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ARÉV Baráti Kör Egyesület Kiadványa
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Megjelenik alkalmanként

Kitüntetés
Szép hagyomány, hogy augusztus 20-án kerülnek átadásra a város által adományozott kitüntetések, mellyel
a Közgyűlés az élet különböz területén Székesfehérvárért sokat tett polgárok munkáját ismeri el.
Így volt ez az idei évben is, amikor az Ünnepi Közgyűlésen –többek között- Kiss József elnök úr PRO
CIVITATE kitüntetésben részesült.
Most Kiss József méltatását idézzük:
„Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlése a városért végzett kiemelkedő városépítői
tevékenysége elismeréseként PRO CIVITATE emlékérmet adományoz Kiss József úrnak.
Keveseknek adatik meg, hogy azt a várost építhesse,
ahol ősei éltek, ahol született, iskoláit végezte, ahol több
mint nyolc évtizedet leélt! –Nekem megadatott! - vallja
Kiss József a „Volt egyszer egy ARÉV” c. könyvében.
Az ARÉV nyugalmazott vezérigazgatója technikusként
kezdte pályafutását az ARÉV elődvállalatánál, majd 25
éven át vezette később a nagy építőipari céget. Nemcsak
egy nagyvállalat igazgatójaként tevékenykedett aktívan,
hanem nyugdíjas éveit is tevékenyen, jelentős közösségépítő munkát kifejtve éli. Az ARÉV Baráti Kör Egyesület
elnökeként együtt tartja az építőiparban egykor dolgozókat, sőt az Építők Napja hagyományainak újrateremtésével és évenkénti megrendezésével a szakmában ma
dolgozókat is közösséggé kovácsolja.
Kiss József társszerzőként jegyzi az ARÉV-ről kiadott
könyvet, ami Székesfehérvár közelmúltbeli történetének
és építésének is emléket állít. Az ő javaslatára alapították meg az „Építőipari Nívódíjat” elismerve a megyében minőségi munkát végző szakemberek tevékenységét.
A PRO CIVITATE kitüntetést a Közgyűlés a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara teljes egyetértésével
ítélte oda és adta át Kiss József úrnak.”
Gratulálunk mindannyiunk szeretett vezérigazgatójának,
elnök úrnak, Józsi Bácsinak.
Gratulálunk, és köszönjük az eddig értünk is végzett
munkáját.
Kívánjuk, hogy még nagyon sokáig aktívan, jó egészségben munkálkodjon Székesfehérvárért, közösségünkért az ARÉV Baráti Kör Egyesületért, az ÉPÍT KÉRT!

Díjátadás az Építők Napján

FEHÉRVÁRI LECSÓFŐZŐ
VÍGASSÁG
A város ez évben is megrendezi a „FEHÉRVÁRI
LECSÓFŐZŐ VIGASSÁG”-ot, ami szeptember
22-én (szombaton) lesz, az eddigi szokásos módon
és helyen. Egyesületünk is igényel f z helyet és
közösen f zünk lecsót, ahova várjuk tagjainkat.
F szervez : Farkas László és Virág Zsuzsa

TAGDÍJ
Felhívjuk tagságunk figyelmét, hogy nyilvántartásunk szerint még többen nem tettek eleget 2012 évi
tagdíjfizetési kötelezettségüknek.
Kérjük ennek miel bbi pótlását.
Felkérjük azokat a tagjainkat, akiknek erre lehet ségük van, segítsék egyesületünket oly módon, hogy
nem a minimális tagsági díjat fizetik be. A tagdíj
nagyságát azért határoztuk meg alacsonyan, hogy
anyagi nehézségek miatt senkinek ne kelljen fontolgatni a tagok sorába lépést. A felkérésünket megért knek el re is köszönet.
A Hírlevél mellékleteként csekket küldünk azoknak,
akik nyilvántartásunk szerint még nem fizették be az
idei tagdíjat.
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ÉPÍTŐK NAP 2012
2012. június 2-án a Vörösmarty Mihály Szakképző Iskola udvarán,
mint a méhkas, úgy nyüzsögtek az érkezők. Helyfoglalás, asztalok
és padok felállítása és mielőbb felkészülni a vendégek fogadására,
így indult számunkra ez évben az Építők Napja.

Majd ünnepélyes megnyitó, és a Fejér Megyei Építőipari
Nívódíj átadása következett.
Erről olvashatnak most Kámán Béla írásában.
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület elnökének, Kiss József úrnak
a javaslata alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata, 21/2006. (IX.18.) sz. rendeletével –
módosítva a kitüntetések rendje alaptörvényt – megalapította
az Építőipari nívódíjat. A nívódíj program kezelését átadta az
ARÉV Baráti Kör Egyesületnek, évenként anyagilag is
támogatva a működtetést.
A megalapítással az volt a cél, hogy mindazok az épületek,
alkotások, melyek 1950 után épültek, legalább öt éve
üzemelnek, építészeti megjelenésükkel, környezetformáló,
alakító hatásukkal, a kivitelezés minőségével, a választott
anyagok alkalmazásával, a karbantartottság színvonalával
kiérdemelték, kapják meg e megtisztelő címet.
Az Építőipari Nívódíj egy díszes oklevélből és az épületre
felhelyezett ízléses, feliratozott táblából áll.
Ez nem építészeti díj, nem kivitelezői díj, ezt az elismerést az
épület kapja, természetesen megörökítve az alkotó
közösséget.
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület, az Építéstudományi
Egyesület Székesfehérvári Szervezete, a Fejér Megyei
Építészek Kamarája, a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a Fejér Megyei Mérnöki Kamara,
ismert, elismert szakembereket delegált az Értékelő
Bizottságba. A bizottság feladata volt évente összeállítani a
felhívást, azt a média, valamint saját szakmai csatornáin
keresztül terjeszteni. A beérkezett jelöléseket értékelték,
díjazásra előterjesztették az önkormányzat illetékes
bizottságai felé. A bizottsági javaslatok közgyűlési
jóváhagyását követően szervezték meg a díjak átadását az
Építők Napján.
Az elmúlt öt év alatt tizenhárom épület, alkotás nyerte el a
megtisztelő díjat.
2007-ben a Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátó Szakképző
Iskola épülete, Gugásvölgy u. 5. sz. alatti lakóépület, a Budai úti
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Református Templom, a Régió Háza (korábban Technika Házának
nevezett ingatlan), az ALCOA-KÖFÉM KFT 600 méter hosszú
szélesszalag hengermű csarnoka,
2008-ban a Szent Donát-kápolna, a Táncház, az ARÉV
Sportcsarnok, az Evangélikus közösségi ház, a Kossuth u. 9-11. sz.
alatti társasház,
2009-ben a Kossuth udvari Órajáték,
2010-ben a Szabadművelődés Háza és a Tóparti Gimnázium és
Művészeti Szakközépiskola Fürdősor 3-5. épületegyüttese,
2011-ben, a COOPTIM Hegesztés technikai üzlet lett díjazott.

2011. év végén a hivatkozott rendelet érvényét veszítette.
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület, a Fejér Megyei Építészek
Kamarája, a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint a Fejér Megyei Mérnöki kamara 2012. március 9-én
megalapította a Fejér Megyei Építőipari Nívódíjat.
A nívódíj célját, szellemiségét megtartva, a változás csupán
annyi, hogy a műemlék épületek felújítási munkáit is lehet
díjazásra jelölni.
Az Alapítók által delegált 2-2 fő szakemberből, illetve a
megyei főépítészből álló zsűri feladata nem változott,
felelőssége nőtt. Az értékeléseket szigorúan szakmai
szempontok alapján végzi, mások által nem befolyásolhatóan.
Az idei évben kiküldött (minden Fejér megyei település
vezetője megkapta) felhívásra beérkezett jelölések értékelése
lezajlott.
Döntésünk szerint, 2012. év Fejér Megyei Építőipari
Nívódíjasai:
Evangélikus Templom épülete Dunaújváros, Wekerle Sándor
Szabadidő Központ Mór, valamint két létesítmény
Székesfehérváron, a Szent István tér 7. sz. alatti Társasház és
a Napsugár Lakópark.
Tapasztalataink szerint a nívódíj program szakmai körökben
méltán lett elismert. Példa van arra, hogy esélyes épület a
karbantartás hiánya miatt évről-évre kimaradt a díjazottak
közül, rendbe téve, ma már a díjazottak között szerepel.
Ezután a sütők, főzők elkezdték mutatványukat nem
kevesebb sikerrel, mint a színpadi szereplők.

Tomborné Pici számol be a színpadi programokról:
Több mint száz gyerek -kicsi és nagy- izgalommal készült a
már általuk is ismert Építők Napjára. Van, aki közülük
harmadszor is megmutathatta magát.
A délelőtti programban a Just Dance, a Táncol"KODO", a
Gorsium Művészeti Iskola táncosai, a pici Fit Kid-es
gyerekek, az ALBA-tánc Kft. táncosai más-más műfajban
igen színvonalas két órás műsorral szórakoztatták az
érdeklődőket. Ami új volt a kulturális műsorban az az, hogy
délután is volt látnivaló.
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A Zumba bemutató után a Vörösmarty Színház két
kiválósága Füredi Nikolett és Buch Tibor operett és sanzon
csokra aratott nagy tetszést. Az el adók megénekeltették a
néz ket, voltak, akik még táncra is perdültek.
A kultúrműsor az Unique Együttes műsorával zárult.
Az Országos Szárazépít versenyr l és a helyezésekr l Kiss
Lajos írása következik:
Az ÉVOSZ Szárazépít Tagozata ez évben is megrendezte a
Szárazépít szakmunkás versenyt.
A verseny megrendezésével a szárazépítési technológia
szélesebb körben történ megismertetését, valamint a
szárazépítési szakma elismertetésének növelését kívánja
el segíteni.
Hat szárazépít csapat mérte össze tudását. A versenyre
benevezett háromf s csapatoknak egyrészt egy teszt
kitöltésével az elméleti felkészültségükr l kellett számot
adniuk, másrészt egy gyakorlati feladatot, azaz a helyszínen
megadott rajz alapján egy gipszkarton falszerkezeti elemet a
megadott anyagmennyiség felhasználásával meghatározott
id alatt kellett elkészíteniük. A csapatok felkészültségét
bizonyította, hogy a megadott id n belül a legtöbb csapat
elkészült a feladattal, és a zsűri megítélése szerint magas
színvonalú munkát végeztek.
A verseny végeredménye:
I.
HAJAGOS-BAU 53 Kft Budapest
II.
Mesterképz
Szakképz
és Szolgáltató Kft
Székesfehérvár
III.
Vörösmarty
Mihály
Szakképz
Iskola
Székesfehérvár
IV.
MUÉP Kft. (Zsoldos Ferenc Szakiskola) Szentes
V.
Baustudium Kft
VI.
Ybl Miklós Szakképz Iskola Budapest

Újdonság volt az idei Épít k Napján az épít ipari
vállalkozások kiállítása és bemutatkozása.
Továbbá: „Ismered Európát?” címmel a Kamara Enterprise
Europe Network irodája által összeállított EU-s totókon,
kvízjátékokon mérhették össze tudásukat, ismereteiket kicsik
és nagyok egyaránt.
De nagy érdekl dést keltett a Civil Centrum által a helyszínen
bemutatott vak pingpongasztal és a társasjátékok.
A sportpályáról Takács József tudósít:
A színvonalas szakmai- és kultúr programok után az egész
területet beleng gasztronómiai felh k csábító illatában került
sor a kispályán lebonyolított sporteseményekre.
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Els ként a Videoton-Épít k nosztalgia mérk zése, majd az
érdekes és küzdelmes ARIS n i foci következett.
A Videoton – Épít k öregfiúk csapata nem ifjú korral, de
fiatalos lendülettel csaptak össze. (Tudjuk róluk, hogy k
rendszeresen edzenek.) A mérk zést kis el nnyel (1 ponttal) a
Videotonos fiúk nyerték. (Ennyi udvariasság kijárt az
Épít sök részér l, teszi hozzá Józsi élcel dve.)
Az ARIS n i foci mer ben ellentétes el jelű volt, korban
fiatal és szép hölgyek csapata lépett pályára. A két 6 f s
csapat Varga Laci vezetésével szép szerelésben és nagy
lendülettel játszotta le a mézk zést. Itt is csak kis
gólkülönbség, 3:2 lett a végeredmény.
Reméljük, jöv re megismétl dik ez az érdekes és színvonalas
sportesemény.
Köszönjük
a
résztvev knek,
hogy
hozzájárultak az Épít k Napja színesebbé tételéhez.
És, ha már a sportnál tartunk nem szabad megfeledkeznünk
az elmaradhatatlan TEKÉR L sem. Ennek az eseménynek a
megrendezésére hagyományosan pénteken került sor.
Madarászné Manyi híradása következik:
Az el z évekhez hasonlóan 4 f s csapatok neveztek. Az
egyéni, tekét kedvel k is csapatba lettek tömörítve. Bár nem a
helyezéseken volt a f hangsúly, de a vérre men hangulatot a
szurkolótábor nagyban befolyásolta.
A lányok most is gondoskodtak jóles falatokról, az el nem
maradható zsíros-kenyérr l, valamint a verseny hevében
elpárolgott folyadék pótlásáról.
A helyezettek kupát, oklevelet és ajándékokat kaptak.
Köszönjük Sulák – Szilasi bíró páros rendkívül határozott
bíráskodását, Bartha Lórántné Márti és háttércsapata ez évi
szervez tevékenységét is.
A kultúra, a sport után nézzünk körül tüzetesebben a
gasztronómiai területén.
Ízlésesen megterített asztalok fogadták az idelátogatókat.
Kedves kis vázákban vegyes csokrocskák. Délel tt többféle
házi gyümölcspálinka, zsíros kenyér és pogácsa volt a kínálat.
Meg is jegyezte valaki, hogy egyszer pogácsa versenyt is
lehetne rendezni. Nem tudom, hogy döntenénk el, hisz mind
nagyon finom volt és egyedi. Volt meleg, langyos, apró,
közepes és nagy, túrós, krumplis, köményes és magvas és az
utolsó darabig mind elfogyott.
A bográcsokban rotyogtak, a tárcsákon sisteregve sültek a
finomságok.
Két f szakácsunk Benke József és Osztotics László csinos kis
kötényben serénykedtek a tárcsák körül és folyamatosan
sütötték a finomabbnál finomabb húsokat, zöldségeket, mert
örömünkre mindig érkeztek vendégek.
Ügyes kezű konyhatündérek is voltak a fiúk mellett: Julcsi,
Marika, Ági, Zita, Ibolya és a Zsuzsik. Így aztán elkészült a
finom sült oldalas, fűszeres csirkemell, a gyros, a sült
krumpli, padlizsán, sárgarépa, sajt. Snidlinges, lilahagymás
krumpli saláta és tárkonyecetes friss saláta is kínálta magát.
Majd a jó- és sokféle bor, házi bodzaszörp és a fincsi sütik
következtek. Két kicsi lány segítségével sajtos almás falatok
is készültek. Szerintem senki nem maradt éhen.
Tulajdonképpen hónapokkal ezel tt kezd dött a készül dés,
hogy sikeres legyen ez a nap, a MI napunk. És megérte a soksok befektetett munkát, mert nagyon jó volt a hangulat, az id
éppen olyan volt, mint amilyent megrendeltünk.
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12 hely volt a fĘzĘk részére, és itt nem volt rivalizálás,
segítettük egymást, amiben kellett.
Több cégnél megtalálhatóak voltak a régi ARÉV-esek és ha
jól belegondolunk ez az ÉpítĘk Napja a nagy ARÉV-eshez
hasonló volt.
Sütöttünk, beszélgettünk, ettünk, ittunk jól éreztük magunkat
egymással.
Annyira jó volt, ahogy jöttek az ismerĘsök és hozták a
„hozzájárulásukat” az ünnep sikeréhez. Így például a sok féle
pogácsa, egy-egy üveg bor, pálinka, és a nagyon finom
paprika krém, melyet már a lecsó fesztiválon is kaptunk. És
szerintem ez is mutatja az összetartozást, hogy nem
kalapozunk, nem kérünk, de tudjuk és érezzük, hogy
házigazdák is és vendégek is vagyunk.
A legnagyobb élmény számomra egy igazi szívet melengetĘ
történet, melynek részese voltam. Javában folyt a készülĘdés
az ebédhez, mikor megjelent egy fiatalember, Krisztián,
kezében a „Volt egyszer egy ARÉV” c. könyvvel és próbálta
velünk megértetni, hogy szeretné dedikáltatni a könyvét.
Elkísértem Kiss Józsi bácsihoz, aki ezt nagy örömmel meg is
tette.
KésĘbb megtudtam, hogy Krisztián nagy rajongója az
ARÉV-nek, édesapja is az ARÉV dolgozója volt. És mikor
egy „ÉpítĘk Napja” feliratú sapkát és ARÉV-es trikót
ajándékoztunk
Krisztiánnak,
ė
a
legnagyobb
természetességgel váratlanul megölelt és kaptam tĘle két
puszit. Ekkor éreztem meg, hogy mennyire kis dolog kell
ahhoz, hogy örömet szerezzünk egy másik embernek.
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Wekerle Sándor Szabadidőközpont, Mór

Napsugár lakópark, Székesfehérvár

Találkozás régi ismerĘssel, baráttal és felelevenedik a már elfeledett
múlt. Ez most is megtörtént. Valaki, aki több évtizeddel ezelĘtt evett
az általam készített krumplispogácsából, most felismerte azt. Öröm
volt, mert emlékezett és emlékeztetett a fiatal éveinkre, mikor még a
hétvégeket családunkkal együtt Bodajkon töltöttük. Régi szép
idĘk!!!
Aztán vattacukor felhĘk képében is visszatért fiatalkorom emléke,
gondolom nem csak az én emlékem.
Többen kérdezték, hogyan segíthetnének a szervezésben, akár a
lecsó fĘzéskor, akár az építĘk napi fĘzéskor, most leírom itt: nem
kell más csak a szeretet, nem kell más csak eljönni, és aki adni
szeretne és van rá lehetĘsége, tud adni, úgy, hogy az adója 1%-át a
baráti kör számlájára utaltatja, úgy, hogy tagdíjként magasabb
összeget fizet, vagy hoz egy tál sütit egy – egy rendezvényre.
Nem az érték, hanem a szándék a fontos!
És aki eljön, remélem nem fog csalódni, mert szerintem ahol mi
építĘsök ott vagyunk, ott mindenki jól érzi magát.

V.Zs.

Evangélikus templom, Dunaújváros

Szent István tér 7., Székesfehérvár
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Arcok az ARÉV életéből
Munkatársaink
bemutatását
Hegedűs
Sándor
fűtésszerel vel és családjával folytatjuk több évtizedes
ismeretségünk és együttműködésünk okán is.
A fizikai munkával és a szerelőiparral közeli rokonunk, Révfy
László tanácsára a FÁÉV- nél ismerkedtem meg, kezdi
mesélni élettörténetét Sanyi barátunk, első munkahelyem az
akkor Schönherz Zoltán utcai- ma Gyümölcs utca- lakóház
építkezése volt. A lakásokat honvédségi megbízás alapján a
vendégalakulat részére készítettük, ezért a munka különös
figyelmet kapott a vezetőség részéről mind a minőség, mind a
határidő tekintetében. Jól emlékszem az itt dolgozó
munkásokra, én Hanyi István mellett tanultam a szakmát,
Husz Lászlóék végezték a villanyszerelést, Jaksa Pista bácsi
kezelte az építési forgódarut, ami fel tudott emelni egy kisebb
súlyú vasbetongerendát, vagy egy egész japáner betont. A
kőműves munkákat a technikumba járó Szendrői brigád
végezte, művezető Kaleszdorfer Józsi bácsi volt, aki példás
rendet és fegyelmet követelt a munkahelyen.
Itt visszaveszem a szót, Józsi bácsi itteni és kés bbi érdemeit
illend nek tartom külön is kiemelni:
igazi, és az én
rangsorom szerint a legjobb művezet je volt a vállalatnak,
folyamatosan magas szinten irányította a lakótelepi és kés bb
a KÖFÉM és a Kórház építkezés munkáit is.
Székesfehérváron – folytatódik Sanyi beszámolója- nem volt
módomban a vállalatunknál megszerezni a szükséges
képesítést,
ezért
egy
személyzeti
közreműködés
eredményeképpen Budapesten, a hajógyárban szereztem meg
csőszerelői bizonyítványomat. Székesfehérvárra 1962-ben
jöttem vissza, a vitorlás sport közvetítése által is, és a
Vörösmarty Színház építkezésére kerültem, ahol Szoboszlai
Gyula irányítása alatt a fűtésszerelő munkákat végeztük. A
szerelőipari részleget ebben az időben Riedelmayer István
vezette, a csőszerelők üzemvezetője Paulay Ernő volt,
véleményem szerint magas szakmai tudással. Érdekes és
emlékezetes esemény volt a november 7-i díszelőadás, ahol a
Csongor és Tünde került bemutatásra. A biztonságos
üzemeltetés
érdekében
felügyeletet
kellett
tartani,
villanyszerelés
és
csőszerelés
vonatkozásában
is.
Természetes, hogy ünnepi ruhában, egy hőmérővel a
zsebemben örömmel biztosítottam az előadás zavartalan
lebonyolítását. A napi ellenőrzéseket még egy rövid ideig
folytatni kellett, így eshetett meg, hogy a járókelők
észrevették, amint villanylámpával világítva valaki jár az
épületben, és értesítették a rendőrséget. A közelben lakó
Kravtsik Antal igazolta hivatalos mivoltomat, így a
kellemetlenséget elkerültem.
Az élettörténetet most ismét én szakítom meg. Fehérvári
építészek kezdeményezésére, tekintettel arra, hogy az épület
generál-tervezését helyi szakemberek készítették, vezet
tervez ként Spránitz Tibor és Klemens Antal a megnyitás 50.
évfordulója alkalmából megemlékezést terveznek. Ebben
minden bizonnyal helyet kap a kivitelezés rövid története is,
az ezzel kapcsolatos emlékeket megkezdjük összegyűjteni,
várjuk munkatársaink jelentkezését és támogatását.
A színpad padlóburkolatát Málits József igazgató vezetésével
az ácsok készítették, k a f nök döntése alapján jutalmukat
„folyó módon” kapták.
Következő munkahelyeim, folytatódik a beszámoló, a Dózsa
pálya - ma Ybl Miklós lakótelep- építkezése volt,
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főépítésvezető Gáspár Lajos, építésvezető Hufnágl Lóránd,
művezetők mások mellett Boór Ferenc, Lencsés Antal,
Minárovics József és Tátrai Károly voltak. A mi brigádunk
végezte később az első toronyház fűtésszerelő munkáit, innen
vidék következett,Lepsény és Balaton térsége, leginkább
Borbély Béla vezetésével. A Május 1. téren Zseli Miklósékkal
együtt végeztük a szerelési munkát. Szakmailag
legjelentősebbnek tartom a móri kazánház szerelését, ilyen
jellegű munkát azelőtt vállalatunk még nem végzett.
Dolgoztunk még természetesen szinte minden nagyobb
fehérvári munkahelyen is. Az utolsó időben ismét vidék,
elsősorban Budapest következett. A felsorolásban is látható,
hogy munkáink jelentős részét vidéken végeztük, az azzal
együtt járó korai kelés és késői hazaérkezés következményével
együtt.
Sándor felesége – Ilike – épít s családba született, édesapja
Kaposvári Ferenc vállalatunk alapító tagja az 50-es évek
elején a szerel ipari részleg igazgatója is volt, de évekig
művezet ként és oktatóként is dolgozott. Vállalati újságunk
1972 áprilisi száma halála alkalmából érdemei elismerése
mellett emlékezett meg munkásságáról. Az ifjú Ferenc, Ilike
testvére is szerel iparos lett, dolgozott Hegedűs Sanyi
brigádjában, a család közeli rokona volt Jámborházi József
művezet is. Ilike a munkában eltöltött éveinek többségében,
35 éven át az Állami Biztosítónál dolgozott.
A családnak két gyermeke van, Erika adminisztrációs
munkakörben dolgozik, az ifjú Sándor pedig öttusás múltja
miatt is, ahol válogatott kerettag is volt, lovakkal foglalkozik
Ausztriában.
Ezzel most visszakanyarodtunk a sporthoz. Itt is az a legjobb,
ha régi újságunkra hivatkozva idézzük a tényeket. „ A Kalóz
osztály Hegedűs-Varga kett se igen sok versenyt nyert, az
egyik legeredményesebb versenyz je az Épít knek Hegedűs
Sándor fűtésszerel , így társadalmi munkában nincs hiány
hegeszt ben, mert mindent elvégez. Csendes, halk szavú,
nagy reményekre jogosít.1965-ben
nyerte a Fert -tavi
bajnokságot valamint a Balatonon is el kel helyezést ért el.
Nevét országos szinten is számon tartják.”
Azt hiszem, az élettörténet így már majdnem teljes,
beszélgetésünk során sok olyanról is szó esett, amit most
helyhiány és más okok miatt sem lehet leírni. Sanyi a
munkatársairól és f nökeir l csak jót mondott, így
„értékeltük” ket - csak a végeredményt közlöm : a f nökök
között Baranyi József, a munkatársak körében pedig Koródi
István, aki kiváló ökölvívó is volt, lett az els .
A család Tóvárosi lakótelepen vállalati közreműködéssel
1971-ben megszerzett lakását 23.000.- Ft els befizetés és
hosszú ideig tartó alacsony törleszt részlet fizetése mellett
kapta meg. Érdemes megjegyezni, hogy abban az évben a
vállalati átlagkereset évi 27.000.- Ft volt, egy jó szerel ipari
szakmunkás ennél lényegesen többet keresett. Itt azonban
csak a téli hónapokban laknak, idejük nagy részét a városhoz
közeli hétvégi házban töltik, gazdálkodók lettek. Az itt
termelt sz l b l készült bor erre az évre is jól sikerült, ezt az
Épít k Napján is tapasztalhattuk.
Kívánom, hogy mostani életszemléletük, vidám hangulatuk
még nagyon sokáig megmaradjon, leljék örömüket
családjukban és kiskertjükben! Szívesen koccintunk
legközelebb is a Baráti Kör összejövetelein!
Szendrői Péter
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ESZTERGOMBAN JÁRTUNK
2012. június 29-én az ARÉV Baráti Kör Egyesület lelkes
kirándulói elindultunk Esztergom felé, ahol egy kellemes,
programokkal teli kirándulás elé néztünk.
Első programként a Suzuki gyárat látogattuk meg,ahol
megfelelő munkavédelmi felszerelésekkel láttak el
bennünket.

Így mentünk be -természetesen kísérőkkel- az összeszerelő
üzembe, ahol kellemes félhomály várt bennünket hiszen,mint
ahogy elmondták takarékossági okok miatt csak a
munkahelyek közvetlen környezetét világították meg. Jó
érzés volt látni azt a precíz munkát, amit a dolgozók
végeztek, na meg ugyanezt a munkát végezte a teljesen
automatizált technika is. A gyárban egy műszakban 1500
ember dolgozik, általában két műszakban. A gazdasági válság
itt is jelentkezik, mivel az autószalonok kevesebb autót
tudnak eladni, így a gyárnak is kevesebb autót kell gyártania.
Ezért időnként a második műszak kimarad. Még egy
érdekességet láttunk a gyártással kapcsolatban. A Suzuki
mellett megjelentek az Opelek, Wolksvagenek stb. is.
Kísérőnk kérdésünkre elmondta, hogy vállalnak bér
összeszerelést is. Ezért láthattunk a szalagon nem csak Suzuki
autókat. Ha szabad megjegyeznem, nekem az a munkahely
tetszett legjobban, ahol az autókba az automaták helyezték el
a motorokat. A termelékenységre jellemző, hogy egy műszak
alatt a gyár 800 gépjárművet szerel össze.
Összegzésül megállapítható volt a precizitás, a dolgozók
hozzáértése a szereldében, ahol az első munkafázistól az autó
kigördüléséig mintegy másfél óra telik el és 60
másodpercenként hagyja el a végszereldét egy-egy autó.

2012. szeptember

Következő programunk, melyet Harsányiné Irma helyi
idegenvezető segítségével intézett, az ószemináriumi épület
megtekintése, valamint egy mesterséges domb alatti átjáróban
lévő vendéglátóipari egység, Bormúzeum volt látható. Az
Ószeminárium épületének teljes felújítását az elmúlt években
fejezték be. Furcsa volt, hogy ebben a nagy épületben alig
találkoztunk emberekkel. Az idegenvezető elmondta, hogy itt
2010-ig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem egyik kara
működött,de ezt a kart is elköltöztették. Szép és igényes
módon felújított épület. Véleményem szerint jobb sorsra
érdemes. Talán valaki majd meglátja az épületben rejlő
lehetőségeket. Ebéd után egy másik idegenvezetővel, -már
előre jelzem nagyon értette dolgát- bemutatta nekünk a
főszékesegyházat, mely Magyarország legnagyobb egyházi
épülete. Világviszonylatban méreteit tekintve a 18. helyen áll.
A várdombon Szent István építtetett templomot, melyet az
1180-as tűzvész részben elpusztított. Az elpusztult
székesegyházat III. Béla és Jób érsek hozatta rendbe. 1543ban a törökök elfoglalták Esztergomot és a várat. A
székesegyházat részben dzsáminak, részben hadászati
anyagok tárolására használták. A vár visszafoglalásakor a
benne tárolt lőpor felrobbant, a bazilika megsemmisült. Az új
bazilikát -a mai formájában- 1822-ben kezdték építeni,
méretei impozánsak. 118 m hosszú és 49 m széles. Az
altemplomot is figyelembe véve 100 méter magas. A világ
legnagyobb egyvászonra festett képe az oltárkép. A
főszékesegyház orgonáját 1856-ban építették. Erre az
időpontra írta Liszt Ferenc a híres miséjét. Modernizálására
1924-ben került sor.

A II. Világháború után új, ma is működő orgona került
megépítésre. A harangtornyokban három harang lakik, a
nagyharang mely 5827 kg-os, 2,40 méter átmérővel, a
második harang 280 kg-os, 90 cm átmérővel, és a lélekharang
20 kg-os. Az idegenvezető bemutatta az oldalkápolnákat is.
Az egész létesítményre vonatkozóan ismét a régi
jelmondatom EZT LÁTNI KELL.
A
főszékesegyház
kincstára
magától
értetődően
Magyarország leggazdagabb egyházi kincstára, melyben az
ötvösművészet másrészt az egyházi ruhák és kellékek
remekei láthatóak. Külön felhívta a kísérőnk arra a két
kehelyre a figyelmet, melyet VI. János Pál pápa hozott
ajándékba Esztergomba és melyet szentmise keretében
használt is. Utolsó program szerint átmentünk a Mária
Valéria hídon Párkányba, ahol a nagy melegben is kellemes
hőmérsékletű, lehorgonyzott komphajón megcsodálhattuk az
esztergomi Bazilika látképét a Duna másik partjáról és
üdítővel, sörrel felfrissíthettük magunkat. A társaság jó
hangulatban tért haza Székesfehérvárra. Farkas László
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Ez történt 1976-ban
Az újságunk januári száma ismerteti a vállalatunk
szervezetében végrehajtott változásokat. EbbĘl adunk
részleteket mi is. A könnyĦszerkezetes rendszergazdai szerep
jó lebonyolítása érdekében a Fejlesztési Osztályra került
Kámán Béla, Asztalos István és Tatár DezsĘ. Központi
koordinátorok lettek HegedĦs István és Pletser Lajos, aki az
év januárjában került vállalatunkhoz. ÉpítésvezetĘi
kinevezést kapott Karé Béla, Tóth Kálmán és Varga János.
Kovács Tibor, SzĘke JenĘ és Feczkó István üzemvezetĘ lett.
A szerelĘiparon belül Kocsis György és Barna Gábor
üzemvezetĘ helyet cserélt. Fekete II. József a Szervezési
Osztály vezetĘjének lett kinevezve.
Újságunk
folyamatosan
nagy
teret
szentelt
a
könnyĦszerkezetes program bemutatásának és az azzal
kapcsolatos események ismertetésének.
Az év elején országos könnyĦszerkezetes vetélkedĘ
házigazdái voltunk. A versenyre minden résztvevĘ csapat
elhozta a saját vállalatuk által kivitelezendĘ épület makettjét,
és gyakorlati erĘfelmérésre is sor került. A kétnapos verseny
befejezéseként dr. Szabó János államtitkár elismerĘ szavak
kíséretében adta át a díjakat, a mi csapatunk Bokros Zoltán,
Druhapolcsik László, Fülöp Sándor és Jelena István
összetételben a második lett, külföldi utazásra jogosító
utalványt kaptak színvonalas munkájukért.
A vállalatvezetĘség az év közben pályázatot hirdetett a
CLASP rendszer vállalaton belüli szervezeti kialakítására, a
díjazásra 60.000.- Ft állt rendelkezésre. Az elsĘ és harmadik
díjat, összesen 23.000.- Ft-ot Stipkovits Gerhard, Kámán
Béla, Szigeti Gyula, Asztalos István és Szikora Kálmánné
nyerte, második lett LĘrinszky György és Óvári Árpád
12.000.- Ft jutalmat kiérdemelve.
Rendszeres beszámolót lehetett olvasni egy-egy termelési
egység eredményeirĘl és gondjairól, ebbĘl is bemutatunk
néhányat. A mélyépítĘknél a kubikus utánpótlás hiánya és
annak gépesítéssel való ellensúlyozása volt a legfontosabb. A
Martos Flóra brigád – Bérosztály – beszámolójából örömmel
olvastam Harsányi Lászlóné közlését, miszerint a brigád
átlagéletkora 28 év volt, így ifjúságinak számítottak.(A
köztünk lévĘk még ma is annak számítanak.) A természetjáró
szakosztály munkájáról Wollein Ferenc számolt be.

Rövid hírek:
 Egy mai szemmel érdekes hír: „Az újság mellékleteként
közreadott Kollektív SzerzĘdés terjedelme miatt
túlléptük
a
betervezett
és
engedélyezett
papírmennyiséget, ezért a következĘ számunk
csökkentett oldalszámmal fog megjelenni.”
 Közel háromszázan 90 liter vért adtunk.
 Az SZMT munkavédelmi felügyelĘje megállapította,
hogy a Vöröshadsereg úti építkezésen mindent rendben
talált és a munkahelyen példás rend volt. Ferenczi István
mĦvezetĘt ezért a vállalatvezetĘség 500 Ft jutalomban
részesítette.
 Stipkovits Gerhard beszámolt Szovjet-Örményországban
tett tanulmányútjáról, összehasonlította a korábban
Bulgáriában szerzett tapasztalatokkal a Lift-Slab
technológiát illetĘen.
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 A sportegyesület ismét vezetĘséget választott, elnök Sellei
Andor, helyettesek Bata László és Litvik József.
 Rajnai László a szocialista brigádklub rendezvényeinek
elsĘéves tapasztalatait ismertette.
 Négy dolgozónk: Odor László, Málics István, Kotsis
András és Tóth Ferenc a szibériai Uszty-Iliminszkbe
indult segíteni egy KGST szervezésben készülĘ ipari
komplexum felépítését.
 Igaz Endre, fejlesztési osztályunk vezetĘje a VÁÉV
igazgatója lett.
Az év során ismét sok kitüntetést érdemeltek ki
munkatársaink. Kaleszdorfer József mĦvezetĘ a Munka
Érdemrend arany fokozat kitüntetést kapta. Az MN Kiváló
Brigádja címet az Alba Regia Brigád nyerte. EbbĘl az
alkalomból mások mellett egyéni kitüntetést kapott Molnár
János, Fekete István, Unyi József, Rittervald András. Egyéb
kitüntetésben részesült Kazai Viktor, Radetzky Ödön,
Bozsoki József, László József, Retkes László, Mocsár Árpád,
Kiss Lajos és Süveges Ferencné. Vállalati Kiváló Dolgozó
Kitüntetést kapott ezen túl még 129 munkatársunk és 2147
dolgozónak adták át a Szocialista Brigád címmel járó
különbözĘ fokozatú kitüntetést.
Az újság év végi száma Sellei Bandi kollégánk humoros
írását közli (nevét azért említem mindjárt az írás elején,
nehogy plágium gyanújába keveredjek), amibĘl idéznék egykét részletet:
SzellĘssy Ronda kérdései és az adott válaszok a következĘk:
PÉNZÜGYI OSZTÁLY: Hogy ityeg a fityek?
Bográcsné: Nálunk sehogy, mert csak nĘk dolgoznak az osztályon!
TERVOSZTÁLY: Mik a terveik jövĘre?
Bélszínné: Azt csak a magasságos kiss atyaúristen dönti el!
SZÁMVITELI OSZTÁLY: Milyen érzés, hogy egy férfi alatt csupa
nĘ van?
Richtig Tibor: Tiszta élvezet!
FEJLESZTÉSI OSZTÁLY: Klassz-e a CLASP?
Kámzsa B.: Mikor Angliában voltam két hónapig, az nagyon klassz
volt.
ELėKÉSZÍTė OSZTÁLY: Mit jelent a Véka?
Fekecs J.: Vékony és Keszeg Alak.
SZERVEZÉSI OSZTÁLY: Mit szeretnek legjobban szervezni?
Fektet J.: Kirándulást!
IGAZGATÁSI OSZTÁLY: Mit igazgatnak a legszívesebben?
Csizmarek I.: Harisnyanadrágot!
KOORDINÁTOROK: Milyen egy igazi jó épület-átadás?
Gasparev L.: Amelyik felülrĘl megy lefelé, és a pincében végzĘdik!
Plecsni L.: Amelyikben én lennék a beruházó!
BETONTECHNOLÓGIAI
FėÜZEM:
Milyen
szerkezetet
vállalnának betonozni legszívesebben?
Nagyon Nagy M: A kínai nagyfalat.
KėMĥVES FėÜZEM: Van-e kedvenc madaruk?
Szende P.: csak volna: a daru!
IPARI FėÜZEM: Hogy szól az új fĘüzemi közmondás?
Mohos Gy.: Gipsz a lelke mindennek!
A vállalatvezetés méltányosabb elbánás alapján fogalmazhatta meg
kívánságait. A „belsĘ hármas” következĘt kérte:
SL jobbösszekötĘ: korszerĦ felszerelést világszínvonalon!
BL balösszekötĘ: amatĘr szerzĘdéseket profi módon teljesítve!
KJ középcsatár: 3000 játékost, akik nem csak a meccset nézik,
hanem hajtanak is!

A kívánságok beteljesülése a következĘ évek eredményeinél
értékelhetĘ lesz!
Szendrői Péter
(A cikk elkészülte után kaptuk a hírt, hogy Sellei Andor
elhunyt.)
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Alcsút-Felcsút -Etyek kirándulás
Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy az AlcsútFelcsút-Etyek kirándulás szeptember 20-án
csütörtökön lesz.
Találkozás 7.15 órakor a Fejér Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Hosszúsétatér 4.
parkolójában
Indulás 7.30 órakor
Program:
Először Felcsútra megyünk autóbusszal, ahol
megtekintjük a Puskás Ferenc Labdarúgó
Akadémia épületeit.
Idegenvezetővel sétát teszünk az Alcsúti
Arborétumban. (belépő 350.-Ft)
Ez után ebéd következik a Sport Hotelben (1500.Ft/fő)
A délutáni program 14.00 órától az etyeki Korda
Filmpark megtekintése.
(A belépő 70 év felett ingyenes, nyugdíjasoknak
1900.-Ft, felnőtteknek 2500.-Ft)
Egyéb költség: autóbusz 1300.-Ft
Hazaérkezés este 7-8 óra tájban.
Mivel két autóbusszal megyünk még lehetőség van
jelentkezésre. 30-749-8870 Tombornénál
Kérjük a részvételi díjat a kirándulás előtt
mindenki fizesse be. (Hétfőnként ügyeleti időben
Jancsár u. 11. 17-19 óra között.)

Elment egy lélek ma ismét a Földről,
kit szívünk többé el sosem feled
Csendesen figyelsz ránk már odaföntről...
legyen helyettünk: Isten Veled!
(Szabó Balázs)

Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről
tudunk):
Tagok:
Retkes László
Sellei Andor
Vihart István
Nyugdíjasok:
DĘry László
Eisenberger Antal
Orsós Géza
Bogár Pál (az ÉPÍTėK kosárlabda csapat
kapitánya)

Emléküket megĘrizzük.

Hírek :
 Kiss József 2012. augusztus 20-án Pro
Civitate díjban részesült.
 Az Építők Napján Kiss József és Kámán
Béla kapott elismerést.
 Róka Gyula „Európa Polgára” Díjat kapott.
 Kámán Béla vezetésével a Szenior Kukták
csapata Gárdonyban a Borkertben tartott
főzőversenyen elnyerte a „Forgács Gábor
kedvence” díjat.
 Miller Sándorné (Ivicz Marika) foltvarró,
gyönyörű munkái vannak, nemcsak itthon
külföldön is kiállítja műveit Számos
díjazott munkája van.
 Köpf Jenő szakmai elismerést kapott a
faipari cégek, fával dolgozó mesterek
művészi alkotásaiból -a Garzon Baráti Kör
által- rendezett kiállításon.
A HÍRLEVÉL A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM KERETÉBEN PÁLYÁZOTT ÉS
ELNYERT ÖSSZEG SEGÍTSÉGÉVEL KÉSZÜLT.

Előzetes tájékoztató:
Tájékoztatjuk tagjainkat, nyugdíjasainkat, hogy a
hagyományokhoz hűen ebben az évben is
megrendezzük a NYUGDÍJAS TALÁLKOZÓT.
A helyszín a szokott helyen, időpontja 2012.
november 17-én 11.00 óra.

Kiadja:

az ARÉV Baráti Kör Egyesület
Székesfehérvár, Jancsár u.11. Tel: 30-749-8870
Adószáma: 18495717-1-07
Felelős szerkesztő: Galambos Ottó
Készült: 360 példányban
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült
Kapják: Az egyesület tagjai, támogatók, szponzorok

