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Megjelenik alkalmanként

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

Időpontja: 2017. november 11. szombat 11.00 óra
A szórakozást az Abajka citerazenekar műsora színesíti.
A zenét Gabrovits Pál szolgáltatja.

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

MEGHÍVÓ

Rövid hírek
-

Meghívó a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata által szervezett

Fehérvári LecsófĘzĘ Vigasságra.
A város önkormányzata ez évben
szeptember 16-án
rendezi meg a lecsófesztivált.
Egyesületünk sem maradhat ki az egész várost
megmozgató rendezvényből.
Az egyesület a Szabadművelődés 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.

-

-

-

A Fejér megyei Kereskedelmi és Iparkamara elismerő oklevelet adott át többek között Kiss Lajos a FÜTSZIGBAU ügyvezetője részére a május 25-én megrendezett Küldöttgyűlésén.
A Gazdasági Önkormányzat Kiss József Építőipari Nívódíjat alapított.
A díjat első ízben 2017. június 1-én adták át Sipos Jenőnek a Fehér Cégcsoport elnökének a
Gazdaság Házában megrendezett Építőipari
Szakmai Konferencia keretében. Gratulálunk.
Június 7-én az ARÉV Bérosztályának volt dolgozói tartottak egy nagyon jó hangulatú összejövetelt Kápolnásnyéken.
Július 3-án Székesfehérváron „Mujkó party”
volt, bárhová is megyünk –ezt mindenki tudhatja- ott volt ARÉV-esekkel találkozhatunk. Így
szerveződött spontán kis társaságunk, mely egy
fél napos lazulást eredményezett.

Az őszi (szept.28.)meghirdetett kirándulásra az
autóbusz megtelt. További igényt nem tudunk
fogadni. A jelentkezőktől visszajelzést várunk a
307498870 telefonon.
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ÉPÍTŐK NAPJA 2017
…azért vannak a jó barátok…

Május utolsó hétvégéjén ünnepeltük meg az Építők
Napját. A helyszín, mint már sok-sok éve a
Vörösmarty Mihály Szakképző Iskola volt.
Pénteken, május 26-án, 11 órai kezdettel tartottuk
meg a szakmai napok alkalmával létrehozott „50
éve történt” c. kiállítás záró konferenciáját.
A résztvevőket köszöntötte az intézmény
igazgatónője, Szépné Holczer Piroska és az ARÉV
Baráti Kör elnöke, Kiss Lajos.
Lantay Attila, Székesfehérvár Hild díjas, Ybl díjas
főépítésze érdekes előadást tartott városunk
fejlesztési irányairól az elkövetkezendő években.

Szombaton, május 27-én tíz órára, az iskola udvara
benépesült diákokkal, az ARÉV Baráti Kör
tagjaival, ismerőseikkel és családtagjaikkal.

A színpadon Nagy János, a Baráti Kör elnökségi
tagja köszöntötte a megjelenteket, ismertette a
műsort és irányította az előadásokat.
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Zene, tánc, ének, szavalat remekbe szabva, mint
mindig, lelkes nézőkkel, az idén sokkal több
fiatallal a köreinkben.
Láthattuk, hallhattuk:
a Kremnitzky házaspár közös előadását, Géza
gitározott, felesége énekelt nekünk. Önzetlen, jó
szívvel és jó kedvvel zenéltek, mondhatjuk
örömzenéltek és szívből énekelhettük együtt velük,
hogy: „azért vannak a jó barátok…”

a Gorsium Művészeti Szakiskola fiatal táncosainak
csapatát,
akik
moderntánc
bemutatóval
szórakoztatták a közönséget;

Nagy István és Klárika tündéri három unokáját,
Katát, Blankát és Krisztiánt, akik szereplésükkel és
szépségükkel ismét elbűvölték a közönséget;
az Árpád Szakképző Iskola, varrónőnek készülő
fiataljai, divatbemutatójuk keretében magabiztosan
mozogtak a színpadon, a saját készítésű
alkotásaikban;
a műsort az Aquafitness: Tornagyakorlatok nemtől
és kortól függetlenül c. bemutatója zárta. A lelkes
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csapat tagjai, gyakorlataikkal bizonyították a
mozgás fontosságát az egészségünk megőrzésére.
Mindnyájunk nagy meglepetésére a Kiss
testvérek - Anna, Marika és Emerencia bejelentették a család döntését, nevezetesen, hogy
édesapjuk, néhai Kiss József, az ARÉV Rt.
nyugalmazott vezérigazgatója, az ARÉV Baráti
Kör létrehozója és tiszteletbeli elnöke emlékének
tisztelegve, megalapították a Kiss József
emlékdíjat, amelyet minden évben, Építők
napján, az ARÉV Baráti Körben végzett
kimagasló munkáért adományoznak az arra
érdemes személyeknek.
Elsőként a díjat átvehette: Kiss Lajos, Szendrői
Péter és Tombor Istvánné.

3.

Farkas László, Tóth György és szakértő barátja
készítették a finomságokat.
Készült slambuc, ízletes pörkölt, gulyás, több féle
változatban, mindenki megelégedésére.
Volt ott sok-sok sós és édes sütemény, gyümölcs és
„gyümölcslé” a jó hangulathoz az is kell!
Csodálatos volt az idő késő délutánig jóízű
baráti beszélgetéssel, anekdotázással, emlékek
felidézésével múlattuk az időt. Nem lehet elégszer
elmondani és meghallgatni, hogy ekkor és akkor itt
és ott mi is történt. Száz szónak is egy a vége: Jól
éreztük magunkat!
Mindenkinek köszönjük, aki bármilyen formában
hozzájárult az Építők Napja sikeréhez, a
közreműködést és jelenlétet.
Hosszú évek óta, minden rendezvényünkön a
zenét, a jó hangulat fokozóját, Gabrovits Pál
zenész biztosítja. Immár hagyományossá vált az
egészségmegőrzéssel kapcsolatos tanácsadás,
vérnyomás- és vércukorméréssel összekötve, a
Seregélyesi Vöröskereszt Mohari Sándorné és
lelkes csapata közreműködésével.
Ez évi Építők Napi rendezvényünk sikeréhez
csakúgy, mint évek óta hozzájárul az iskola több
dolgozójának,
Kiss
Lászlónak,
Knoblock
Ferencnek és Becsei Lajosnak önzetlen segítsége.

A színpad fölötti felhő mögött, úgy láttam, hogy
Józsi bácsi mosolyog ránk!
Az előadások után, sor került, egy, az „50 éve
történt” c. kiállítás anyagából készült tesztlap
kitöltésére. Nagy volt az érdeklődés, a kérdésekre
adandó pontos válasz érdekében tüzetesen át
kellett nézni a kiállított anyagot, ismerni kellett
helyeket, éveket, számadatokat az ARÉV
életéből, valamint szeretett városunk történetéből.
Köszönjük és kérjük, ezt tegyék a jövőben is.
Sok erőt, egészséget, kitartást kívánunk a
résztvevőknek, szervezőknek, hogy ez a találkozó
még sok-sok éven át megrendezésre kerülhessen!
Gratulálunk a díjazottaknak, jó egészséget és sok
erőt kívánunk a jövőben is aktív munkájukhoz.
Közben az árnyat adó fák alatt az ARÉV Baráti
Kör főzőmesterei: Kámán Béla, Benke József,

lejegyezte: Kákonyi Gabriella és VZS
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Gorsium – Pompei

Ismét egy remek kirándulást szervezett az ARÉV Baráti Kör
elnöksége, mégpedig a közeli táci Gorsiumba, ahol egyben az
ideiglenesen berendezett „Élet és halál a Vezúv
árnyékában”c. Pompeji kiállítást is megtekintettük.
A busznyi utas a szokásos helyről, a Kamarától indult el a
közeli Tácra 2017. június 19-én. A nyári hőség ellenére jól
bírtuk az érdekes tárlatvezetést és a római kori sétát a lelkes
Kovács Dóra tárlatvezető kisasszony segítségével.
A Pompeji tárlatvezetéskor megtudtuk, hogy a Vezúv kitörése
miatt, közel kétezer éve, Kr.u.79-ben város néhány óra alatt
eltűnt a föld színéről és több méter vastagságban temette be
azt a vulkáni hamu. A 16. század végén véletlenül, a Sarno
folyó szabályozási munkálatai közben leltek rá az első
falmaradványokra és a hivatalos ásatások a 1748-ban
kezdődtek el. Pompeji ma Olaszország egyik leglátogatottabb
turisztikai célpontja, a romváros a világörökség része. A tárlat
megtekintése során megismertük az egykor virágzó város
katasztrófáját, az ott élt emberek életét, mindennapjait,
eszközeit, szerszámait, kulturális és kikapcsolódási szokásait
és a gladiátorok világát.

2017. szeptember

„KISS JÓZSEF EMLÉKDÍJ”
ALAPÍTÁS

Kivonat az Épít k Napján elhangzott beszédb l
„Az egyetlen dolog, ami igazán számít az életben,
kapcsolatunk más emberekkel”
Kedves volt ARÉV-esek!
Amiért mi most itt állunk, az a Veletek Édesapánk révén kialakult
kapcsolat ápolása, meg rzése.
Az idei ÉPÍT K Napja a harmadik. melyen Édesapánk, a Ti Józsi
bácsitok már nincs jelen. Június 15-én lesz 2 éve, hogy itt hagyott
bennünket, Benneteket.
Többször beszélgettünk Kiss Lajosékkal arról, hogy valamilyen
módon, méltó emléket szeretnénk állítani Édesapánknak. Azt
kezdett l fogva tudtuk, hogy ennek az ARÉV Baráti körrel össze kell
kapcsolódnia, hiszen édesapánk életében a második (néha els )
családja az épít ipar, az ARÉV, és az általa oly nagyon szeretett
ARÉV Baráti kör volt.
Kellett ez a két év, hogy a gondolat formát öltsön.
Testvéreimmel együtt úgy gondoltuk, hogy alapítunk egy díjat, mely
nem állami díj, nem szakmai díj, hanem egy családi díj, melynek
a „KISS JÓZSEF EMLÉKDÍJ” elnevezést adtuk és reméljük, hogy
hosszú távon, mindaddig, amíg az ARÉV Baráti kör (az épít k nagy
családja) és mi a Kiss család létezünk, összeköt bennünket.
Bízunk benne, hogy ugyanolyan szeretettel fogadjátok, mint amilyen
szeretettel mi adjuk.

Gorsium
A túravezetőnktől megtudtuk, hogy 1958-ban kezdődtek
Gorsiumban a feltárások, amelyek folyamatosan megtekinthetők. A feltárt romokat körülvevő parkban az előkerült kőemlékek láthatók, a legjelentősebb leleteket állandó kiállítás mutatja be. A IV. században épült erődfalat tekintettük meg
először, amelyet több négyzet alakú oldaltorony vesz körbe.
Az erőd falán belül, az erődfalhoz építve több kisebb,
többnyire egy helységből álló lakóház helyezkedik el. Ezután
láttuk még a kelet-nyugat irányú „decumanus maximus” nevű
főutcát is. A kapu előterében fekvő, még fel nem tárt épület
rendeltetését a régész szakemberek még sem ismerik esetleg vámépület is lehetett- mondta Dóra kisasszony.
Továbbhaladva láttuk még a városfalat és a helytartói palotát
is.
A gorsiumi kirándulásunk legvégén egy kiállító terembe
értünk, ahol római kori tárgyakat, edényeket és
freskódarabokat láthattunk.
N.J

Kiadja:

az ARÉV Baráti Kör Egyesület
Székesfehérvár, Jancsár u. 11. Tel: 30-749-8870
Adószáma: 18495717-1-07
Bankszámlaszám:11736006 -20364960 -00000000
Felel s szerkeszt : Galambos Ottó
Készült: 520 példányban
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült
Kapják: Az egyesület tagjai, nyugdíjasok, támogatók.

Ezzel a díjjal szeretnénk kifejezni köszönetünket és hálánkat
mindazoknak, akik az ARÉV Baráti kör működését munkájukkal
segítették, segítik, és gondozzák, ápolják tovább azt az örökséget,
amit kaptak.
A díjat minden évben, az Épít k Napi rendezvényen adnánk át, az
ARÉV Baráti Kör elnökségének javaslata alapján 1-2 f nek.
Az els alkalommal azonban fenn tartottuk magunknak a kiválasztás
jogát.
Tudjuk, hogy sokan és sokat tettek a múltban és a jelenben azért,
hogy a Baráti Kör működjön, az a szellemiség, amit mindig is
képviselt fennmaradjon.
A mi választásunk három olyan személyre esett, akik nem csak együtt
dolgoztak édesapánkkal, de emberileg is nagyon közel álltak hozzá,
betegsége idején, és az elmenetele utáni id szakban, mi is sok
támogatást kaptunk t lük, mindenben számíthattunk a segítségükre.
Els választottunk Tomborné Marika, aki nem csak a hivatalos
(Baráti körös) ügyekben volt segít je édesapánknak, de ügyes-bajos
magánéleti problémáinak megoldásában is támasza volt.
Másodikként Szendr i Péternek szeretnénk köszönetet mondani, aki
sajnos betegsége miatt nem lehet jelen. A hosszú ARÉV-es
együttdolgozást követ en a Baráti Körben végzett munka alatt a
kölcsönös megbecsülés és tisztelet mellett, baráti kapcsolat alakult ki
Péter és édesapánk között. A díjat, szűk családi körben adtuk át
Péternek.
Végül, de nem utolsó sorban Kiss Lajosnak szeretnénk átnyújtani a
díjat, megköszönve mindazt, amit édesapánk életében, betegségében
tett, és hogy fáradhatatlanul dolgozik azon, hogy a Baráti Kör
fennmaradjon, és vigye tovább azt a szellemiséget, amit mindig is
képviselt.
Szeretném még elmondani, hogy Ti talán nem is tudjátok, hogy
milyen nagy értéknek vagytok birtokában. Én Gy rben élek, én is
kivitelez épít iparban dolgoztam. Nálunk maximum kisebb
munkahelyi közösségek tartanak össze, de ilyent, mint nálatok van
sem ott, sem az országban sehol sem találni. Örüljetek neki, és
rizzétek, ápoljátok amíg lehet.

A Kiss család nevében: Varjuné Kiss Anna

