
               ARÉV  Baráti  Kör  Egyesület  Kiadványa  XII. évfolyam 2. szám (55) 2015. március                                                          Megjelenik alkalmanként  

ÉPÍTŐK           Hírlevél 

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 vonatko-zó nyilatkozathoz a következő adatokat kér-jük felhasználni. A kedvezményezett ez esetben az  
 ARÉV Baráti Kör Egyesület adószáma: 18495717-1-07 

 MEGHÍVÓ  
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület  2015. évi rendes közgyűlésére Közgyűlés helye és ideje: Gazdaság Háza,  Hosszúsétatér 4-6.  2015. március 27. péntek 16.00 óra Napirend - Közgyűlés megnyitása - Beszámoló az egyesület 2014. évi munká-járól -  2014. évi közhasznúsági jelentés elfoga-dása     (írásos anyag Hírlevélben közzétéve) - 2015. évi munkaprogram és költségvetés tervezet elfogadása          (írásos anyag e Hírlevélben is közzétéve)  Figyelemfelhívás  A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a +1 fő jelen van. Amennyiben a határozatképes-ség nincs meg, úgy március 27-én 17.00 órakor a közgyűlést megismételjük és ekkor a jelenle-vők számától függetlenül alapszabályunk 8.1. pontja értelmében a közgyűlés határozatképes. 

    MEGHÍVÓ 
 az ARÉV Baráti Kör Egyesület  tisztelettel meghívja tagjait a  2015. március 27-i közgyűlés szabadidejében    16.00 órakor tartandó rendezvényre.  Gazdaság Háza Hosszúsétatér 4-6.  Téma: DVD filmvetítés  az egyesület archív filmjeiből 

 MEGHÍVÓ 
 Ez évi tavaszi kirándulásunkat  2015. április 23-ára tervezzük.  Úticél: Bábolna-Komárom-Komárno Találkozó: 7.15 órakor Indulás:  A Gazdaság Háza előtti parkolóból       Hosszúsétatér 4-6., 7.30 órakor Program:  Nemzeti ménesbirtok (Bábolna)  Éttermi svédasztalos ebéd  Monostori erőd (Komárom)  Európa udvar (Révkomárom)   A kirándulás költsége kb.  5.250.-Ft Visszaérkezés 19 óra körül. A túrát vezeti: Kígyóssy László  Mihamarabb várjuk a jelentkezőket a szokásos módon: telefonon Tomborné 30 749 8870  vagy hétfőnként 17-19 óra között személyesen  a Jancsár u. 11. irodánkban. 



2.                                                                     ÉPÍT K Hírlevél                                            2015. március   
Beszámoló  az ARÉV Baráti Kör Egyesület 2014. évi tevékenységér l   Egyesületünk 2003 decemberében alakult, 2004-ben közhasznú minősítést kapott. 2014. évben a tervezett program szerint dolgozott. Az Alapító Okiratban rögzített céljaink: 

 találkozási fórumot teremtünk a volt ARÉV dolgozóinak, akik egyesületünk önkéntesei, tagjai, 
 a volt vállalat nyugdíjasainak összefogása és segítése, 
 a kulturális örökség részeként a volt vállalat múltbeli emlékeinek gyűjtése, megőrzése, ápolása, 
 figyelemmel kísérjük, segítjük a város épített környezetének fejlesztését, 
 a város építői társadalmi megbecsülésének és közösségi szellemének ápolása.  Éves rendkívüli közgyűlésünket 2014. január 24-én tartottuk. Erre az Alapszabály módosítása, a törvényi előírásokhoz igazodás miatt volt szükség. Az előző évre vonatkozó éves közhasznúsági jelentésünket az elnökség elfogadta azzal a minősítéssel, hogy közgyűlés elé vihető.  Éves közgyűlésünket 2014. március 24-én tartottuk, ahol mind a beszámoló és közhasznú jelentés, mind a 2014. évi munkaprogram elfogadásra került.  Kiss József elnökünk egészségi állapota miatt nem tudja  vállalni az elnöki feladatokat, lemondását -megköszönve a 10 év alatt végzett  jelentős munkáját- elfogadtuk,   Kiss Lajost elnöknek választottuk.   Székhelyünk 2005. óta a Jancsár u. 11. alatti 45 m2-es földszinti helyiség, a városi önkormányzat térítésmentes bérleményében. Itt tartjuk az elnökségi üléseket és az ügyeletet. Egy szobát foglal el az ARÉV múltjával kapcsolatos összegyűjtött archív anyag, mely iratokból, fényképekből és képet hordozó lemezekből áll. Szándékunk, hogy megfelelő időben és módon átadjuk majd a múzeumnak.  A 2013. évről szóló közhasznúsági jelentésünket Hírlevélben tettük közzé. Tagságunkkal és a nem tag nyugdíjasainkkal ez évben is Hírlevél útján tartottuk a kapcsolatot. Az év során négy Hírlevél számot adtunk ki. Itt hirdettük meg a sorra kerülő rendezvényeinket, illetve beszámoltunk azokról, annak érdekében, hogy a jelen nem levő tagjaink is értesüljenek az ott történtekről. Kapcsolattartás céljaira felhasználtuk a székhelyünkön rendszeresített ügyeletet, a telefonkapcsolatot, valamint a meghirdetett rendezvényeken való részvételi alkalmakat. Az elnökség 2014. során 9 alkalommal ülésezett, ahol az  éves program végrehajtásával, valamint további aktuális kérdésekkel foglalkozott. A 2014 évben tisztségében megerősített és új elnökség tagjai: Bakró Nagy György, Benke József, Farkas László, Fertő Imre, Galambos Ottó, Kákonyi Gabriella, Kámán Béla, Kiss József, Kiss Lajos, Dr. Kovácsné Járosi Zsuzsanna, Nagy János, Szendrői Péter, Tombor Istvánné, Tóth György, Virág Zsuzsa. Radetzky Ödön elnökségi tagunk elhalálozott. 

Létszámunk: 2014. december 31-én 395 fő, az év során új tag 12 fő, elhalálozás miatt törölve 7 fő.  Az év fontos eseménye volt a tízedik alkalommal megszervezett Építők Napja a hagyományok jegyében, amit harmadik alkalommal szerveztünk a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Fejér Megyei Építészek Kamarája és a Fejér Megyei Mérnöki Kamarával összefogva. A Szakmai nap fő témája az Építőipari Konferencia volt. Itt került sor a Nívódíjak kihirdetésére, amely harmadik alkalommal került megyei jellegű díjként átadásra, a négy alapító szervezet döntése alapján. Ismét volt közös bográcsozás, ami nagy sikert aratott. Változatlanul megszerveztük az Országos Szárazépítő Szakmunkás versenyt, valamint a színpadon a kulturális jellegű, a sportpályákon pedig a sportbemutatókat.  A Hírlevélben az „Arcok” rovatban ez évben is bemutattunk egy-egy, a vállalatnál hosszú ideig dolgozó közismert személyt. Név szerint bemutattuk Pletser Lajost és Olgát Farkas Lászlót és Marcsit, Simon Gézát és Marikát, Varga Istvánt és feleségét Incit.  A másik állandó Hírlevél rovat a vállalat életéről szóló, előző évtizedekben megjelent újság régi számaiból összeállított szemelvények és érdekességek közzététele volt az év során 1983-84-85-86.  A város civil szervezetei által meghirdetett szeptember 28-án nagy népszerűségnek örvendő, az egész várost megmozgató „Lecsófesztivál”-on is szervezetten megjelentünk és fogadtuk tagjainkat, vendégeinket.  A Hírlevél útján szervezzük tagságunk és családtagjaik körében a személyi jövedelemadó 1 %-ának egyesületünk részére történő felajánlása érdekében. Az ügyviteli adminisztrációs és szervezőmunkát továbbra is Tombor Istvánné végezte.  Rendezvényeink  Január 24. Rendkívüli közgyűlés  Beszámoló és visszaemlékezés a Tengízben végzett építési munkáinkra. Február 14. Visszaemlékezés az 1950-1990 közötti évek székesfehérvári tervezőire. Csuthyné Schleer Erzsébet Március 28. Közgyűlés  DVD filmvetítés az egyesület archív filmjeiből Április 24. Paks kirándulás  Május 30-31. Építők Napja Szeptember 20. Részvétel a város által szervezett Lecsófőző vigasságon  Szeptember 26. Előadás: A Rumbach S. u. Zsinagóga, Kecskeméti u. Irodaház és ARÉV kapcsolata; - Kiss József Október 3. A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új DT épületének bemutatása -Galambos Ottó 
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Október 15  Kirándulás Rumbach S.u. Zsinagóga, Várkert Bazár November 8. A Baráti Kör tagságának és nyugdíjasainak baráti találkozója.  Fentiek szerint az év során az egyesület 12 rendezvényt szervezett. A fő rendezvényeken megjelent: Építők Napja, kb. 500 fő, Lecsófesztivál 100 fő, Paks  kirándulás 50 fő, Budapest kirándulás 100 fő, Találkozó 200 fő. A fel nem sorolt rendezvényeken átlagban 40-50 fő vett részt E szerint az év során rendezvényeinket mintegy 1200 fő látogatta.  2014. évi gazdálkodási adataink Bevételek: Támogatás önkormányzattól                          500.000,-Ft Támogatás gazdasági szervezetektől                5.000,-Ft Támogatás a három kamarától            400.000,-Ft Támogatás magánszemélyektől            168.600,-Ft SZJA 1 %              403.553,-Ft Tagdíj                208.500,-Ft Könyveladás                  2.000,-Ft Bankkamat                  76.618,-Ft  Bevételek összesen                              1.764.271,-Ft  Kiadások: I. Működési költségek: Víz, villany, szennyvíz               25.884,-Ft Távhőszolgáltatás               69.724,-Ft Irodaszer                13.270,-Ft Bérleti és fenntartási díjak               51.816,-Ft Telefon               119.571,-Ft Egyéb működési ktg.                                                33.000,-Ft                 Működési kiadások összesen:                         313.265,-Ft  II. Közcélú tevékenység költségei Irodaszer                26.070,-Ft Dekorációs és kieg.anyagok                         170.053,-Ft                    Közcélú tev.kapcsolódó bérleti díjak                        31.750,-Ft  Postaköltség                171.623,-Ft      Rendezvények költségei                                         588.497,-Ft Nyomdaköltség, kiadványok            116.511,-Ft Személyi jellegű kiadás rendezvényen                   359.200,-Ft Bankköltség                68.443,-Ft Hatósági és egyéb ktg.                                              66.912,-Ft   Közcélú kiadások összesen:       1.599.059,-Ft  Kiadások összesen                  1.912.324,-Ft  Tekintettel arra, hogy kiadásaink meghaladták a bevételeinket, ez évi eredményünk:                    - 148.053,-Ft.  Ki kell emelnünk, hogy nőtt az szja 1% felajánlások összege: 2014. rendelkező évben 91fő felajánlása érkezett hozzánk 400eFt feletti összegben, ami egyesületünk életében az eddig elért legmagasabb összeg. A kapott támogatásokat mindenkinek ez úton is megköszönjük és kérjük tagjaink segítségét a következő évi 1% megszerzéséhez is. A tagdíjak terén is látunk még lehetőséget bevételeink növelésére. Sajnos sok az elmaradás, aminek a befizetését nagyon várjuk.   

Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy két önkormányzati képviselő: Dr. Horváth Miklósné és Kovács Zsolt kérésünkre jelentős önkormányzati támogatást nyújtott (500.000,-Ft) amely megoldotta az éves anyagi problémánkat. Köszönet érte.  Önkéntes munka   Működésünket főleg az tette lehetővé, hogy tevékenységünk nagy részét az elnökség mellett tagságunk önkéntes munkával segítette. 
 A  nyugdíjas találkozó előkészítése és megszervezése öt fő munkáját igényelte 10 óra/fő. 
 Természetesen térítés nélkül végezte egész évi munkáját az elnökség mind a 15 tagja (személyenként 30 óra az év során) 
 Építőipari Nívódíj előkészítésével és zsűrizésével 9 szakértő foglalkozott (15 óra/fő) 
 A Hírlevélben megjelenő cikkeket, ismertetőket tagjaink önkéntes munkával készítik. Átlagban 1-1 Hírlevél tartalmának összegyűjtése és megírása 5 fő részvételének 10-10 órai ráfordításával jár. Így a megjelent öt Hírlevélhez 250 óra önkéntes munka felhasználása szükséges. 
 Önkéntes munkával készültek az egyesület gazdálkodásával kapcsolatos beszámolók, amely minimálisan 100 órát vett igénybe. 
 Az Építők Napja szervezésében a Vörösmarty Iskola tanárai és diákjai végeztek önkéntes munkát. 
 Az Építők Napjához az egyesület tagsága mintegy 100 órával járult hozzá. 
 A Lecsófesztiválon való részvételünk 10 fő egy-egy napi közreműködésével történt.  Esélyegyenl ség  Nagy figyelemmel voltunk arra, hogy működésünk során minden érdeklődő azonos eséllyel vehessen részt rendezvényeinken. Hírleveleinkkel mindenki meghívásra kerül programjainkra, és a részt venni nem tudók a beszámolókból értesülhetnek a rendezvényeink tartalmáról. Az alapszabályunk évi 1000.-Ft tagdíjat állapít meg, mint minimumot. Aki önként többet ad, elfogadjuk. Alapgondolatunk az volt, hogy senki ne maradjon távol azért, mert a tagsági díj megfizetése gondot okoz számára. Aki viszont olyan helyzetben van, hogy az egyesület céljait nagyobb összeggel tudja támogatni, attól ezt örömmel elfogadjuk. Kirándulásainkat úgy szerveztük - figyelembe véve a résztvevők korát is -, hogy minél rövidebb gyaloglással mindenki a teljes programot élvezhesse. Figyelembe vettük az indulás és érkezésnél a nehezebben mozgókat és a távolabb lakókat. Figyelemmel voltunk a rendezvények helyének megválasztásánál arra, hogy egyrészt könnyen elérhető legyen, másrészt hogy lehetőleg ne változtassunk, így mindenki megszokhatta azt. A Nyugdíjas Találkozót évek óta ugyanazon a földszinti helyiségben rendezzük, ahova nyugdíjasaink szinte már hazajárnak. A közös ebédből mindenki részesül és összeállításánál is figyelembe vesszük az idősebb korúak életvitelét. A találkozókat szombat délelőtt tartjuk, amely legalkalmasabb a nyugdíjas korúak szempontjából.  A fentieknél részletesebb, minden adatot tartalmazó, a számviteli szabályok szerint összeállított közhasznúsági jelentést a közgyűlés alkalmával, de ezen túl székhelyünkön elhelyezve is igény szerint mindenki megtekintheti, tanulmányozhatja és észrevételezheti.  Megköszönve támogató érdeklődésüket,  Kiss Lajos elnök 
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 Kérés tagjainkhoz  Kérjük tagjainkat, hogy a következő témákban szíveskedjenek segítségünkre lenni közreműködésükkel: Ismeretes, hogy korábban közgyűlésünk úgy határozott, hogy nemcsak volt ARÉV-eseket veszünk fel tagjaink sorába, hanem családtagokat, barátokat, ismerősöket is, elsősorban a volt tanácsi építőipari vállalat és más építő szervezetek volt tagjait, valamint a mai építőipari vállalkozóknál dolgozókat. Kérjük tagjainkat, támogassák tagságunk számának gyarapítását és hívják vagy küldjék egyesületünkbe az érdeklődőket, illetve ismerőseiket. Közeleg az előző évi személyi jövedelemadó bevallása és az 1 %-ról szóló nyilatkozat kitöltése. Kérjük, szíveskedjenek családtagjaikat, ismerőseiket és mindenkit, akivel kapcsolatban vannak megkérni arra, hogy nyilatkozatával irányítsa az adójának 1 %-át egyesületünk felé. Ehhez a Rendelkező Nyilatkozatba egyesületünk adószámát kérjük beírni:                             1 8 4 9 5 7 1 7 – 1 – 0 7  Ezzel nagy segítséget tudnak nyújtani programjaink megvalósításához.  Felhívjuk a figyelmet a tagdíjfizetésre, különösen arra, hogy vannak még 2012. évi tagdíjjal hátralékban levő személyek is. Kérjük, pótolják a lemaradást. Egyben felhívjuk tagjainkat a 2013. és 2014. évre vonatkozó tagdíj befizetésre is.  Az Építők Napján átadásra kerülő Építőipari Nívódíjra alkalmas épületekre vonatkozó ajánlások ez évben is elősegíthetik a munkánkat. Kérjük tagjainkat, hogy a legjobban tetsző városi, illetve a megyében található épületeket jelöljék nívódíjra azzal, hogy eljuttatják ajánlásaikat. Elsősorban nekünk, mint építőknek érdekünk, hogy a város és a megye lakosságának kedvező megítélése minél több épületre kiterjedjen és kellő számú ajánlásból tudjon a szakértő bizottság dönteni.  Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Volt egyszer egy ARÉV c. könyv rendezvényeinken tagjaink részére térítésmentesen átvehető, illetve bárki által további példányok vásárolhatók kedvezményes 2000.-Ft-os áron.   2015. évi munkaprogram tervezet  Kiemelt témáink: - Közreműködés a várossal, múzeummal és a szakmai kamarákkal együttműködve egy rendezvény sorozat megszervezésében, a tömeges lakásépítés megkezdésének 50. évfordulója alkalmából.  - Építők Napja, Nívódíj  Január- Kiállítás,  SEUSO kincsek Székesfehérváron Február-Előadás a budapesti kirándulásunkról -Zseli Miklós Március-Közgyűlés           A Közgyűlés szünetében film vetítése  archívumunkból Április-Kirándulás szervezése  Bábolna-Komárom-Komárno Május -Építők Napja Szeptember -Lecsófesztivál  Október-Kirándulás  November -Egyesület tagságának és nyugdíjasaink közös találkozója 

 Tartalék, tervezett programok feladatok: Év elejétől folyamatos feldolgozása zajlik az archívum anyagának. Dokumentumok, fényképek, filmek digitális formában történő rögzítését végezzük. Célunk egy áttekinthető, rendszerezett adatállomány létrehozása, amelyből tagjainknak és a város közönségének folyamatosan bemutatható anyag állítható össze a vállalat életéről, város építésben végzett tevékenységéről.   Ez évi nagy célkitűzés a várossal, múzeummal és a szakmai kamarákkal együttműködve egy rendezvény sorozat szervezése a tömeges lakásépítés megkezdésének 50. évfordulója alkalmából.   Ebben a munkában a Baráti Kör szinte valamennyi tagjának aktív részvételére számítunk.   2015. évi költségvetés tervezet - javaslat  Bevételek:  Támogatás NCA pályázatból            250.000,-Ft Támogatás önkormányzattól                          600.000,-Ft Támogatás gazdasági szervezetektől                        10.000,-Ft Támogatás a három kamarától                         400.000,-Ft Támogatás magánszemélyektől                         150.000,-Ft SZJA 1 %              400.000,-Ft Tagdíj                  250.000,-Ft Bankkamat                  40.000,-Ft  Bevételek összesen                              2.100.000,-Ft   Kiadások:  I. Működési költségek: Víz, villany, szennyvíz                            30.000,-Ft Távhőszolgáltatás               70.000,-Ft Irodaszer                20.000,-Ft Bérleti és fenntartási díjak                            50.000,-Ft Telefon                            120.000,-Ft Egyéb működési ktg.                                                30.000,-Ft   Működési kiadások összesen:                320.000,-Ft  II. Közcélú tevékenység költségei Irodaszer                30.000,-Ft Dekorációs és kieg.anyagok                          170.000,-Ft                Közcélú tev.kapcsolódó bérleti díjak                        30.000,-Ft  Postaköltség              180.000,-Ft       Rendezvények költségei                                         600.000,-Ft Nyomdaköltség, kiadványok            120.000,-Ft Személyi jellegű kiadás rendezvényen                   350.000,-Ft Bankköltség                70.000,-Ft Hatósági és egyéb ktg.                                              50.000,-Ft   Közcélú kiadások összesen:       1.600.000,-Ft  Kiadások összesen                      1.920.000,-Ft 
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 ARCOK  AZ  ARÉV  ÉLETÉB L   Munkatársaink életét és tevékenységét most Bakró Nagy György és felesége, Marika bemutatásával folytatjuk. Örömmel teszem ezt, Gyurival igen régi munkatársi kapcsolat, sőt ennél több, barátság van közöttünk, az ARÉV-nél eltöltött évtizedek mély nyomot hagytak mindkettőnkben. Beszélgetésünk elején megpróbáltuk feleleveníteni a mélyépítő részleg történetét, ebben segítségünkre volt Tóth György barátunk is, aki hosszú ideig maga is részese, alakítója volt az eseményeknek. A mélyépítő részleg még a technológiai üzemszervezés előtt is létezett, Kiss József főépítésvezető irányításával. A részleg a vállalatnál előforduló speciális mélyépítési feladatokat végezte, de aszfaltozást az ország egész területén vállalt. A megalakuló főüzemet Tamásfalvi József vezette, csupa fiatal munkatárssal körülvéve. A vezetést tőle Tóth György, majd Gyalog János vette át, 1984-től pedig Bakró Nagy György állt a főüzem élére. Mindhárman mérnöki diplomával rendelkeztek, ez nyilvánvalóan hozzájárult a főüzem folyamatos eredményes munkájához. Gyuri 1967. július 1.-től állt be vállaltunkhoz dolgozni, történetét ő meséli el nekünk: „ Több osztálytársammal együtt Fuják Feri bácsi vett fel minket. Az első időkben építésvezetőségeknél végeztem technikusi munkát: a Köfém-lakásoknál, a Fémmunkás- a Tejüzem- és a Nehézfémöntöde kivitelezésénél. Általában Nagy Zoltán főépítésvezetőségének hatásköre alatt. Közben katona lettem, vállalati ismeretség eredményeként sikerült a nálunk foglalkoztatott HM-alakulathoz kerülni. Rövid kiképzés után civil feladatunk volt csak, én összekötőként tevékenykedtem a honvédség és a vállalat között. Mélyépítési munkát leszerelés után, elsősorban a Videoton-, a Münnich- és egyéb lakótelepeken végeztünk és 1975-ben kineveztek a közmű üzem vezetőjének. Itt mindenképpen megállnék, hogy bemutassam a mélyépítők azon vezető munkatársait, akik hosszabb időt töltöttek vállaltunknál. Pontos kimutatást nem vezettem, de tudom, hogy mindannyian harminc év alatti fiatal, de közel tíz év szakmai- és vezetői tapasztalattal rendelkező, munkánkat szerető, lelkes emberek voltunk. Néhány név a teljesség igénye nélkül: Komáromi Károly, Vihart István, Kaposvári József és Ludvig István üzemvezető, Zseli Miklósné Friesenhahn Zsuzsa és Kolonics Lászlóné technikus, Deák József, Mohai Imre, ifj. Faragó Kálmán és Lantos László művezető, valamint Mészáros Imre és Pénzes Andor adminisztrátor segítette munkánkat. Később a földgép-üzem felügyelete is hozzám tartozott, itt Kiss István üzemvezető, Kováts Kálmán művezető és Jáni Gézáné tarifőr alkotta a csapatot. A főüzemnél természetesen szükség volt a jó brigádokra és jó gépkezelőkre, a mindig magasabb követelményeket csökkenő fizikai létszám mellett kellett teljesíteni. Kiemelném a fizikai dolgozók közül: Szabó Lajos, Molnár István, Tóth Pál, Szilágyi János és Rigó József brigádvezetőket, valamint a brigád tagjait. A későbbi időkben hozzánk csatolt földgép-üzemnél kiemelkedett Loppert Péter, Somogyi István, Klujber András és Kenesei József munkája. Mindeközben jelentős változások következtek magán-életemben is, 1974-ben megnősültem, új lakásba költöztünk a Széchenyi utcában épült vállalti lakások egyikébe. 1981-ben 

elkezdtem az Ybl Miklós főiskola levelező tagozatát, a diplomát 1984-ben szereztem meg. Az utolsó, legnehezebb év idején kaptam meg főüzemvezetői kinevezésemet, ez rendkívül nehéz időszak volt a két elfoglaltság mellett semmi szabadidőm nem maradt. A főüzemvezetői munkát az igazgatóságon belül kialakult jó munkahelyi légkör tette emlékezetessé és sikeressé. Az előre meghatározott időben megtartott kooperációk- és munkahelyi szemlék segítették a munkák összehangolását. Minden pénteken a központi telepen ütemeztük a betonellátást, a földgépek- és daruk mozgását. Itt lehetett a legfontosabb ügyekben egyeztetni a többi főüzemmel. Emellett természetesen nálunk sem volt mindig csupa boldogság és vidámság az élet, sok esetben a hangos szóváltások sem hiányoztak, de vitáink mindig az eredményesség érdekében zajlottak, személyes sértés emlékeim szerint sohasem ért engem. Az ARÉV utáni szakmai életem rövid volt, írni csak még rövidebben érdemes róla, VEGYÉPSZER, Hazai Építők és GROPIUS voltak a további állomások. Sajnos az idő előtti befejezéshez betegségem is hozzájárult. Nyugdíjas éveimet nagy részben az otthoni- és a kerti munkák teszik ki, valamint a család segítése, ha szükséges. Feleségem, Marika nyomdaipari műszaki főiskolát végzett, munkáját mindeddig több székesfehérvári nyomdában végezte, most már ő is a nyugdíjasok táborát erősíti. Ági leányunk közgazdasági végzettséggel Budapesten, a Nestlé-nél vezető beosztásban dolgozik, Tamás fiam közlekedési mérnök és a helyi városgazdálkodási vállalatnál helyezkedett el, felesége, Ildikó a városi főépítészi hivatalnál áll alkalmazásban. Nagy örömünkre unokánk hozzánk közel jár iskolába és eredményesen kosárlabdázik a Dávid Kornél Kosársuli korosztályos csapatában.” A teljes- és hiteles bemutatás érdekében visszaveszem a szót, hogy nehogy kimaradjon egy-két említésre méltó esemény. Gyuri 1983-ban Kiváló Munkáért miniszteri-, több alkalommal Vállalati Kiváló dolgozói kitüntetést kapott. Újítási tevékenységéért elismerő oklevélben részesítették, 1995-ben elvégezte az ÉVOSZ által szervezett fél éves Építőipari menedzser tanfolyamot, mely a svájci szövetség szakmai felügyelete mellett zajlott. A ház körüli munkák mutatják, hogy a bent lakók rendszerető emberek, úgy tapasztalom, hogy gondolkodásukban is és ez maradjon is mindig így. Szeretnék egy tanácsot is adni: kezembe került a régi Építők újságjának 1987-es száma, ahol „Fiatal vezetők” címmel Faragó Ágnes riportot készített Bakró Nagy György főüzemvezetővel. Ebben kiderült, hogy a névben szereplő Nagy jelzőt a néphagyomány szerint apai felmenője a szabadságharcban szerzett érdemei miatt kapta a család. Akkor Gyuri azt mondta, hogy nem járt utána a dolognak, úgy gondolom, most éppen itt az ideje ennek is. Én már tudom, hogy a kor előre haladtával nő az érdeklődés a múlt eseményei felé, ezt elvárják az utódok is. Ha végzünk az archívum feldolgozásával, vagy azzal egy időben is itt az új kutatási téma. Katának is üzenem, hogy ha majd egy igazi nagy kosárlabda csapat tagja lesz és a Gáz utcai csarnokban gyakran szerepelni fog, gondoljon arra, hogy az épület évtizedekig az ARÉV Sportcsarnok nevet viselte és benne van a nagypapa munkája is. Abban az időben a mindig sikeres kosárlabdázóinkat „Építők-építők-építők” rigmussal biztattuk. Ha ma már ez a nagyközönség részéről nem is így van, mi régi „Építősök” mindig így fogjuk biztatni a fiatal kosárlabdázókat!        Szendr i Péter   
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Seuso kincsek Székesfehérváron  2014. március 26-án a hírügynökségek tudtul adták, hogy a magyar kormány az ismert Seuso kincsekből nyolcat átvett eddigi birtokosától 15 millió euróért. De mik is azok a Seuso kincsek, és ki volt Seuso? A kutatások szerint szinte biztosan egy igen gazdag ember volt, aki ajándékba kapta a nagy és súlyos ezüst tárgyakat és valószínűleg Pelso (Balaton) tóhoz közeli birtokán élt. Az ezüst tárgyakból tizenöt darabot ismerünk, melyekből egyenlőre nyolc került Magyarországra: 2 nagyméretű tál, 2 kancsó, 1 illatszer tartó, 1 kézmosó tál, 1 vödör és 1 rézüst. Az ezüsttárgyak összsúlya hatvanegy kilogramm. További hét edény egy angol főnemes birtokában van, aki szintén el kívánja őket adni, az ezzel kapcsolatos tárgyalások is folyamatban vannak. A kincseket feltételezhetően Sümegh József polgárdi lakos találta 1975 körül. Sümegh amatőr gyűjtő volt, érdekelték a régiségek. Ebben az időben Polgárdi-Ipartelepek kőbányájában dol-gozott. 1980. december 17-én fedezték fel Sümegh holttestét egy környékbeli elhagyott pincében. Széleskörű nyomozás kezdődött, melynek során szomszédai, ismerősei elmondták, hogy Sümegh birtokában volt két rézüst, melyekben mintegy negyven darab megfeketedett ezüsttárgy lehetett. Tudomásuk volt arról, hogy Sümegh 1977-1979 között értékesített közülük néhány kisebb darabot. A haláleset helyszínén, a pince padlójában visszatemetett gödör árulkodott arról, hogy abban valamilyen jelentősebb nagyságú dolgot rejtettek el, ami lehetett az a rézüst is, melyről a szomszédok beszéltek. A kincsek első darabjai 1980-ban bukkantak fel Londonban, melyeket egy angol cég vásárolt meg továbbértékesítési céllal. A szükséges tanúsítvá-nyokat Libanonból szerezték be, de hamar kiderült, hogy azok nem valódiak, így tanúsítvány hiányában a kincs értékesítése meghiúsult. A tárgyakra Libanon, Magyarország és Horvát-ország is igényt tartott. 1991-ben kezdődött a Seuso kincsek pere, melynek tárgya az volt, hogy az időközben kilépett Libanonon kívüli két ország be tudja-e bizonyítani minden kétséget kizáróan, hogy a területükön ásták ki a kincseket. A per mindkét ország számára eredménytelenül zárult, a tárgyak tulajdonjogával kapcsolatban a bíróság kimondta, hogy az továbbra is tisztázatlan, 

és a kincs visszakerült – immár hivatalosan – az angol vásárlókhoz. A cégből kivált az egyik tag és magával vitt hét edényt, a másik nyolc érkezett Magyarországra. A történeti áttekintés után térjünk vissza Székes-fehérvárra. Egyesületünk felhívására rendkívül sokan voltak kíváncsiak a fehérvári Szent István Király Múzeumban kiállított kincsekre. A kiállító terembe tárlatvezetővel léphettünk be, akitől részletes ismertetést kaptunk a kiállítási tárgyak fenti történetét illetően. Ezt követően az egyes tárgyakról mesélt bővebben, nem hagyva ki a legújabb kutatások eredményeit sem. Megcsodálhattuk a régmúltban csodálatos alapos-sággal kidolgozott tárgyakat, mély hatást tett ránk azok nagyszerűsége. Mi magyarok egyértelműen kiállunk a kincsek magyarországi eredete mellett, és nagyon örülünk, hogy legalább ez a néhány darab végre hazatért. Várjuk a többieket is!  Farkas László   Ez történt 1987-ben  A Vállalati Tanács február 24-én tárgyalta a Veszprém Megyei Állami Építőipari Vállalat felénk irányuló kérését: egyesüléssel segítsük át őket megrendült gazdasági helyzetük rendbetételében. Hosszas vita után úgy döntöttünk, amennyiben 4 napon belül elfogadják azon feltételünket, hogy nem alakul új vállalati tanács, hanem a mienkhez csatlakoznak és ehhez a felsőbb szintű jóváhagyás is megszületik, jöhetnek. Így gyakorlatilag a 46 fő ARÉV-es küldött mellett 4 fő lehetett volna a VÁÉV képviselője a közös Tanácsban. 2 nap múlva a rádió adásából értesültünk, hogy ezt a feltételt nem vállalták, véleményük szerint ez nem egyesülést, hanem beolvadást jelentett volna. Március 3-án a VÁÉV ismételten áttekintve lehetetlen helyzetét máshogy döntött, mégis jöttek volna, de miután ezt késve jelentették be és az általunk javasolt átalakítást felsőbb szinten még nem engedélyezték, nem fogadtuk be őket, az egyesülés lekerült a napirendről. Sokunk véleménye alapján mondhatom: nagy-nagy szerencsére! Az internet „Volt egyszer egy VÁÉV” honlapján a cég további sorsáról az alábbiak olvashatók: a volt dolgozók úgy vélik, sorsukat a kormányzati nyomásra elvállalt nagyszabású Irakban végzett munka és a házgyári termelés visszaesése okozta, rajtuk nem segített senki sem, velük példát statuáltak: így működik a piacgazdaság. A felszámolás 1987 márciusában elkezdődött és 89-ben fejeződött be. Ebben a dologban 15 évvel megelőztek minket. A vállalat születésének 60-
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adik és halálának 20-adik évfordulóján nosztalgia Építők-nap került megrendezésre, a Kislőd-bányatelepi Sobri Jóska Bakonyi Kalandpark területén. A beszá-moló szerint mindenki nagyon jól érezte magát, talán itt is el lehet mondani: a stílus maga az ember. Kitüntetések Az igen magas számú kitüntetettekről az eddigieknek megfelelően rövid tájékoztatást adunk, ezúton is megköszönve jó munkájukat. Első ízben lett Vezetői Nívódíjas a 86-os és 87-es eredmények után Kántor István épvez, Fehérvári István művez, Molnár József és Völgyi László művez, Puha György és Huszár Lajos brigvez, Stoján Jenő főmérnök, Sárközi István főüzvez, Horváth István üzvez, Kaleszdorfer János művez, Enyed József és Páyer Lajos brigvez, Tóth László csopvez, Molnár István brigvez. Magyar Népköztársaság Zászlórendje: Kiss József vezérigazgató Április 4. Érdemérem: Bikádi László vezérigazgató helyettes Eötvös Lóránd Díj: Radetzky Ödön főmérnök Munka Érdemrend ezüst fokozat: Brautigam András brigvez, Kovács Tibor főüzemvez, Húsvéti János művez. Munka Érdemrend bronz fokozat: Mocsár Árpád és Farkas József brigádvezetők Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetés: Tarlós Józsefné adminisztrátor, Harangozó Mihály brigvez, Pető János vízvezszer brigvez, Gyalog János főépvez, Simon Géza gépkocsivez, Pojányi László főüzemvez, Havas Lajosné előadó. Néhány személyi változás: Fertő Imre gazdasági vezigh, Csuthy Lászlóné főkönyvelő, dr.Várkonyi Györgyi, Bana Sándor, Kiss János oszt vez, Keresztes Imre, Vermesi Béla épvez, Szilasi József, Kiss Gyula, Németh László, Rádli Ferenc, Csárádi László üzemvez, Kántor István főépvez, Rácz Éva gazdasági vezető megbízást kapott.  Rövid hírek:  

 Stipkovits Gerhard főmérnök tájékoztatást adott a budapesti székhelyű Alba Architektúra Építőipari Leányvállalat megalakulásáról.  
 Az ÉVM természetjáró Szakosztálya megláto-gatta az Anikó-forrást és elismerését fejezte ki a környezet remek kialakítása miatt. 
 A Munkásszállón kiállítás nyílt Mészáros Imre grafikusművész munkáiból. 
 A városismereti versenyt ismét mi nyertük meg, tagja volt a csapatnak az előző évihez hasonlóan Igari Antal és Kígyóssy László is.  
 Pozsár Sándor megemlékezett az ARÉV Bélyegkör megalakulásának 25 éves évfor-dulójáról. 

 Gyermekek részére képzőművészeti szakkör alakult Háden László szobrászművész veze-tésével. 
 A Munkásarcok rovatban Boór Ferenc művezetőről, Huszár Lajosról, Pojányi Lászlóról, Kőnig Elemér statikusról, Kovács Tibor főüzemvez és Borsó István kőművesről is készült riport. 
 Nyugdíjba vonult Nagy Ottó, Csapóné Marika, Siba Mihályné, Krémer Péter, Húsvéti János, Kelemen László és Tarlós Józsefné is. 
 A Kazinczy Díjas Tóth József kőműves tanuló az Országos Magyar Nyelvtan Versenyen is 1. helyezett lett és jutalomként 2 hetes külföldi utazást nyert. Az 1987-88-as tanévben 14 szakmában 710 szakmunkás tanulót foglal-koztatunk, akik az elméleti oktatást 4 tanintézményben kapták meg, jelezte az oktatás irányító Nagy János.  
 Ismét rövid hírek:  
 Megtörtént az ALBA-PLAST nyílászárócsalád továbbfejlesztése, jobb vasalatok kerültek beépítésre, bővült a termékválaszték is.  
 Országos szinten is szigorították az üzemi balesetek elbírálását, például a munkába menet vagy jövet elszenvedett baleset csak úgy számított üzeminek, ha a közlekedő dolgozó a legrövidebb útvonalat választotta. 
 A Vöröskereszt szervezetünk új vezetőséget választott: Elnök Fertő Imre, titkár Bereczki Albertné lett, munkájukat jelentős számú tisztségviselő segítette. 
 Az Építők Alba Regia Kórusa Velencében járt, egy 1986-ban Fehérváron is fellépő énekkar meghívására.  
 A Sportegyesület közgyűlésén Radetzky Ödön elnök ismertette az eredményeket, növelték az olimpiai pontok számát és emelkedett a magasabb minősítési fokozatot elérő sportolók száma.  
 Újságunk tételesen közli az 1987-ben lakáshoz jutók névsorát és a tartaléklistát is. 
 Elkészült új bázisépületünk Budapesten a Kecskeméti utcában, az építés folyamatáról és későbbi sorsáról film készült, amit mostanában vetítettünk tagságunk részére. 
 Fényképes beszámoló készült a Videoton Oktatási és Sportközpont móri Általános Iskoláról, az Autópályarendőrségről, a Szécsenyi utcai lakásokról, a Fedett Uszodáról és a Seregélyesi úti iskoláról. 
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Sok szó esett újságunkban is az 1988-ban bevezetendő személyi jövedelemadó rendszerről, mely az ÁFA bevezetését is jelentette, a köznyelv szerint röviden ez volt a bruttósítás. Az volt a cél, hogy ezen túl ne csak a vállalatok fizessék az adók döntő többségét, hanem a lakosság is jobban vegyen részt a közteher viseléséből, így adórendszerünk már legalább hasonlított a fejlettebb államok adópolitikájához. Az első évben a magasabb adózást béremelés követte, de látható volt, hogy ez nem lesz mindig így, ezért az életszínvonal sok más tényező miatt is fokozatosan romlani kezdett.  Jól látta a jövőt Sellei Bandi barátunk is, és az év végi számban vidám versikében javaslatot tett új adónemek bevezetésére. Találó írását szó szerint közöljük abban reménykedve, hogy nem adunk ötletet az adóhivatalnak ezek bevezetésére, van őnekik elegendő saját elképzelésük is.   Horgászok, pecások:                                   haladó Rákóczi téri leányok:                                  tapadó Savval dolgozók:                                        maradó Házasságtörők:                                           tagadó Szakszervezeti bizalmiak:                          hangadó Hasmenéssel bajlódók:                               szaladó Ételosztók:                                                  kiadó Szúnyogcsípésesek:                                     véradó Rendészek, szondázók:                                támadó Idősödő férjek:                                             fáradó Prémiumfelvevők:                                        hálaadó Prémiumból kizártak:                                   lázadó Alba Falasok:                                               máladó Telepi szemlén résztvevők:                         tikkadó Éjjeliőrök:                                                    pirkadó Náthások:                                                     átadó Gipszüzemiek:                                             porladó Enyveskezűek:                                            ragadó Prosztatások:                                               hervadó Tapétázók:                                                  szakadó 

 

 Aki a fentekben nem találja meg saját adóját, az fizessen bátran, vidáman személyi jövedelemadót! Szendr i Péter  
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÉPÍT K NAPJÁRÓL  Ez évben május 30-án rendezzük meg az Épít k Napját.  A programokban nem lesz jelentős változás.  Részletes tájékoztató a következő Hírlevélben lesz olvasható. Ismét lehetőség lesz a helyszíni bográcsos főzésre azoknak a megjelenteknek, akik ezen örömmel részt vesznek.  Változatlanul kérjük az előzetes jelentkezésüket azoknak, akik segítőként közreműködnének a prog-ramokban.  

 Támogatóink 2014-ben 
 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata,  Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,  Fejér Megyei Építészek Kamarája  Fejér Megyei Mérnöki Kamara  
 

Egyesületünk tagjai sorába lépők 2014-ben  Fekete István, Hegyi Istvánné, Homoki Béla, Huszár Károly, Kirisics József, Kiss István,  Kovács Józsefné, Lévay Gyula, Lévay Gyuláné, Négele Ilona, Pál Lászlóné, Tóth Lajosné 

 
Kiadja:    az ARÉV Baráti Kör Egyesület                  Székesfehérvár Jancsár u.11. Tel: 30-749-8870 Adószáma: 18495717-1-07 Bankszámlaszám: 11736006 -20364960 -00000000 Felelős szerkesztő: Galambos Ottó Készült:      360 példányban A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült  Kapják:      Az egyesület tagjai, támogatók, szponzorok 

 „A sors könyvében így volt megírva,    Nehéz tölgyet derékon törte az élet vihara”  Halottaink 2014 évben és az elmúlt hónapban  (akikről tudunk):   Tagok:   Gombai Ferenc, Hegyi Lászlóné, Kaleszdorfer János, Kiss Gyula, Kovács József, Kránitz Ferenc, Moldicz György, Pintér Józsefné, Radetzky Ödön, Rajnai László, Simon József, Tarlós Józsefné, Tóth György, Varga János  Nyugdíjasok, volt ARÉV-esek:  Bagotai János, Csete János, Csóka Lajos, Hoffmann Mihály, Horváth Józsefné, Horváth Károly, Karpf István, Kálmán Etelka, Kellner László, Kovács Antal, Molnár János, Molnár Rozália, Nagy Imre, Ódor Károly, Spránitz Sándor, Szeidel István, Szeidel Istvánné, Tili Istvánné, Vay Ádám, Volk János   Emléküket  meg rizzük.  


