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 Folytatódik az  „Ötven éve történt” c. kiállítás  Április 21-én újabb helyszínen, a Székesfehérvári Szak-képzési Centrum Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnázi-um és Szakközépiskolában, nyitotta meg az ARÉV Baráti Kör az ARÉV 50 évét feldolgozó kiállítás-sorozatát.  Ez a kiállítás már a negyedik állomása a sorozatnak.  Először 2015 októberében a Szent István Király Múze-ummal közösen a Megyeház utcai épületében, 2016 tava-szán a Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziu-mába  került át a kiállítás, majd ezután, 2016 júniusától a Technika Háza adott otthont a kiállításnak.  A mostani szakiskolai megnyitón Mészáros Attila alpol-gármester méltatta az ARÉV 50 éves tevékenységét, amellyel a vállalat jelentősen hozzájárult a város mai mo-dern arculatának kialakulásához.  Szépné Holczer Piroska intézményvezető bevezetőjében kiemelte az iskola és az ARÉV régóta tartó szoros szakmai együttműködését és elmondta, hogy ez a kiállítás jó alka-lom a „Szakmák éjszakája” c. rendezvényük indítására is, amelynek célja az építőipari szakmák népszerűsítése.  Kiss Lajos, az ARÉV Baráti Kör elnöke megnyitójában elmondta, hogy az ARÉV az elmúlt 50 éves tevékenysége során a magyar építőipar egyik zászlóshajójává fejlődött, lakások mellett, számos más középületet, intézményt, sportcsarnokot, … stb. is építettek nemcsak a megyében, hanem országosan is fejlett ipari technológiával.  Az ARÉV Baráti Kör a Vörösmarty iskolában hetenként egy alkalommal tárlatvezetést, filmvetítést és előadásokat szervez az érdeklődő tanulócsoportok és felnőttek számá-ra. N.J.  

 

ÉPÍT K           Hírlevél 
ÉPÍT K NAP 2017. május 27. szombat   ÉPÍT K NAPJA  a hagyományok jegyében Vörösmarty Mihály Ipari Szakképz  Iskola Székesfehérvár Balatoni u. 143.  Színpadi program:  10.00  Megnyitó  Programismertetés   10.15   Kulturális műsor  Szelényi testvérek verset mondanak Kremnitzky Géza - gitár Moderntánc bemutató-  Gorsium Művészeti Szakiskola Aquafitness tornagyakorlatok nemtől és kortól függetle-nül „Tini” Divatbemutató Árpád Ipari Szakképző Iskola tanulói     Gabrovits Pál hangulatos zenét szolgáltat  Az 50 éve történt  kiállítás anyaga megtekinthet  az iskola aulájában.   Közös bográcsozás   Várjuk azon családok, baráti társaságok, cégek jelentkezését, akik külön főzőhelyet igényelnek. Jelentkezés: Kámán Béla 30 9791963  A Vöröskereszt közreműködésével EGÉSZSÉGMEG RZÉS vérnyomás, vércukor mérés, tanácsadás (ingyenes) Támogató: a Megyei Vöröskereszt A szűrést: Mohari Istvánné végzi HBS Biorezonanciális teljes test elemzés (1500.-Ft) Támogató: a STARLIE  Cég A bemérést: Gáti Krisztina végzi  Szeretettel várunk minden épít st és barátot: ARÉV BARÁTI KÖR EGYESÜLET 



2.                                                                     ÉPÍT K Hírlevél                                               2017. május Ez történt 1992-ben  „ÚJ NÉVVEL, ÚJ LENDÜLETTEL …” ezzel a címmel indult Bikádi László vezérigazgató újévi köszönt je az Épít k újságban.  Létrejött az ALBA REGIA Épít  Vállalkozó Részvénytársaság. A társaság ügyvezet  szerve az Igazgatóság. A működését ellen rzi és felügyeli egy 5 tagú Felügyel  Bizottság és egy könyvvizsgáló. A társaság els  vezérigazgatója Bikádi László. Az els  igazgatóság tagjai: Dr. Benedek János, dr. Molnár József, dr. Horváth Miklós, Zseb k Lajos, dr. Temesvári Jen , Barna Gábor, Bikádi László.  Az FB tagjai: Vig István, Balsay István, Guáth Imre, Csuthy Lászlóné, Bana Sándor. A részvénytársaság új szervezete: A központi és controlling szervezetek négy igazgató felügyelete alá tartoznak: műszaki, általános, gazdasági és befektetési. A társaságnál 14 önállóan gazdálkodó divízió került kialakításra, amelyek közvetlenül a vezérigazgató irányítása alá tartoznak: vállalkozási, külkereskedelmi, mélyépít , magasépít , szerel ipari, szakipari, műanyagipari, beton-és gipszipari, fémipari, faipari, épít ipari, ALBA CLASP szerviz, épületüzemeltetési, szállítási- és gépellátási divizíó. 1992-ben 1520 fizikai és 344 f  szellemi foglalkozású dolgozik a társaságnál. Az átalakulással együtt megszűnt a Vállalati Tanács. A részvénytársaság 15250 db egyenként 10000 Ft névértékű részvényt bocsát ki, amelyet a dolgozók a névérték 10%-nak befizetésével vásárolhatnak meg. Szeptemberben 470 szakmunkás tanuló kezdte meg gyakorlatát. Építési feladataink 1992-ben: Veszprémi kórház, McDonald’s éttermek kialakítása Bp.-en és Szfváron, banképületek Szfváron, Philips üzemcsarnok, WESTEL irodaház, Tűzoltó laktanya befejez  munkái, Bp. Értékt zsde felújítása, Kossuth utcai UDVARHÁZ. Novemberben befejeztük a munkát a németországi unterhachingi építkezésen.  Az ÉPÍT K újság megjelenése a költségek csökkentése érdekében változott, a szokásos havi helyett, már ritkábban kerül kiadásra. A tartalmát, terjedelmét, a kiadás id pontját az eseményekhez, a mondanivalóhoz igazítják. A központ R11 számítógép szerepét a felhasználókhoz telepített személyi számítógépek veszik át. Az R11 számítógép működése megszűnik. Az Ady E. úti irodaházunkból egy részt átadtunk a helyi Önkormányzatnak. Folyamatban van a hévízi gyógyházunk, a balatonvilágosi II. üdül , és az agárdi üdül  eladása. A volt nyugdíjasház épületét a Postabank vásárolta meg.  Kitekint :Megszűnik az Észak-Magyarországi Állami Épít ipari vállalat. Fizetésképtelenné vált a Nógrád Megyei Tanács Tervez  és Épít ipari Vállalat. A Villanyszerel ipari Vállalat Rt.-ben a Siemens AG. 75% többségi részesedést szerzett. Részvénytársasággá alakult a Kelet-Magyarországi ÁÉV, a  Hajdú Megyei ÁÉV, a Zala Megyei ÁÉV és a Középületépít  is. Megnyílt az els  Plus élelmiszer diszkont. A tatabányai korábbi ABC áruház átalakítását társaságunk végezte el. -go- 

Kirándulás Gy rbe,  így készül az Audi  Április 27-én ismét eljött egy izgalommal várt a  Baráti kör által szervezett kirándulás napja. Az el készít  és programszervez  ismételten egykor fejleszt , most aktív természetjáró kollégánk Kígyóssy László volt. Az els  állomás a Gy r szélén elterül  iparvárosban az Audi Hungária telephelye. Itt volt lehet ségünk egy szervezett gyárlátogatáson részt venni.   

  Röviden a gyár történetér l: Az Audi Hungáriát 1993-ban alapították. Az els , motorgyártó üzem  a Rába egykori félkész csarnokából épült fel. Ma az Audi- és a Volkswagen-konszern központi motorszállítója, 207 féle motort gyártanak napi 8850 kapacitással. Ez a világ legnagyobb motorgyára. A járműgyártás 2013-ban indult, ekkor már motorból 20 év alatt 25 millió készült. A teljes gyártási mélységet lefed  járműgyár 640 autó napi kapacitással működik, jelenleg 4 Audi modellt gyártanak: Audi A3 limousine, A3 Cabriolet, TT Coupé, TT Roadster.  A gyár területén közel 20 000 ember dolgozik, ebb l kb. 12 000 az Audi Hungária alkalmazottja, a többiek alvállalkozó cégek munkavállalói.  

  A látogatókat szervezetten egy ún. látogatóközpontban fogadják, ahol számtalan Audi emblémás tárgy is vásárolható. Itt megnézhettünk egy filmet a gyár történetér l. Az üzemlátogatás 20-25 f s csoportokban történik egy-egy 



2017. május                                                     ÉPÍTŐK Hírlevél                                                               3. vezető hölgy irányításával, aki mindvégig rendkívül felkészülten ismertette a gyártási folyamatot.  A gyáron belül az egyes üzemcsarnokokba a helyi busz szállított bennünket. Az üzemcsarnokokon belül a látogatók csak a kijelölt útvonalon közlekedhettek. Először a présüzemet néztük meg, ahol naponta 28 000 karosszériaelem készül, 24 000 m2 alapterületen és 160 munkatárs közreműködésével. Az egész gyártást robotok végzik.  A karosszériaüzemben a gyártósorokon rakják, hegesztik össze a préselt elemekből az autó vázát. Már itt minden az eredeti, egyedi megrendelés alapján készül. Hiszen a gyártósoron nem sorozatban, hanem a konkrét egyedi megrendelés alapján kerülnek az egyes típusok és változatok összeszerelésre. Ezt a munkát több, mint 920 robot és 800 munkatárs végzi. Az emberek feladata nagyrészt a felügyelet, vezérlés, ellenőrzés. A lakkozó üzem nem látogatható. Így annak működése egy filmen került bemutatásra. Nyilván a leglátványosabb a járműszerelde volt, ahol a munka nagy részét már emberek végezték, közel 1600 munkatárs.. A 147 állomásból álló gyártósoron kerül be az autóba minden alkatrész, ami a megfelelő típushoz, ill. az egyedi megrendelésnek megfelelően szükséges. Minden egyes autót a gyár területén levő próbapályán tesztelnek, majd a szállítás célpontjának megfelelően külön csoportokban összeállítva sorakoztatják fel őket. További érdekességek: Egy sablon cseréje 3 perc. Gyártómű hibáját max. 15 percen belül javítani kell. Robotok pótalkatrészei a helyszínen rendelkezésre állnak. Az üzemben az egy napi gyártáshoz szükséges alkatrészek vannak összekészítve. Két percenként gurul ki a gyártósorról egy teljesen kész autó. A tengerentúlra és Svájcba kerülő autókat fehér fóliába csomagolják. Németországba vasúton, a környező országokba kamionnal szállítják. A gyárlátogatás után és azóta is csak egy gondolat foglalkoztat: hogyan lehetne az itt látott szervezettségből és rendből az építőiparban legalább egy százalékot megvalósítani? Tartok tőle, hogy erre sohasem találom meg a választ.  Az ebéd után egy győri belvárosi sétával folytatódott a program. Szerencsére az időjárás – az utolsó negyed óráig – kibírta eső nélkül. A belváros szépségét és hangulatát ítélje meg mindenki, aki már járt ott. Az én véleményem, hogy szép, hangulatos, de voltam már másik városban, amelyik belvárosa jobban tetszett. Hazafelé megálltunk még Pannonhalmán, ahol megnéztük a Hefter Galériát.  

 

A HEFTER üveggaléria a világörökség részét képező Bencés Főapátság közvetlen közelében található. A 2007-ben átadott épület külső és belső tereiben állandó és időszakos kiállítások keretein belül a legjobb magyar és kül földi művészek üvegszobrászati, üvegfestészeti és a társművészetekhez kapcsolódó alkotásaik láthatóak. A galéria folyamatosan bővülő saját gyűjteménnyel is rendelkezik, amely része a kiállításoknak. A galéria jelenleg az egyetlen olyan kiállítóhely Magyarországon ahol az üveghez kötődő művészeti ágak állandó kiállítási lehetőséget kapnak. A galériában található shopban a stúdió, illetve a kiállító művészek által készített egyedi üvegművészeti alkotások, magas színvonalú iparművészeti ajándéktárgyak és ékszerek vásárolhatók. Végezetül Hefter László üvegművész, a galéria tulajdonosának néhány szép gondolatát emelném ki: „Hasonlóan dolgozom, mint egy fest , csak több dimenzióban, kinetikus képeket készítek, amik változnak a fényben, napszakok, évszakok szerint; változnak percr l percre, pillanatról pillanatra, változnak a valóságban és változnak a képzeletben. A színek és a fények viszonya érdekel, ahogy találkoznak és hatnak egymásra, ellentétekben, kett ségekben, kétértelműségekben, megtöltve a tereket, kiszabadulva formákból és síkokból.  

  A történések, élmények, tapasztalatok fényét kell átbocsátani önmagunkon. Csak azt engedjük át, amit megmutatni kívánunk, amit átengedünk, legyen nemes és tiszta. Arra kell törekedni, hogy a lehet  legjobb fényvezet k legyünk. Az üvegablak több mint dekoratív szín, fény és optikai jelenség, az üvegablak utat sejtet a szellem világa felé és meditációra késztet. Az én ablakaim a valóságról a képzeletre nyílnak. Élmények, színek, formák és fények találkozásai a szívemmel. Energiaforrás mindazoknak, akik hittel, érzelemmel és értelemmel élnek. Az üvegablak olyan, mint egy szonett; zárt formákból és ölelkez  rímekb l épül fel. A színes fény megszínezi a tereket, megszínezi az embereket, a tárgyakat és átszínezi a lelkeket. Az üvegablak-készítés egy "szín-vallás". Szó szerint színt kell vallanunk. Tovább küldeni a jöv be a régi művészek szellemét, a régi kultúrák örök üzeneteit mindenki tulajdonába. rizni mindazt, amit az el ttünk járók létrehoztak, életük értelmeként és értékeként ránk hagytak - ez számomra egy "szeretetre méltó" munka.” Ismét örök élményekkel lettünk gazdagabbak, amelyért köszönet a szervezőknek.                                                    GO 



4.                                                                     ÉPÍTŐK Hírlevél                                               2017. május  ARCOK   Egy volt ARÉV-es házaspárt mutatok be cikkemben. Mivel nem tudtam Csókakőre kiutazni,     - ahol Virág Zsuzsi és Benke József immár 20 éve élnek - kérdéseimet emailban küldtem el nekik. Zsuzsival a bérosztályon 1978-tól 1986-ig együtt dolgoztam, és több közös kirándulásunk is volt. Józsi kollégám volt. Milyen munkakörökben és mikortól dolgoztál az ARÉV-nél? Zsuzsi: 1967.07.01-től 2004.06.30-ig (34 év), mint társadalombiztosítási ügyintéző, majd  1974-től a Bérosztályon társadalombiztosítási csoportvezető, rövid ideig bérosztályvezető helyettes voltam. Józsi: 1970-től 2001-ig (30 év), a betöltött munkakörök - egy szép műszaki életpályát mutatnak-: területi gépész művezető (2,5 év), emelőgép előadó (3,5 év), gépgazdálkodó üzemvezető (1,5 év), gépészeti főüzemvezető-helyettes (2,5 év), munkabiztonsági osztályvezető (20 év)   Egy- egy emlék a munkakezdésről és a dolgos hétköznapokból: Zsuzsi: Érettségi után két hétig naponta jártam a FÁÉV-hez, onnan a Munkaközvetítőbe, mire végre elintéződött, hogy felvesznek a bérosztályra. Örültem, hogy végre lett munkahelyem. Persze sokat nem tudtam a leendő munkakörömről. Szerencsére a bérosztályon dolgoztak olyan kedves, jó és szakmailag szuper kolléganők, akik betanítottak és megtanítottak dolgozni, sokat dolgozni. A bérosztályon havonta túlórázni kellett a fizetésnapok előtt. Feltétlen meg kell említenem a „mestereimet” Stocker Edit nénit, Vajai Gáspárné Valikát, Kálmán Józsefné Sacit és Csöngedy Istvánt, Pufi bácsit, akik meghatározó szerepet töltöttek be munkáséletemben. Majd később Harsányi Lászlóné Irma vette át Pufi bácsitól a bérosztályvezetői posztot, akitől szintén nagyon sokat tanultam. Edit néni annyira megszerettette velem a tb. ügyintézői munkát, hogy nyugdíjba vonulásomig ezzel foglalkoztam. Ezt a munkát megunni nem lehetett, mert, mint az emberek mind mások és mások, nincs két egyforma ügy sem. És ehhez még hozzájárul, hogy a törvények, rendeletek mindig változtak, tehát nagyon érdekes és nagyon változatos munkát szemelt ki nekem a teremtőm. Sokat kellett tanulnom, de megérte, mert sokkal több az olyan ember, akinek valamiben segíteni tudtam, mint az, aki esetleg valamiért megharagudott rám, vagy megsértődött. 1981-ben elvégeztem a SZOT Tb. főiskolát. Zsuzsi olyan kolléganő volt, aki addig nem tudott nyugodni, míg egy problémára nem talált megoldást (legyen az fizikai dolgozó, adminisztratív és műszaki kolléga, mindenkinek egyaránt nagy precizitással, intézte ügyeit). 

A gazdasági osztályok dolgozóinak volt szakszervezeti főbizalmija. A megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság is több társadalmi funkcióval bízta meg. Zsuzsi: Ezeket szívesen végeztem, hiszen minden feladatból tanultam valamit.  Az osztályvezetőim, a kolléganőim sokszor változtak, én meg azt vettem észre, hogy itt az ARÉV-nél töltöttem el életem nagy részét. Innen vannak a hozzám közelállók: a barátnőim, a férjem. Józsi: Erdős Attilánál kellett jelentkeznem felvételre, aki lerajzolt egy létrát, melyen egy ember állt, bal kezében egy habarcsos vödörrel. Megadta a geometriai és súlyadatokat, meg kellett határoznom a létratalpak terhelését. Ekkor elment, mert egy újításán dolgozott. Visszatérve megnézte a feladat megoldását és közölte, hogy fel vagyok véve, jelentkezzem a személyzetin. Megjegyzem, hogy Békés megyéből motorral jöttem felvételizni nem fehér ingben és nyakkendőben.  Munkahelyi fogadtatásomról 1970-ből egy kis történet: Először mentem egy kálozi munkahelyre, ahol egy tehénistállót építettünk. Tél volt, hó és kemény hideg. Amikor megérkeztem –természetesen motorral- szinte beszélni sem tudtam. Hamarosan előkerült egy lavór meleg víz lábáztatásra és egy pohár rum.  Elismerések, kitüntetések: Józsi: Kiváló dolgozó kitüntetést 4 alkalommal kaptam, Miniszteri dicséretet egyszer. Zsuzsi: Az ARÉV-nél többször kaptam vállalati kiváló dolgozó címet, egy alkalommal miniszteri kitűntetésben részesültem és többször elismerték szakszervezeti munkámat is. Amire nagyon büszke vagyok az egy jelvény”Társadalombiztosítási munkáért” cím. Azért tartom ezt nagydolognak, mert ezzel egy olyan szervezet ismerte el munkámat, akik folyamatosan évről évre ellenőriztek bennünket. A hosszú évek során nem volt semmi égbekiáltó hibánk, erre büszke is vagyok, de ez a kollektív munka eredménye volt. Ide kívánkozik egy kedves történet: Mikor csoportvezető lettem az első év után társadalombiztosítási igazgatósági ellenőrzés volt. Az ellenőrzés végén a főkönyvelőnél, Pozsár Sándornál tartották a kiértékelést. Az ellenőrzési jegyzőkönyv nullás lett, azaz hibátlan. Erre Sanyi bácsi a következőt mondta: „ Na, Zsuzsa ezt most jól elrontotta. Esélye sincs arra, hogy ezt javítani tudja, ebből csak rontani lehet.” Miért volt jó az építőiparban dolgozni?  Zsuzsi: Én olyan munkát végeztem, ami az építőipari termelést nem befolyásolta, nekem az emberek problémáival kellett foglalkozni. Azért volt jó az ARÉV-nél dolgozni, mert olyanok voltunk és most is vagyunk, mint egy nagycsalád. Ezt akarta Kiss József  igazgatónk is elérni! Itt említeném  meg azt,  hogy az én édesapám is a cégnél  dolgozott, és mint asztalos 1972-ben ment nyugdíjba. Amikor a fiam Tamás született ez 



2017. május                                                    ÉPÍT K Hírlevél                                                                5.  nekem pont jól jött, mert hamar  visszamentem dolgozni.  Apukám örömmel vigyázott az unokájára, ha beteg volt és nem mehetett a bölcs débe. 1983-ban pedig megszületett a kislányom Zsuzsa. Mindkét gyermekemmel csak a 6 hónap szülési szabadságot vettem igénybe és visszamentem dolgozni. Akkor sem volt nagyon egyszerű az élet, de szép volt, jó volt, mert fiatalok voltunk! Józsi: A FÁÉV-ARÉV szervezettsége, megújulni tudása, a fejl dés lehet ségének kihasználása, az önállóság biztosítása, az esetleges hibázás tolerálása, ezek mind-mind pozitív emlékeket ébresztenek bennem. Munkaköreim lehet vé tették a munkatársak, a kivitelezési technológiák, a fejlesztések megismerését. „Munkavédelmisként valamennyi technológiai utasítást ismernem, véleményeznem kellett.”  A ARÉV megszűnése után Zsuzsi és Józsi is új munkahelyet keresett, amiről az alábbiakat írták: Zsuzsi: Mikor az ARÉV-nél elkezd dött a felszámolás, nekünk dolgozóknak el kellett kezdeni munkát keresni. Nem volt hosszú az az id szak, míg találtam munkát, de most is rossz visszagondolni azokra a napokra. Akkor éreztem azt, hogy egyedül vagyok, és senkire nem számíthatok,  meg kell mutatni mit tudok, mert csak a tudásommal érvényesülhetek. Szerencsémre találtam tb. ügyintéz i munkát a DENSO japán cégnél. Öt évig dolgoztam itt. Nehéz volt, mert én nem tudtam angolul, ebben sokat segítettek a fiatalok. k, meg azt mondták, hogy t lem tanultak sokat. Józsi: Egyéni vállalkozó lettem a munkavédelmi szakterületen. Hol, mikor ismerkedtetek meg ? Józsi, Zsuzsi: Ez egy tipikus munkahelyi ismeretségb l alakult kapcsolat. A munkabiztonsági osztály balesetkivizsgálásai során szükségszerű kapcsolatban állt a TB csoporttal. Havonta kellett egyeztetni munkabaleset, üzemi baleset, kiesett napok stb. adatait. Közben megismertük egymást, tartós kapcsolatunk immár 20 éves, amit nagy egyetértésben éltünk meg. Két éve hivatalosan is összekötöttük életünket. Ez mindent elmond, - fejezte be gondolatait Józsi- Mindkettőjüknek -előző házasságából- 2-2 gyermekük született, akik ma már felnőttek. Zsuzsi fia Tamás az EURONICS-ben értékesítő, lánya Zsuzsa pedig óvodapedagógus. Józsinak két felnőtt fia van. Az idősebb Zsolt súlyos betegsége javuló tendenciát mutat. A fiatalabb József családjában két gyermek született, így 
ő két tündéri unokával örvendeztették meg őket.   Vágyak, további tervek?  Zsuzsi: Erre a kérdésre csak azt tudom felelni, hogy szeretném, ha egészségesek, boldogok és vidámak lennénk. Szeretném, ha sokáig legalább annyira aktívak 

tudnánk maradni, mint most és továbbra is tevékenyen részt tudnánk venni az ARÉV Baráti Kör Egyesület életében. Józsi:  Feleségéről írt először: „Zsuzsi teljes g zer vel végzi az ARÉV volt dolgozóinak összefogását. Eredményesen szervezi azokat az alkalmakat, ahol találkozhatnak a volt ARÉV-es kollégák, lehet séget biztosítva az emlékek felidézésére, és a hétköznapi események megbeszélésére.”  Szeretném abbahagyni az egyéni vállalkozói tevékenységet, többet tör dni az unokákkal, többet kirándulni, a házunkat és a kertet szebbé varázsolni. Soraimat azzal zárom, hogy a Benke házaspárnak Józsefnek és Zsuzsinak jó egészséget, és elégedett sikeres nyugdíjas éveket kívánok!                                                                  dr. Kissné Sinka Klára  Újabb kirándulásra hívunk benneteket!  Június 19-én, hétf n 13.30 órakor Tác-Gorsiumba.  Úti célunk a Régészeti Park és a Pompeji kiállítás megtekintése  - Régészeti Park belép :nyugdíjas   csoportos kedvezményes: 500,- ,70 éven felüli látogatók számára a belépés díjtalan  - Pompeji kiállítás belép :nyugdíjas   csoportos kedvezményes: 750,- ,70 éven felüli látogatók számára a belépés díjtalan. Számolni kell még az autóbusz költségével. (Szervezése folyamatban.)  Tárlatvezetést kérünk, ennek díja 4000.-Ft/csoport Jelentkezni lehet telefonon 30 749 8870, vagy arevbaratikor@gmail.com  e-mail címen.        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   



6.                                                                     ÉPÍT K Hírlevél                                             2017. május   Üzemlátogatás Pakson  2017. május 09-én ragyogó időben 40 fővel indultunk Paksra az Atomerőműbe üzemlátogatásra. Mi volt ennek az előzménye? Erről néhány szót szeretnék ejteni. Mint ismeretes havi rendszerességgel rendezzük a klubdélutánjainkat, itt hangzott el, hogy egy nyugdíjas szervezet Pakson járt. Lelkesen meséltek róla, akik ott jártak. A jelenlévő tagjaink mindjárt felvetették, hogy mi miért nem megyünk el. Több sem kellett Gabikának, másnap már fogalmazta a levelet és február 20-án megtörtént a levélváltás. Az Atomerőműben fogadtak bennünket, buszt küldtek értünk, megvendégeltek ebéddel. Tehát nem kell sok ahhoz, hogy érdekes, élményekben gazdag napokat éljünk meg nyugdíjas korunkban. Kell a nyitottság, az érdeklődés és máris egy kellemes és élmény dús nappal lettünk gazdagabbak.  Paksi Atomer mű ZRT  Egy atomerőmű működtetésénél legfontosabb szempont a biztonság. Európai vizsgálatok igazolják, hogy a legjobbak között tartják számon a Paksit. Vezetőnk, nagyon sok érdekességet mutatott és mondott el az üzemi területről, majd a Tájékoztató és Látogatóközpontról. A recepción sokféle prospektust, kis ajándékokat, képeslapokat kaptunk.  

  Csak vázlatosan tudnám felsorolni a látottakat, ezt látni és hallani kell, érdemes volt megnézni! Minden prospektuson szerepel e hívó mondat: „Jöjjön el, nézze meg, értse meg!” A finom ebéd után az Atomenergetikai Múzeumot néztük meg. Itt szintén egy fiatalvezetőnk volt, aki szívvel lélekkel magyarázta és mutatta meg nekünk a kiállított tárgyakat. Ez a múzeum Európában is egyedülálló módon mutatja be az atomenergetika és a Paksi Atomerőmű történetét. A 2000 m2-es kiállítótér helyet biztosít az atomerőmű működése során használt berendezéseknek, tudósokhoz köthető relikviáknak és időszaki kiállításoknak. A múzeum egyedi programjain keresztül szórakoztató módon minden korosztályhoz közel viszi az atomenergetikához kapcsolódó ismereteket óvodáskortól felnőttkorig. Családi és iskolai programok, 

középiskolai vetélkedők, közönségtalálkozók, óvoda-pedagógiai program, kihelyezett fizikaórák, fizikaverseny, múzeumi tábor színesítik a múzeum életét. Sikerült megtekintenünk a nagyon érdekes időszaki kiállítást is, melynek címe: „Tervezte Leonardo Da Vinci” Az itáliai polihisztor tervei alapján készült szerkezetek, modellek és tárgyak láthatók.  

  Hazaindulás előtt a Szentlélek templomot néztük meg, melyet megálmodott, majd megalkotott Makovecz Imre sok-sok önzetlen munkáskéz segítségével. A mintegy 200 köbméternyi faanyag ácsolatai, a faszobrok és faoltár nemes egyszerűséget kölcsönöz az 1990-ben felszentelt templomnak. Nagyon kellemes vidám napot tudhatunk magunk mögött, igaz hazafele kis probléma akadt a busszal, de végül sikeresen landoltunk 19 órakor a Gazdaság Háznál. VZS  ISMÉT SZÉKELYFÖLDÖN Az elmúlt évben először csodálhattam meg Erdély gyönyörű tájait. Nem volt számomra kétséges, hogy ebben az évben is részt veszek a székelyföldi kiránduláson! Április 24-én reggel 4.30 órakor nagy izgalommal gyülekeztünk a Fehérvár Travel kisbusza körül. Négyen voltunk az elmúlt évi társaságból, akik reméltük és biztattuk a többieket, hogy ismét csodálatos és szép kirándulásban lesz részünk! A csapat összeállt és Misi bátorító pálinkájával, nagy várakozással indultunk a hosszú útnak. 



2017. május                                                   ÉPÍTŐK Hírlevél                                                                 7.               A magyar határt  átlépve megérkeztünk a télbe! Utunkat havas tájak övezték, közben a Nap hét ágra sütött. Nagyváradra érve már igazi tavasz fogadott bennünket. Városnézésünk során sikerült meglátogatni Erdély legnagyobb barokk templomát, láttuk a Szent László teret pompás épületeivel, a Városházát és a Fekete sas palotát. Az elmúlt évben erre sajnos nem volt módunk. Marosvásárhely felé indultunk tovább, ahol a  város főterén sétálhattunk, gyönyörködhettünk a Kultúrpalota a Magyar Színház és környezetüket övező szép épületekben. Ismerősként köszöntöttük egymást a gyergyószentmiklósi IMOLA  Panzió kedves vezetőjével és dolgozóival, akik finom vacsorával és kényelmes szobákkal vártak. Kellemes pihenés  és finom reggeli után indultunk meglátogatni a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton néprajzi múzeumot. Mi tavalyi résztvevők reménykedtünk, hogy az elmúlt évi egyetemista - kutató fiatalember lesz ismét az idegenvezetőnk! Úgy lett. Ízes magyar kiejtése, lexikontudása lenyűgözte az egész csoportot.  Nagy várakozással indultunk a Békás szoros és Gyilkos-tó felé. Odaérve ismét tél fogadott bennünket. A szoros félelmetesen szép vonulatai  között folytattuk utunkat, havas tájakon keresztül érkeztünk vissza Gyergyószentmiklósra. Jó hangulatú előadást hallgattunk meg az örmény erődtemplom történetéről a magyarok és örmények kapcsolatáról!  A délután többi részén, szabadprogramként  volt aki városnézésre indult Gyergyószentmiklóson, néhányan betértünk egy kávézóba. Ott találkoztunk Gabika 87 éves nagybátyjával, unokahúgával és gyerekkori barátnőjével, aki kedves képekkel örökítette meg a találkozásunkat. Mi négyen nagy izgalommal vártuk az újbóli találkozást, hiszen már tavaly megismerkedtünk a kedves családdal! Nagy szeretettel öleltük meg egymást és kellemes, jó hangulatú perceket töltöttünk együtt. A jól sikerült találkozás és kellemes séta után Madéfalván az ottani Madéfalvi Veszedelem Emlékművét látogattuk meg. Estére a hosszú szerpentines úton kissé fáradtan, de tele élménnyel ékeztünk meg a vastag hólepellel borított, Hargita fürdői BÍRÓ PANZIÓ parkolójába, ahol régi ismerősként fogadtak az ottani vendéglátóink!  Estére már a csapat összekovácsolódott, jó hangulatban, a finom vacsora és a sok élménnyel teli nap után jól esett  lepihenni! Másnap reggeli után indultunk a csíksomlyói kegy-templomba, ahol a helyi szokás szerint volt, aki megérintette a híres Mária szobor lábát, majd a búcsú színhelyére is ellátogattunk. Megkóstoltuk a kellemesen hűs helyi borvizet is. Csíkszeredán a Makovetz Imre által tervezett Millenniumi  templomot csodálhattuk meg. Már délután volt, amikor a Mikó várban működő Csíki Székely  Múzeum - már az elmúlt évhez képest- teljes tárlatával ismerkedhettünk meg.  Az idő nagyon kegyes volt hozzánk. A csodálatos  napsütésben élvezhettük a környék friss levegőjét. A hatalmas lombhullató- és fenyőerdőkkel övezett hegygerincekről egyre jobban olvadt a hó! Csoportunk tagjai élvezték  a napfényt, a csodálatosan szép vidéket, így értünk újra szálláshelyünkre.  

Csütörtökön az ezeréves határ volt első úti célunk. A több, mint100 lépcsőn felkapaszkodtunk  a Rákóczi vár romjaihoz. Fáradságunkat a gyönyörű tavaszi táj látványa kárpótolta! A Gyimesekben, egy ott élő kedves családnál vendégeskedtünk, akik nagy szeretettel fogadtak bennünket. Ebédet egy  csángó  étteremben kaptunk, ahol finom jellegzetes ottani ételeket, egy nagy hidegtál és leves után, bárány pörköltet és puliszkát tálaltak fel nekünk.  A pénteki napon a Nyerges tetőre indultunk, Gál Sándor 200 hős  huszárjainak emlékhelyére, ahol dr. Balázs Sándortól, aki most végzi kutatásait, egy rövid előadást hallhattunk a kopjafák történetéről. Kézdivásárhely következett, ahol Pannika barátnőm, -akit az elmúlt évben  ismertem meg- már várt ránk! Nagyon örültünk az újbóli találkozásnak. Együtt látogattuk és hallgattuk meg a helyi Múzeum vezetőjének érdekes történelmi tárlatvezetését. Majd újból kocsiba ültünk és a Szent  Anna tó felé vettük az irányt, ahol piknikeztünk! A Szent Anna Kápolna megtekintése után  a Mohos láp érdekes, sok humorral ízesített történetét és különleges látványát csodálhattuk meg. Vendégeinkkel - kedves tavalyi ismerősök - jó hangulatban, hosszas beszélgetéssel ért véget a búcsúestünk. Kissé fáradtan tértünk szobáinkba, hogy felkészüljünk a másnapi hazaindulásra!  Pénteken  a korai reggeli után, búcsút mondtunk a Bíró Panziónak és elindultunk hazafelé. Farkaslakán megálltunk és meglátogattuk a Tamási Áron emlékművet és az író sírját, majd Petőfi Sándor halálának feltételezett helyén emelt emlékművet sem kerültük el. Segesvár volt a következő megálló. Megcsodálhattuk a vár főbejáratánál álló Óratornyot. Városnézés után folytattuk utunkat.  Medgyesen is megálltunk megtekinteni a város jellegzetes szász főterét és a csodálatos református templomot, amelynek jellegzetes ferde tornya a város jelképe. Utolsó állomásunkként „Kincses” Kolozsvárt, Erdély történelmi központját és egyben legjelentősebb városát láthattuk, a Szent Mihály templomot, a Mátyás szobrot, megcsodálhattuk e csodaszép város panorámáját a Fellegvárról. Búcsúzóul vendégül látott bennünket a kerekdombi plébános Jakab Gábor kanonok, pápai káplán, szentszéki tanácsos a római katolikus közösség házában, aki 1991-2006 között a kolozsvári Keresztény Szó és a Vasárnap katolikus lapok főszerkesztője is volt. És megismétlődött a történelem! Kolozsvárt elhagyva eleredt az eső, ugyanúgy, mint az előző évi kirándulásunkkor. A Királyhágón felhőben jártunk, a határig végig esőben utaztunk, hosszú buszozás után búcsút vettünk a csodálatos legelőktől, a vadregényes hegyektől!  A méhkereki határállomást átlépve hazaértünk!  Remélem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy csodálatos élményekkel gazdagodva, sok szépet látva, kedves embereket megismerve értünk haza! Köszönet a bonyodalommentes utazásért László gépkocsi-vezetőnknek, a remek szervezésért Gabikának!    Csomainé Böbe  



8.                                                                     ÉPÍT K Hírlevél                                               2017. május  Kedves ARÉV Baráti Kör Egyesületi Tagunk,  kedves ARÉV- es Nyugdíjasunk!  Az elnökség szeretné munkáját a tagok elégedettségére végezni, ezért fontos számunkra az Ön véleménye. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy válaszol kérdéseinkre.  A mellékelt adatlapot kérjük olvashatóan kitöltve - lehetősége szerint - 8 napon belül szíveskedjen visszajuttatni, postán, vagy személyesen az ARÉV Baráti Kör Egyesület címére (8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 11.) – a levélszekrénybe bedobható. Interneten: arevbaratikor@gmail.com email címre kérjük a válaszokat. Kérjük, ha teheti, látogassa minél gyakrabban rendezvényeinket. Köszönjük, hogy válaszaival segíti munkánkat. Ha adataiban a későbbiek során változás áll be, szíveskedjen azt közölni.  Jó egészséget, tartalmas, boldog életet kíván az ARÉV Baráti Kör Egyesület Elnöksége nevében:                                                                                                                 Kiss Lajos            elnök  Beszámoló a 2017. március 31-i közgyűlésr l  A meghirdetett időpontban a megjelentek száma nem volt elég a határozatképességhez, ezért DVD vetítéssel töltöttünk el egy órát és a második meghirdetett időpontban kezdődött a közgyűlés.  Levezető elnöknek Nagy Jánost választotta a közgyűlés. A márciusi Hírlevélben közzétett 2016 évi mérlegbeszámolót és közhasznúsági jelentést, a 2017. évi program-, és költségvetés tervezetet az elnök szóban részletesen ismertette, hozzászólás nem volt.  A  Közgyűlés  mindkét napirendi pontot 100 %-os arányban elfogadta. Minden napirendhez előzetesen, az elnökség által közgyűlésre alkalmasnak minősített írásbeli beszámoló készült, amit két héttel előzőleg minden tagunknak megküldtünk, így azt mindenki tanulmányozhatta.  A közgyűlés szünetében megemlékeztünk Somogyi László az ARÉV f mérnökér l, volt építésügyi miniszterr l.         

szi tervezett kirándulásunk:  BELS -SOMOGYI és DÉL-BALATONI KIRÁNDULÁS  Időpontja: 2017. szeptember 28.  Találkozó a szokásos helyen, a Fejér Megyei Kereskedelmi  és Iparkamara  Balatoni út/Hosszúsétatér sarkán álló székházánál 8.10-kor, indulás 8.15-kor. Első látnivalónk Somogytúron a Kunffy Alajos emlék-ház, ahol a festőművész lakását és műtermét tekintjük meg vezetéssel.   Alsóbogátpuszta: az Europa Nostra és ICOMOS díjas, magánerőből mintaszerűen felújított Festetics-Vrancsics kastélyépületek bemutatása.    Somogyvár:  -  ebéd, kávézás, -  Szent László király alapította bencés apátság romterülete ma Nemzeti Emlékhely. 2015-ben  látogatóközpont, pihenőpark által gazdagodott.  A kiállítás felkeresése után rövid séta a romkertben.  Végül  Balatonlellén fagylaltozás.  Költség még nem pontosított, kb. 5000.-Ft  A kirándulásra jelentkezni lehet a szokott módon: 30 749 8870 telefonszámon, Tombor Istvánnénál.  
„ Csillag volt, mert szívből szeretett. S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. Mégis elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, De a szívünkben él, s örökre ott marad!”   Halottaink az elmúlt hónapokban  (akikről tudunk):  Tagok:  Balla Lászlóné  Székesfehérvár Tordas Gyuláné Székesfehérvár  Nyugdíjasok, volt ARÉV-es dolgozók:  Galambos Ferencné          Székesfehérvár Hegedűs Ferenc                Székesfehérvár Horváth László                 Székesfehérvár Mahler Miklós                  Székesfehérvár Márkus László                  Szabadbattyán Tatár Dezső                      Székesfehérvár     Emléküket  meg rizzük. 

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


