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Az ARÉV Baráti Kör Egyesület
2018 évi rendes közgyűlésére.
Közgyűlés helye és ideje:
FMKIK Hosszúsétatér 4-6.

2018. április 6-án pénteken 14.30 óra

Napirend
- Közgyűlés megnyitása
- Beszámoló az egyesület 2017. évi
munkájáról
- 2017. évi közhasznúsági jelentés elfogadása
(írásos anyag Hírlevélben közzétéve)
- 2018. évi munkaprogram és költségvetés tervezet elfogadása (írásos anyag e Hírlevélben is
közzétéve)
- Zárszó

Figyelemfelhívás!
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a +1 fő jelen
van. Amennyiben a határozatképesség nincs meg, úgy április
6-án 15.00 órakor a közgyűlést megismételjük és ekkor a
jelenlevők számától függetlenül alapszabályunk 8.1. pontja
értelmében a közgyűlés határozatképes.

Támogatóink 2017. évben

- Székesfehérvár MJV Önkormányzat

Köszönjük minden tagunknak, aki a
meghatározott 1.000,-Ft tagdíj feletti összeget
fizetett. Ez 2017. évben 290.000,- Ft-ot jelentett.

- Az SZJA 1 % 320.000-Ft támogatást kaptunk
77 f felajánlásából 2017. évben.
Támogatásukat ezúton is köszönjük, és kérjük,
lehet ségükhöz mérten tegyék ezt 2018. évben is.

Megjelenik alkalmanként

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

MEGHÍVÓ

az ARÉV Baráti Kör Egyesület tisztelettel
meghívja tagjait a
2018. április 6-i közgyűlés szabadidejében
14.30 órakor tartandó rendezvényre.
(Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.)
Az előadás címe: Az elmúlt 15 év építési
beruházásai a megyei kórházban
fotókkal illusztrálva.
Előadó: Galambos Ottó

A fotó a március 1-jei klubdélután előadásán készült Szücsiről
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ÉPÍTėK Hírlevél

Beszámoló
az ARÉV Baráti Kör Egyesület 2017. évi
tevékenységérĘl

Egyesületünk 2003 decemberében alakult, 2004-ben közhasznú
minősítést kapott. 2017. 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 2017. március 31-én tartottuk, ahol mind a
2016. évi beszámoló és közhasznú jelentés, mind a 2017. évi
munkaprogram elfogadásra került.

Székhelyünk 2005. óta a Jancsár u. 11. alatti 45 m2-es földszinti
helyiség, amelyet 2016-tól a városi önkormányzat piaci bérleti díj
ellenében adott át nekünk és a bérleti szerződést újabb öt évre
meghosszabbította. Itt tartjuk az elnökségi üléseket és az ügyeletet.
Egy szobát foglal el az ARÉV múltjával kapcsolatos összegyűjtött
archív anyag, mely iratokból, fényképekből és képet hordozó
lemezekből áll. Szándékunk, hogy megfelelő időben és módon
átadjuk majd a múzeumnak.

A 2016. 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 2017. során 10 alkalommal ülésezett, ahol az éves
program végrehajtásával, valamint további aktuális kérdésekkel
foglalkozott. Létszámunk: 2017. december 31-én ….. fő, az év során
új tag 16 fő, elhalálozás miatt törölve 14 fő.
A Hírlevélben az „Arcok” rovatban ez évben is bemutattunk egyegy, a vállalatnál hosszú ideig dolgozó közismert személyt. Név
szerint bemutattuk Kréger Jánosnét, Nagy Eleknét.
A másik állandó Hírlevél rovat a vállalat életéről szóló, előző
évtizedekben megjelent újság régi számaiból összeállított
szemelvények és érdekességek közzététele volt az év során 1992 év
A Hírlevél útján szervezzük tagságunk és családtagjaik körében a
személyi jövedelemadó 1 %-ának egyesületünk részére történő
felajánlása érdekében.
Rendezvényeink
Január
Február
Március 31.
Április 21.

Április 27
Május 9.
Május 27.
Június 19.
Szeptember. 16.
Szeptember 28.

az év első klubdélutánja (később havonta)
Filmvetítés az ARÉV archív filmjeiből
Közgyűlés,Megemlékezés Somogyi Lászlóra
50 éve történt kiállítás megnyitója a Vörösmarty
Szakképzési Centrumban
Kirándulás Győrbe
Paks kirándulás
Építők Nap
Tác, Gorsium kirándulás
Lecsófesztivál
Somogyország kirándulás
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November A Baráti Kör tagságának és nyugdíjasainak baráti
találkozója.

Az év folyamár rendszeres közös színházlátogatás
Fentiek szerint az év során az egyesület 27 rendezvényt szervezett.
A fő rendezvényeken megjelent:
Építők Napja, kb. 150 fő, Lecsófesztivál 100 fő, kirándulások 200
fő, Találkozó 200 fő.
A fel nem sorolt rendezvényeken átlagban 40-50 fő vett részt.
E szerint az év során rendezvényeinket mintegy 800 fő látogatta.
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 13 tagja (személyenként 30 óra az év
során)
 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 négy
Hírlevélhez 200 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 15 fő egy-egy napi
közreműködésével történt.
 Az ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT rendezvénysorozat
előkészítéséhez és lebonyolításához, a kiállítás
leszereléséhez és felállításához (anyag összeállítás,
rendezés, előadás, vendégek kalauzolása, kiállításon
felügyelet) 90 fő részvételével közel 1300 óra önkéntes
munkavégzés történt.
EsélyegyenlĘség

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.
Kirándulásainkat úgy szerveztük - figyelembe véve a résztvevők
korát is -, hogy minél rövidebb gyaloglással mindenki a teljes
programot élvezhesse.
Figyelembe vettük az indulás és érkezésnél a nehezebben mozgókat
és a távolabb lakókat.
Figyelemmel voltunk a rendezvények helyének megválasztásánál
arra, hogy egyrészt könnyen elérhető legyen, másrészt hogy
lehetőleg ne változtassunk, így mindenki megszokhatta azt.
A Nyugdíjas Találkozót évek óta ugyanazon a földszinti helyiségben
rendezzük, ahova nyugdíjasaink szinte már hazajárnak. A közös
ebédből mindenki részesül és összeállításánál is figyelembe vesszük
az idősebb korúak életvitelét. A találkozókat szombat délelőtt
tartjuk, amely legalkalmasabb a nyugdíjas korúak szempontjából.
A fentieknél részletesebb, minden adatot tartalmazó, a számviteli
szabályok szerint összeállított közhasznúsági jelentést a közgyűlés
alkalmával, de ezen túl székhelyünkön elhelyezve is igény szerint
mindenki megtekintheti, tanulmányozhatja és észrevételezheti.
Megköszönve támogató érdeklődésüket,

Kiss Lajos
elnök
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Beszámoló
az ARÉV Baráti Kör Egyesület 2017. évi gazdálkodási
tevékenységér l

2017. évi gazdálkodási adataink
Bevételek
Közhasznú tevékenység bevétele
Támogatás önkormányzattól
Támogatás gazdálkodó szervezettől
Támogatás magánszemélyektől
Rendelkezés SZJA 1%-ról
Tagdíjbevétel
Bankkamat
Bevételek összesen:
Kiadások
I. Működési költségek:
Víz, villany, szennyvíz
Távhőszolgáltatás
Irodaszer, dekorációs anyagok
Bérleti és fenntartási díjak
Karbantartás, fenntartási ktg.
Egyéb működési ktg. és écs.
Bankköltség
Működési kiadások összesen:

II. Közcélú tevékenység költségei
Nyomdaköltség, kiadványok
Irodaszer, dekor.anyagok
Közcélú tev. bérleti díjak
Postaköltség
Rendezvények költségei
Közcélú tev.egyéb költségek

Közcélú kiadások összesen:
Kiadások összesen

2.000,-Ft
550.000,-Ft
20.000,-Ft
286.305,-Ft
320.341,-Ft
214.000,-Ft
37,-Ft

1.392.683,-Ft

10.249,-Ft
90.278,-Ft
33.321,-Ft
17.780,-Ft
123.444,-Ft
34.664,-Ft
44.968,-Ft

354.704,-Ft
74.642,-Ft
15.303,-Ft
70.000,-Ft
189.658,-Ft
603.455,-Ft
48.657,-Ft

1.001.715,-Ft

1.356.419,-Ft

Összességében a 2017. évet 36 ezer Ft pozitív eredménnyel zártuk,
ami a takarékos költséggazdálkodásunk mellett a bevételi oldalon
több tényezőnek köszönhető.
Legfontosabb, hogy épített környezetünk, örökségünk védelme
érdekében végzett tevékenységünknek köszönhetően Székesfehérvár
Önkormányzata két alkalommal is vissza nem térítendő
támogatásban részesítette Egyesületünket. Örömmel látjuk, hogy
tagjaink és a város közössége is értékesnek tartja és támogatja
közhasznú céljaink elérését.
A 2017. rendelkező évben 77 f szja 1% felajánlása érkezett
hozzánk mintegy 320 ezer Ft összegben, ami jelentős mértékben
elmarad az előző évi értéktől. Ennek legfontosabb oka az volt, hogy
az aktív dolgozók körében egyre nagyobb kör veszi igénybe az
adhatóság általi bevalláskészítés lehetőségét, és a mára nagyon
leegyszerűsödött, egy gombnyomásnyi jóváhagyás során sokan nem
is gondolnak arra, hogy rendelkezhetnének adójuk 1+1%-áról. Ez a
jelenség az elmúlt évben az egész civil társadalmat negatívan
érintette. Most tehát az a feladatunk, hogy felhívjuk mindenkinek a
figyelmét arra, hogy figyeljenek a rendelkező nyilatkozatuk
kitöltésére, juttassák el hozzánk a támogatásukat, és kérjük tagjaink
segítségét a következő évi 1% megszerzéséhez is.
Tagdíjakból elért bevételünk 214 ezer Ft volt, ami kicsivel elmarad
az előző évitől. Ugyanakkor a tagdíjak mellett közel 290 ezer Ft
támogatást kaptunk tagjainktól. Mindenkinek köszönjük, akik
nemcsak az évi 1.000,-Ft tagdíjat, hanem azt meghaladó összeget
fizetett be Egyesületünk részére.

3.
2018. évi költségvetés tervezet

I. Bevételek
Alaptevékenység bevétele
Támogatás önkormányzattól
Támogatás gazdasági szervezetektől
Tagdíjbevétel
Támogatás magánszemélyektől
Rendelkezés SZJA 1%-ról
Bankkamat
Bevételek összesen

II.
Kiadások
Működési költségek
Víz, villany, szennyvíz
Távhőszolgáltatás
Irodaszer, dekorációs anyagok
Bérleti és fenntartási díjak
Karbantartás, fenntartási ktg.
Egyéb működési ktg.
Bankköltség
Működési kiadások összesen:

Közcélú tevékenység költségei
Irodaszer, dekorációs anyagok
Közcélú tev.kapcs. bérleti díjak
Postaköltség
Rendezvények költségei
Nyomdaköltség, kiadványok
Közcélú tev.egyéb költségek
Közcélúkiadások összesen:
Kiadások összesen

2018. évi munkaprogram tervezet

10.000,-Ft
550.000,-Ft
30.000,-Ft
250.000,-Ft
260.000,-Ft
300.000,-Ft
0,-Ft

1.400.000,-Ft

10.000,-Ft
90.000,-Ft
35.000,-Ft
20.000,-Ft
140.000,-Ft
35.000,-Ft
50.000,-Ft

380.000,-Ft

15.000,-Ft
70.000,-Ft
180.000,-Ft
600.000,-Ft
75.000,-Ft
50.000,-Ft

990 .000,-Ft

1.370.000,-Ft

Kiemelt témáink:
50 éve történt kiállítás anyagának nyomtatott formában való
megjelenítése
Kiállítás anyagának bemutatása a fogadó szervezetekkel való
egyeztetés alapján
Építők Napja,
Január
filmvetítés
Február
filmvetítés
Március:
múzeum látogatás, kirándulás
Április:
Közgyűlés , Kirándulás Sümeg, Tapolca
Május:
Építők Napja
Szeptember:
Lecsófesztivál
Október:
Kirándulás
November:
az egyesület tagságának és nyugdíjasaink közös
találkozója
További tervezett programok feladatok:
Archiválási munka folytatása
Év elejétől folyamatos feldolgozása zajlik az archívum anyagának.
Dokumentumok, fényképek, filmek digitális formában történő rögzítését
végezzük. Célunk egy áttekinthető, rendszerezett adatállomány létrehozása,
amelyből tagjainknak és a város közönségének folyamatosan bemutatható
anyag állítható össze a vállalat életéről, a városépítésben végzett
tevékenységéről.
-

Az ARÉV Székesfehérváron végzett tevékenységének további
feldolgozása
Elkészült 1990-ig a nagyipari technológiával készült lakóépületek rögzítése.
További cél: más technológiájú épületek, ipari, szociális, kulturális,
egészségügyi, sport létesítmények beazonosítása, térképen történő rögzítése.
Digitális térképrészletek feldolgozása (32 db)
A digitalizált anyagok nagy kapacitású adattárolóra való rögzítése,
rendszerezése
Előadás megtartása SZIKM szervezésében és felkérésére
Az év során havonta klub összejövetelek szervezése
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Ez történt 1994-ben

ÉPÍT K Hírlevél

„Az ARÉV Rt. ma a magyar építőiparban azon
kevés, közepes nagyságú társaság közé tartozik, aki
meghatározó szerepet kap a magyar építőipari
piacon.
Nehéz gazdasági év áll mögöttünk, amelyet élesedő
verseny, magas infláció, és jelentős bankkamatok
jellemeztek. Ilyen körülmények között is sikerült
számos pozitív eredményt elérnünk.” ezekkel a
szavakkal jellemezte helyzetünket Bikádi László
vezérigazgató a januári Építők újságban.

Még néhány gazdálkodási adat 1993-ról:
Részvénytársaságunk 3,1 milliárd nettó árbevételt
realizált. Ez 400 millió Ft.-tal több az előző évi
árbevételnél.
A volumen növekedést közel 300 fős létszámcsökkenés mellett sikerült megvalósítanunk. Éves
szinten 24,7 millió Ft adózás előtti eredményt
értünk el. Dolgozóink egy főre jutó éves átlagkeresete 291.000 Ft.-ra alakult.
Zsinagóga: Az 1994. február 13.-i ÁVÜ Igazgatótanácsi határozat, miszerint a Zsinagógát
megvásárolják és ismét állami tulajdonba kerülve
felhasználható egyházi kártalanításként, minden
akadályt elhárított a privatizáció elől.

ARÉV Rt MRP szervezete az 1994. június 17-i
közgyűlésen megalakult.
A társaság 1303 fő jogi létszámából 886 fő kívánt
részt venni az MRP-ben. A közgyűlésen választott
ügyvezetők: Bakró Nagy György, Nemesné
Bácskai Zsuzsanna, Sárközy István, Mezei György,
Németh László. A munkáltató Csapó Józsefnét és
Barna Gábort delegálta az ügyvezetésbe.
Privatizáció: Az Állami Vagyonügynökség
Igazgatótanácsának 1994. június 1.-én kelt
határozata az ALBA REGIA Építő Vállalkozó
Részvénytársaság állami tulajdonban levő 700
millió Ft. névértékű részvényeinek megvásárlására
kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánította és
kihirdette, hogy a részvényeket az ARÉV MRP
szervezet és az ARÉV KFT.-ből alakult
konzorcium vásárolhatja meg.
Az MRP konzorciumi tagként 210 millió Ft.
névértékű részvényt vásárolt.
Építési feladataink 1994-ben: Budaörsön
Creditanstalt Bank épülete, veszprémi kórház „E”
épület, Öreghegyen épülő 2*12 lakás, Kossuth u.
9-11 sz. alatti lakóépület, Bp. Váci úti Postabank
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irodaház, Bp. MNB székház átalakítása,
székesfehérvári kórház, Bp. Deák utcai OTP
Központi Székház (Magyar Építő Rt.-vel társulva)
Rövid hírek: Új helyre, a kp. telep Szoc. I. ép.
földszinti részébe költözött a könyvtár és az irattár,
és a műszaki igazgató felügyelete alá került. A
tavaszi CONSTRUMA nemzetközi építőipari
kiállításon a Magyar Építő Részvénytársasággal
közös standon vettünk részt. A szeptemberi őszi
Budapesti Nemzetközi Vásáron ismét kiállítóként
voltunk jelen. A balatonvilágosi üdülési lehetőséget
az idén 32 vállalati dolgozó családja vette igénybe.
Nyári termelési gyakorlaton társaságunknál 23 fő
középiskolai tanuló különböző munkahelyeken
dolgozott.
Új igazgatóság alakult a privatizáció után:
Elnöke Bikádi László, tagjai Barna Gábor, Dr.
Hardy Ilona, Dr. Lázár Antal, Erdős Mihály,
Gerlaki Zoltán, Szőke Jenő, Tánczos László. A
Felügyelő Bizottság tagjai: Szücs Endre, Antal
Ernő, Dr. Tóth Ferenc, Jassó László, Bana Sándor.

Szakmunkástanulók: Az 1994-es tanévet kezdő
létszámunk 234 fő volt, a tavalyi 71 %-a.
Akaratunk ellenére nem tudtunk beiskolázni
műköves tanulókat, kisebb létszámban jöttek
hozzánk kőműves, festő, asztalos szakmákban. Az
elmúlt évben az elsősök lemorzsolódása az
átlaghoz képest nagyobb volt.
45 éve az épít iparban. Ebben az évben
ünnepeltük a vállalatunk fennállásának 45 éves
évfordulóját. Az Építők újság egy rövid történeti
összefoglalóval emlékezett meg erről.

Szervezeti változások: A vállalkozási divízió
megszűnik, illetve a jelenlegi tevékenységi köre két
új igazgatósági területre válik szét, a vállalkozási és
termelési igazgatóságra. A műszaki igazgatóság
eddigi tevékenységi köre kiegészül a minőségbiztosítás területével, illetve a minőségbiztosítási
rendszerben előírt felügyeleti, koordinálói és
ellenőrzési feladatok végrehajtásával. A gazdasági
igazgatóság kiegészül a bérosztály, a controlling, a
társaságok felügyelete, a külkereskedelmi ügyintézés területével. Az általános igazgatóság
megszűnik. Közvetlenül a vezérigazgatóhoz tartozó
szervezetként kialakításra kerül egy szervezési-,
marketing-, humánpolitikai és befektetési iroda.
GO
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Visszaemlékezés Kiss Józsefre

Az egy évvel ezelőtti Építők Napja ünnepségen a Kiss család
részéről bejelentés történt: megalapították a „KISS JÓZSEF
EMLÉKDÍJAT”, még szorosabbra fűzve a család és a Baráti
Kör kapcsolatát. Az első évben 3 kitüntetett, Tombor
Istvánné, Kiss Lajos és Szendrői Péter kapta meg az
Emlékdíjat az alapítók döntése szerint. Továbbiakban nekünk
kell a kitüntetendő személyekre javaslatot tenni. Én igazolt
távollét miatt később, otthonunkban kaptam meg az
elismerést Nusival és Józsival folytatott kellemes hangvételű
beszélgetés során.
Visszaemlékeztünk tisztelt főnökünk alakjára családi és
vállalati események vonatkozásában. Itt volt módom
megköszönni a kitüntetést, amit ezúton írásban is megteszek
bízva abban, hogy még hosszú ideig módom lesz hálámat
tettekkel is bizonyítani.
Természetesen egy ilyen beszélgetés nagyon kis idő ahhoz,
hogy egy hosszú életút összefoglalásra kerüljön, ezért
megpróbálok egy-két olyan közvetlen élményt elmesélni, ami
jól jellemezte főnökünk tevékenységét.
1964 szeptember elsejével történt meg az igazgatói kinevezés,
a munka óriási lendülettel indult meg. Éreznünk kellett:
mostantól új időszámítás kezdődik, mindenre nagyon oda kell
figyelni. Azokban az években az építőipar megítélése, így
vállalatunké is, elsősorban a lakásátadási terv teljesítésétől
függött, mindent ennek kellett alárendelni. A szükséges
fizikai létszám biztosítása érdekében a munkahelyeken és a
központban a „felesleges” létszám fizikai munkára lett
vezényelve a Horvát István utcai építkezésre oly módon,
hogy az általuk végzett munka norma szerinti értékét
megkapták rendes fizetésük felett. Ez természetesen sok-sok
túlórával is járt, a túlóra-korlátozási rendeletek fel lettek
függesztve. Ebben az évben a József utcai és a Május 1. téri
építkezés is hozzánk tartozott, a sok tennivaló miatt az
adminisztráció gyakran háttérbe szorult.
Történt az év vége felé, hogy üzenetet kaptam a titkárságról,
szombaton 11 órára jelentkezzek az Igazgató Úrnál túlórautalványozás ügyben. Az ellenőrzés során megállapítást
nyert, hogy egy művezető, most is emlékszem nevére: Szilasi
Józsi bácsi, az általam aláírt dokumentáció alapján a rendes
fizetés, a brigádban végzett fizikai munka mellett még túlórát
is kapott, tehát háromszoros bért számfejtettünk részére.
Bűnömet beláttam és vártam a dörgedelmet. Érdekes módon
ehelyett egy hosszú beszélgetés következett, aminek az volt a
lényege, hogy minden aláírás és rossz intézkedés
többletkiadást jelent a vállalatnak, még egyszer ilyen nem
fordulhat elő. Ma is úgy érzem, tanulságos beszélgetés volt,
iparkodtam mindvégig figyelembe venni a mondottakat. A
sok túlóra is segítette vállalatunkat abban, hogy az előírt
tervet négy darab többletlakás átadásával teljesítettük.
1965-ben vállalatunk termelése viszonylag egyenesbe jutott, a
lakásátadási terv túlteljesítése került előtérbe. Főnök Úr egy
alapos helyszíni szemlét követően a főépítésvezetőség
irodájában megbeszélést tartott, az átadási határidők előrehozásáról. Mi természetesen előadtunk minden nehézséget,
abban reménykedve, hogy a kitűzött többletátadást
mérsékelni tudjuk. Igazunkat próbáltuk bebizonyítani, a
lefűzött dossziékból nekem kellett előkeresni a minket
igazoló dokumentumokat. Igazgató Úr egy idő után megunta
a lassú kiszolgálást, elővette a vastag határidőnaplóját és ránk
olvasta minden épület anyagszállítási és szerződéses
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határidejét. A fizikai létszám növelése érdekében növeltük a
vezényelt honvédségi munkaérőt, és munkafegyelem-javító
intézkedéseket is tettünk. A megbeszélésnek még olyan
eredménye is született, hogy a „jó példa ragadós” elv alapján
mi is vastag füzetbe kezdtük írni a ránk vonatkozó
határidőket, még egyszer ne szoruljunk igazgatói segítségre.
Az 1965-ös tervet egyébként 110 db többletlakás-átadással és
abból következően 42 db bérlőkijelöléssel zártuk az érintettek
nagy örömére.
SzendrĘi Péter

Várpark – Dinnyés

14 fős kiscsoportunkkal indultunk Dinnyésre, hogy
felfedezzük a Várparkot.
A „megszállott várúr” Alekszi Zoltán a Várpark megálmodója és megalkotója kalauzolt bennünket birodalmában.
"2012 februárjában kezdtem el komolyabban foglalkozni a
Várpark megvalósításának gondolatával. Hosszú előkészítő
munka előzte meg, mely magában foglalta a történelmi
anyagok felkutatását, a megfelelő helyszín kiválasztását, a
kivitelezés megtervezését. A célom az volt, hogy középkori
magyar várakat mutassak be, egyedülálló módon. Az
egyediségük abban rejlik, hogy az épületek eredeti
anyagukból készültek, fából és kőből, a valósághű megjelenés
érdekében. 35 vár készült el, eredeti tájolással. A várakat egy
sétány övezi, mely Nagy-Magyarország formáját ölti magára,
így a várak eredeti helyükön körbejárhatók. A sétányt
emlékoszlopok övezik, melyek mindegyike 1-1 magyar
királynak, kormányzónak, fejedelemnek állít emléket. A
dinnyési Hagyományőrző Központtól néhány lépésnyire,
saját udvaromon építettem fel a kuriózumnak szánt
látványosságot. A makettek minden korosztály számára
élményt jelenthetnek, a tárlatvezetés lehetőséget ad a
történelmi ismeretek elmélyítésére."
Amilyen élvezettel mesélt Zoltán a terveiről, az építésről, és
amilyen büszke alkotására, (ugyanakkor nagyon szerény
fiatalember) azt leírni nem lehet, azt látni kell.
Akinek felkeltette érdeklődését ez az írás, jöjjön velünk
március 15-én a 14 órakor kezdődő lovas napra, melynek
helyszíne a dinnyési Várpark lesz, ahol kovács és bőrös
mesterek is bemutatkoznak.
VZS
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Több mint 45 év munkássága

A meghívó 2018. január 28-án vasárnap 10 órára
szólt a Nyitrai úti közösségi Házba. Itt nyílt meg a
"Szigeti Gyula építészmérnök munkássága" című
kiállítás.
A megnyitót Igari Antal megyei f építész tartotta, majd
a szép számú hallgatóság megtekintette a falakra
rögzített tablókat.

Gyula nyolc éven át az ARÉV-nél is dolgozott
tervez ként, így közismert ember az egykori dolgozók
körében is.
Az önéletrajzod alapján a középiskolát Keszthelyen
végezted. Ezek szerint korábban nem Székesfehérváron laktál? Hol éltél gyerekkorodban és
mikor kerültél Fehérvárra?
1950-ben költözött családunk Keszthelyre. Itt jártunk
két bátyámmal általános és középiskolába. A Vajda
János Gimnázium jó iskola ma is. Szerettem Keszthelyen élni. A város helye, kultúrája, történelme, a
Balaton, sok- sok örömet, tudást adott az itt felnöv
gyerekeknek. Az érettségi, el felvételi után katonaság
egy évig. 1967-t l BME Építészmérnöki Karon
tanultam, diploma után kerültem Székesfehérvárra,
szinte véletlenül. Nem ismertem a várost. Az Fm-i
Tervez Irodába jelentkeztem, felvettek. Miért ide
jöttem? A város Bp. és a Balaton között van és itt a
Velencei tó, és vitorlázhatok.
Hogy kerültél az építész pályára? Mi motivált ebben
a döntésedben?
Édesanyámtól örököltem a kézügyességemet. Pici
gyerekkoromtól sokat rajzoltam, festettem, makettoztam. A gimnáziumban hetente mentem délutáni
rajzórákra. Az építészet iránti érdekl désemet két
bátyámnak is köszönhetem. k hívták fel a figyelmemet
rá, majd hozták az építészettörténetr l, és a modern
építészetr l szóló könyveket. Rajztanárunk két évig
kockológiát és a perspektívikus rajzolást tanította
nekem a délutáni rajzórákon. Két évig pedig ábrázoló
geometriát tanultam. 1972-ben szereztem építészmérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen,
majd kb. 10 évvel kés bb műemlékvédelmi szakmérnöki végzettséget.
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Melyek voltak a munkahelyeid és mi indokolta a
váltásokat?
Az egyetem után négy évet a Fejér Megyei Tervez
Irodán dolgoztam. .
Óriási szerencsém volt, hogy Schultz István mellé
kerültem "tanoncnak". Barátok lettünk és haláláig
megmaradt a munkakapcsolatunk is. A f bb munkáim a
következ k az FMTI-ben: Schultz Pistával közösen:
Egészségügyi Szakközépiskola és 660 f s kollégium és
kiszolgáló épületei. Pelikán- udvari épület felmérése,
műemléki kutatása. Technika Háza épületének
tervezésénél Pordán H. Ferenc mellett tervez társként
dolgozhattam.
Pályázatokban való részvétel FMTI-is kollégákkal, Rész
Attila irányítása mellett Tiszakörei víztározó üdül központ I. díj; Kecskemét Postaközpont II. díj.; Szeged
Városi Könyvtár, megvétel.

1976-83 között az FÁÉV/ARÉV Tervez Irodában és
a Fejlesztésen dolgoztam. A CLASP rendszer
honosítása, volt a f feladatunk. A Típustervez Intézet
és az ARÉV Tervez Iroda együttműködésével közösen
folyt a munka Callmeyer Ferenccel, Er ss János
irányításával. A közös csapatot Somogyi Durci f mérnök irányította. A CLASP rendszer kidolgozása mellett
a CLASP épületek tervezése is megkezd dött.
Mintaépület, iskolák. A központi telep b vítése is ezzel
párhuzamosan futott. Gyártócsarnokok tervezését
végeztem (háromhajós ép, központi raktár, Alba SADI
csarnok) Ezeken kívül Széchenyi utcai 112 lakásos
LIFT SLAB-es épületegyüttes tervét készítettem,
művezettem.

1983-84: AGROBER Fejér Megyei Kirendeltségén az
Építész szakosztály vezet je voltam.
1983-ban elindítottuk László Erika feleségem kezdeményezésével saját vállalkozásunkat a Kommuna
GMK-t. Majd a Kolonnád KFT néven új vállalkozást
kezdtünk a volt ARÉV-es kollégákkal közösen. Nem
sokkal kés bb a Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft
is megalakult. Ez utóbbi két vállalkozás ma is
működik.
A műemléki szakmérnöki diploma megszerzése után az
OMF f mérnöke felkérésére az Országos Műemléki
Felügyel ség Székesfehérvári Kirendeltség műszaki
vezet je lettem: 1984-91 között Fejér-, Veszprém-,
Komárom-Esztergom, Tolna megye területén lév
műemléki helyreállítások szakmai vezetése volt a
feladatom.
Az utóbbi 10-15 évb l mely épületeket emelnéd ki,
mint az eddigi munkád f alkotásait ?
Fejér Megye Önkormányzat Megyeháza műemléki
épület rekonstrukciója, tet szerkezet, homlokzat és
részben bels terekben is. Fejér Megyei Rend rf kapitányság épület küls és bels rekonstrukcióját
terveztük. Kámán Béla felkérésére a Fejér Megyei
Bíróság épület rekonstrukciójánál is dolgoztunk (tet és
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pinceszint). Szfvár belváros Kossuth utcai tömbfeltárási munkáiban az udvar közműterveit, térvilágítást, a térburkolatok, lépcsők és a kertészeti terveket
készítettük. Székesfehérvár Új Budai úti Ref.
Templom terve, Mór Város Polgármesteri Hivatal
külső és belső felújítása, Nandafalva (Balástya) Hindu
templomot, Szfv. 210 lakásos ház Hübner utca,
Mura utca szoc. lakásos ház, Fejér Megyei Szent
György Kórház Diagnosztika és Központi Rendelő
épület energetikai rekonstrukciója és homlokzat
átépítésének tervei. Pákozd Katonai Nemzeti Emlékhely kialakításának tervezési munkái: Épületek,
emlékhelyek, közművek, utak, tájépítészet.
Munkáink többségét a műemléki tervezési, kutatási
feladatok teszik ki. Műemlék templomok, rendházak,
pincék. Kastélyok felújítási tervei: Fm. Megyeháza,
Luzsénszky kastély Mór, Meszlényi kastély Velence,
Csalai kastély, Mór Lamberg-pince. Fontosabb egyházi
épületek: Mór, Bodajk, Aba, Fehérvárcsurgó, Enying,
Vérteskozma, Sukoró, Dég, Tés.
Közismertséged növelték számtalan szakmai
szervezetben betöltött megbízatások, szervezeti
tagságok. Melyek voltak ezek?
Fejér Megyei Építész Kamara elnöke voltam három
turnusban. A Közép-dunántúli Regionális Tervtanács
tagja voltam 1999-2007–ig. Székesfehérvár Város
tervtanácsi tagsági szerepet töltöttem be. Székesfehérvár
Megyei Jogú Város városfejlesztési bizottságának
voltam tagja 12 évig. A Székesfehérvár Nemzeti
Emlékhely közalapítvány kuratóriumában a FEB elnök
vagyok. Sok éve Külső konzulensként, opponensként
segítem az egyetemi hallgatókat. Mór város főépítésze
vagyok. A MÉSZ rendes tagja vagyok. ICOMOS tagság
1984. évtől.

7.

Országos Nívódíj 1978-ban a Technika háza épületért
Pordán H. Ferenc munkatársaként, Nívódíj Keményfedésű tető kategóriában az új Ref. templom tetőfedésért. Székesfehérvár Építőipari Nívódíj a Székesfehérvár Budai úti Református Templomért. Pordán H.
Ferenccel közös munka Technika Házáért FM
Építőipari Nívódíj. A Szent István tér 7. ( Kuruc sarok ).
Fejér Megyei Építőipari Nívódíj, A társasház tervező
közössége Vajnainé Erzsi, Erdei László, Karé Krisztián,
Szigetiné László Erika, Szigeti Gyula.
Fejér megyei Príma-díj 2011-ben,
Székesfehérvár Város Schmidl-díj 2017-ben.

Talán nem titok, hogy a múlt évben betöltötted a
70. életévedet, és most is aktívan dolgozol.
Megtudhatunk valamit a családodról is?

Ne hallgassuk el, hogy a szakmai vezet k és
Székesfehérvár
Önkormányzata
is
többször
elismerte sokrétű munkád eredményeit. Melyek
voltak ezek?

Feleségemet László Erikát még a Fm.-i Tervező Irodás
koromban ismertem meg. Villamos mérnökként a FM
Beruházási Vállalat műszaki ellenőre volt és egy
Mezőfalvai munkámat ellenőrizte. Egymásba szerettünk. Két felnőtt gyermekünk van: Domonkos és
Kata, dolgozni szerető felnőtt emberek.
Köszönöm az interjút. További sok erőt, jó egészséget
kívánok Neked és Családodnak.
GO

8.

Tavaszi tervezett kirándulásunk

ÉPÍTėK Hírlevél

Tapolca - Sümeg – Devecser
IdĘpontja: 2018. április 26-án
csütörtökön

Találkozás: 7.20 Hosszúsétatér 4. FMKK parkoló
Indulás: 7.30 órakor
Veszprém: technikai szünet a városszéli TESCO-ban.
Tapolca: rövid belvárosi séta a Malom-tó érintésével a
Tavasbarlang Látogatóközpontjához.

10.40 óra: Filmvetítés, kiállítás a barlangok világáról,
csónakázás a föld alatti labirintusban. Időtartam kb. 1,5 óra.
Belépődíj: 1.800 Ft/fő
Sümeg:

Kb. 13.30 órakor éttermi ebéd: Vitaminleves, Szarvas filé
gombákkal, Töltött csirkecomb, Krokett, Pirított burgonya,
Csalamádé. Ára 1.500 Ft/fő. Az ital-, kávéfogyasztás
rendelése, fizetése egyénileg történik. A Kisfaludy Sándor
Emlékház kiállításainak (porcelán, geológiai, fazekas,
várostörténeti és irodalmi gyűjtemény) megtekintése.
Belépődíj: 300 Ft. (nyitva 16.00 óráig). A Maulbertsch
freskóiról híres, a „rokokó sixtusi kápolna”ként emlegetett
plébánia templom felkeresése (nyitva 16.45 óráig).
Devecser: Séta a vörös-iszap katasztrófa helyi károsultjai
részére épült lakótelepen.
Autóbusz ktg: 1550.-Ft

Részvételi díj összesen: 5150.-Ft

Érkezés: kb. 19.30 óra
A programokat szervezi: Kígyóssy László

A kirándulásra jelentkezni lehet a szokott módon:
30 749 8870 telefonszámon, Tombor Istvánnénál.

" Szomorúan zúg a szél,
Csendről, nyugalomról beszél."
Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről
tudunk):

Tagok:
Rajkó Gyula
Sas András
Szabó János
Szalai Gyuláné

Székesfehérvár
Székesfehérvár
Úrhida
Székesfehérvár

Nyugdíjasok, volt ARÉV-es dolgozók:
Bogáncs Lászlóné
Székesfehérvár
Ruska László
Agárd
Gerecs László
Székesfehérvár

Rövid hírek
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Akik az utóbbi hónapokban jártak az irodánkban láthatták,
hogy a belső irattári szoba átalakult, az új polcrendszernek
köszönhetően könnyebben hozzáférhetőek az iratok.
Elnökségünk megköszöni mindazoknak, akik munkájukkal
hozzájárultak az irattár kifestéséhez és takarításához: Horváth
Imrének, Szendrei Lászlónak, Halmi Bélánénak és Nagy
Istvánnénak
 Január 13-án Várpalotán Újévi Operett Musical Gála
műsort néztük meg 11 fővel.
 Január 26-án Fertő Imre vetített előadását láthattuk
Róma, a Vatikán és a bazilikák címmel.
 Január 28-án „Szigeti Gyula építészmérnök
munkássága” című kiállítás megnyitóján vettünk
részt szép számmal.
 Február 1-én klubdélutánt tartottunk, témája régi
tárgyak, régi emlékek.
Rostásy Szabó Mihály volt kollégánk 4 db fotóval
ajándékozta meg Egyesületünket, melyeket a régi
Rác utcáról készített. Ezúton is köszönjük!
Klubdélutánunkon két fő új taggal gyarapodtunk,
összesen 20 fő volt jelen.
 Február 3-án Dinnyésre kirándultunk vonattal, ahol
megismerhettük a világ egyetlen anyag hűen
megépített Várparkját.14 fő vett részt.
 Február 7-én a Szent István Művelődési Házban
Gundel Takács Gáborral beszélgetett Kozma Ágnes
újságíró, itt is nagy számban voltunk ARÉV-esek.
 Február 8-án a Vörösmarty színházban ingyenes
főpróba előadáson vett részt az ARBAR tagok közül
15 fő.
 Február 21-én Veres András volt Maléves pilóta
könyvbemutatóján vettünk részt.
 Február 23-án Fertő Imre vetítését néztük meg
„Séták az antik és modern Rómában címmel”
 Március 1-én nagysikerű klubdélután volt 21 fő
jelenlétével. A téma: Turbó Csigák Magyarország
női senior kosárlabda csapata aranyéremmel tért
haza Új-Zélandból. Erről tartott vetített képes
beszámolót Szücs Mária, azaz „SZÜCSI”.
Szívesen és szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre.
Fontos, hogy mozduljunk ki!
VZS
Ez úton is kérünk mindenkit, hogy a
könnyebb és gyorsabb kapcsolattartás érdekében
adja meg elektronikus elérhetőségét.
(e-mail címét)
Ha a zsuvirag@gmail.com-ra küld egy e-mailt,
mi itt regisztrálni tudjuk

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

