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MEGHÍVÓ
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület
2016 évi rendes közgyűlésére
Közgyűlés helye és ideje:
FMKIK Hosszúsétatér 4-6.
2016. március 31-én csütörtökön 16.00 óra
Napirend
- Közgyűlés megnyitása
- Beszámoló az egyesület 2015. évi munkájáról
- 2015. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
(írásos anyag Hírlevélben közzétéve)
- 2016. évi munkaprogram és költségvetés
tervezet elfogadása (írásos anyag e Hírlevélben is közzétéve)
- Előterjesztés Értékpapírszámla nyitásáról
(A tagok tájékoztatása, döntés és szavazás a
számla nyitásáról.)
- Zárszó
Figyelemfelhívás!

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a +1 fő jelen
van. Amennyiben a határozatképesség nincs meg, úgy március 31-én 17.00 órakor a közgyűlést megismételjük és ekkor a
jelenlevők számától függetlenül alapszabályunk 8.1. pontja
értelmében a közgyűlés határozatképes.

MEGHÍVÓ
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület tisztelettel
meghívja tagjait
a 2016. március 31-i közgyűlés szabadidejében
16.00 órakor tartandó rendezvényre.
(Székesfehérvár., Hosszúsétatér 4-6.)
Téma: DVD filmvetítés
az egyesület archív filmjeiből:
A 2007. évi Veszprém-Herend kirándulás
A filmet készítette: Fertő Imre

Megjelenik alkalmanként

Támogatóink 2015. évben
- Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata
- Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
- Fejér Megyei Építészek Kamarája
- Fejér Megyei Mérnöki Kamara
- LUXALARM Kft.
- Xizol-Carp Kft.
- Köszönjük minden tagunknak, aki a meghatározott 1.000,-Ft tagdíj feletti összeget fizetett. Ez 2015 évben 302.830,-Ft-ot jelentett.
- Eseti támogatás elnökünk Kiss József végakarata szerinti koszorú felajánlás 422.000,-Ft
volt.
- Az SZJA 1 % soron 390.830,-Ft támogatást
kaptunk 87 fĘ felajánlásából 2015. évben.
Támogatásukat ezúton is köszönjük, és kérjük, lehetĘségükhöz mérten tegyék ezt 2016.
évben is.

Felkérés !
Kérjük tagjainkat, segítsenek abban, hogy
családtagjaik, barátaik részéről is mind
többen juttassák egyesületünkhöz személyi jövedelemadójuk 1 %-át.
Az egyesület működéséhez igen fontos a
támogatók megnyerése.
Az adóbevallási csomagban az erre vonatkozó nyilatkozathoz a következő adatokat
kérjük felhasználni.
A kedvezményezett ez esetben az ARÉV
Baráti Kör Egyesület

adószámunk:

18495717-1-07
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ÉPÍTėK Hírlevél
Beszámoló
az ARÉV Baráti Kör Egyesület 2015. évi
tevékenységérĘl

Egyesületünk 2003. decemberében alakult, 2004ben 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 közgyűlésünket 2015. március 27-én tartottuk, ahol mind a 2014. évi beszámoló és
közhasznú jelentés, mind a 2015. évi munkaprogram elfogadásra került.
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
majd megfelelő időben és módon átadjuk a
múzeumnak.
A 2014. évről szóló közhasznúsági jelentésünket
Hírlevélben tettük közzé.
Tagságunkkal és a nem tag nyugdíjasainkkal ez
évben is döntően 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 telefon és internet kapcsolatot,
valamint a meghirdetett rendezvényeken való
részvételi alkalmakat.
Az elnökség 2015. során 10 alkalommal ülésezett,
ahol az éves program végrehajtásával, valamint
további aktuális kérdésekkel foglalkozott.
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Létszámunk: 2015. december 31-én 390 fő, az év
során új tag 6 fő, elhalálozás miatt törölve 9 fő.
A Hírlevélben az „Arcok” rovatban ez évben is
bemutattunk egy-egy, a vállalatnál hosszú ideig
dolgozó közismert személyt. A bemutatottak név
szerint Móricz Pál, Pajor Lászlóné, Bakró Nagy
György és felesége Marika.
A másik állandó Hírlevél rovat a vállalat életéről
szóló, előző évtizedekben megjelent újság régi
számaiból összeállított szemelvények és érdekességek közzététele volt az év során (1986; 19871988).
A Hírlevél útján kampányolunk 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 13.: Közös tárlatlátogatás
Szent István Király Múzeum - A SEUSO-Kincs
Székesfehérváron
Február 20,: Élménybeszámoló közös
kirándulásokról (Budapest)
Március 27. Közgyűlés
DVD filmvetítés az egyesület archív filmjeiből
Április 23. Kirándulás
Bábolna-Komárom-Komárno
Május 29-30.
Az év fontos eseménye volt a tizenegyedik
alkalommal megszervezett Építők Napja a
hagyományok jegyében.
A Nívódíj pályázat nyerteseinek kihirdetése, amely
negyedik alkalommal került megyei jellegű díjként
átadásra a négy alapító szervezet döntése alapján.
Ismét volt közös bográcsozás, ami nagy sikert
aratott.
Június 29.
Megemlékezés elhunyt elnökünk, Kiss József
tiszteletére.
Július 28.
Nagyszabású rendezvénysorozat kezdődött „50
ÉVE TÖRTÉNT” címmel a Múzeummal közös
szervezésben, a városi önkormányzat támogatásával, Polgármester úr fővédnökségével. Célunk volt
a városépítésben való részvételünk és az ARÉV
történetének bemutatása.
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A rendezvénysorozat nyitó eseményeként az első
átadott panelházon emléktábla avatására került sor
a Deák F. utcában, a 14-06-08 számú épületen.
Szeptember 12.
A város civil szervezetei által meghirdetett, nagy
népszerűségnek örvendő, az egész várost
megmozgató „Lecsófesztivál”-on is szervezetten
megjelentünk és fogadtuk tagjainkat, vendégeinket.
Október 15.
Az 50 ÉVE TÖRTÉNT kiállítás megnyitójára
került sor a rendezvénysorozat második részeként.
A kiállítás 2016-ra átnyúlóan március 5-ig tartott
nyitva.
November 7.
A Baráti Kör tagságának és nyugdíjasainak baráti
találkozója.
November 25.
Múzeumi kiállítás „csoportonként”, a Fások
összejövetele.
Fentiek szerint az év során az egyesület 12
rendezvényt szervezett.
A fő rendezvényeken megjelent:
Építők Napja, kb 300 fő, Lecsófesztivál 100 fő,
kirándulás 50 fő, Budapest kirándulás 100 fő,
Találkozó 200 fő, Táblaavatás 80 fő. Kiállítás és
rendezvényeinek látogatói 700 fő. A fel nem sorolt
rendezvényeken átlagban 40-50 fő vett részt E
szerint 2015. év során rendezvényeinket mintegy
1700 fő látogatta.
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.
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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.
 Az ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT rendezvénysorozat előkészítéséhez és lebonyolításához (anyag összeállítás, rendezés, előadás,
vendégek kalauzolása, kiállításon felügyelet) 90
fő részvételével közel 1300 óra önkéntes
munkavégzés történt.

A képek a „Női tagozat” januári-februári
összejövetelén készültek
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Beszámoló
az ARÉV Baráti Kör Egyesület 2015. évi
gazdálkodási tevékenységér l
2015. évi gazdálkodási adataink
Bevételek
Közhasznú tevékenység bevétele
1.615.258,-Ft
Támogatás önkormányzattól
244.000,-Ft
Támogatás gazd. szervezetektől
70.000,-Ft
Támogatás a három kamarától
400.000,-Ft
Támogatás magánszemélyektől
302.336,-Ft
SZJA 1 %
390.830,-Ft
Tagdíj
269.000,-Ft
Eseti támogatás koszorú felajánlás
422.000,-Ft
Bankkamat
20.284,-Ft
Bevételek összesen

3.733.708,-Ft

Kiadások
I. Működési költségek:
Víz, villany, szennyvíz
Távhőszolgáltatás
Irodaszer, dekor.anyagok
Bérleti és fenntartási díjak
Telefon, postaköltség
Egyéb működési ktg.
Bankköltség
Hatósági és egyéb ktg.

13.854,-Ft
90.793,-Ft
24.775,-Ft
51.816,-Ft
110.133,-Ft
55.875,-Ft
63.724,-Ft
4.848,-Ft

Működési kiadások összesen:

415.818,-Ft

II. Közcélú tevékenység költségei
Nyomdaköltség, kiadványok
96.826,-Ft
Irodaszer, dekor.anyagok
68.512,-Ft
Közcélú tev. kapcsolódó bérleti díjak 70.000,-Ft
Postaköltség
176.280,-Ft
Rendezvények költségei
861.813,-Ft
Közcélú tev.egyéb költségek
14.700,-Ft
Személyi jell. kiadás rendezvényen 339.185,-Ft
Közcélú kiadások összesen:
Kiadások összesen

1.627.316,-Ft
2.043.134,-Ft

2015. évet 1.691,-eFt pozitív eredménnyel zártuk,
ami a takarékos költséggazdálkodásunk mellett a
bevételi oldalon több tényezőnek köszönhető.

2016. március

Legfontosabb, hogy közhasznú tevékenységünkkel
1,6mFt bevételt értünk el, mivel a Múzeum és
egyesületünk által közösen létrehozott építéstörténeti kiállítás ebből az Önkormányzattól kapott
jelentős keretösszegből valósult meg.
A 2015. rendelkező évben 87 fő szja 1%
felajánlása érkezett hozzánk közel 391eFt
összegben, ami az előző évi szint megtartását
jelenti. A kapott támogatásokat mindenkinek ez
úton is megköszönjük és kérjük tagjaink segítségét
a következő évi 1% megszerzéséhez is.
A tagdíjak mellett több mint 300eFt támogatást
kaptunk tagjainktól. Mindenkinek köszönjük, akik
nemcsak az évi 1.000,-Ft tagdíjat, hanem azt
meghaladó összeget fizettek be.
Kiss József elnökünk végakarata szerint koszorú
felajánlások érkeztek 422eFt összegben. Ezúton is
szeretnénk megemlékezni áldozatos munkájáról és
egyesületünkért tett felajánlásáról.
Csökkenő bankkamatok mellett érthetően kevesebb
kamatbevételt realizáltunk. Ennek növelése érdekében ez évben taggyűlési határozat birtokában
remélhetőleg sikerül több kamat ill. hozam bevételt
elérnünk.
Közgyűlési előterjesztés
Az utóbbi években tapasztalhattuk a banki kamatok egyre alacsonyabb szintjét. Ezen tartós
folyamat ellensúlyozására azt javasoljuk tagságunknak, támogassák, hogy az egyesület bankszámlája mellé értékpapír számlát is nyithassunk.
Célunk ezzel kettős:
1. Nem szerencsés túl sok lekötetlen pénz bankszámlán tartása. Hosszú távon nélkülözhető
pénzeszközeinknek eddig is tartós lekötéseket
nyitottunk, de a bankkamat már olyan
alacsony, hogy más megoldást kell keresnünk.
2. Szeretnénk az egyesület pénzével a lehető
legmagasabb hozamot elérni, hogy ezzel is
növelhessük bevételeinket.
A következő Közgyűlés egyik pontja az értékpapír
számlanyitással kapcsolatos előterjesztés, javaslat
és szavazás lesz.
dr. Kovácsné Járosi Zsuzsa
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EsélyegyenlĘség
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Kérés tagjainkhoz

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

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:
18495717–1–07
Ezzel nagy segítséget tudnak nyújtani programjaink
megvalósításához.
Felhívjuk a figyelmet a tagdíjfizetésre, különösen arra,
hogy vannak még 2014. évi tagdíjjal hátralékban levő
személyek is. Kérjük, pótolják a lemaradást. Egyben
felhívjuk tagjainkat a 2015. és 2016. évre vonatkozó
tagdíj befizetésre is.
Az Építők Napján átadásra kerülő ÉpítĘipari 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.

„Garzonos” idĘutazás

Meghívásunkra válaszolva, 15 fővel látogatták meg
kiállításunkat a Garzon Baráti Kör tagjai.
Kiss Lajos elnökünk élvezetes előadását, minden részletre
kiterjedő ismertetőjét érdeklődéssel hallgatták a résztvevők.
Filmeket, képeket nézegetve, szívélyes légkörben, régi
emlékeket, régi ismerősöket idézetek fel közösen a két baráti
kör tagjai.
Távozásukkor, a „Garzonosok” megállapították, hogy
„idĘutazáson” vettek részt.
Köszönjük a látogatást a Garzon Baráti Körnek!
K.G.
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2016. évi költségvetési tervezet
Bevételek
Támogatás NCA pályázatból
Támogatás önkormányzattól
Támogatás gazdasági szervezetektől
Támogatás a három kamarától
Támogatás magánszemélyektől
SZJA 1 %
Tagdíj
Bankkamat
Bevételek összesen
Kiadások
I. Működési költségek
Víz, villany, szennyvíz
Távhőszolgáltatás
Irodaszer
Bérleti és fenntartási díjak
Telefon
Egyéb működési ktg.
Bankköltség
Hatósági és egyéb ktg.
Működési kiadások összesen:

500.000,-Ft
300.000,-Ft
50.000,-Ft
400.000,-Ft
300.000,-Ft
400.000,-Ft
300.000,-Ft
20.000,-Ft
2.270.000,-Ft

20.000,-Ft
100.000,-Ft
30.000,-Ft
50.000,-Ft
120.000,-Ft
120.000,-Ft
70.000,-Ft
20.000,-Ft
530.000,-Ft

II. Közcélú tevékenység költségei
Irodaszer
50.000,-Ft
Dekorációs és kieg. anyagok
200.000,-Ft
Közcélú tev. kapcsolódó bérleti díjak 50.000,-Ft
Postaköltség
200.000,-Ft
Rendezvények költségei
600.000,-Ft
Nyomdaköltség, kiadványok
150.000,-Ft
Személyi jellegű kiadás rendezvényen 400.000,-Ft
Közcélú kiadások összesen:
1.650.000,-Ft
Kiadások összesen

2.180.000,-Ft
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2016. évi munkaprogram tervezet
Kiemelt témáink:
konferencia;
a tömeges lakásépítés megkezdésének 50.
évfordulója alkalmából szervezett programsorozat folytatása, a kiállítás iskolákban,
lakótelepeken, civil szervezetek rendezvényein történő bemutatása;
kiadvány készítése a feldolgozott anyagból;
Építők Napja, Nívódíj megszervezése;
az iroda technikai körülményeinek javítása;
szándékunkban áll adottságaink kihasználásával a klubélet felpezsdítése.
Január-Február: klub összejövetelek szervezése.
Március: Konferencia, a múzeumi kiállítás lezárása.
Március: Közgyűlés. A Közgyűlés szünetében film
vetítése archívumunkból.
Április: Kirándulás szervezése
Tolnába - Baranyába, Mohácsra.
Május: Épít k Napja, Nívódíj átadása
Szeptember: Lecsófesztivál
Október: Kirándulás.
November: Az egyesület tagságának és nyugdíjasaink
közös találkozója.
További tervezett programok feladatok:
Év elejétől az archívum anyagának folyamatos
feldolgozása zajlik. 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 az
ARÉV életéről és a városépítésben végzett tevékenységéről.
Ez évi nagy célkitűzésünk - a város iskoláival
együttműködve - a 2015-ben már a múzeumban
bemutatott kiállítási anyag még szélesebb körű
megismertetése.
Ebben a munkában a Baráti Kör szinte valamennyi
tagjának aktív részvételére számítunk.

Lányok a múzeumban
Fergeteges jókedv és nosztalgiázás jellemezte a 2016. február
23-i délutánt, amint az a képekből is kiderül.
A találkozás célja a kiállítás megtekintése volt, kötetlen
beszélgetéssel ötvözve.
Három szuper EMBER! Bevezetésként Lendvai Mihályné
Erzsike húsvéti szépségeit mutatta meg nekünk. Majd Zsolnai
Zoltánné Valika csodás szobrait és kézimunkáit láthattuk.
Rostásy Szabó Misi elkápráztatott bennünket és
megörökítette az örömteli pillanatokat. Mindhármuknak
nagyon köszönjük, hogy hozzájárultak a nap sikeréhez.
Reméljük a következő találkozás is legalább ilyen sikeres
lesz! Köszönjük!
VZS
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Ez történt 1960-1965-ben
Az első panelszerkezetű házgyári épület átadásának
50-ik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés-sorozat részeként az adatok és az
események pontosítása érdekében ismételten
áttekintettük régi újságjainkat, most azokból adunk
közre eddig még nem közölt részleteket.
1960
Az első fényképes riport a Török János lakatosbrigádról szólt, a brigádvezetőn kívül fénykép
látható Szabó Ferenc, Kiss Károly és Kozma
Sándor lakatosokról is.
Egy érdekes tudnivaló a Jogi tanácsadóból: „A
dolgozó táppénzt csak annyi napig kaphat, amennyi
ideig korábban folyamatos munkaviszonyban állt,
de ez az idő nem lehet több 1 évnél gümőkóros
betegség esetén 2 évnél”.
Épültek a Balatoni úti szövetkezeti lakások, a
jelentkezésre való felszólításban szerepelt: csak 15
%-os befizetés szükséges a használatba vételhez, a
többit 30 év alatt lehetett törleszteni.
Szinte minden negyedévben megjelent újságunkban az építésvezetőségek termelési eredménye és a
munkaverseny helyzete. A második negyedévről az
alábbiak olvashatók: Építésvezetők voltak: Csurgai
Horváth József: Székesfehérvár, Farkas László / az
ősz hajú/: Székesfehérvár, Gelei Sebestyén:
Csákvár, Horváth János: Szabadegyháza, Király
István: Mór, Réti Endre: Székesfehérvár, Szűcs
Lajos: Martonvásár, Süveges Ferenc: Seregélyes,
Haár Miklós : Székesfehérvár, Meiszter Ferenc:
Soponya, Nagy Zoltán: AKÖV, Boros János: Dég.
A győri Építőipari Technikum diákjai nálunk
végezték nyári gyakorlatukat.
Andráskay István örömmel közölte, megérkezett a
régen várt diktafon, segítve a műszaki előadók és a
gépírók munkáját.
1961
A Lenin úton befejeződött a lakásépítés, itt 514
lakás került átadásra. A vaslerakat helyén, mely
évekig még rontotta a városképet, épült a mai
LOTTÓ ház.
Egy minisztériumi rendelet értelmében javítani
kellett az egyösszegű előreutalványozás rendszerét.
Megalakult a labdarúgó szakosztály Pablényi
István és Varga László vezetésével, a kosárlabdázóknál Tvordi György és Hegedűs István
kapott dicséretet.
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Fénykép mutatja be a folyamatban lévő építkezések
közül a piactéri irodaházat, a szabadbattyáni
tárházat, a maroshegyi iskolát és a MÜM intézetet.
Egy EM rendelet előírása szerint megalakítottuk az
üzemi akadémiát, alap-, közép- és felsőfokú
tagozattal.
1962
Megindult központi telepünk előzetes tervezési
munkája.
Áprilisban a Vörösmarty Színház II. ütemének
acélszerkezet-szerelése befejeződött. Mint tudjuk, a
díszelőadás november 7-én a Csongor és Tünde
bemutatásával megtörtént.
Épült a nyomda, a kincsesbányai és Széchenyi
utcai lakótelep, a gárdonyi iskola, az erdőháti
hibrid üzem és az SZTK bővítés.
A munkaverseny fontosságát kiemelendő vállalaton
belül vándorzászló alapítása történt meg, egyben
növelve lett a verseny címén kifizetett jutalom is.
1963
Megindult a gépi adatfeldolgozás előkészülete, a
lyukkártya-rendszerű géppark az ÉM-ben üzemelt,
első lépésként az anyagkönyvelés adatait dolgozták
fel Budapesten.
Vállaltunk szervezésében levelező tagozaton
beindult a technikusképzés, az Ybl Miklós iskola
kihelyezett osztályaként.
A Fejér Megyei Hírlap egy munkatársa rendőrségi
engedéllyel „próbalopást végzett” az Ybl lakótelep
építkezésen, egy talicskát, egy szekrényajtót és egy
ablakszárnyat tudott elvinni, kijátszva az éjjeliőr
éberségét. Újságunk írása szerint csak tetézte a
bajt, hogy az építésvezetőség hetekig nem küldött
senkit a bűnjelek visszaszállítására.
Fényképes beszámoló jelent meg a 400 fős
munkásszálló, a tabajdi iskola, az első öntöttház és
a sárbogárdi irodaház munkáiról is.
1964
Az Országos Tervhivatal jóváhagyta központi
telepünk beruházási programját 24 millió forintot
engedélyezve a kivitelezésre.
Fontos feladattá vált a törzsgárda kialakítása, mivel
a fluktuáció nálunk is rendkívül magas volt, egy év
alatt 1246 belépő mellett 1099-en távoztak
cégünktől.
Az Építők Napjának alkalmából 66 dolgozó kapott
Kiváló Dolgozói kitüntetést.
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Átadásra került a 405 fős munkásszálló, a nőtlen
dolgozók havi 125 forintot, a családfenntartók havi
105 forintot fizettek. A vállalat dolgozóinak havi
átlagbére ebben az évben 1865 forint volt.
Az Ybl Miklós lakótelepen befejeződtek a
korábban átadott épületek homlokzatvakolási
munkái, jelentős számú honvédségi munkaerő
segítségével.
1965
A Legfelső Bíróság Büntető Kollégiumának állásfoglalása szerint rossz minőségű termék forgalomba hozatala- esetünkben az építmény
átadása-átvétele - bűncselekménynek számít és
szigorú büntetést von maga után.
Megalakult a Vállalati Döntőbizottság, elnöke:
Móder Márton, elnökhelyettese Almási Imre
bérosztályvezető lett.
Kiemelten kezelték a József utcai és a Szeder utcai
panelszerelések történetét, ezt tesszük most mi is.
Az első ilyen épület szerelése 1965 július hónapban
történt meg, ennek emlékére az 50 éves jubileum
alkalmából emléktábla avatására is sor került Dr.
Cser-Palkovics András polgármester jelenlétében.
Az épület szerelését a Kecskés brigád tagjai
végezték, a munka egyik művezetője Harangozó
György, tárgyi művezetője Kaleszdorfer József, az
építésvezető Szendrői Péter voltak. A kezdeti
nehézségek ellenére a szerkezetépítés 2 hét alatt
készült el, a József utcai 4 db épület munkái után a
daruk és a szerelési létszám szeptember folyamán
átvonult a Szeder utcába és beindult az 1990-ig
tartó 25 éves panelprogram, ami összesen 20 000
db, fehérvári viszonylatban több mint 17 000 db
lakás felépítését jelentette, ami megközelítőleg a
város lakosságának felét juttatta nem túl nagy
alapterületű, de mégis korszerű lakáshoz. Minden
résztvevő nevében úgy gondolom, hogy az
esetenként jogos, de legtöbb esetben rosszindulatú
kritika ellenére is nem kell szégyenkeznünk, jó
munkát végeztünk!
SzendrĘi Péter
Új belépĘk 2015-ben

Farkasné Szász Elvira, Menyhárt Sándor, Szente Ferenc,
Verebély Éva, Vörös László, Kertész Lajosné
2016-január-február hónapban belépĘk
Bereczky Klára, Károlyi Sándorné, Kovács Mária, Rostásy
Szabó Mihály, Varga Béláné, Zsednai József, Zsolnai
Zoltánné , Kiss Gyula
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Röviden:
Az április 28-ra meghirdetett mohácsi kirándulásra
(egy autóbusz) a létszám megtelt.
A részvétel költségének befizetése 6000.-Ft/fő
Tombor Istvánnénál hétfőnként ügyeleti időben
történik.
Abban az esetben, ha még egy autóbusznyi jelentkező összejön, a kirándulást ősszel megismételjük.
Ez úton is kérünk mindenkit, hogy a könnyebb és gyors
kapcsolattartás
érdekében
adja
meg
elektronikus
elérhetőségét.(e-mail címét) zsuvirag@gmail.com-ra küld
egy e-mailt, tudjuk regisztrálni.

A fotót a március 3-i konferencián Borbély Béla készítette.

"Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát,
Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád.
A halállal a létnek nem szakad vége,
Emlékezz Rá, s veled marad örökre."

Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről tudunk):
Pletser Lajos
Nyugdíjasok, volt ARÉV-esek:

Ajzert Ferenc
Bánfalvi Géza
Gerhát Anna
Németh Károly
Ozsváth Miklós

Kiadja:

Székesfehérvár
Balatonöszöd
Lepsény
Budapest
Székesfehérvár
Seregélyes

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: 350 példányban
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült
Kapják: Az egyesület tagjai, támogatók, szponzorok

