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Felkérés ! 
Kérjük tagjainkat, segítsenek abban, 
hogy mind többen juttassák egyesüle-
tünkhöz a személyi jövedelemadójuk  

1 %-át. 
Az egyesület működéséhez igen fontos a 

támogatók megnyerése.  
Az adóbevallási csomagban az erre vonat-
kozó nyilatkozathoz a következő adatokat 
kérjük felhasználni. 
A kedvezményezett ez esetben az  

ARÉV Baráti Kör Egyesület 
adószáma: 18495717-1-07 

MEGHÍVÓ 
 

Az ARÉV Baráti Kör Egyesület  
2014. évi rendkívüli közgyűlésére 

 
Közgyűlés helye és ideje: 

FMKIK Hosszúsétatér 4-6. 
 

2014. január 24 péntek 16.00.óra 
Napirend 
Rendkívüli közgyűlés megnyitása 

 
Alapszabály módosítása 

(Megfelelés a 2011. évi Civil Törvénynek) 
 

Figyelemfelhívás 
 
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a 
+1 fő jelen van. Amennyiben a határozatképes-
ség nincs meg, úgy január 24-én 17.00 órakor 
a közgyűlést megismételjük és ekkor a jelen-
lev k számától függetlenül alapszabályunk 
8.1. pontja értelmében a közgyűlés határo-
zatképes. 

 

MEGHÍVÓ 
 

az ARÉV Baráti Kör Egyesület tisztelettel  
meghívja tagjait a 2014.január 24-i rendkívüli 

közgyűlés szabadidejében 16.00 órakor  
tartandó rendezvényre.  

Hosszúsétatér 4-6. 
 

Téma: Beszámoló és visszaemlékezés a 
Tengízben végzett építési munkáinkra. 

 
Előadó: Farkas László f építésvezet  

(a megjelentek közül kérjük szólaljon fel, aki 
részt vett a külföldi munkában) 

Meghívó 
 

a 2014. február 14-én (péntek) 16.00 órakor 
tartandó rendezvényünkre. 
FMKIK Hosszúsétatér 4.6. 

 
Téma: Visszaemlékezés az 1950-1990 közötti 

évek székesfehérvári tervez ire. 
 

Előadó: Csutiné Schleer Erzsébet építész 

Tájékoztatás 
Jelezzük tagságunknak, hogy az egyesület vezető-
ségének mandátuma 2014 tavaszán lejár, elmúlt
az egyesület második ötéves ciklusa is. 
Szabályaink szerint a vezetőséget  újra kell vá-
lasztani. Minden tagunknak joga a vezetőségbe
alkalmas tag választására javaslatot tenni. Kérjük
tagjainkat, adjanak személyi javaslatokat annak
érdekében, hogy hosszú távra megoldódjon a to-
vábbi időszak vezetése. 
Szendrői Péter elnökhelyettest bíztuk meg azzal,
hogy a változást készítse elő a várhatóan március-
ban összehívandó rendes éves közgyűlésre. A név
szerinti javaslatokat tehát hozzá kérjük eljuttatni. 

Elnökség
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AHOL A MOTTÓ: A „MIN SÉG” 
 
Látogatás az ALBALUX Kft székesfehérvári telephelyén 
Kellemes kés  szi délután, mintegy harmincan gyülekeztünk 
az ALBALUX Kft. iroda- üzemépülete el tti parkolóban. 
Látogatásunknak több aktualitása is volt: 
- az ALBALUX Kft. az idén ünnepelte megalakulásának 20.-
ik évfordulóját. 
-2006. szén átadott új iroda- üzemépületük 2013-ban Fejér 
Megyei Épít ipari Nívódíjat nyert. 
- a vállalkozást vezet  tulajdonos Stoján Jen , munkatársunk 
volt hajdani cégünknél, az ARÉV- nél. 
 

 
 
Az irodaépület földszintjén kialakított tágas fogadó- 
bemutatótérben maga a cégvezet  fogadott minket 
hangulatosan megterített asztalokkal. Visszatekintést adott 
megalakulásuk el zményeir l, folyamatáról. Kissé el-
érzékenyülve beszélt ARÉV- es emlékeir l, eltávozásának 
okáról. 1992-ben, látva a korábbi nagyvállalat folyamatos 
lecsúszását, döntött az eltávozás mellett. Ma is sérelmesnek 
tartja, hogy az akkori vezetés nem foglalkozott a közép-
vezet i kör eltávozásának okaival. 
Elegend  t ke hiányában, az ALBACOMP akkori ve-
zetésével összefogva alapították meg az ALBALUX Kft. -t a 
többségi tulajdonos ALBACOMP Raktár utcai telephelyén, 
helyet is biztosítva a műanyag nyílászárók gyártásához. 
Az elmúlt húsz esztend  alatt komoly változások történtek az 
ablakgyár életében. Sikerült saját lábra állni. A következetes,  

 

 

mindvégig a jó min ségű gyártást, szolgáltatást, folyamatos 
fejlesztést szem el tt tartó vezetés, saját telephely létesítésébe 
kezdhetett 2005-ben. 
2006. szén birtokba vehették a Köles utcában, igen jó 
min ségben elkészített, mintegy 2000 m2-es iroda- 
üzemépületüket, melyben az ott dolgozók munkafeltételeit 
átlag feletti színvonalon biztosítják. A gyártó berendezések, 
gépsorok, technológiák minimum európai szintűek. 
Mindezeket, volt lehet ségünk megtekinteni. 
Most már jobb körülmények között folytatódhatott, a kezdet 
óta vallott „mindig jobbat, jobban” üzleti filozófia 
gyakorlása. A gazdálkodási biztonság, a több lábon állás, az 
ellen rizhet  munkamegosztás érdekében több, önálló 
egységet hoztak létre, családi vállalkozásként működtetve. 
Kijelenthetjük (ezt nem a cégvezet  mondta), hogy az 
ALBALUX Kft. ma már a hazai nyílászáró gyártás egyik 
vezet  vállalkozása. 
A hazai piacról kilépve, ismert, elismert lett termékeivel az 
európai országokban is. A skandináv piacon, helyi szab-
ványokat kielégít , min sített nyílászáróival szerzett 
elismerést úgy, hogy a megrendel  gyártásközben is ellen riz 
és természetesen mindent rendben talál. 
Szállítanak és építenek be többek között norvég, svájci, 
osztrák, német, angol megrendel knek ablakokat, ajtókat. 
A fehér műanyag termékek mellett, a fautánzatú és színezett 
változatok is rendelhet k. A kétrétegű h szigetel  üveg 
mellett, a lényegesen jobb h szigetel  képességű három-
rétegűt is beépítik rendelés esetén. A korábbi fém távtartó 
helyett ajánlják, az un. „meleg perem” üvegtömítést, mely a 
h szigetel  üvegtáblák peremének h  hidasságát hivatott, 
igen jelent sen csökkenteni. 
Rendelhet k alumínium konstrukciók is. A különféle, idehaza 
megszokott nyíló, bukó, toló nyitási rendszerek mellett, 
leginkább a skandináv piacon kedvelt, a vízszintes tengelyen 
teljesen kifordítható ablakszárnyas változat. 
Ezúton köszönjük volt munkatársunknak, hogy lehet vé tette 
a programot, hogy továbbvitte volt iskolánk az ARÉV 
szellemiségét, ALBA névrésszel hirdetve, hogy szűkebb 
hazája Székesfehérvár. 
Bízunk benne, hogy látogatásunk nyomatékot ad, az ARÉV 
Baráti Kör Egyesület és a vállalkozás kapcsolatának további 
elmélyítéséhez.  

Kámán Béla 
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ARCOK AZ ARÉV ÉLETÉBŐL 

 
Sorozatomat a Pletser házaspárral folytatom. 
Pletser Lajost és feleségét Olgát kerestem fel a fehérvári 
családi házukban.  
Olga statikus szerkesztő, Lajos szerkezetépítő mérnöki, 
szakmérnöki és gazdasági mérnöki diplomával 
rendelkezik. Beszélgetésünket Lajossal kezdtem: 
Mikor jöttél a vállalathoz, hol és milyen beosztásokat 

töltöttél be a kivitelező építőipari vállalatnál?  

A FÁÉV előtt, a Beruházási Vállalatnál dolgoztam, ott 
főmérnök és közben kétszer is mb igazgató voltam. 
Ebben az időben az óriás léptékű lakásépítés 
előkészítése volt a feladatunk. A nagyarányú szanálás, a 
Győri házgyár majd a Veszprémi házgyár termékeinek 
fogadása, szennyvíz gerincvezeték és szennyvíztisztító 
építés, nem utolsó sorban az országban először a 
földgáz alkalmazása panelos lakásokban. 
1976-ban jöttem a vállalathoz ahol 1990-ig -
korengedményes nyugdíjazásomig- dolgoztam: 
- főépítésvezetőként a kórház és a járműjavító voltak a 
nagyobb munkáim, 
-majd ipari főüzemvezető, illetve ipari főmérnök lettem. 
Ebben az időben igen nagy számban és nagy 
szaktudással rendelkező szaktársak dolgoztak az ipari 
üzemekben. Velük együtt, a vállalat saját 
beruházásaként épültek -a vezetés jóváhagyása után- a 
főmérnökség legfontosabb üzemei: acélszerkezeti 
csarnok fejépület, albaplast üzem, sadi üzem, VB üzem. 
 Az Előgyártó vasbeton üzemben készültek -Kocsmáros 
Feri bátyánk újítása alapján- az előgyártott vasbeton 
szerkezetek. Jelentős feladat volt az üzemek 
vezetésének és szakmunkás gárdájának kiépítése, majd 
a termelés és értékesítés feladatainak megvalósítása, 
megszervezése. Természetesen minden szakterületen 
foglalkozni kellett a szakmunkástanulók képzésével is. 
A legnagyobb feladatunk a CLASP építési rendszer 
elemeinek gyártása volt. Kezdetben a külső lakatos és 
asztalos szerelőüzemek is hozzám tartoztak. 
A gyártás megszervezésén túl, igen nagy problémát 
jelentett az alkatrészek biztosítása. Egy példa a 
nehézségekből: A Fenfaplast elemekbe, a hőszigetelő 
üveget és az edzettüveget 6 hónappal korábban kellett 
pontos specifikációval (méret, db szám, határidő) 
megrendelni. A Clasp elemek minősítése is sok 
feladatot jelentett.  
Szerettem az ipari főmérnökség területén dolgozni, ahol 
sok jó barátot szereztem a fizikai munkások között is. 
Utána bekerültem a központba a CLASP szervezet 
vezetőjeként. Fontos feladata volt a CLASP 
szervezetnek a vállalat saját kivitelezésében részben 
Székesfehérvárott, részben Budapesten épülő CLASP 
épületek elemekkel, szerkezetekkel való folyamatos, 
ütemezett ellátása. 
A budapesti CLASP építkezéseknél a cég a tervezést és 

a lebonyolítást vállalta, és a területhez közeli 
alvállalkozókkal végeztette a kivitelezést. Ezt a helyi 
ismeretek miatt jobb megoldásnak tartottam. 
 A piac telítetsége okán folyamatosan csökkent a 
CLASP iránti érdeklődés. Végül a keresletcsökkenés -
sok egyében kívül- az ARÉV megszűnéséhez vezetett. 
Jelenleg milyen feladataid vannak, hogy telnek 

nyugdíjas napjaid ? 

Én 1990-ben kerültem nyugdíjba az ARÉV-től. Sok 
kicsi kényszer vállalkozó lett az ARÉV szakembereiből. 
Ekkor én is saját vállalkozást indítottam, Pletser & 
Pletser néven fiammal együtt. A beinduláskor sok 
feladatom volt. A mi kis cégünk évente 50-100 millió Ft 
nagyságrendű munkát végez. Én már csak akkor 
megyek a munkahelyre, ha valami gond van. Ekkor 
szakmai segítséget nyújtok, és ötleteimmel segítem az 
üzletvitelt. Ma már a fiam irányítja a cégünket, és én az 
adminisztrációt végzem. 
Szabadidőmet a kertben és a Balatonon töltöm. Sajnos 
nagyon gyorsan fogynak a napok egyre kevesebb van 
hátra. 
Hogy látod a mai helyzetét az építőipari cégeknek, és 

milyen javaslataid lennének? 

Véleményem szerint nem helyes az, hogy ennek az 
iparágnak nincs minisztériumi közvetlen irányítása. 
Csupán két fontos terület miatt kellene: 
-Egyrészt a megépített hatalmas lakótelepek 
panelházainál a felújítások és karbantartások 
megszervezése, lebonyolítása miatt. 
-Továbbá a CLASP épületeknél óvodák és 6- 24 
tantermes iskolák esetében is a felújítási feladatok 
tervezése és kivitelezése miatt. 
A feladatok végzéséhez nagyon hiányoznak a jó 
szakemberek, tehát a szakmunkásképzésnél is lépni 
kellene a politikai- és gazdasági vezetésnek. 
 Egy igen megszívlelendő gondolattal fejezte be a 

beszélgetést Pletser Lajos: 

„ Én a fiatalságnak az iskolai tanulmányok befejezése 
után –a mérnököknek és a szakmunkásoknak is - azt 
üzenem, hogy próbáljanak minél többet megtanulni az 
idősebb, a szakmát jól ismerő munkatársaktól!„ 
 
A beszélgetésünket a feleség Olga folytatta: 

Én  1977-ben jöttem FÁÉV-hez és én is a 
nyugdíjazásomig 1990-ig itt dolgoztam, mint  statikus 
szerkesztő. A vállalat tervező csoportjának voltam a 
tagja. Első időben a vállalati munkák terveinél kaptam 
feladatokat. Elkészítettük a Központi telep üzemeinek, a 
vállalati üdülők korszerűsítésének, a Nyugdíjas ház és a 
budapesti Kecskeméti utcai épület, a Rumbach 
Sebestyén utcai zsinagóga terveit. Dolgoztunk az  
ALBA házak tervein, és az  IKV átmeneti szállás 
tervein is. A munkák, főképp a CLASP épületek 
számának növekedésével a tervező csoportunk is 30 fős 
osztállyá bővült. Ez a közösség készítette el a budapesti 
Sorházak terveit, és a felújításra kerülő Postabank 
épületének terveit is. Nagyon jó szakmai, emberi 
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közösségben végeztük a munkánkat. A beszélgetésünk 
végén Olga még mesélt a családjukról, fiúkról, aki a 
Jáky-ban végezte tanulmányait, és a korábban említett 
családi vállalkozást vezeti. Egy 15 éves kislány 
unokájuk van, akivel mindig örömmel foglalkoznak. 
Megköszöntem a beszélgetést, és nagyon jó egészséget, 
kellemes karácsonyi ünnepeket, kívántam vendég-
látóimnak, a Pletser házaspárnak. 

                                                                                                         
dr. Kissné Sinka Klára 

 

 

2013 novembere  Ismét egy találkozás 
 
Sokunk számára a 2013-as év jubileumi évfordulókról, 
találkozókról szólt. 
Elérkezett az ősz és már készültünk az ARÉV 
nyugdíjasainak és a Baráti Kör tagjainak 
„TALÁLKOZÓJÁRA”. A meghívóban olyan legyen a 
program, ami felkelti az érdeklődést, megszervezni, 
kitalálni olyan érdekes, változatos programot, hogy 
minél többen érdemesnek tartsák arra, hogy 
jelenlétükkel megtiszteljék az eseményt nem kis 
feladatot és fejtörést okozott. Ám mégis sikerült egy 
igazán hangulatos napot varázsolniuk a jelenlévőknek. 

 

 
 
 A tavalyi találkozóhoz hasonló létszámmal jelentek 
meg, nem ugyanazok a személyek. Volt olyan, aki 
hosszú - hosszú évek óta most jött először közénk, volt, 
aki ez idáig minden egyes találkozón részt vett, de most 
nem jött, és akik már soha nem is jöhetnek. 
Versmondással kezdődött ünnepségünk. Antal Mária és 
Szabó Vivien az Árpád Szakképző iskola hallgatóinak 
szavalata igazán színvonalas és élvezetes volt.  
 
Az utolsó vidám hangulatú vers, szinte mindenkinek 
mosolyt csalt az arcára. 
 

Robert Burns: Falusi randevú című verse volt ez: 
 
Van itt valaki? Ki kopog? 
-Én vagyok, mondta Findlay. 
Takarodj, senki nem hivott! 
-Ugyan már, mondta Findlay 
Lopni indultál? Mit csinálsz? 
-Megsúgom, mondta Findlay. 
Valami rosszban sántikálsz. 
-Nem rossz az, mondta Findlay. 
 
Ha most kinyílna ez a zár 
-Csak nyílna, mondta Findlay. 
Nem alhatnék el újra már. 
-Nem bizony, mondta Findlay. 
Ha benn volnál, szobámban, itt 
-Bár volnék, mondta Findlay. 
Itt rostokolnál hajnalig. 
-Hát hogyne, mondta Findlay. 
 
Ha itt maradsz ma éjszaka 
-Maradok, mondta Findlay. 
Vigyázz, hogy épen juss haza! 
-Vigyázok, mondta Findlay. 
S bármi essék is idebenn 
-Hadd essék, mondta Findlay. 
Mindhalálig titok legyen 
-Titok lesz, mondta Findlay. 
 

 
 
Majd a hagyományoknak megfelelően következett Kiss 
József Elnök Úr beszéde. Melyet azzal kezdett, hogy az 
elmúlt évben az eddigiekhez nem hasonlítható létszámú 
veszteség ért minket: 9 fő tagunktól és 29 fő 
nyugdíjasunktól kellett búcsúznunk. 
Egyesületünk életében ez egy kerek évforduló, hiszen 
megalakulásunk 10. évét ünnepeljük. 
Mikor az ötlet megvalósult, és létrejött az ARÉV Baráti 
Kör Egyesület, talán nem is gondolkoztunk azon. hogy 
ilyen hosszú távra tervezünk, akkor a cél sem ugyanaz 
volt, mint amit most követünk. 
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A Baráti Kör, hasznosan működik, összefogja azokat a 
személyeket, akik itt jól érzik magukat akár egy 
kiránduláson, akár a találkozón, vagy el adásokon. 
Elnök úr beszámolója után vendégünk Horváth 
Miklósné megköszönte, hogy ismét itt lehet köztünk, 
szinte már idetartozónak érzi magát mondotta, és szeret 
is idejönni közénk. Ismét sok brigád-, üzem-, és 
f üzem, osztály, és építésvezet ség csoportjai ültek az 
asztaloknál. Megállapítható, hogy az id  múlása kicsit 
látszik mindenkin, de a találkozás öröme ennél nagyobb 
érték. A vendéglátás szokás szerint figyelmes és gyors 
volt. Ebéd után a kellemes, jó hangulatú zenére sokan 
táncra perdültek, voltak, akik dalra fakadtak. 
Azt gondolom, hogy a résztvev k nevében ezúton is 
meg kell köszönni az ARÉV Baráti Kör vezetésének a 
rendezvény szervezését, lebonyolítását. Mindannyian 
kellemes hangulatban tértünk haza és örömmel 
mesélhettük családtagjainknak a hol szép, hol nehéz, de 
mindenképpen felejthetetlen emlékeinket, mert ezek a 
mi fiatalságunkról szólnak. 
Hívunk és várunk mindenkit az ARÉV Baráti Kör 
Egyesület rendezvényeire.  

VZS 
 
 

 
 
 
Rendeztem az ARÉV-től hazahozott anyagokat, amelyek 
között volt egy kézzel írt indigós anyag. Ezt 1992. január 10-
én Szendrői Péter nyugdíjas búcsúztatóján olvastam fel. 
Azóta 22 év telt el és ma már a cikkben megemlített két unoka 
-Gábor és Stofi- egyetemet végzett építőipari szakemberek, 
sőt egyikőjük már nős fiatalember.  
Szendrői Péter az ARÉV Baráti Kör Vezetőségének 
megbízható, aktív tagja, aki 10 éve minden megjelent 
újságunkban valamilyen érdekességet alkot, bemutatja a cég 
múltbeli eredményeit, ill. tájékoztat az egykori fontos 
szakmai, humán és néha a humoros eseményekről. 
Szeretném ezzel a köszöntő cikk közreadásával is 
megköszönni -azt hiszem tagságunk nevében is- az értünk 
végzett munkáját. 
Kérem, fogadják szeretettel e sorokat, amelyet egy fiatal 
szaktársnő írt Szendrői Péterről a nyugdíjas búcsúztatójára: 
 

PÉTERNEK EMLÉKÜL A „TELJES 
SZABADSÁG „ NAPJÁN 

 
Nem vagyok nagy poéta, versíró, költ  
De tudom KI . Péter, Péter bácsi, Szendr i Szaki, 
Sokunk kedves, szeretett ATYJA, 
Ki nagy örömünkre kétszeres, BOLDOG NAGYAPA 
Most k következnek a fontossági sorrendben GÁBOR 
és STOFI, 
Akik megtanulhatják a mesterséget, 
A munka szeretetét, 
Az alkotás örömét, 
Az emberekért kiállás nehézségeit 
Az örökké megújuló, fejl d  életet, 
A Vezet  nevel  feladatait, 
És a feladatok teljesítése után 
Az elvégzett munka örömének boldog élményét. 
 
Sétálva városunkban és országunk több településén 
Neked örökké melegség veszi majd körül a szíved táját, 
Hiszen igen sokhelyütt egy –egy  
Alkotásoddal, épülettel, gyárral találkozhatsz.  
Igen, alkottál mindig, amikor kollégáiddal a  
K műves csapattal a lehetetlent is meg tudtad oldani! 
Öröm volt Veled, ebben a csapatban dolgozni, ahol 
A zenekar tagjai jól tudták a szólamukat, és a  
Karnagy élvezettel, nagy tudással irányította a mű 
felépítését. 
Nekem 20 év életemb l, amit kollégaként éltem az  
Épít k családjában, Veled. 
Köszönöm, amit fiatalként, kezd  szervez ként a 
munkám  
Segítésében adtál, 
Megért  voltál akkor is, amikor a kollégan immel az 
ember  
Egyik legfontosabb dolgát intéztem, a bért. 
 
Az utolsó 5 év, amikor egy hajóban ültünk, és jóban, 
rosszban 
Küzdöttünk, az is mély, örök élmény életemben. 
MINDEZT KÖSZÖNÖM! 
Szívb l kívánjuk, kívánom a nyugdíjas évekre  
A JÓ EGÉSZSÉGET, CSALÁDODBAN SOK 
ÖRÖMÖT, 
A VILÁGBAN BÉKÉT. 
Kérünk, és kérlek, akik VELED EGYÜTT ÉLTÜNK, 
DOLGOZTUNK, 
BONTOTTUNK ÉS ÉPÍTETTÜNK, 
Tartsál meg EMLÉKEZETEDBEN  bennünket, 
E szép NAP EMLÉKÉVEL EGYÜTT! 
 
                                                                                   S.K. 

most els  hegedűs, a zenekar tagja 
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Ez történt 1982-ben 
 
A korabeli „Építők”-et átlapozva feltűnően sok 
tudósítás olvasható vállalatunk kulturális és ok-
tatási tevékenységéről. Érdekes összefoglaló jelent 
meg Rajnai László igazgató visszaemlékezéseként 
a Kossuth utcai Művelődési ház több mint 20 éves 
munkájáról. Janurik János, a Művelődési Bizottság 
tevékenységéről-, Zsolnai Zoltán a szakszerve-
zetben folyó oktatásról-, Nagy János pedig a 
szakmai továbbképzésekről tudósított rendszeresen. 
A programok általában a Művelődési házban, a 
munkásszállón és az Ady Endre utcai köz-
pontunkban lettek megtartva. Ilyenek voltak 
például az iskolapótló tanfolyamok, ahol közel 650 
fő kapott bizonyítványt. Rendszeresen szervezésre 
kerültek a nyelvtanfolyamok, immár a korszerű 
nyelvi labor segítségével. A kulturális műsorokon 
szereplő művészek mások mellett Szabó Gyula, 
Bencze Ilona, Maros Gábor, Gordon Zsuzsa és 
Hofi Géza fellépése teltházas érdeklődés mellett 
zajlottak. A külpolitikai fórumot Ilkei Csaba és 
Krassó László tartotta. Buzánszky Jenő élmény-
beszámolóját a 6:3-as film vetítése tette 
felejthetetlenné. Olvashattunk a kézimunkaszakkör 
és a fotószakkör eredményes munkájáról is. 
Dr. Gecse Gusztáv professzor „A Biblia világa” 
címmel-, míg. Szigeti Gyula építészmérnök 
„Stílusok az építőművészetben” címmel tartott 
előadássorozatot. Rendszeresen lehetővé tettük 
székesfehérvári festőművészek kiállítását, az M. 
Tóth Istvánnal fennálló sokrétű kapcsolaton kívül 
ebben az évben Sándorfalvi Sándor művei is 
láthatóak voltak a munkásszállón. 
Az előző évben fizikai dolgozóink több, mint 20 
tanfolyamon, 540 fővel vettek részt, különös 
jelentősége volt a minősített hegesztő- és a 
nehézgépkezelő képzésnek. A „Csináld magad” 
tanfolyamokat a Jáky József Szakközépiskolában 
tartották, ahol az otthoni barkácsolásban lehetett 
gyakorlatot szerezni. Ide tartozik az önképzési 
dolgozatok ügye is, az első félév eredménye 
alapján százan pénzjutalomban is részesültek. 
Újságunk könyvtáraink bővítéséről is beszámolt. 
Kereszty András: A hosszú villámháború (Izrael 
ötödik háborúja), Frederich Laurent: A fekete 
zenekar (A nácik újraéledése), Csingiz Ajmatov: A 
versenyló halála, Gergely Jenő: A pápaság 
története, Illyés Gyula: Válogatott művek. Úgy  
 

látom itt is a gondos mérlegelés és az éles előre-
látás jellemezte munkánkat. 
Személyzeti hírek: Ebben az évben Tóth Kálmán 
faipari főüzemvezetői-, Radetzky Jenő osztály-
vezetői-, Pálmai Gábor főépítésvezetői-, Szeitz 
Gyula és Horváth Miklós megbízott osztályveze-
tői-, Takáts József üzemvezetői-, Vajnai Endre és 
Palkovits István építésvezetői-, Tőke Józsefné 
raktározási üzemvezető kinevezést kapott. Az 
imént felsorolt munkatársaink szubjektív válogatás 
eredményeképpen kerültek megemlítésre. 
A jelentős számú kitüntetések és jutalmak oda-
ítélését az eddigieknek megfelelően is csak részben 
tudjuk felsorolni: 
Munka Érdemrend, arany fokozat: Bencsik József 
kőműves, Bikádi László vez.ig.h., Gáspár Lajos 
főépvez. 
Munka Érdemrend, ezüst fokozat: Kovács József 
darus 
Munka Érdemrend, bronz fokozat: Fekete József 
főmérnök 
Kiváló Munkáért: Horváth Péter épvez., Bögyös 
József művez., Virág Zsuzsa csopvez., Németh 
László KISZ-titkár, Farkas István burkoló, Kantner 
József művez., Kántor István épvez., Barna Gábor 
főüzemvez., Pápai Erika csopvez., Gál Sándor 
műszaki előadó 
Vezetői Nívódíj: Fekete I József vállalk. főmérnök, 
Szendrői Péter főüzvez., Csuti Lászlóné csopvez., 
Marton Ferenc épvez., Horváth Miklós megbízott 
ov. 
Újítási tevékenységért jutalmat kapott: Pletser 
Lajos, Apró János, Csizmadia László, Bognár 
József, Kurja István, Homoki Béla, Kovács Tibor. 
Pénz- és ajándék jutalmat kapott a kőműves 
főüzem fiatal csapata dunántúli „Ki, minek 
mestere” vetélkedőben elért első helyezéséért. 
A Vöröskereszt munkájában való részvételért 
jutalmat kapott: Szadai Béláné, Baucz László, 
Győrffy István, Dobrádi János, Ács József, Csipai 
János, Békési Gábor és Győri Ferenc 

 
Rövid hírek: 

 Szabó István gépkocsivezető egy 
millió kilométeres balesetmentes 
vezetésért kitüntetést és 
pénzjutalmat kapott. 

 Szabó Antalné és Rajnai László 
nyugdíjazása alkalmából hosszú 
cikkben méltatták érdemeiket. 
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 A gépíró versenyt Rádl Judit nyerte, 
jól szerepelt még Budai Ilona, 
Horváth Sándorné, Sasvári Istvánné 
és Právetz Józsefné. 

 A súlyemelők Gáti Jenő elnök 
hathatós segítségével beindították az 
amatőr testépítő mozgalmat. 

 Tájékoztatás történt a Vállalati 
Gazdasági Munkaközösségek 
alapításának lehetőségéről és a 
betartandó előírásokról. 

 Szalai Gyula kőműves brigádvezető 
és országgyűlési képviselővel 
beszélgetés zajlott a közösségi 
munka fontosságáról. 

 Kiss József a vállalat eredményes 
munkájának elismeréseként 
vezérigazgatói kinevezést kapott. 

 
Ebben az évben is jelentős számú külföldi dele-
gáció, illetve magas rangú vezető látogatott meg 
minket. Februárban Ábrahám Kálmán miniszter, 
májusban Szilágyi Lajos miniszterhelyettes, vala-
mint algériai- és kuvaiti küldöttség járt nálunk. 
Székesfehérvár volt a házigazdája a nemzetközi 
CLASP-fórumnak angol és portugál vendégekkel. 
Novemberben országos energia-racionalizálási 
kollokvium szervezését vállaltuk Dr. Szabó János 
államtitkár jelenlétében. Szeptemberben 18 fős 
nyugati újságíró delegáció érkezett, ide látogatott 
az ENSZ  Habitat Vision irodájának küldöttsége is, 
a szervezet kenyai vezetőjének részvételével. 

 
Újságunk fényképekkel is kiemelte egyes 
építkezéseink fontosságát. Sok fotó jelent meg a 
Lenin lakótelepről, az épülő CLASP iskolákról, de 
nem láttam sem fotót, sem általunk írt cikket a 
budapesti lakásépítéseinkről. Nyilván a szerkesz-
tőségnek is púp volt a hátán a dolog és Budapest túl 
messze lehetett, én mégis úgy gondolom, hogy nem 
szabad elismerés nélkül hagyni az ott végzett több 
éves áldozatos munkát. Az átadott lakások mi-
nősége lényegesen jobb volt az ott megszokottnál 
és felügyeleti szerveink elismeréssel szóltak a 
határidők betartásáról is. Az itt végzett munkánk 
eredményességét egy ’81-ben íródott levél - mely 
az egyik ’82-es számban jelent meg – mutatja meg 
legszebben. A levél befejező részét szó szerint 
idézem:  
 

„Kedves Igazgató Elvtárs!  
 
Engedje meg, hogy őszinte elismeréssel gratuláljak 
Önnek, és kérem fogadja el jókívánságaimat, 
vállalata valamennyi dolgozójának is további 
munkasikereket, jó egészséget, a magánéletükhöz 
pedig sok boldogságot kívánjon egy kétgyermekes 
édesanya, aki tíz évet várt a lakásra. 
Budapest, 1981.11.20.  

Sajti Józsefné,  
XVI.ker. Döbröce utca 53.” 

 
Úgy gondolom, abban az időben a budapesti 
lakásokért kevés ilyen köszönő levelet fogal-
maztak. 

Szendrői Péter 
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Látogatás a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Múzeumban 

 
Székesfehérvár Város Önkormányzata a 2013-as 
évet Szent István emlékévvé nyilvánította. A sok 
rendezvény közül kiemelkedő – ha nem a 
legfontosabb – a Székesfehérvári Egyházmegyei 
Múzeumban megrendezett „István, a szent király” 
című kiállítás volt, melynek megtekintésére  
2013-án közös látogatást szerveztünk. Nagyon 
lelkes és hozzáértő kalauzunk minden kiállítási 
teremben bemutatta az ott elhelyezett tárgyakat és 
sok érdekes történettel fűszerezte mondanivalóját. 
 
A folyosón, a termek bejárata fölött államalapító 
királyunk fiának, Imre hercegnek szóló intelmeiből 
kiválasztott idézetek kerültek elhelyezésre. 
A kiállítótermekben 250 műtárgy tematikus fel-
dolgozásban mutatta be István királyt, mint 
államférfit, mint államalapítót, ország szervezőt, az 
egyházi rendszer létrehozóját. 
 
Sok Szent István ereklye található a világban, me-
lyek eredetileg mind Magyarországról származnak, 
és melyek különböző okokból elkerültek az 
országból, ilyen többek között a bécsi 
Stephansdom ereklyéje. Történelmi jelentőségű, 
hogy 800 év után Magyarországon első alkalommal 
volt megtekinthető a kiállításon. 
 
A nagyteremben – szintén első alkalommal – volt 
együtt látható Szent István három legnagyobb 
ereklyetartó hermája, a kalocsai, a zágrábi és a 
székesfehérvári. Érdekességképpen megjegyez-
nénk, hogy a zágrábi ereklye 600 éve került el 
Magyarországról. 
 
A különleges műtárgy-együttesnek további jelen-
tőséget ad, hogy a világon ismert legnagyobb 
ereklyetartók közé tartoznak a mellszobor alakú 
ötvös remekek. 
Nagyon nagy élményben volt részünk, a kiállítás 
méltó emléket állított államalapító szent ki-
rályunknak, emellett múltunk egy darabja eleve-
nedett meg számunkra. 

 
Farkas László 

 
 
 

 

 

 
 

Ezzel a fotóval kívánunk minden tagunknak és 
nyugdíjasunknak, támogatónknak Boldog Új Évet. 

A mézeskalács házikót Horgos Jánosné tagunk 
készítette.                                                   Elnökség 
 

 

 

„A lélek oda áhítozik, 
ahonnan a földre szállt. 
Ott örök nyugalom vár reá, 
tekintete megnyugszik 
a tiszta és csillogó fényeken.” 
                          (Seneca) 

 

Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről 
tudunk): 

Tagok: 
Nagy Ottó  Székesfehérvár 
Ruzicska Györgyné Székesfehérvár 
Wollein István  Székesfehérvár 
 
Nyugdíjasok: 
Csóri János  Székesfehérvár 
Dénes Gyula  Székesfehérvár 
Gerhát Mária  Agárd 
Szolgai László  Kisláng 
Varga Antalné  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:      370 példányban 
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült  
Kapják:      Az egyesület tagjai,támogatók, szponzorok 


