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Ez történt 2018 els  10 hónapjában 

 Az egyesületünk ez évi munkájának eredményeit és jövő évi terveit a Baráti Kör (nyugdíjas talál-kozó) novemberi rendezvényén Szendrői Péter elnökhelyettes foglalta össze és ismertette a jelen-lévőknek. Az alábbiakban tesszük közzé az ott el-hangzott tájékoztatóját: 
Kiss Lajos elnökünk családi elfoglaltsága miatt - 
kérésére – az év eddigi eredményeit nekem volt 
lehetőségem ismertetni. Beszámolóm a tavaszi 
közgyűlésünk alapján és az ott elhangzottak sze-
rint részben a múlt visszaemlékezését részben a 
jövőt tartalmazza. A rendelkezésre álló adatok sze-
rint a 2018-as év gazdálkodása az előző évnek 
megfelelően 1,4millió Ft árbevételt és ezzel egye-
ző kiadást tartalmazott. Az eddig eltelt időszak 
tényszámait figyelembe véve elmondhatjuk, hogy 
az adók 1%-os felajánlásából és a tagdíjakból be-
folyt összeg az előzetesnek megfelelően alakul. 
Egyéb támogatást és pályázati pénzt ez ideig még 
nem kaptunk, ezen a téren további erőfeszítéseket 
kell tennünk, szorgalmaznunk kell a korábbi kiállí-
tási anyagunk könyv alakban történő megjelenteté-
sét. Bevételeinket rajtunk múlóan is növelni kell, 
400 fős tagságunk jelentős része rendszertelenül, 
sok esetben egyáltalán nem fizeti meg a 15 évvel 
ezelőtt  - az akkor is rendkívül szerényen - megál-
lapított évi 1000 Ft tagdíjat sem.  
A 2018-as évre szóló egyéb vállalásainkat teljesí-
tettük: folyamatosan rendszerezzük az archívu-
munkat, a betervezett filmvetítések és kirándulá-
sok megtörténtek, az előre megtervezett módon az 
Építők napja is megrendezésre került. Itt a szoká-
sos műsorszámokon kívül szakmai előadás is el-
hangzott és átadásra került a Kiss József Emlékdíj, 
melyet idén dr. Kovácsné Járosi Zsuzsanna és Vi-
rág Mária Zsuzsanna kapott meg. A munkában 
segítőket név szerint nem említem, a legalább 50 
név felsorolása nem célszerű és lehetőség sincs rá.  

Halottaink emlékének néma fejhajtással tiszteleg-
tünk.  
A lecsófesztivál és a nyugdíjas találkozó a szoká-
soknak megfelelően jól sikerült. 
 
A 2019-es év feladatai elsősorban jelenlegi mun-
káink folytatását tartalmazzák. Mindenképpen cél-
szerű megemlíteni a Baráti Körünk 15 éves fennál-
lását, ami egybeesik vállalatunk alakulásának 70 
éves évfordulójával is.  
Ezekre az évfordulókra figyelemmel külön szeret-
ném kiemelni azokat a munkatársainkat, akik, mint 
a Baráti Kör tagjai, jelentős kitüntetésben részesül-
tek:  
2005   Somogyi László: Magyar Népköztársaság 

Érdemrend Középkeresztje 
2010  Galambos Ottó: Szent György Érem 
2010  Igari Antal: Fejér Megyei Prímadíj 
2007   Nagy János: Lechner Ödön díj 
2012  Kiss József: PRO Civitate Díj 
2012   Róka Gyula: Európai Polgári Díj 
2016   Kámán Béla: Fejér megyei Príma Díj 
2016   Kiss József: Székesfehérvár Díszpolgára 

Díj / Posthumus/ 
2017   Szigeti Gyula: Schmiedl- Díj 
 
A fent felsoroltak közül sajnos a két legnagyobb 
kitüntetést elnyert kolléga- Somogyi László és 
Kiss József- már nem lehet velünk. Szívesen ün-
nepeltünk volna velük is! 
A 2018-as év részletes kiértékelését és a 2019-es 
feladatok ismertetését közgyűlésünkön fogjuk 
megtenni.  

Szendr i Péter 
 Boldogságot, egészséget, örömteli boldog újévet! 
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Kastélylátogató körút 
A már hagyományosnak tekinthető őszi kirándulás 
keretében „kastélylátogató körutat” szervezett az 
Arév Baráti Kör.  
2018.szeptember 26-án ismét egy tele-busszal 
kezdtük meg a kirándulásunkat. Első utunk 
Perkátára vezetett, ahol megtekintettük a Győry-
kastélyt. 

A kastély munkatársaitól megtudtuk, hogy 2016. 
augusztusában adták át a felújított épületet és 
környezetét. Mint elmesélték, Perkáta múltjában a 
18. sz. utolsó negyedétől a Győry család játszotta a 
legnagyobb szerepet. Radványi Győry Ferenc 
1775. június 25-én kapta meg Perkátát a grófi 
címmel együtt Mária Teréziától. A Klasszicista 
kastély 1820 körül épült. Sajnos, a tervezője nem 
ismert. Ma, a felújított kastély művelődési célokat 
szolgál: könyvtár, falumúzeum és egyéb kiállítási 
termek, klubtermek találhatók, illetve zeneoktatás 
is folyik benne. A kastély és a körülötte levő park 
megfelelő színtere lehet egy-egy rendezvénynek, 
mivel maga a környezet kellemes hangulatot áraszt.  
 
A termek kiválóan alkalmasak kiállítások 
megrendezésére, a kastélykert árnyat adó fái pedig 
sétálásra, nézelődésre, beszélgetésre ösztönöznek. 
Külön érdekességként említhető meg a „kínai 
terem” ahol interaktív módon mutatják be a 
Huahszing nevű kínai testvérvárost. Mint 
megtudtuk Perkátának van a legrégebbi kínai 
kapcsolata Magyarországon, de Kínában is az 
egyik legrégebbi hivatalos testvér-települési 
kapcsolat Peking egyik kerületéé (Huahszing) és 
Perkátáé. Perkáta és a Kínai Népköztársaság 
kapcsolata 1960-ig nyúlik vissza, amikor is a 
perkátai mezőgazdasági termelőszövetkezettel 
alakított ki kapcsolatot a Peking melletti 
Huahsziang népi kommunája. 

Gy ry-Kastély Perkáta 
„Ha már Perkátán vagyunk”  címmel átrándultunk 
a kastélytól pár száz méterre található Retro 
magángyűjtemény megtekintésére. Rajcsányi 
László már évtizedek óta gyűjti a régi tárgyakat és 
használati eszközöket. Óriási a felújított és 
működőképes kerékpár és a motorkerékpár 
gyűjteménye, de vannak régi rádiók, televíziók és 
még számítógépek is. Rajcsányi úr a magánházánál 
mutatta be a gyűjteményét, de mint megtudtuk, az 
épület megtelt, de hamarosan a kastélyban kap 
nagyobb lehetőséget.  

 Rajcsányi László a kerékpárgyűjteményével  
Utunkat ezután Kápolnásnyék felé vettük, s 
meglátogattuk a Dabasi Halász-kastélyt. 
Mint megtudtuk, a dabasi Halász család a XIX. 
század első felében klasszicista kúriát emelt a 
településen, melyet 1930 körül jelentősen 
kibővítettek és neobarokk stílusban átalakítottak. 
2016-ban avatták fel a kápolnásnyéki Halász 
Gedeon Központot, azaz a megújult Dabasi Halász-
kastélyt, a 1,5 hektáros kastélyparkot és az ún. 
eseményközpontot. Az épület kiállítótér és 
rendezvényközpontként üzemel. Jelenleg Tótvári 
Tóth István festőművész kiállítása tekinthető meg. 
 

 Dabasi Halász-kastély, Kápolnásnyék 
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Ezután, kis kitérővel, Alcsútdobozra mentünk egy 
finom ebédre, majd Lovasberény felé vettük az 
utunkat. Lovasberénybe érve kétfelé váltunk, s az 
egyik csoport a Cziráky kastélyt tekintette meg, 
míg a csoport másik fele a Lenke Galériát, azaz az 
Ütő Endre egykori operaénekes, operaház-igazgató 
műemlékházát. 
 
A Székesfehérvárhoz közeli Cziráky kastélyban 
Fazekas József úr, lovasberényi  helytörténész igen 
lelkesen kalauzolt bennünket, s mesélt a csodálatos 
adottságú kastély történetéről és hányatott sorsáról. 
Reménykeltő lehet az, hogy egy sikeres kastély-
felújítási pályázat segítségével hamarosan 
megújulhat a kastély, s válhat a környék kulturális 
központjává.  

 Cziráky-kastély Lovasberény 
 
A Lenke Galériában találhatók Ütő Endre 
operaénekes, kerámia- és faragószobrász munkái, 
amelyek néprajzi gyűjteményként szerepelnek. A 
galéria 1798-ban épült védett műemlékház. Ütő 
Endre operaénekes 1998-ban az 1798-ban épült 
parasztház istállójából és a felette lévő 
szénapadlásból nyitotta meg a Lenke Galériát. A 
120 esztendős épületben, a Galériában Dávid 
Lenke asszony, a néhai Ütő Endre felesége 
kalauzolt bennünket. Itt is óriási élményekkel 
gazdagodtunk.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lenke galéria, Lovasberény  
A kastélyprogram a késő délutáni órákban 
bejeződött be, s a csapat elégedetten tért haza 
Székesfehérvárra. Kígyóssy Laci barátunk, a már 
hagyományos módon, ismételten igen felkészülten 
segítette a tartalmas programok megvalósulását. 
 

 Nagy János 
 
TÁJÉKOZTATÓ 
 
Havonta tartunk elnökségi ülést, melyek nyilvánosak, azon 
bármely tag részt vehet. 
 November 12-i ülésen az elnökség kiértékelte a találkozót és 
arra az elhatározásra jutott, hogy a legközelebbin nem lesz 
műsor, mindenki zavartalanul beszélgethet, örülhet rég nem 
látott munkatársának.  
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület „közvetlen politikai 
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független…” 
nem foglalkozik más szervezetek részére aláírásgyűjtéssel.  
Köszönjük szépen azoknak a tagoknak, akik bármi módon 
segítették a találkozó sikerét. 
Rövidesen elkészül a nyomdában a VOLT EGYSZER EGY 
ARÉV VOLT EGYSZER EGY KIÁLLÍTÁS című 
könyvünk, amely az ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT kiállítás 
anyagát tartalmazza. 
Alapszabályunkban rögzítve van: az Egyesület tagja minden 
olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit 
magára nézve kötelezőnek elfogadja, a belépési nyilatkozatot 
aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok 
megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj 
megfizetésére. A tagdíj mértéke 1.000,-Ft évente, melyet 
minden év február 20-ig az Egyesület pénztárába kell 
befizetni. 
A fentiek miatt kérjük tagjainkat, akik a jelen Hírlevél 
megérkezésével együtt találtak a borítékban belépési 
nyilatkozatot, szíveskedjenek azt kitölteni és aláírva 
postafordultával visszaküldeni. 
Akiknek tagdíj elmaradásuk van, kérjük szíveskedjenek 
rendezni 2019. február 20-ig. 

 
 ARÉV Baráti Kör Egyesület Elnöksége 



4.                                                                     ÉPÍTŐK Hírlevél                                              2019. január ARCOK  az   ARÉV  életéből   A  Baráti  Kör Egyesület vezetőségi  tagjai  közül, most  Galambos  Ottó   nyugdíjas,  volt  kollégánkról az  építőiparban töltött  éveiről és  további életpályájáról  írok. A  modern  technika segítségével nem  személyesen találkoztunk,  hanem internet kapcsolattal készült a  riport.  Mikortól,  milyen  munkakörökben dolgoztál az  ARÉV-nél ? Magasépítő üzemmérnökként 1975-ben az  Ybl Miklós Építőipari  Műszaki  Főiskolán  Budapesten végeztem.  A  Főiskola befejezése után az   ARÉV jogelőd vállalatánál,  a  FÁÉV-nél kezdtem    dolgozni: művezető voltam 1975-1981 között a  Szakipari főüzemnél.  A 80-as  évek elején kezdődött a  vállalatnál a  nagyszámítógépes ügyviteli  rendszerek  kifejlesztése. A  vállalat elküldött  egy  rendszerszervezői  tanfolyamra,  ahol  másoddiplomát  szereztem. A  szervezési osztály  dolgozójaként szervezői feladatokat láttam el   ( rendszerszervezés,  és  raktári  rendszerek    bevezetése, irányítása)  1981-1982-ben. A bevezetett  raktári ügyviteli  rendszer ebben  az időszakban  olyan  korszerű  volt, hogy egy  országos konferencián erről  előadást  tartottam,  és  szakmai lapba  cikket  írtam. A szervezési  osztályon belül    a  vállalat  vezetése 1983-ban létrehozta  a Termeléselemző Csoportot,  amelyet  én  vezettem 1986-ig.  E   csoport működtette a kétmutatós  termelésirányítási rendszert, közismert néven  a  VÉKA-t. Szervezési osztályvezetőnek 1986-ban  neveztek ki, és e a munkát  1990-ig  végeztem.  Feladatom volt a    rendszerszervező, szervező, számítástechnikai és termeléselemző csoportok irányítása. 1991 végén   az  ARÉV Rt. szervezete  átalakult,  és  létrejött  az Alba Regia Építő Vállalkozó RT. Ebben a  szervezetben, majd később a holdingban is   szervezési menedzser kinevezést kaptam,  és a  vezérigazgató  közvetlen munkatársaként végeztem feladataimat. Ezek voltak: Szervezési, számítástechnikai, controlling, marketing terület összefogása. Vállalatszervezés, szabályozás, rendezvényszervezés és közreműködtem a  minőségbiztosítási rendszerek kidolgozásában. (1997-ben megszerezte harmadik diplomáját is, a Pénzügyi és Számviteli főiskolán közgazdász szakokleveles mérnökként végzett.)  

1975-2001 év  végéig Galambos  Ottó  kollégánk 26  mozgalmas, alkotó  évet  töltött  az  építőipari  vállalatnál.  Kérlek, meséljél az építős időszakod legkedvesebb  emlékéről ! 1986-tól  15 éven át   hét vezérigazgató mellett  dolgoztam. A legtöbb pozitív  emlékem  Kiss  József vezetői idejéhez  fűződik,  akitől rengeteget tanultam. Többek  között emberséget, szervezettséget,  gondolkodást, vezetést,  irányítást,  kommunikációt. Sajnos  voltak a  vezetőim  között  olyan személyek  is,  akikről  csak  negatív  példák  jutnak  eszembe. Kérlek  röviden meséljél új  munkahelyedről,  feladataidról ! 2002 év  elején  a  Fejér Megyei Szent György Kórház munkatársa  lettem. 2002 – 2009   között     Üzemeltetési   és   beruházási   főosztályvezető voltam. (Fejér  megyében 67 épület üzemeltetésének felügyeletét, infrastruktúra   fejlesztését,  és a beruházások műszaki vezetését láttam  el.) (2002-ben Ottó    tovább  bővítette tudását a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karán, ahol  építési műszaki ellenőr végzettséget  nyert. Majd 2005-ben közbeszerzési referens képesítést is szerzett. Ismeretei közbeszerzési, pénzügyi, minőségbiztosítási és  jogi területekkel  bővültek.) 2009 – 2010-ben,  mint   projekt menedzser  a  Sárbogárdi szakrendelő felújításán dolgoztam, és 2010. május 1-től a Fejér Megyei Szent György  Kórház  0,6 milliárdos sürgősségi fejlesztését irányítottam. 2012-2017  között  műszaki menedzserként a kórházi   infrastruktúra  fejlesztések műszaki irányítását végeztem. Részese voltam ezen időszak legnagyobb kórházi beruházásának az új diagnosztikai tömb építésének. 2018 januárjában  63,5  évesen  mentem  nyugdíjba,  de még  néhány  megkezdett  fejlesztési  feladat  befejezéséig, a  nyugdíj  melletti  munkát  folytatom az  egészségügyi beruházásokban. A  42  éves  munkaviszonyom alatt megismertem  az  építőipari  ágazat szinte minden  területét. Dolgoztam a  kivitelezésben, ügyviteli  és  számítógépes  szervezésben, vállalatirányításban,  majd később  ezeket  hasznosítottam  az egészségügyben a   beruházások irányításában,  lebonyolításában.  Kérlek mesélj  arról,  hogy  milyen  kitüntetésekben részesültél ?  Munkámat, tevékenységemet rendszeresen elismerték és díjazták. Szívesen emlékszem a 80-as évek azon időszakára, amikor részt 



2019. január                                              ÉPÍTŐK Hírlevél                                                                     5. vettem a Fiatal Műszakiak és Közgazdászok Tanácsának (FMKT) munkájában és annak vezetésében.  Legbüszkébb  arra a kitüntetésre  vagyok,  amit  már nem az  ARÉV-nél, hanem a  következő  munkahelyemen  a  Szent  György  Kórházban  kaptam, és  ez  a  SZENT GYÖRGY  EMLÉKÉREM, amit az  egészségügyi  épületeknél végzett munkám után  érdemeltem ki. Ebben benne van az ARÉV-nél szerzett tapasztalatok eredménye is.  Kérdésemmel  visszatérünk   ifjú  korodra,  kérlek  meséljél  Családodról ?  1979-ben nősültem,  egy  fiam,  és  egy lányom  született. 1980-ban kaptam a vállalattól   lakást a Munkácsy lakótelepen.     Itt  17  évig  éltünk. Gyermekeim  felnőttek,  Budapesten  laknak  és  dolgoznak.  Két  unokánk van,  iker  kisfiú és  kislány. A  feleségemmel  jelenleg  egy  öreghegyi sorházban  lakunk.  Utolsó kérdésem  a  nyugdíjas   időre  vonatkozott, melyek  további  terveid? Továbbra  is  aktívan kötődöm egykori  munkahelyemhez,  az  ARÉV-hez, és ezért vagyok az  ARÉV   Baráti  Kör Egyesület  Elnökségének tagja.  A  nyugdíjas  időszak  szabadságát  kihasználva  többet  foglalkozom kedvenc  hobbijaimmal, a fotózással,  és  a  képeslap  gyűjtéssel. Mindkettőre  rányomja  bélyegét szakmai múltam,  hiszen a  feldolgozott fő  témáim, az  építészeti  alkotások  hazánkban  és  a  világban. Továbbra  is  igyekszem  a  gyűjtött  ismereteimet  a  Baráti  Kör  tagjaival is  megosztani,  megismertetni.   Úgy  érzem,  hogy  Galambos  Ottó  kollégánk  életútjának   és  munkájának megismerésével   olyan  kolléga  munkában töltött  éveiről  hallottunk,  aki  részben  az  ARÉV-nél,  részben   a  Szent  György  Kórházban  dolgozott.  A most leírtakból és a Baráti Kör rendezvényeinek keretében tartott előadásaiból  is megismerhettük  az  egészségügyben  végzett  munkáit  is.  Köszönöm  Ottó  együttműködését,  és   kívánok  - nyugdíjas  éveiben is-  további  jó  egészséget,  és  sok  örömöt   családja, unokái   körében.                                                                               dr. Kissné  Sinka  Klára  

Novemberi klubdélután  
Immár harmadik éve rendezzük klubdélutánjainkat 
havi rendszerességgel.   
Akik látogatják a klubot, tudják, hogy mindig 
valamilyen témát választunk, ehhez kapcsolódóan 
igyekszünk idézetet, vagy történetet mondani 
bevezetőként. 
Így volt ez november 22-én is, amikor Virág 
Zsuzsa a képeslap – levelezőlap fogalmát, 
történetét ismertette. 
 
Galambos Ottó értékes vetített képes előadást 
tartott a "Hagyományostól eltérő formák és 
anyagok"címmel. 
Képeslapokat gyűjt és cserél egyre több országról 
és városról, amelyeken a hely főbb jellemzői, 
nevezetességei láthatóak. 
Szingapúri gyűjtő barátjától kapott lapját is 
megmutatta. 
14.000-nél több képeslapot gyűjtött össze eddig, 
egyben kérte a klubtagokat, ha van a birtokukban 
számukra nélkülözhető képeslap szeretettel 
fogadja azt. 
Az egész előadás meseszerű volt, bemutatta 
Budapest nevezetességeit különböző 
képeslapokon, Balatoni érdekességeket, magát a 
Balatont megjelenítő helyeket és a napozás 
szerelmeseit. 
Kovács Jenő székesfehérvári órásmester 
képeslapon is megjelent Órajátékát is 
megcsodáltuk. A Matyó népviseletet is bemutatta 
képeslapon. 
Jó volt látni a klubtagok érdeklődését! 
Az ilyenkor elmaradhatatlan zsíros kenyér, lila 
hagymával, a sok féle sütemény illata, íze 
ínycsiklandóan hatott. 
Köszönet a szervezésért, köszönet Ottónak az 
értékes előadásért. 
Örültünk a vidám együttlétnek és az ajándékba 
kapott képeslapoknak! 

Berényi Istvánné Margit 
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A hagyományostól eltér  
formák és anyagok 
(Különleges képeslapok) 

 
A fenti címmel mutattam be a közel 14.000 db képeslap 
gyűjteményemb l azokat, amelyekre a különleges, 
egyedi jelz  illik. 
El ször a méretekr l. A képeslap szabvány mérete 
10*15 cm.  De léteznek ett l eltér  számtalan méretben. 
A gyűjteményemben a legkisebb 4,5*14 cm, a 
legnagyobb 21*29,5 cm.  A hagyományos téglalap 
alaktól eltér  formái lehetnek: négyzetes, hosszúkás, 
kör, ellipszis. A körb l kiinduló  formának is lehetnek 
különböz  mintázatai. De léteznek az ábrázolt témához 
igazodó formák: ország alakú, az épület kontúrjai 
mentén levágott, az ábrázolt tárgy, él lény vagy terület 
formájához igazodó alak. (pl: Balaton alakú, delfint 
formáló, tojás alakú... stb.) A képeslapból kivághatnak 
különböz  részeket, a széleit, sarkait formázhatják. (pl: 
a téglalap alakú képeslapból kivágják a Balaton 
kontúrvonalát).  De már léteznek a hagyományostól 
eltér  anyagokból, vagy korszerűbb technológiával 
készült lapok. Ilyenek pl: a 3 dimenziós lapok, a 
mágneses, a lézeres lapok. Újabban kaphatóak olyan 
lapok is, amelyeken egyes ábrázolt részek, vagy 
vonalak ezüstös csillogással ki vannak emelve. De 
léteznek olyanok is, ahol egyes takart részeket le lehet 
kaparni, vagy le lehet választani bel le olyan kis 
kartonpapír tárgyakat, amelyeknek önálló, más 
funkciója lesz. Ez a megoldás különösen a 
reklámlapoknál fordul el . (pl: így nyerhet  napsze-
müveg, leégés elleni orrvéd , karácsonyfadísz... stb.) 
Még a múlt században léteztek azok a képeslapok, 
amelyek egyben lejátszható hanglemezek is voltak. A 
székesfehérvári órajátékról is készült olyan képeslap, 
amelyen a figurákat egyenként lehet kiforgatni és a lap 
hátoldalán pedig mindig az aktuális, az el l látható 
személy neve olvasható. 
A legújabb technikát alkalmazzák az ún. panoráma 
képeslapok. Itt a hátoldalán megadott információk 
alapján a mobiltelefonnal le kell tölteni egy applikációt 
és a mobilon keresztül ezzel kell nézni a képeslapot. 
Mindezek láthatóak is voltak a klubdélután fenti címmel 
tartott bemutatóján.  
Kedves ARÉV-es ismer sök, egykori kollégák, ha 
meguntátok eddig takargatott, de már felesleges 
képeslapjaitokat gondoljatok arra, hogy van egy 
gyűjt  az ismeretségi körötökben, aki ennek nagyon 
örülne és szívesen átveszi, akár érte is megy. A 
tartalma, formája teljesen mindegy. Mindegyiknél 
megtalálom a hasznosítás módját. A képeslapok még 
sok érdekességet tartogatnak, amelyeket egy következ  
alkalommal is szívesen bemutatok. 

Galambos Ottó 
tel: 30 444 5331 

Lecsóf z  vígasság 
2018. szeptember 8. 

 
Pár évvel ezel tt sétát terveztem a belvárosban hétvégére. 
Leszálltam a buszról a Piac téren és füstszagot éreztem. 
Rögtön megszólalt bennem akkori énem- ki ez az rült, aki 
ekkora füstöt csinált? 
És tűz volt! Sok helyen, fölötte bográcsok, körülöttük vidám 
emberek, a Magyar Király Szállodától majdnem a fels városi 
templomig, a Móri úton. 
Nem vagyok TV néz , rendszeres újságolvasó, így nem 
értesültem err l az eseményr l.  
Megtetszett. Mekkora buli, mondtam magamban. Nézel dtem 
hátha találok ismer st.  talált meg engem. Régi barátném, 
Piros. Meghívott a csoportjához, megkínáltak, nagyon 
aranyosak voltak. Megnyugodtam. Más is megöregedett, nem 
csak én! Csupán Piros volt olyan, mint száz éve volt, amikor 
azonos „Épít s ház”-ban laktunk a Deák Ferenc utcában. 
Pirossal egyid sek vagyunk. A gyerekeink együtt játszottak 
lenn az udvaron, most pedig feln tt unokáink vannak! 
Hogy megöregedtek ezek a gyerekek! 
 
Hát így történt ismerkedésem a lecsóf zéssel- pár éve. 
Az idén internetet bújva rátaláltam Virág Zsuzsa kérésére, 
mely szerint vállalkozó szellemű valakit keresett, mert még 
nem volt szakácsa az ARÉV-es f z csapatnak. „Kérlek 
benneteket ne hagyjatok cserben!” – írta. Azonnal 
visszaírtam, mert eszembe jutott a 20 éves Zsuzsi, aki akkor 
jött az osztályunkra dolgozni. 
Jött a válasz:köszönöm, Marica 
Így történt! Igaz, volt kihívás b ven, mert én még 
kétvödörnyi lecsót nem f ztem egyben, fogalmam sem volt 
mib l mennyit tegyek. Nem kellett megijedni, jöttek a 
rutinosok, mindent segítettek. Kellett is, hiszen ekkora 
tömegű ételt nehéz megkeverni. Valószínű mégis jól sikerült, 
mert jöttek a kóstolók kés bb is, de akkor már (két óra körül) 
nem tudtuk ket megkínálni, mert minden elfogyott, a 
mosogatás volt folyamatban. 
Aztán szép lassan el kerültek az otthonról hozott 
finomságok, meg a „bambis” üvegek, üdít k. Kicsik, nagyok 
buliztak. 
Gyakran oda kellett állnom egy-egy ismer snek tűn  arc elé,- 
hogy te ki vagy, és vagy találkoztunk már, vagy nem. 
Így ment ez, és jól ment! 
Mivel én már csak „négyórás” műszakosra vagyok 
hitelesítve, korán eljöttem haza, mert kevésnek bizonyult az 
állóképességem. A legjobb helyen is el fordul az ilyen! 
Jöv re veletek ugyanott, de az er beosztásomra gondom lesz, 
hogy a legvégi buliban is ott lehessek! 
Ez egy fantasztikusan jó csapat! – és még b vülhet! 
 
Mindenkinek köszönöm, hogy újra veletek lehettem, jó volt a 
régi id kr l beszéltetni, nagyon jól éreztem magam. 
Mindenkinek, résztvev nek, olvasónak minden jót kívánok!  
Találkozunk 2019 szeptemberében, Székesfehérváron, a 
Zichy ligetnél. 
Viszlát! 

Zeitz Mária, egy régi építésztechnikus 
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Egy nyugdíjas találkozó margójára … 
 

Régóta figyelemmel kísértem  a facebookon és tagja 
is vagyok az  ARÉV-es ismerősők csoportjának. 

 
Nagyon jó volt látni a bővülő csapatot, hogy egyre többen 
találtak ránk abból a legendás FÁÉV-es ARÉV-es 
közösségből akiket joggal nevezhettünk közösségnek. 
 
Az ARÉV BARÁTI KÖRE  hosszú évek óta szervezett 
keretet biztosít azok számára akiknek fontos volt és most is 
fontos ez az összetartozás érzése. 

1972 július 2-án kezdtem el dogozni pályakezdőként 
az akkor  még Fejér megyei Állami Építőipari Vállalat 
Mélyépítő főüzeménél, technikusként. 
A kezdetektől fogva éreztem hogy egy olyan kollektíva tagja 
lettem ahova jó tartozni, segítőkészek voltak, rövid időn belül 
sikerült beilleszkedni. 
A példamutatásuk, a munkához való hozzá állásuk meg-
határozta egész 44 éves munkaviszonyomra munkamo-
rálomat, a szakma szeretetét. 
De ez nem csak erre az egy főüzemre, hanem az akkori több 
ezres vállalati kollektívára is igaz volt. Büszke volt az ember, 
hogy oda tartozhatott. 
Nem csak a munkában volt példamutató, hanem az élet 
minden más területén is, mind az emberekkel való törődés, a 
továbbtanulás, a szabadidő hasznos, tartalmas kihasználá-
sának lehetőségét is biztosította, megteremtette ezek  
intézményes feltételeit is.   
 
1973-tól én vezettem a Kossuth utcai Építők Művelődési 
Házában lévő Pinceklubot, ahol a vállalat fiatalságának  nagy 
része megfordult. Átlagban 150-200 fő közötti állandó 
taglétszámunk volt, ahol nem számított hogy valaki mérnők 
vagy segédmunkás. A szórakozás mellett nagyon sok hasznos 
ismeret terjesztő programot szerveztünk. 

 Nagy sikere volt a Művelődési Ház programjai 
között hogy havonta más főüzem volt a gazdája egy  program 
szervezésének. 
Igazi teltházas rendezvények voltak ezek, ahol sok fővárosi 
színész, író, költő, zenész  megfordult egy önálló est erejéig. 

Ezek azok az évek voltak ahol még a munkatársak 
családtagjai is ismerték egymást, sok közös kirándulás, 
nyaralás, munkaidőn kívül is együtt töltött színes prog-
ramok…. 
Igaz hogy szocialista brigádmozgalomnak hívták, de a 
tartalma volt a lényeg és nem a neve. 

A munka mellett a továbbtanulás támogatása, a 
vállalat által szervezett továbbképzések, nyelvtanfolyamok 
mind- mind azt bizonyították, hogy mindenre kiterjedő 
figyelemmel, jó vállalti politikával van dolgunk. 
Az új iránti nyitottság eredménye volt, hogy az akkori kornak 
megfelelő legmodernebb számítástechnikai eszközökkel, 
rendszerekkel rendelkeztünk.    
A mi Szervezési osztályunkon már akkor a PC asztali 
számítógépeket tanultuk, oktattuk amikor ezekről más 
termelő vállaltok még nem is hallottak. 

Igen, nagyon jó volt ehhez a kollektívához tartozni. 
Ennyi év távlatában is nagyon tudunk örülni egymásnak ha 
találkozunk, mert az a sok megteremtett érték, élmény, emlék 
összeköt bennünket. 

Ezt bizonyította az idei nyugdíjas találkozó  is ahol nagy 
létszámmal vettünk részt és elevenítettük fel közös 
emlékeinket. 

Öröm volt látni a vidám, egymást ölelgető, boldog 
embereket, felfedezni az arcokon a régi vonásokat.   
Köszönet az ARÉV BARÁTI KÖR  aktivistáinak, akik azon 
dolgoznak, hogy ezek a találkozások megvalósulhassanak, 
szervezik a rendszeres jobbnál jobb és tartalmas programokat.   

Örülök, hogy részt vettem a találkozón és ezeket a 
gondolataimat megoszthattam veletek. 

Vauverné Móder Katalin 
 A fotók az ARÉV Baráti Kör Egyesület találkozóján készültek  
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Meghívó 

 
Múzeum látogatás 
 

2019. január 17-én 16.00 órakor 
Jankovics Marcell TRIANON c. 

kiállítására 
hívunk benneteket. 

Találkozó a Csók István Képtár előtt, vagy az 
aulában (Bartók B.tér) 15.45 órakor 
Tárlatvezetést kértünk (4000.-Ft)  
Belépő: nyugdíjas csoportos 10 fő felett 250.-Ft/fő, 
10 fő alatt 350.-Ft/fő 
 
Filmvetítésre hívunk minden érdeklődőt. 
 

2019. január 24-én csütörtökön 15.00 óra 
MÁLTA I. rész 

 
2019. február 28-án csütörtökön 15.00 óra 

MÁLTA II. rész 
c. filmeket nézhetjük meg,  

Fertő Imre élménybeszámolójával kiegészítve. 
 

Helyszín: FMKIK Hosszúsétatér 4-6. 
 
 

 
            

 „Ő már ott van, ahol nincs fájdalom,  emlékét őrizze béke és nyugalom.” 
 
Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről tudunk) 

 
Tagok: 
Ispaics Tiborné  Székesfehérvár 
Kovács Ferencné  Székesfehérvár 
Pajor Lászlóné  Székesfehérvár 
Tordas Pálné  Székesfehérvár 
Wollein Ferenc  Székesfehérvár 
 
Nyugdíjasok, volt ARÉV-es dolgozók: 
Lencsés Antalné  Székesfehérvár 
Purgel István  Székesfehérvár 
Takács Dániel  Székesfehérvár 
 
 
   Emléküket meg rizzük! 
 
 
Rövid hírek: 
 

• Szeptember 21-én Chicago c. musical ingyenes 
főpróba előadáson vett részt 22 fő.  

• Október 17-én sétát szerveztünk Sóstóra kb. 30 
fő részvételével. 

• November 10-én 8 fő vett részt a „Perelj, 
Uram!” című történelmi dráma ingyenes 
főpróba előadáson. 

• November 17-én Tamás Gábor koncerten 5 
fővel vettünk részt Budapesten az Uránia 
Filmszínházban. 

• November 22-i klubdélutánon „A 
hagyományostól eltérő formák és anyagok” 
címmel Galambos Ottó mutatta meg képeslap 
gyűjteményét. 

• December 3-án Budapesten 13 fő részvételével 
fény-villamosoztunk, majd az adventi vásárból 
kaptunk ízelítőt. 

• December 7-én a Vörösmarty Színházban 
Gálaesten volt tagjaink közül 11 fő. 

• A december 12-i klubdélutánon Tóth Kálmán 
tartott ismertetőt a bridzsről. Tanfolyamot 
indítanak a jövő év elején, várják az érdeklődők 
jelentkezését. 

• Továbbra is lehetőség van színházjegyek 
igénylésére Kákonyi Gabriellánál. 

 
 

Kérünk mindenkit, aki teheti jöjjön közénk 
akár egy sétára, vagy egy klubdélutánra.  
Ha elindulnak mindjárt más lesz a világ,  

mint a négy fal között. 
Fontos a mozgás, ha az csak egy sétát jelent is, 
fontos a beszélgetés, ha az egy mosolyt fakaszt. 

 
VZS 

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 


