
be az ajtót valaki.
Az épület szerkezetkész állapotban várja a
hamarosan bekövetkez 4,5 milliárd keretösszegű
befejezést. A közösségi térb l kisebb csoportokban
mehettünk a tet teraszra. Jól es érzés volt látni,
ahogy a tulajdonos, a tervez és a kivitelez együtt
mászta a kis vasbeton lépcs t útban a
klímagépekhez.

A látogatás befejezése után elköltöttünk egy
nagyon finom ebédet a Fortuna önkiszolgáló
étteremben, az egykori egyetemi menzán. Majd
utazás a még mindig zárt Lánchíd u.-ba a Várkert
Bazár megtekintésére. Bevallom, hogy alig két
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héttel ezel tt jártam itt az Iconost szakmai csapattal
a f tervez vezetésével láthattam azokat az
épületrészeket is, amik sajnos a nagyközönség el l
jelenleg is zárva vannak. Kezdjük mindjárt a
bejáratnál. A Várkert Bazár f kapuzata a
csodálatos kovácsoltvas kerítéssel, a négy évszak
szoborral, és a két kapu r oroszlánnal fogadták a
vándorokat. Innen nyílik a helyreállított északi és
déli feljáró rámpa. Sajnálatosan az északit lezárva
találtuk az ismételt újraépítés utolsó fázisaiban.
Ezen a rámpán április els szombat-vasárnapján
látogatók sétáltak. Majd azonnal szétszedték és
javítják azóta is a beázásokat. A rámpákat Ybl
Miklós föld feltöltésre rakott k lapburkolattal
építette meg. A felújításkor ezt kitermelték merész
és nagy ívű elképzelés szerint. A földben lév
támíveket rendbe tették és vb. födém épült. Most
ezen lehet feljutni a három-három rámpán. Az
egyiket szét kellett szedni áprilisban. A kapuzat
szimmetriájában betekintettünk a fülkepavilonba.

A medencefülkében a tenger istene köpi a vizet a
túlcsorduló vízkehelybe, ahonnan a víz a gyönyörű
medencébe kerül. A pavilonok boltíve meseszép
újragyártott Zsolnay-kék majolika szemekkel
burkoltak. Az épségben álló déli feljáró rámpán
felmentünk a királyi kert els szintjére. A királyi
kert látványa felemel , felettünk a várral ahová a
Déli Kortina felfut az akadálymentesítés érdekében
most megépült mozgólépcs vel, és a várudvarban
álló nem túl szép „rozsdás lemezépítménnyel”.
Ezekr l a lemezekr l Pletser Lajosékkal a Dunának
háttal megépített pihen
padokon behatóan
beszélgettünk. A tisztességes neve:harten lemez,
azaz rozsdával el patinásított acéllemez 2,5 mm
vastagságban sűrűn sorjázó rozsdamentes önmetsz
acélcsavar kötésekkel. A tervez azért választotta
ezt az anyagot, hogy megmutassa a közönségnek,
hogy ez nem feltétlen mai pótlás és egy kicsit
jelenítse meg a régiséget. Talán nem sikerült
annyira. Harten lemez burkolja a mozgólépcs t is
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továbbá a Kortina falról látható öntőudvari színpad
nézőterének székmellvédjeit. Próbáltam ülni a
„füves széken”, nem ment. Itt hatalmas földmunka
gödör volt, mert az öntőudvar szintje alatt vannak a
többfunkciós közösségi termek (színház- és
konferenciaterem), továbbá ide érkezik a 100
férőhelyes garázs gyalogos kijárata. A gépkocsik
innen távolabb a Kemál Atatürknél hajtanak be. Jó
megoldásnak tartom. A tervezői szárnyalást
mutatja a harten lemezeken látható nagy átmérőjű
lyukak, amelyek a Várdombra kilőtt ágyúgolyókra
hajaznak. A kortinafal északi oldalán sétálunk a
nagy átmérőjű golyók ütötte harten lemezes lépcső
mellett a belső udvarban, ahol a szépen felújított
kétszintes királyi testőrség épülete és egy oszlopos
ragyogó kis épület található. Ez utóbbi 10 tehén
részére épített istálló. A szép szál falusi származású
katonák bizony szívesen kezdték a napot pár bögre
frissen fejt tehéntejjel.

És ahová most nem juthattunk be, az Északi
pavilon csodálatosan tipikus Ybl lépcsőháza, mely
az eredetihez megszólalásig hasonlít a 12,5 cm
fellépőjű kényelmes kőlépcsőivel, korláttal és a
mozaikok, majolikák tömegével. Majd lejutunk az
északi feljáró rámpa alá, ahol jelenleg vb. födémre
rakott kőlapburkolaton sétáltunk fel az imént a
királyi kertbe. A támívek eredetileg a földbe
építetten támasztották a várdombot. Most kibontva,
helyreállítva és monolit vb. födémmel, alatta
kiállító terekkel zárja a garázs és közösségi terek
hatalmas tűzgátló ajtókkal szabdalt falát. A párja a
déli rámpa lezárva, éppen a szigetelés
befejezésénél tartottak, miután a födémet is
elbontották. Ezen a szinten mindenütt színezett,
csiszolt ipari padlóbetont láttam jó minőségben.
Eddig tartott ez a csodálatos nap, melyet Veletek
tölthettem.
Zseli Miklós
ARÉV Baráti Kör tagja
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Kórházi fejlesztések
2014 szeptemberében a kórház műszaki vezetője
mutatta be az eddig elkészült beruházásokat a még
folyamatban levő 8 milliárdos projektből.
Az előkészítő munkák 2012-ben kezdődtek. Ennek
során az új épület helyén elbontásra került több régi
korszerűtlen épület, a földben levő már nem
használt olajtartályok, áthelyezésre kerültek
gáznyomásszabályozók, veszélyes hulladéktároló
és kerékpártároló. Továbbá elkészültek az új épület
külső közművei is.
A projekt további építési munkáit 2013-ban a
STRABAG MML Kft. és a KIPSZER Zrt. együttes
ajánlata nyerte el. Szeptemberben kezdték a
munkát az új épület alatti Aszalvölgyi árok
csapadékcsatorna
rekonstrukciójával.
Az
infrastruktúra fejlesztési elemeként a Kórház által
megfogalmazott komplex tömbösítést célzó
törekvés egy új, több funkciós „DT” diagnosztikai
tömb építésével valósult meg. Az épület három
szinten biztosítja az összetartozó megkívánt
funkciók elhelyezését és a szomszédos épületekkel,
építményekkel
történő
direkt
kapcsolati
összeköttetést.
I. szint
 Önálló földszinti bejárattal 30 ágyas
sebészeti részleg 2 ágyas betegszobákkal,
kiszolgáló helyiségekkel.
 A sebészeti osztállyal direkt kapcsolatban
lévő 2 egységes szeptikus műtőblokk, mely
a steril betegszállító lift kapcsolattal az
épület további szintjeivel és a meglévő
összekötő híddal is kapcsolatban áll.
 A Kórház egészét ellátó központi sterilizáló
gazdasági bejárati kapcsolattal és direkt
kapcsolattal a szintjén lévő szeptikus
műtőkkel és a kis teherfelvonó kapcsolattal
a II. szinten lévő műtőblokk steril és
szennyes oldalával.
 A gazdasági feltöltést és elszállítást
biztosító raktár egységek a központi
felvonók tömbjéhez kapcsolódva.
 Az épület főbejárata, két irányból
megközelíthetően, füstmentes lépcsőházzal.
 Mindhárom szintre felfűzött menekülő
lépcsőház.
II. Szint
 Központi műtőegység 8 db műtőblokkal
 Kiszolgáló funkciók a műtő üzemeléséhez
 Gépészeti tér, mely kapcsolatban áll a III.
szinti központi gépházzal.
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Meglévő összekötő folyosó szint
 Kapcsolatban áll a „DT” épület liftjeivel és
lépcsőházával
III. szint
 Intenzív osztály 15 ággyal, direkt összeköttetéssel átjáró hídon keresztül a meglévő
Diagnosztika épület IV: szinti intenzív
osztályával.
 Orvosi szobák, tárgyalók
 Kiszolgáló funkciók, látogatói terek az
intenzív osztályhoz
 Központi épületgépészeti gépház
 Zöldtető felület- külső tér.
A projekt keretében valósult meg a Diagnosztikai
épület IV.-V: szint rekonstrukciója, a Hotel épület
II. szint felének átalakítása.
Továbbá két parkoló átadása összesen 130
parkolóhellyel.
A diagnosztikai épületbe fog költözni az
endoszkópia és haemodinamika, továbbá a
központi gyógyszertár. A hotel épület II. szintjére
pedig az ideggyógyászat fekvő részlege a
Seregélyesi út túloldaláról.
A rekonstrukciós munkák várhatóan 2015 év
közepén fejeződnek be.
A kórház területén folyamatban van az egyik
pszichiátriai épület bővítése és felújítása. Az ún.
ELME”C” épület egy emelettel bővül és
korszerűsítésre kerül 3 ágyas kórtermekkel és
fürdőkkel kialakítva. Ennek befejezése is 2015
nyarán várható.
Szintén EU-s fejlesztési forrásból történik a móri
kórház részleges felújítása, továbbá Enyingen egy
új szakrendelő építése.
Ezek 2015 évi megvalósításával fejeződnek be a
2013-ig terjedő EU-s fejlesztési időszakban elnyert
kórházi projektek.
GO
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TALÁLKOZTUNK
2014. november 08-án az ARÉV Baráti Kör
megszervezte az immáron hagyománnyá vált
„nyugdíjas” találkozónkat, amelyen részt vettek
nyugdíjasaink és a Baráti Kör aktív tagjai.
Szívmelengető volt az érzés, amint a jóval
korábban érkező résztvevők szeretettel üdvözölték
egymást, majd nagy részük felsorakozott, hogy
lerója ki-ki lehetőségei szerint a tagdíj
kötelezettségét.

A találkozót, a mindig mosolygós Virág Zsuzsi
nyitotta meg, üdvözölte a jelenlévőket és ismertette
a találkozó programját.
A hangulatot ünnepélyessé tette Móra Magda: Az
út felén túl című versének szavalatával Kovács
Zsuzsa.
Zsuzsa kisgyermekként sokszor szerepelt a
nyugdíjas találkozókon, és most felnőttként újra
megdobogtatta szívünket.

Következett a Baráti Kör elnökének, Kiss Lajosnak
beszámolója, aki megemlékezett a 10 éves
Egyesület tevékenységéről.
A gondosan szervezett kirándulások - több mint
8000 km közösen megtett út - a rendezvények,
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előadások, találkozók szorosan összekovácsolták a
társaság tagjait és hozzátartozóikat. Köszönetet
mondott a Baráti Kör munkájában aktívan résztvevőknek, valamint azoknak, akik anyagi hozzájárulásukkal segítették működésünket: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a
Kamaráknak (FMKIK, Építész Kamara), Cégeknek, magánszemélyeknek. Külön megköszönte
azoknak a tagoknak akik a kötelező tagdíjon felül
járultak hozzá működésünkhöz.

Szerény ajándékkal megköszönte Kiss Józsefnek
(tiszteletbeli elnökünknek) áldozatos tevékenységét
és kérte, hogy továbbra is támogassa a Baráti Kör
munkáját. Az ARÉV Baráti Kör Egyesület
megálmodója Kiss József, mindnyájunk Józsi
bácsija, elmondta, hogy hosszú élete során három
elvhez való hűsége vezérelte: az első az
építőiparhoz, második a városhoz, és a harmadik a
családjához.
Köszönjük Neki és kívánjuk, hogy még sok-sok
éven át, erőben, egészségben gyakorolhassa aktív
tevékenységét!
A továbbiakban Gabrovits Pál szolgáltatott
kellemes zenét, miközben elfogyasztottuk a finom
ebédet, a vendéglátó egység, megszokott figyelmes
és gyors kiszolgálása révén.
Bár a korábbi évekhez képest kevesebb volt a
résztvevők száma, jó volt a hangulat, volt, aki
énekelt vagy éppen táncra is perdült.
Köszönet azoknak, akik megszervezték, hogy ismét
egy hangulatos napot eltölthessünk barátainkkal, és
köszönjük mindenkinek, aki eljött, és jelenlétével
gazdagította e napot.
Kérjük, vigyék hírül a fiatalabb nemzedéknek és
ismerőseiknek, hogy van egy közösség, ahol jól
érezheti magát idős és fiatal egyaránt és ez az
ARÉV Baráti Kör Egyesület.
Kákonyi Gabriella
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Ez történt 1986-ban
Újságunk januári száma ismerteti a Vállalati Tanács
alakulásának eseményeit. Az ülés levezetését Németh
László SZB titkár indította, ismertetésre került az
SZMSZ tervezete, ami meghatározta a közeli és távoli
teendőinket. Ennek megszavazása után a jelenlévő 46 fő
jogerőre emelte azt, és ismételt szavazás után a VT
elnökének Tánczos László osztályvezetőt választotta,
aki ezután átvette az ülés levezetését. Helyetteseként
Kántor László főmérnök-helyettes kapott bizalmat.
Megalakult a Szavazatszedő Bizottság is, elnöke Jassó
László, tagjai: Bikádi László, Bozsoki József és Sárközi
István lettek. Kiss József vezérigazgató beszámolója
után a jelenlévő politikai vezetők hozzászólásaikban
kiemelték vállalatunk eredményeit és abban a
vezérigazgató munkájának jelentőségét.
Somogyi László miniszter beszámolt az ágazat előtt álló
megoldandó feladatokról, ezen belül az ARÉV vezető
szerepéről és meleg szívvel ajánlotta Kiss József
megerősítését a vezérigazgatói pozícióban. A szavazás
39 igen és 7 nem eredménnyel zárult, a döntő többség
tehát a jól bevált és várhatóan eredményes utat
választotta a jövőt illetően. Úgy emlékszem, a
megbízatás további 5 évre vonatkozott.
Rövid hírek:
 Sziksz György vezetésével értékmentő üzem
létesült
 Minőségvédelmi vetélkedő eredményeként 10
fő 5-5 ezer forint jutalomban részesült.
 Kátay Antal, lapunk felelős szerkesztője
kitüntetést kapott
 Szép eredményeket hoztak a leadott önképzési
dolgozatok, jutalomban részesült mások mellett
Farkas Lászlóné, Mahler György, Tombor
Istvánné, Rajnainé Erdélyi Éva, Zalka Istvánné,
Igari Antal és Galambos Ottó.
 A sportcsarnokban megrendezett farsangi bálon
mintegy 800 fő vett részt és érezte jól magát
kitűnő zene és finom vacsora felszolgálása
mellett.
Az év kiemelkedő eseménye volt a Munka Vörös
Zászló Érdemrend kitüntetés adományozása
vállalatunk részére. Az elnökségben foglalt helyet a
megyei és politikai vezetés, valamint Trautmann
Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke, Somogyi
László építésügyi és városfejlesztési miniszter és
Gyöngyösi István, szakszervezetünk főtitkára is. A
munkánkat méltató beszédek után az ünnepség
második részében Trautmann Rezső kitüntetéseket
adott át: Április 4. Érdemrendet Kaleszdorfer József
művezető, Munka Érdemrend ezüst fokozatot Bogár
Lászlóné és Richter Tibor osztályvezető valamint
Nagy Miklós főüzemvezető kapott. Munka
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Érdemrend bronz fokozattal Hermann Tibor és
Rozs János brigádvezetőt tüntették ki. Somogy
László miniszter magas kitüntetést adott át az Ybl
Miklós kőműves brigádnak és 21 dolgozónk kapott
Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést. Néhány név
a jutalmazottak közül: Blaumann György kőműves,
Farkas István burkoló, Horváth Miklós , Radetzky
Jenő és dr. Csizmadia István osztályvezető,
Kukuly
Zoltánné
technikus,
Móricz
Pál
brigádvezető, Szabó István szakipari művezető és
Zalka Istvánné tervező szerkesztő. Ez is egy olyan
esemény volt, ahol mindenki érezhette: jó dolog
ARÉV-esnek lenni!
Rövid hírek:
 A nyugdíjba vonuló Steiner János, Kovács
Erzsébet, Bogár Lászlóné, Richter Tibor,
Rottler János, Kálmán Józsefné és Bordács
József munkássága külön újságcikkben lett
méltatva.
 A városismereti versenyt, amit a fiatalok
részére rendeztek, 57 csoport közül a
mieink nyerték meg, Kocsis Éva, Kígyóssy
László, Igari Antal és Kovács Kálmán
összetételben. Jutalmuk egy egész napos
dunántúli utazás volt.
 A
munkásszállón
Nemere
István
részvételével író-olvasó találkozó került
megrendezésre.
 Felvonulási
építésvezetőség
került
megszervezésre Sántha László vezetésével.
 A munkavédelmi szabályok szigorításáról
Rákóczi Ferenc tájékoztatott
 Átadásra került a Nyugdíjasház, az épület
rendjét és programjait Rajnai László
ismertette.
Az
ügyeletet
társadalmi
munkában nyugdíjasaink szolgáltatták.
Jelentős számú személyi változás történt ebben az
évben is. Ezek közül mutatunk be néhányat: Gazdagh
Péterné csoportvezetői, Takács János üzemvezetői,
Czili Istvánné, Csuthy Lászlóné, Bikádi Lászlóné,
Kámán Béla és Galambos Ottó osztályvezetői,
Szigetvári József művezetői, dr. Kovácsné Járosi
Zsuzsanna és Farkas Lászlóné csoportvezetői megbízást
kaptak.
Kitüntetések:
Első ízben kaptak Vezetői Nívódíjat Bikádi Lászlóné,
Czili Istvánné osztályvezetők, Sántha László, Tátrai
Ferenc és Laki Ferenc művezetők és Huszár Lajos
brigádvezető.
Az év során még Munka Érdemrend bronz fokozatot
kapott Szele Miklós festő, Kiváló Munkáért miniszteri
kitüntetésben részesült még mások mellett Rajnainé
Erdélyi Éva szerződéskötő, Fodor Sándor művezető,
Varga István vasbetonszerelő és Kő Imre kubikos.
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Rövid hírek:


Bemutatásra került az Előregyártó és Vegyi Főüzem
Szőke Jenő, és a Fémipari Főüzem Sárközy István
beszámolója alapján
 Fizikai dolgozók esetében is áttértünk a havi
egyszeri bérfizetésre
 Jelentős társadalmi munkával elkészült az Anikó
forrás.
 A Zene Világnapja alkalmából nemzetközi
Kórustalálkozó került megrendezésre, az Alba Regia
Énekkart Kneifel Ferenc és Kneifel Imre vezényelte.
 Kormánydöntés alapján a négy leginkább
veszteséges építőipari vállalat, köztük a 43-as számú
Budapesti Lakásépítő helyzete is „rendezésre”
került.
 Az Arcok rovatban bemutatásra került mások mellett
Szabó Lajos kubikos, Kaleszdorferné Major Magda
és Kiss János kosárlabdázók.
 Szabó István vízvezetékszerelő a Pető János brigád
tagja Székesfehérváron életet mentett: észrevette,
hogy egy idős hölgy az induló vonat alá esett és a
vészfék meghúzásával leállította a szerelvény
továbbhaladását, így semmi komoly baj nem történt.
A vállalati Vöröskeresztes Szervezet 10 éves munkájáról
Bogár Lászlóné számolt be: „Komoly eredményeket
értünk el a városi elsősegélynyújtási versenyeken, de
elsősorban a véradási tevékenységünk érdemel kiemelést.
10 év alatt 2500 alkalommal 1030 liter vért adtunk
térítésmentesen.” Egy rendkívüli eset feltétlenül külön
említést érdemel: Simon István üzemvezető két infarktus
után, ami abban az időben már nagyon súlyos állapotot
jelentett, Budapesten szívműtét előtt állt és a hosszú, 8
órás műtéthez nagy mennyiségű vérre volt szükség. Pista
rendkívül ritka vércsoportja nehéz helyzetet teremtett,
rövid idő alatt kellett biztosítani a szükséges
mennyiséget. Minden illetékes összefogásával 33
vállalati dolgozó és 19 sorkatona véradásából sikerült
összegyűjteni a 20 liter életmentő vért. A szervezésben
vállalatunk részéről Gyetvai Gyula, a Központi Telep
vezetője, a honvédségnél pedig Óvári Árpádné tette meg
a szükséges lépéseket. Néhány név az adományozók
közül: Nagy Istvánné, Schweighart Antal, Tánczos
László, Nagy István és Rábaközi József. A műtét jól
sikerült, a rendkívüli segítséget Pista az újságon keresztül
is megköszönte.
Mostanában sokat idézünk egy igen szép gondolatot:
„Aki megment egy életet, egész világot ment meg.” Igen,
véradóink sok-sok életet mentettek és talán segítették a
világ előrehaladását is!
Szendrői Péter

"A lélek oda áhítozik,
ahonnan a földre szállt.
Ott örök nyugalom vár reá,
tekintete megnyugszik
a tiszta és csillogó fényeken.”
(Seneca)
Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről tudunk):
Tagok:

Kovács József Székesfehérvár
Radetzky Ödön Székesfehérvár
Simon József Füle
Tóth György Székesfehérvár

Nyugdíjasok:

Horváth Józsefné Székesfehérvár
Kovács Antal Csókakő
Ódor Károly Székesfehérvár
Emléküket megĘrizzük.

A képek a Gazdaság Házában készültek,, Kiss József
Rumbach S. u. Zsinagóga előadásán
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