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ÚJ PROGRAMMAL BŐVÜLT
AZ ÉPÍTŐK NAPJA
Iskolánk, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József
Szakközépiskolája és a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Tagozata közösen - az idei évben először,
de hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a „Kreatív
Építő Kezek” (KÉK) szakmai versenyt. A versenyt az Építők
Napjához kapcsolódóan, 2016. május 27-28-29. (péntekszombat-vasárnap) között zajlott. A verseny célja nem a lexikális tudás mérése, a szakmai elméleti anyag elsajátításának
ellenőrzése, sokkal inkább a versenyzők gondolkodásra sarkallása, kreativitásuk kibontakoztatása, egészen a műszaki
feladat megoldásának kitalálásától, a tervezésen, szervezésen
át, a szerkezet vagy szerkezeti részlet megvalósításig, megépítéséig. A versenyt országosan meghirdettük. Meghívásunkat 10 iskola fogadta el, 2 határon túli és 8 magyarországi.
Sepsiszentgyörgy, Szabadka, Salgótarján, Keszthely, Pécs,
Győr, Debrecen, Eger, Békéscsaba, Szombathely. Pénteki
napon zajlott maga a verseny, melyet a pár évtizede még népszerű „akadályverseny” mintájára állítottunk össze .A játékos
verseny 14 állomásból állt, a feladatok az építőiparhoz kötődtek ugyan, de nagyon sok kreativitást is igényeltek. Szombaton – az egyik szponzorunk jóvoltából – minden versenyző
ausztriai kiránduláson vehetett részt. Vasárnap délelőtt a Kreatív Építő Kezek szakmai vetélkedő eredményhirdetésén adtuk át a Jáky Emlékbizottság által alapított idei Jáky Életműdíjakat is. Tisztelettel köszönjük szponzoraink, támogatóink
segítségét, felajánlott ajándékaikat. Köszönjük a versenyzők
14 állomáson át tartó lelkes, csapatépítő munkáját!
A Fejér Megyei Hírlap is beszámolt a versenyről, amelyet az
interjúalanyok az alábbiak szerint értékeltek.

Megjelenik alkalmanként
Szabóné Szommer Ildikó, a Jáky József Középiskola igazgatója elmondta, hogy az intézmény tavaly ünnepelte fennállásának 65. évfordulóját. A nagy eseményt hónapról hónapra
építész előadásokkal, majd tavaly március végén egy nagyszabású gálaesttel ünnepelték meg. A jeles évfordulóhoz kapcsolódóan fogalmazódott meg a K.É.K. elnevezésű verseny
elindítása. Az igazgató kiemelte, hogy olyan vetélkedőt szerettek volna létrehozni, amellyel megmozgathatják a diákok
fantáziáját, emellett az építőipart is népszerűsíteni tudják.
Puska József, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Építőipari Tagozatának elnöke kiemelte, hogy a tavalyi évben
közösen hozták létre az intézménnyel a Jáky Emlékbizottságot. Véleménye szerint az emlékbizottság érdemes arra, hogy
továbbvigye azt a gondolatot, amelyet az iskola és az építőipari szakma közösen indított el. Beszédében kitért arra, hogy
FMKIK Építőipari Tagozata már a 2010-es megalakítása óta
igyekszik felhívni a figyelmet a szakemberhiány problémájára. Puska József szerint fontos, hogy az Építőipari Tagozat
hidat alkosson az intézményekkel és a vállalkozásokkal közösen. Pontosan ezért tartja lényegesnek a május végi szakmai
rendezvényt.
Tóth Renáta, a Jáky Középiskola mérnöktanára, a K.É.K.
program koordinátora szerint a játékos vetélkedő kiváló alkalmat biztosít az építőanyag-gyártók, a -forgalmazók, valamint az építési vállalkozások és a diákok együtt vetélkedésére. A verseny célja, hogy ezzel a szakmai hétvégével segítsék
elő a diákok eredményesebb bevonását az iskolán kívüli,
szakmai gyakorlati képzési lehetőségekbe. Megfogalmazott
motivációjuk, hogy felhívják a szakma, az építőipar figyelmét
az oktatás és a – jelenleg hiányzó – szakmai utánpótlás fontosságára. Mint mondta, a diákok közvetlenül a cégek képviselőitől kaphatnak majd érdekes információkat az építőiparról.
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A siker érdekében több szponzor a május végi program mellé
állt. Polányi Péter tervezési és szakképzési tanácsadó, a Leier
Kft. képviseletében elmondta: a cég nagy figyelmet fordít
arra, hogy a duális képzés keretében minél több diáknak segítse elő a szakmai fejlődését. Véleménye szerint az építőipar
rengeteget változott az elmúlt tíz évben, ezért a legújabb
módszereket az életszerű környezetben lehet a legjobban elsajátítani. Polányi Péter arról is beszámolt, hogy a programon a
diákok versenyeztetésén és értékelésén kívül ausztriai kirándulást is szerveznek a fiataloknak.

Korik Péter, a K.É.K. program szervezője szerint a háromnapos program során közelebb kerülhetnek egymáshoz a diákok és az építőipari szakma képviselői. „A játékos vetélkedő
kiváló alkalmat biztosított arra, hogy az építőanyag-ipar gyártóinak és forgalmazóinak, valamint az építési vállalkozásoknak köszönhetően a diákok még több érdekes információt
megtudhassanak az építőiparról. A megfogalmazott célunkban az szerepelt, hogy a szakmának és az építőiparnak felhív
juk a figyelmét a minőségi oktatásra és a jelenleg hiányzó

Végül Korik Péter, a K.É.K. program szervezője adott tájékoztatást a szakmai versenyről. A vetélkedőt országosan hirdették meg a hasonló szakmákat oktató szakközépiskolákban.
A Jáky József Középiskola meghívását tizenegy iskola fogadta el, három határon túli és nyolc magyarországi. A vetélkedőre Keszthelyről, Debrecenből, Győrből, Losoncból, Békéscsabáról, Sepsiszentgyörgyből, Szombathelyről, Salgótarjánból, Szabadkáról, Pécsről és Egerből is jönnek diákok. A
„Kreatív Építő Kezek” szakmai vetélkedőt az Építők Napjához kapcsolódóan, 2016. május 27-28-29. (péntek, szombat,
vasárnap) között rendezik meg. A pénteki napon kerül sor a
versenyre, melyet a pár évtizede még népszerű „akadályverseny” mintájára állítottak össze.
A szakmai vetélkedőt Székesfehérvár Önkormányzata és a
Székesfehérvári Szakképzési Centrum is támogatja. A program fővédnöke dr. Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár.

szakmai utánpótlás fontosságára.” – tette hozzá Korik Péter,
aki azt is elmondta, hogy a verseny győztese elnyeri a „Kreatív Építő Kezek 2016” címet.
A pár évtizede még népszerű „akadályverseny” mintájára
összeállított vetélkedőn tizennégy versenyszámban mérhették
össze tudásukat a nebulók, akiknek a legkülönfélébb feladatokban kellett bizonyítaniuk tudásukat. Mindegyik versenyszám valamilyen kreatív fantázianevet viselt (Mérni-KÉK,
TRANSLATE-RA, Felület-KÉK, MűvészKÉK), a programon
többek között mérési, szakmai fordítási, vakolás-modellezési,
térábrázolási gyakorlat és terheléses teszt is volt, ezen kívül
az ókori világ legcsodásabb építményeivel (Colosseum, Kínai
Nagy Fal) kapcsolatban is tesztelték a tanulók tudását. A
szakmai vetélkedő kuriózuma, hogy pénteken délután a résztvevő csapatok tagjai sorsolás alapján kerülnek három különböző csoportba, ahol a tízfős alakulatoknak egy-egy wc-t kell
elkészíteniük. Az este folyamán tájékozódási versenyt is
szerveznek, melynek során a megadott GPS-koordináták segítségével kell eljutniuk a tanulóknak a Városház térre. A
pénteki szakmai verseny végeztével szombaton ausztriai kirándulásra mennek a csoportok. Ezt követően a vasárnapi
eredményhirdetéssel zárul a K.É.K. program.
Szabóné Szommer Ildikó, a Jáky József Középiskola igazgatója nagy büszkeséggel tekint a „Kreatív Építő Kezek” elindítására. „Minden pillanatban elcsodálkozom azon, hogy
mennyire jól sikerült az első alkalommal megrendezett versenyünk! Nagyon sokan dolgoztunk ezen az előkészítésen,
mindenképpen ki kell emelnem a kollégáim szerepét, illetve a
támogató cégek szerepvállalását. Ezen kívül külön szerencsének és megtiszteltetésnek érzem, hogy a különböző városokban lévő iskolák is elfogadták a meghívásunkat, ketten ráadásul határon túlról. Nélkülük ezt nem tudtuk volna megcsinálni, nagyon örülök annak, hogy itt vannak!” – zárta gondolatait Szabóné Szommer Ildikó.
Korik Péter

További információ a www.jaky.hu honlapon, illetve
a Kreatív ÉpítĘ Kezek hivatalos facebook oldalán érhető
el.
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Fejér Megyei
ÉpítĘipari Nívódíj 2016
Már hagyománnyá vált, hogy az Építők Napja rendezvényt
két nap alatt bonyolítjuk le. Ez első napon, szakmai
programként, Lantay Attila városi főépítész tartott városunk
fejlesztési elképzeléseiről, egy igen látványos, sokunknak új
információt adó, nagyon érdekes előadást.
Ezt követte a Fejér Megyei Építőipari Nívódíjban részesített
alkotások tulajdonosai, tervezői, kivitelezői részére a díjat
jelentő díszes oklevelek átadása.
Az idén egy székesfehérvári családi lakóépület, valamint a
Pákozd Katonai Emlékpark kapta meg megérdemelten a díjat.
Idézetek az oklevelekből:

Tervezők: Erdei László építész
Rapai József statikus
Kivitelezők:NBU. Kft.
Pápai János ács-tetőfedő
Kohut Mihály asztalos
Építtetők: Bajza István
Klein Krisztina
Épült: 2010.
A békés kertvárosi környezet, az építtetői szándék, már a
tervezés stádiumában meghatározta az épület és a
természet harmonikus kapcsolatának igényét. Az épület
tartalmát értelemszerűen a használói fogalmazták meg,
sugallva az elvárt élményeket, mely szinkront talált a tervezői
ötletekkel és a kivitelezői praktikumokkal. A kialakult
építészeti struktúra célzottan teremt, a megörökölt
vegetációval szimbiózist és alkot megélhető belső tereket, a
használati sokrétűséget követve. Az előnyös együttlét,
együttélés a meglévő, jelentős méretű fák, a közéjük
illeszkedő, azokhoz igazodó léptékű és formavilágú
lakóépület megvalósulásával, szinte azonnal létrejött.
Épületen belül, a funkcionális egységek kapcsolata, a
használói igényekhez igazodó szeparáltsága, a tervező és az
építtető közös együttműködésének szép példája.
Nem lenne teljes az értékelés a kivitelezői munka
gondosságának, minőségének említése nélkül. Az
építőmesteri munkák magas színvonala, az ács-tetőfedő
munka precizitása, magas minősége, az asztalos munkák
szemet gyönyörködtető finomsága, a burkolási munkák
igényessége, példamutató, méltó egységet eredményezett.
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A gondozott növényzet és az épület együtt alkotja meg az
ideálisan értelmezett családi ház fogalmát.
Tervezők: Szigeti Gyula építész,
Mundi József építész(Szigeti és László Mérnöki Iroda)
Kőnig Elemér statikus
László Viktor, Giczy Zsuzsa kertépítészet (Zöld Ujj Bt.)
Kivitelező: MERKBAU Kft. Kiskunhalas)
Építtetők: Honvédelmi Minisztérium
Pákozd Község Önkormányzata
Honvédség
és
Társadalom
Székesfehérvári Szervezet
Épült: 2002- 2010.

Baráti

Kör

A Velencei tó északi oldalán lévő, gyönyörű kilátással bíró
kirándulóhely, az 1848-49-es magyar szabadságharc színtere
volt és ennek lett az emlékhelye több évtizeddel ezelőtt. Itt
épült meg a 48-as emlékmúzeum és a közelében található II.
világháborús emlékhely, a „Doni kápolna”. A hely sokáig
gazdátlan volt. Az elhanyagolt környezet nem adott
megfelelő feltételeket az évenkénti megemlékezések
számára. Ezt felismerve, a HM fejlesztési koncepció tervet
készített, mely a kiválasztott tervező team, a kivitelező
munkája és Dr. Görög István ezredes szakmai irányítása
révén valósággá válhatott.
A tervezési, kivitelezési munkák eredményeként elkészült
fontosabb objektumok, a már meglévőkön túl: történelmi
zászlók tere, magyar békefenntartó emlékmű, I. világháború
harcaira emlékeztető emlékpark, Aradi vértanúk emlékhely,
56-os emlékmű, központi épület (Interaktív Turisztikai
Központ).
2010. évtől gyakorlatilag, a győztes csata emlékétől,
napjainkig tartó történelmi fontosságú eseményről, egyaránt
található visszatekintésre, megemlékezésre késztető emlék.
A tervezési munka, az építtetői elképzeléseket
maradéktalanul megvalósította. Nem mehetünk el szó nélkül
a település polgármesterének igen aktív műszaki és jogi
segítségnyújtása mellett.
A környezethez illő építőanyagok használata, a jó kiviteli
minőség, a zöldterület rendezettsége, szerves egységet alkot.
A nagy tömegeket is megmozgató, fiatalok, idősek körében is
népszerű rendezvények gyakorisága országos ismertséget
eredményezett.
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A nagykiterjedésű területet folyamatosan ápolják, a
létesítmények karbantartásáról gondoskodnak.
A Magyar Országgyűlés 2012. január 1.-től Nemzeti
Emlékhellyé nyilvánította.

Az idén tízedik alkalommal volt lehetőségünk díjazásra,
melyek során 28 alkotásnak ítéltük oda a díjat, szereltük
fel a díszes, feliratos táblát, hirdetve ezzel azok
különleges voltát.
A tíz év kötelez arra is minket, hogy visszatekintsünk,
értékeljük az eddigieket.
Az egyértelmű, hogy Kiss Józsi bácsi tizenegy évvel
ezelőtti kezdeményezése, jó utat jelölt ki, a sokak
számára elismerést hozó programmal. Nem csináltam
pontos leltárt, de kétszáz közelében van a beérkezett
jelölések száma. Ezek lelkiismeretes értékelését,
változatlanul az alapítók által delegált kilenc fős
szakmai zsűri végzi, melynek tagja a megyei főépítész
is.
Úgy vélem, hogy tennivaló is akad, a kissé lanyhuló
jelölési kedv felturbózása érdekében.
Az utolsó értékelési eseményünkön, szinte mindenki
egyet értett abban, hogy a jelölési időszak rövid, még a
szakmai köröknek is. A civil lakosságnak meg főleg
több idő kellene.
Elképzelésünk szerint, az e-mail jelölési címet egész
évre nyitva hagyva, bárkinek, bármikor lehetőséget
biztosítunk, ez egyébként változatlan feltételeket
kielégítő alkotások jelölő listára tételére.
A részleteken dolgozunk, ha azt az alapítók elfogadják,
minden lehetséges fórumon közzétesszük.
Számomra nagy megtiszteltetést jelent, hogy tíz éve
koordinálhatom, a velem együtt kilenc fős zsűrit.
Ezúton is köszönöm zsűri társaim önzetlen munkáját!
A bevezetőben említett második napon, az önfeledt
szórakozásé, sütő – főző csapatoké volt a vidám
rendezvényünknek hosszú évek óta helyet adó,
Vörösmarty Mihály Ipari Szakiskola, e célra
berendezett területe.
Kámán Béla

Magyarország fényképes krónikája
Tihanyban
A királyainkhoz kötődő történelmi ereklyék, építészeti
emlékek, ásatási leletek, egyházi gyűjtemények, levéltárak és
múzeumok féltve őrzött kincseinek fotóival mutatta be a
középkori
Magyarország
értékeit
Borbély
Béla
székesfehérvári fotográfus a tihanyi Bencés Apátság
Galériájában megrendezett kiállításon.
A Chronica Hungarorum – Magyarország fény-képes
krónikája címmel, július 23-án megnyitott tárlatot egy
hónapig láthatta a közönség. Nagy sikere volt, a nyitva tartás
ideje alatt több százan tekintették meg.
A felvételeket 14 év munkája során született több ezer képből
választotta ki az alkotó. A sokszor csak szigorú, egyedi
engedélyek birtokában elkészíthető fotókból olyan,
nyolcvanhét fotóból álló sorozatot állított össze, amely
reprezentálja a középkori Magyarország gazdagságát, s
bemutatja azokat az értékeket, amelyekre méltán lehetünk
büszkék. Ahogy a kiállítást megnyitó Siklósi Gyula
régészprofesszor, a történelemtudományok kandidátusa
mondta, a tárlat azért egyedülálló, mert a felvételeken
szereplő tárgyakat, emlékeket,- többek között a királyaink
által alapított templomokat, a féltve őrzött, különleges ötvös
remekeket, a csontereklyéket, a Szent Jobbot, a koronázási
ceremóniák korabeli ábrázolását bemutató részleteket, a
régészeti emlékeket - lehetetlen volna „összehozni”,közösen
bemutatni. A képek segítségével azonban mindezeket együtt,
egymás mellett láthatják a tárlat látogatói. A fehérvári
fotográfus munkájáról, az összeállított képanyagról
elismerően szólt köszöntőjében a kiállítás házigazdája,
Korzenszky Richárd, OSB, tihanyi perjel, aki azt
hangsúlyozta, hogy a felvételek is segítenek abban, hogy
megismerjük – s megtaláljuk – gyökereinket, amelyekre a
mai időkben egyre nagyobb szükség van.
A kiállításnak első állomása volt csak a tihanyi galéria,
ugyanis több város jelezte, szívesen bemutatná a fotókat. Így
várhatóan Esztergomban, Pannonhalmán, valamint több, a
királyainkhoz kötődő külföldi településen és nagy
valószínűséggel a Nemzeti Múzeumban is látható lesz majd
Magyarország fény-képes krónikája.
A tárlat megrendezését több vállalkozással, vállalkozóval
egyetemben, az ARÉV Baráti Kör Egyesület is támogatta.
Borbély Béla ugyanis kötődik a baráti körhöz, a kezdetektől ő
készíti az építőipari nívósdíjas épületek fotóit.
Kámán Béla
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Felejthetetlen találkozás
Nagyon vártuk a hagyományosan, minden évben
megrendezésre kerülő Építők napját. Évek óta szívesen
veszünk részt rajta, mivel minden generáció, gyerekek,
szülők, nagyszülők megtalálják a számukra megfelelő
társaságot, programot, jó kikapcsolódási lehetőséget.
Ebben az évben felkérték gyermekeimet, hogy verssel,
énekkel próbálják az idei találkozót színesebbé,
vidámabbá tenni. Örömmel készültünk, hiszen tudtuk,
aki ezen a találkozón részt vesz odafigyeléssel,
szeretettel fogadják gyermekeim produkcióját.
Délelőtt, mire kiértünk a találkozóra, a Vörösmarty
Mihály Szakiskola udvarát finom étkek illata lepte be.
A bográcsokban, üstökben főtt a finom ebéd, hiszen a
beszélgetések, műsorok elengedhetetlen velejárója a
közös étkezés.
A színpadon Nagy János köszöntötte a megjelenteket,
ismertette a Nívódíj pályázat eredményét, majd a
kultúrműsor következett.
Az első produkció az Árpád Szakiskola diákjainak
„ÖKO” divatbemutatója volt. A varrónőnek készülő
diákok a saját készítésű munkáikat mutatták be.
Otthonosan, magabiztosan mozogtak a színpadon.
A lányokat gyermekeim követték. Blanka és Krisztián
együtt énekeltek, Kata verset mondott.
Láthattuk az Aqua fitnesz aerobiktorna bemutatóját, az
uszodában hétről-hétre találkozó, egészségükre
odafigyelők mutatták meg gyakorlataikat.
A műsort a „Szabad egy táncra” tánccsoport zárta, akik
profi módjára, egyszerre ropták. Jó volt látni, mennyire
élvezik a táncot, egymás társaságát. Volt köztük ARÉVes is. Több éve ismerik egymást. Versenyekre,
fellépésekre járnak, szép sikereket értek már el.
A szervezők az ebéd elkészültéig talpalávalóról is
gondoskodtak. Mikor elkészült az ebéd mindenki
szívesen kínálta az általa készített étket. Mindenkinek
jutott ízlésének megfelelő. A finomabbnál finomabb
házi sütemények közül nehéz volt választani a finom
ebéd után.
Örülök, hogy a sok szeretetet, amit gyerekkorom óta
kaptam az ARÉV dolgozóitól kicsit viszonozni tudtam
gyermekeim segítségével. A kirándulások, a szüleimnél
tett Seregélyesi úti vagy Ady Endre utcai látogatásaim,
a Bodajki turistaház, balatonvilágosi nyaralások, hévízi
látogatások mind-mind örök emlék, fiatalságom
felejthetetlen pillanatai.
Remélem, ez a találkozó még sok-sok évig
megrendezésre kerül és gyermekeim számára is örök
emlékké válik.
Szelényiné Nagy Piroska
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Ez történt 1990-ben
A korabeli újságok híreit bizonytalanság, a sorozatos átalakulások és
a pesszimizmus jellemezte. Lapunkban Kátay Antal az
Országgyűlésben elhangzottak alapján ismertette az 1990-es év
költségvetési jellemz it: emelkednek az élelmiszer árak, pl.
sertéshús 40 %-kal, a baromfihús 28 %-kal, az édességek 20 %-kal
kerülnek majd többe. Jelent sen emelkedni fognak a lakhatás
költségei, és bevezetésre kerül a kamatadó is.
A fentiek miatt a szorongató gondok enyhítésére differenciáltan
fogják emelni a nyugdíjakat, javítják a családokat érint házastársi
és gyermekek utáni pótlékot, valamint a gyermekgondozási díjat is.
A költségvetést nagy viták árán elfogadták, és ilyen volt a hangulat
vállalatunknál is. Újságunk januári számának els oldalán Bikádi
László vezérigazgatótól származó idézet olvasható: a helyzet nehéz,
de nem kilátástalan.
Rövid hírek:
A vezet i Nívódíjak adományozására 1989 decemberében
utoljára került sor.
A munkatársak javaslata alapján kiérdemelt kitüntetést
Stoján Jen f mérnök, Szendr i Péter f üzemvezet ,
Csuthy Lászlóné f könyvel , Gazdag Péterné csoportvezet , Horváth István üzemvezet , Szabó Lajos
építésvezet , Bakonyi György üzemvezet , Varga János
művezet , Pekár Gyula laborvezet kapta meg.
Róka Gyula írásából tudható, hivatalos helyen felmerült
annak szükségessége, hogy a brigádokat, mint termelési
egységet meg kell szüntetni, de végül csak a politikai
hátterű versenymozgalom került törlésre.
Több írásunk foglalkozott a romániai forradalmi
eseményekkel, üdvözölve a történteket.
Sárközi Lajos közlése szerint Budapesten megalakult a
Mérnökkamara Építészeti Tagozata.
1989 év végén is megtartásra került a szokásos nyugdíjas
találkozó, a nyugdíjba vonulók között találhatjuk Harsányi
Lászlóné, Szulczer István, Laborcf i Nándor, és Simon
Géza nevét is.
Az Épít k Művel dési Házában emlékhangversenyt
rendeztek Kneifel Ferenc 50 éves kórusvezet i munkájának tiszteletére.
A nagy átalakulások újságunkat is érintették. Kezdetben 5.- Ft,
szeptembert l 10.-Ft volt 1-1 pl. ára, igaz a tartalma 16 oldalra
b vült. Így lehet ség nyílott új témák feldolgozására, illetve a régiek
b vítésére. A sporteseményeknek pl. 2 oldal jutott, a Kitekint c.
rovat pedig részletesen foglalkozott építészeti, épít ipari és
anyagipari problémákkal, de ismertette városunk eseményeit is.
Egy érdekes statisztikai adat is bemutatásra került, városunkban az
els félévbe 371 házasságkötés történt, az anyakönyvbe 1560
újszülött került bejegyzésre és 973 fehérvári polgár halálozott el.
Minden számban olvashattunk műszakfejlesztésr l, külföldi
építészeti eredményekr l, valamint elemzéseket vállalatunk
gazdasági helyzetér l.
A legtöbb ilyen írást Lázár Zoltán, Bana Sándor és Galambos Ottó
küldte a lap részére. A fotókat minden esetben Halász István
készítette.
A Hírek, szolgáltatások információk c. rovat már az üzleti szellem
jegyében született, itt jelent meg például az Alba Bolt ajánlata, a
természetjárók programja, de a Szakszervezeti Bizottság tiltakozása
is a kormány szerintük indokolatlan mértékű benzin áremelése ellen
is. Olvasható még többek között házi jogtanácsadás, és az ellátási
f mérnökség ajánlkozása: konténer kölcsönzés, gép és gépkocsi
javítás, de még olajos hulladék égetésének vállalása is.
Az 1990-es év a Vállalati Tanács újraválasztásával, illetve a
munkavégzés nagyszabású átszervezésér l is szólt. Június 1-jén a 45
tagú Vállalati Tanács módosította az SZMSZ-t. Döntés született,
hogy a következ VT létszáma 15 f legyen, ebb l 7 f t a
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fels vezetés, 8 f t pedig a vállalati küldöttek adnak majd. Tekintettel
arra, a legtöbb helyen a terület vezet je lett a küldött, aránytalanul
kevés, csak 3 fizikai dolgozó került az új VT sorai közé.
Emlékszem rá, a hatalomátvétel úgy történt: rögtön megszavaztuk
határozatképességünket (a rend rségnél ezt úgy nevezik, hogy
szolgálatba helyeztük magunkat ) és végeztük munkánkat a szokott
rend szerint, de nem sokáig.
Egy országos érvényű kormányrendelet következtében az egész
jelölési és választási ceremóniát meg kellett ismételni, a
minisztérium által javasolt 1 f t „be kellett illeszteni” a tanácsba. Az
elnök ismételten Tánczos László, helyettese Pojányi László lett,.
Most is 3 f fizikai dolgozó került beválasztásra, Bikádi László
vezérigazgató dönt többséggel meger sítést nyert.
Fontos lépés volt a vállalat bels átszervezése. A szervezetek
számának csökkentése jegyében 8 önállóan gazdálkodó igazgatóság
jött létre: a vállalkozási, az épít ipari, az ipari termelési, az export,
az épületüzemeltetési, az ellátási, a gazdasági és az invest
igazgatóság. Az igazgatói megbízásokat általában az addigi els
számú vezet kapta meg. Az igazgatóságokkal le nem fedett
területek közvetlenül a vezérigazgató alá tartoztak. Így a szervezési,
az ellen rzési, a humánpolitikai, a propaganda, a marketing, a
közgazdasági osztály, és az ármenedzser valamint a f technológus
is.
Ismét röviden:
Beszámoló jelent meg az ALBA TÉRK
gyártás
helyzetér l, és az üzem nehézségeir l.
A „89 év magastet je” díjat a Videoton Öreghegyi
lakótelep egyik épülete nyerte el.
Jogilag és anyagilag is önálló lett vállalatunk
Szakszervezeti Bizottsága. Működésének költségeit saját
forrásból biztosította.
Nagy Gábor az Épít k SC körüli változásokról és a
nehézségekr l részletes beszámolót tett közzé.
A kormány ismételt átszervezése következtében az
épít ipari ágazattal kapcsolatos feladatokat dr. Bod Péter
Ákos vezette Ipari és Kereskedelmi Minisztérium látta el.
A Koch László utcai CLASP épületet átadtuk az APEH
részére. A Művel dési Ház kezel i jogát pedig az Állami
Biztosító kapta meg.
A sevillai Világkiállítás magyar pavilonjának tervezési
megbízását a zsűri által javasoltaktól eltér en Makovecz
Imre Kossuth díjas építész tervez kapta meg.
Büszkeségünk Németh Katalin 1989-es karate európa
bajnok jól szerepelt a vaduzi EB-n is. Lovas Ágnessel
együtt csapatküzdelemben ezüst érmet szereztek.
Az Épít k Művel dési Házában Winklerné Holdosi Ilona
és Takaró Zsuzsa amat r fest művészek tárlatát dr.
Pogány Ö. Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria
nyugalmazott f igazgatója nyitotta meg.
Megszüntették a központi telepi bélyegz órákat „az
elhasználódott” berendezések már nem szolgálták a
munkafegyelem ügyét, javításuk is felesleges költséget
jelentett.
Visszaemlékezés olvasható az 1965-t l 1990-ig épült
közel 20.000 db házgyári lakás felépítésér l.
A vállalat létrehozta a Nyugdíjasok és Nagycsaládosok
Alapítványát. A kuratórium elnöke Fert Imre, titkára
Rajnainé Erdélyi Éva lett.
Lapunkban külföldi példák mellett hely jutott az általunk
kivitelezett épületek fényképes ismertetésére is. Így a budapesti
Rumbach Sebestyén utca, az Állami Biztosító irodaháza, a
székesfehérvári Uszoda, a KÖFÉM Művel dési Ház, a fehérvári
kórház Rendel intézete, a budapesti Postabank Irodaház, a
várpalotai lakások és kórház, a Rác utcai Skanzen, és lakások a
Videoton részére, és a Horvát István utcában. Elkezd dött a
Münchenben folyó szerkezetépítési munka is. Ezek még jelent s
beruházások voltak, de látható volt, hogy a továbbiakban mind az
ipari fejlesztések, mind a lakások rendkívül kevés száma nagy
visszaesést fog jelenteni a vállalat életében.
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Nekünk sem maradt más, mint gondolatban csatlakozni Békesi
László pénzügyminiszterhez, aki a már idézett expozéját így fejezte
be: „Isten segíts! Ámen!”.
Sajnos fohászunk, ha egyáltalán őszintén így tettünk is nem talált
meghallgatásra. Rossz idők következtek.
Szendrői Péter

Székesfehérváron emelték nemzeti ünneppé Szent
István napját 1938-ban, így a város különleges
büszkeséggel készül minden esztend ben augusztus
20-ára. Székesfehérvár Önkormányzata a Szent István
téren ünnepi díszközgyűlést tartott , az ünnepségen
átadták az idei Székesfehérvár Díszpolgára és a Pro
Civitate díjakat. Városunk Díszpolgára lett Bobory
Zoltán és Gógl Árpád, valamint posztumusz
elismerésben részesült Kiss József, az ARÉV egykori
vezérigazgatója..Kiss József, az ARÉV volt
vezérigazgatója igazi székesfehérvári. Városunkban
született, majd az iskolai évek után itt kezdte pályafutását
is, az ARÉV elődvállalatánál. Jelentős székesfehérvári
munkák mellett a mélyépítés speciális feladatai tartoztak
felügyelete alá. Negyedszázadon át vezette az ARÉV-et.
Nemcsak egy nagyvállalat igazgatójaként tevékenykedett
aktívan, hanem nyugdíjas éveit is tevékenyen, jelentős
közösségépítő munkával töltötte. Az ARÉV Baráti Kör
Egyesület elnökeként együtt tartotta az építőiparban
egykor dolgozókat, sőt a szakmában most dolgozókat is
közösséggé kovácsolta. Kiss József életének díszpolgári
címmel történő elismerésével Székesfehérvár
közelmúltbeli történetének is emléket állít.
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„Ötven éve történt”
Kiállítás a Technika Házában
A Szent István Király Múzeum kiállítását követően,
márciusban a Városházán volt egy nagyszabású konferencia
„Ötven éve történt” címmel. Ezután májusban a Jáky József
szakiskolában folytatódott az ARÉV tevékenységét bemutató
rendezvénysorozat, ahol az ifjúság láthatta, majd előadások
keretében hallhatta az ARÉV elmúlt ötven éves történetét.
Utána június 15-től a kiállítás-egy megnyitó ünnepséggel és
előadással egybekötve- a Fehérvári Civil Központba (volt
Technika Háza) került. A program a Magyar Városkutató
Intézet és az Alapítvány a Magyar Műemléki Topográfia,
valamint az ARÉV Baráti Kör közös szervezésében valósult
meg. A mintegy 50-60 érdeklődő részvételével lezajlott
megnyitón Váczi Márk, az intézet munkatársa köszöntötte a
megjelenteket. Kiemelte, hogy bár a Civil Központ a
vándorkiállítás harmadik állomása, ez az első lakótelepi
helyszín a sorozatban. Az ARÉV Baráti Kör képviseletében
Nagy János mondott köszöntőbeszédet, megköszönve a
szervezők munkáját és a sikeres együttműködést. Rövid
előadásában felvázolta a cég történetét, kihangsúlyozva a
város életében betöltött szerepét, mind az új lakások, mind az
újonnan létrejövő intézmények, a sport- és kulturális élet
kapcsán. Ezt követően Szendrői Péter, az első fehérvári panel
építésvezetője ismertette a főbb számadatokat és a
legfontosabb fejlesztéseket, majd Kámán Béla okleveles
építőmérnökkel közösen interaktív tárlatvezetést tartottak. A
három előadó hangsúlyozta: mindez az eredmény nem
létezne az egykori kiváló vezető, a tavalyi évben elhunyt Kiss
József irányítása nélkül. A kellemes, baráti hangulat és az
elhangzottak alapján megállapítható, hogy a korábban
bemutatott IKARUS és GARZON mellett az ARÉV egykori
dolgozói is egy nagy családot alkotnak –emelte ki Váczi Márk.

A kiállítás őszig megtekinthető lesz a Technika
Házában.
Nagy János

Köszönöm a befogadást!
Mivel sokan nem ismernek, röviden arról, hogyan kötődöm az
ARÉV-hez. A Magyar Városkutató Intézet munkatársaként ért az a
megtiszteltetés, hogy a vándorkiállítás 3. állomásán, a Fehérvári
Civil Központban köszönthettem a megnyitón résztvevőket, és
bekapcsolódhattam a kiállítás szervezésébe. Tavaly ősz óta
ipartörténeti kutatásokat folytatunk a városban, amelynek az ARÉV
története is szerves részét képezi. Ezért is követem érdeklődéssel a
megjelenő fotókat, visszaemlékezéseket. Örülök, hogy ilyen jó
kapcsolatot sikerült kialakítani Kiss Lajos , Kámán Béla,, Nagy
János és Szendrői Péter urakkal, és persze rajtuk keresztül a Baráti
Körrel.
Váczi Márk

Múzeumok éjszakája -2016.06.25.
Sok érdeklődő látogatott el hozzánk a kiállítást megtekinteni.
Fiatalok és idősek nagy érdeklődéssel figyelték a kiállított képeket,
grafikonokat. A gyerekeket főleg az épületekről készült makettek
érdekelték.Több család érdeklődve fedezte fel a lakótelepekről
készült tablók valamelyikén a házat, ahol laknak. Néhányan a régi
fotókat látva, személyes élményeiket elevenítették fel egy – egy
személy, vagy épület láttán.
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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
(megközelíthető: 24,26,32 sz. autóbusszal)

Időpontja: 2016. november 5. szombat 11.00 óra
A szórakozást az egyesület életéről készült DVD-k színesítik.
A zenét Gabrovits Pál szolgáltatja.

Kérjük fogadja el meghívásunkat, és részvételével tisztelje meg a találkozót és
résztvevőit.
Kiss Lajos
a Baráti Kör Egyesület elnöke

MEGHÍVÓ
Ez évi Ęszi kirándulásunkat
2015. szeptember 29.-ére (csütörtök)
tervezzük.
Program: Budapest
Graphisoft
Aquincum római kori gyűjtemény
ebéd
Zeneakadémia –zenehallgatással,

ha az időbe belefér séta az újjáépített Kossuth
téren

Találkozás: 7.15
Indulás: 7.30 órakor a Gazdaság Háza előtti
parkolóból Hosszúsétatér 4-6.,

Érkezés: kb.19.30 óra

A kirándulás költsége tele busz esetén:
70 év felett 5100.- Ft
70 év alatt 5700.-Ft
A túrát vezeti: Kígyóssy László
Jelentkezés: tel. Tombor Istvánné 30 749 8870

Kérjük a korábban jelentkezők is erősítsék meg egy
telefonnal részvételi szándékukat. MÉG VAN HELY!

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

MEGHÍVÓ
Meghívó a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata által szervezett

Fehérvári LecsófĘzĘ Vigasságra.
A város önkormányzata ez évben

szeptember 10-én

rendezi meg a lecsófesztivált.
Egyesületünk sem maradhat ki az egész várost megmozgató
rendezvényből.
Az egyesület a Barátság háza előtt a 207-208-as standon
található.
Úgy tervezzük, hogy az eddigi megoldást alkalmazzuk
ebben az évben is tagjaink illetve az érdeklődők számára.

Várunk szeretettel mindenkit.
Minden naplemente egy nagyon, nagyon fényes
És erőteljes napfelkelte kezdete.

Halottaink az elmúlt hónapokban
Tagok:
Ratkó Magdolna
Dr. Szijártó Lajosné

(akikrĘl tudunk):

Sikátor
Székesfehérvár

Nyugdíjasok, volt ARÉV-esek:
Juhász István
Székesfehérvár
Remsei Józsefné
Székesfehérvár
Szántó Miklós
Sárbogárd
Toldi Miklós
Mezőszilas
Tóth László
Gógánfa
2016. augusztus 22.
Emléküket megĘrizzük!

