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„Arcok” most kicsit másként 
 

A januárban megjelenő újságunk így kezdődik: X.évf. 
első (45) szám, ami azt jelenti, ifikorba léptünk, 
megkezdtük egyesületünk 10. évét. Munkánk- és 
hiszem, hogy eredményeink összefoglalására és 
értékelésére majd az év végén kerül sor, de addig is jó 
ismételgetni: X. évf. első szám. 
A visszaemlékezésekben is megállunk egy kicsit és 
számot adunk arról ,hogy kik voltak azok, akik átlagon 
felüli termelő munkájukkal jelentősen hozzájárultak 
vállalatunk eredményeihez. A jutalmazottak ismer-
tetésében három kategóriát állítottunk fel: kormány-
szintű-, miniszteri- és egyéb kitüntetettek. A harmadik 
csoportba tartoznak a balesetmentes közlekedésért-, az 
újító mozgalomban elért eredményekért- és a Haza 
Szolgálatáért adományozott kitüntetések. Ilyeneket 
azok a munkatársaink kaptak, akik a honvédségi 
munkák építésében-, a nálunk dolgozó katonák 
foglalkoztatásában-, vagy a polgári védelemben végez-
tek jutalmazásra érdemes tevékenységet. Az ’egyéb’ 
kategória szűkítése elsősorban helyhiány miatt nem 
tartalmaz más kitüntetési formákat, ugyanis akkoriban 
minden minisztérium, és számos más társadalmi 
szervezet is adhatott kitüntetést. Az Elnöki Tanács 
például 36 féle érdemrendet szerepeltetett a nyil-
vántartásában. Hiányzik ezentúl a vállalati kiváló 
dolgozók bemutatása, az évi 120-150 ilyen kitüntetett 
felsorolása vállalatunk 50 éve alatt sok ezer jutalmazott 
nevének feltüntetését indokolta volna. 
Mostani számunkban történetünk első 25 évének 
(1949-1974) ilyen témájú adatait ismertetjük: 
 
 
Kormányszintű kitüntetések 
 
Magyar Népköztársaság Érdemérem 
 
1951 
Antal András művez.  Ezüst fokozat 
1953 
Gáspár Lajos főépvez.  Ezüst fokozat 
Stuber János főművez. Bronz fokozat 
Gelencsér István brigvez.  Bronz fokozat 
1961 
Balogh István  brigvez.   Ezüst fokozat 
1964 
Kiss József ig.  Ezüst fokozat 
 

Magyar Népköztársaság Munkaérdemrend: 
 

1967 
Dr. Filkey Lajos szerv.o.v. Bronz fokozat 
Kaleszdorfer József művez. Bronz fokozat 
1968 
Hajdú Sándor szaksz. Titk. Ezüst fokozat 
Pozsár Sándor gazd. ig.  Bronz fokozat 
Poór Károly  művez.  Bronz fokozat 
1969 
Kiss József ig.  Ezüst fokozat 
Király István épvez.  Bronz fokozat 
1970 
Balogh István  brigvez.  Ezüst fokozat 
Fuják Ferenc  o.v.  Ezüst fokozat 
 

Szendrői Péter főüzvez.  Ezüst fokozat 
1971 
Somogyi László igh.  Ezüst fokozat 
Igaz Endre o.v.  Bronz fokozat 
Bencsik István  művez.  Bronz fokozat 
Haár Miklós o.v.  Bronz fokozat 
Simon István  ü.v.  Bronz fokozat 
1972 
Balogh István  brigvez.  Arany fokozat 
Bikádi László főo.v.  Ezüst fokozat 
Pintér Imre  kőműves Bronz fokozat 
1973 
Kiss József ig.  Ezüst fokozat 
Emperger János lakatos  Ezüst fokozat 
1974 
Pozsár Sándor gazd.ig.  Ezüst fokozat 
Baricza János kőműves Ezüst fokozat 
Bencsik József brigvez.  Bronz fokozat 
 

Miniszteri szintű kitüntetések 
 
Építőipar Kiváló Dolgozója 
 
1953 
Szántó István műv. 
1957 
Gáspár Lajos főépvez., Kovács Károly épvez., Róka István 
techn.  
1958 
Kaleszdorfer József művez., Keszte Lajos művez. 
1960 
Haár Miklós o.v., Rendek Géza o.v. 
1961 
Juni Sándor norm.ell., Dr. Rusz György o.v., Schubert 
Gusztávné adm. 
1964 
Gugolya János brigvez., Kaleszdorfer József művez.,  
1965 
Haár Miklós o.v., Kiss József ig. 
1967 
Húsvéti János művez. 
1968 
Babolcsai Lajos művez., Birkás József kőműves, Emperger 
János lakatos, Hufnágel Lóránt o.v., Nagy Zoltán főépvez., 
Richter Tibor o.v., Szíj Lajos kőműves, Szakonyi József 
betonozó, Haár Miklós o.v. 
1969 
Kiss József ig., P. Nagy István kitűző, Somogyi László 
műsz.ig., Szalai Alajos o.v., Szilasi József művez. 
1970 
Dr. Apai Pál jogt., Andráskay István tanácsadó, Bikádi László 
főo.v., Bencsik István művez., Baricza János brigvez., Farkas 
László főépvez., Gubicza János művez., Kiss József ig. 
1971 
Fehérvári István művez., Kovács Mihály brigvez., Csizmadia 
István ács, Plihál László gk.vez., Oláh Lajos kőműves, 
Kálmán Józsefné bérelsz., Hortobágyi Ferencné titkárnő, 
Schmidt János csopvez., Anda Mária bet.munk., Kistormási 
József o.v., Almási Imre o.v., Wollein István vill.szer., 
Tamásfalvi József főüzvez., Bordács József kőműves, Szabó 
Lajos kubikus, Kőrös László gépkez., Lencsés Antal művez., 
Sellei Andor főüzvez., Boór Ferenc művez. 
1972 
Szabó Ferenc lakatos, Csöngedi István o.v., Kocsis György 
épvez., Kránitz Ferenc oktató, Adamovics László előregy., 
Klambauer János kőműves, Szegletes Zsigmond festő, 
Szántó István üzvez., Bozsoki József kőműves, Cs. Horváth 
József asztalos 
1973 
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Közös találkozó 
 

 
 
A Baráti Kör egyesület vezetősége 2012 november 17-re 
közös találkozóra hívta az egyesület tagjait és a vállalat 
nyugdíjasait. 
A helyszín a szokásos volt a VIDEOTON éterem. A rendezők 
180 főt vártak és nagy örömükre egy 20 fős asztal utólagos 
beállításával kb. 200 fő jelent meg. 
 
A találkozót színesítette a BOCS Alapítvány kiállítása, amely 
a világból néhány idős ember képét és gondolatait mutatta be. 
A kiállítás felhívta a figyelmet arra, hogy az idős emberek 
tapasztalatára, bölcsességére mindig lehet és kell számítani. 
Az arcok között örömmel fedeztük fel egykori fejlesztő 
kollégánkat Kígyóssy Lászlót is.  
A rendezvény Kiss József Elnök Úr éves értékelésével indult, 
majd szólt a jelenlévőkhöz Horváth Miklósné a városi 
önkormányzat képviselője is.  
 
A BOCS alapítvány vezetője, Simonyi Gyula ismertette  a 
kiállítás célját és tartalmát. Ő is egykor ARÉV-es volt a 
nyolcvanas években a szervezési osztály rendszerszervezője 
és programozója.  
A találkozón folyamatosan  vetítésre került a Fertő Imre-
Bakró Nagy György- Szendrői Péter által készített „Arcok” 
című  DVD. Csoportokba verődve örömmel fedezték fel 
magukat  és ismerőseiket a résztvevők. Egy-egy arc láttán 
azonnal anekdotákat hallottunk, régi emlékek elevenedtek fel. 
 
A találkozó a szokásos finom ebéddel folytatódott és közben, 
ill. késő délutánba nyúlóan baráti beszélgetéssel zárult. Öröm 
 

 

volt látni az örökifjú nyugdíjas kollégákat és néhány  új arcot  
is. Az esemény bizonyította, hogy a múlthoz való kötődés 
nem lazult, bízunk abban, hogy jövőre, veletek, ugyanitt 
találkozhatunk. 
A résztvevőkről a hangulatról a mellékelt képek tanúskodnak. 

Galambos Ottó 
 

 
 
Rövid hírek: 
November 7-én a székesfehérvári Vörösmarty Színházban a 
színház háború utáni újjáépítésének 50. évfordulójára 
rendezett építészeti kiállításon, és a hajdani Csongor és Tünde 
díszelőadás címszereplőivel, Törőcsik Marival és Bitskey 
Tiborral folytatott pódiumbeszélgetésen vehettünk részt. 
Nagy élmény volt. 
Napjainkban két volt ARÉV-es Építős kosaras lánnyal is 
készítettek riportot a Fejér megyei Hírlapban. Jó tudni, hogy 
nem felejtik el őket. Hogy kik ők? Hegyi Zsizsi, azaz Hegyi 
Lászlóné Sz.: Török Erzsébet és Major Maca, azaz 
Kaleszdorfer Jánosné sz.: Major Magdolna 
Madacsay Miklós által dirigált NB I-es női kosárlabda 
csapatának meghatározó játékosa volt Hegyi Zsizsi. Zsizsi 
jelenleg masszőrként dolgozik és másodállásban nyugdíjas, 
így van ideje kijárni a fiúk mérkőzésére is. Imádja a sportot, 
ezt tőle tudom. 
Major Maca is kiváló játékos volt. Ő még aktív dolgozó, de a 
kosarazást már abbahagyta, mint mondotta vagy jól akar 
csinálni valamit, vagy sehogy. Ő is, - Zsizsihez hasonlóan - 
nagyon szereti a sportot, főleg a tv-ben követi a kosárlabdát. 
A Lili bárónő című operett ingyenes főpróbáján vehettünk 
részt december 12-én. Örülnénk, ha máskor is lehetőséget 
kapnánk. 
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Róka Gyula Európai Polgári Díjat kapott 
 
Szerettem volna személyesen elbeszélgetni vele, de erre több 
ok miatt nem kerülhetett sor. 
Így a híradásokra, a volt kollégák elbeszéléseire és személyes 
ismereteimre hagyatkozva tájékoztatom az olvasókat. 
Róka Gyula 1961-ben született. Pályakezdő szakmunkásként 
1978-tól több mint egy évtizeden át dolgozott az ARÉV-nél. 
Egyszerű kétkezi fizikai munkásként kezdte pályáját a "Fityil 
Művek"-nél (ezt tőle idéztem). 
1979-80-as években az ARÉV már egy jó hírű vállalat volt, 
az emberi kérdések, a művelődés tekintetében is magas 
színvonalon tevékenykedett, de Gyula itt is megtalálta azokat 
a pontokat, melyeket jobbá lehet tenni. Volt lehetősége jó 
szervező, és vezetőkészségét felhasználva a Kossuth utcai 
Művelődési Házban a fiataloknak megteremteni egy jól 
működő Ifjúsági Klubot, mely Pince Klub néven vált ismertté 
városszerte. Aztán elhagyta az ARÉV-et, lehet, kissé viharos 
volt távozása. 
Majd jött Róka Gyula télen-nyáron kerékpáron. Bárhol járok, 
vele csak így találkozom. 
Médiában itt-ott lehetett hallani, olvasni róla, de nem voltunk 
napi kapcsolatban, mégis bármikor találkoztunk tudtunk 
oldottan beszélgetni, én ezt az ARÉV javára írom. Még egy 
személyes emlék: mikor megszűnt az ARÉV-es munka-
viszonyom -és nem tartoztam a fiatal korosztályba, de még 
nyugdíjba sem mehettem- véletlenül összetalálkoztunk. Pár 
szó után, mindjárt volt segítő ötlete, hívott menjek el a 
munkanélkülieket felkészítő előadássorozatukra, mely éppen 
akkor indult. Ez arról szólt, hogyan kell újfajta önéletrajzot 
készíteni, hogyan kell divatosan szólva "eladni magunkat", 
hogyan kell állásinterjún megjelenni. 
Szóval segített rajtam, és sok máson is, kérés nélkül! Talán 
mondhatom, ez az alapfilozófiája. 
Az utóbbi időben kitüntetéseivel irányult rá a figyelmem. 
2012. szeptember 8-i híradásból tudom, hogy két fehérvári 
civil, egyikük Róka Gyula kapta meg a Herczog Edit 
csákvári európai parlamenti képviselő által márciusban, az 
unió 55. születésnapjára alapított új elismerését, az 
Aranyember-díjat. 
2012. október 27-i hír: A Hiemer-ház bálterme olyan jeles 
esemény kapcsán telt meg vendégekkel, melyre ez idáig még 
nem volt példa Székesfehérváron. Idén Magyarországon két 
személynek ítélték oda az Európai Polgári Díjat, egyikük 
Róka Gyula, aki ünnepélyes keretek között vehette át a díjat 
Herczog Edit európai parlamenti képviselőtől.  
Az Európai Parlament által 2008-ban alapított Európai 
Polgári Díjat olyan kivételes teljesítményt nyújtó sze-
mélyeknek ítélik oda, akik hozzájárultak a közös megértés, a 
polgárok és a tagállamok között szorosabb integráció 
előmozdításához, vagy az unió értékeinek képviseletére 
hivatott programokat alakítanak ki. Idén Európa szerte 37 
jelöltnek ítélték oda a díjat. Az elismertek között van Székely 
János esztergomi segédpüspök és Róka Gyula, Székes-
fehérvár szeretett és megbecsült polgára, aki kimagaslóan 
sokat tett az esélyegyenlőségért, kilenc évig tevékenykedett 
az Esélyek Háza munkatársaként, jelenleg pedig a 
Székesfehérvári Kistérségi Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont családsegítőjeként dolgozik. 
A kitüntetés jelentőségét mutatja, hogy az unió mintegy 500 
millió lakosából az idei díjazottakkal együtt eddig 107-en 
részesültek elismerésben. Az ünnepségen többen méltatták 

Székesfehérvár díjazottját, elismerően szóltak személyisé-
géről, tevékenységéről, munkájáról. 
Lővei Andrea, az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának 
megbízott vezetője elmondta:  
"Ma Európában és a világon olyan kérdésekkel és ki-
hívásokkal állunk szemben, melyek nem ismernek határokat, 
így az ezekre adott válaszok és megoldások is csak közös 
gondolkodás, a közösségért végzett munka, elkötelezettség és 
együttműködés eredményeként születhetnek meg. Róka 
Gyula esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenysége okán 
méltán érdemelte ki az Európai Parlament magas szintű 
elismerését." 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
polgármestere nevében Mészáros Attila önkormányzati 
képviselő, tanácsnok méltatta a díjazottat. 
"Róka Gyula munkájának köszönhetően sok új közösség jött 
létre és a már meglévők erősödtek a városban. A civil 
szervezetek támogatásával a társadalmi kapcsolatok 
szorosabbá válnak és ez elengedhetetlen a lokálpatrióta 
szemlélet kialakításához. Gyula a Fehérvár-tudatot erősíti 
akkor, amikor kis közösségeknek szervez programot, de 
akkor is, amikor azon dolgozik a város általános iskolásaival 
és óvodásaival, hogy minden évben megjelenhessen az a 
naptár, amely nemcsak Magyarországon, de az Európai 
Unióban is büszkén hirdeti a fehérvári gyermekek ügyességét 
és a város szebbnél szebb részeit." 
A méltatók sorában szerepelt továbbá Dr. Hári Ferencné 
Ildikó, az egykori Ybl Miklós Általános Iskola pedagógusa, a 
díjazott volt osztályfőnöke, Kiss József, az ARÉV Baráti Kör 
Egyesület elnöke, az Alba Regia Építőipari Vállalat 
nyugalmazott vezérigazgatója, továbbá Márton Zoltán, a 
Fejér Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda - Esélyek 
Háza volt igazgatója. A díjat Herczog Edit Európai 
Parlamenti képviselő nyújtotta át a következő szavak 
kíséretében: 
"Idén két jeles évfordulót ünnepelünk: húsz éve annak, hogy 
megnyílt az unió belső piaca és megindult az áruk szabad 
mozgása, illetve öt éve nyíltak meg a schengeni határok az új 
tagállamok számára. A régi korlátok helyett újak épültek 
különböző társadalmi csoportok között Európa-szerte. Gyula 
az az ember, aki ezen határokon átlép és hidat képez. Ha 
határok nélküli Európát szeretnénk, akkor becsülnünk, 
követnünk kell őt!" 
November 7-8-án Brüsszelben találkoztak az Európai Polgári 
Díj idei évi díjazottjai, ahol kétnapos látogatásuk során 
Martin Schulz, az Európai Parlament elnöke is fogadta őket. 
Emellett részt vehettek az Európai Parlament kiállításának 
megnyitóján is, mely a 2012-es év győzteseit mutatja be. 
Kiss József elnök úr mondta Gyuláról: 
"Örömmel tölt el az életszemlélete, segíteni akarása, emberek 
tisztelete, meggyőzés: gyertek, csináljuk együtt. Kitartása 
nem csak fellángolás, eljut a megvalósításig. Örülök, hogy 
európai szinten is ismertté vált neve annak a fiatalembernek, 
aki ifjú korában az ARÉV-nél edződött. 
Jó szervező, mindig megtalálta, megtalálja, hol segíthet, 
munkájával, vezetőkészségével vívta ki magának azt, amit 
elért. Munka mellett szerzett szociális munkás diplomát. 
2003-ban, az ARÉV Baráti Kör megalakulásában Gyula sokat 
segített nemcsak szavakkal, de ténylegesen is. A Baráti Kör 
Egyesület tagja. 
Büszkék vagyunk Rád Gyula. További sok sikert kívánunk. 

lejegyezte: Vzs. 
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Vidovics Lászlóné csopvez., Szalai Gyula kőműves, Hajdú 
Sándor sz.b.titkár, Ritter Andor főüzvez., Walthier László 
üzvez., Klusovszky Imre festő, Szabó Lajos kőműves, Mahler 
László üzvez., Stocker Edit csopvez., Bányász István ács, 
Nánási István kubikus, Sárkány Ferenc csopvez. 
 
1974 
Szigetvári József villszer., Bakonyi Miklós kőműves, Lőrinszky 
György o.v., Barabás György kitűző, Habléner Ferenc 
gépkez., Molnár István kubikus, Sárközi Gyula előregy., 
Kocsmáros Ferenc üzvez., Boda György brigvez., Kovács 
István üveges, Ács József kőműves, Várnagy Mihály ács, 
Kerepesi Pál kőműves, Bogár Lászlóné o.v., Szendrői Péterné 
előadó, Gájer István darus, Szabó Antalné portás, Fekete 
József o.v. 
 

Szocialista Munka Érdemrend 
 

1962 
Bencsik István művez., Kravtsik Antal o.v. 
 
 

Egyéb kitüntetések: 
 
Haza Szolgálatáért Érdemérem és Honvédelmi 
Emlékérem 
 

1960 
Drávucz József p.titkár 
1967 
Szertel Sándor csopvez., Kiss József ig. 
1969 
Haár Miklós o.v., Filkei Lajos o.v., Friedl István üzvez., 
Faragó László művez., Gyulai Gyula művez., Horváth 
János csopvez., Király István épvez., Vendég Imre 
előkészító 
1971 
Szertel Sándor csopvez., Tőke József  ács 
1972 
Vajai Gáspár művez., Nagy Zoltán főépvez. 
1973 
Haár Miklós o.v., Marton Ferenc épvez., Gazdag József 
villszer., Hegedűs István épvez., Húsvéti János művez. 
1974 
Békefi István csopvez., Faragó Kálmán csopvez., 
Gazdag József villszer., Hegedűs István épvez., 
Hűsvéti János művez. 
 

Kiváló Újító 
 
1960 
Horváth János épvez. Bronz fokozat 
1967 
Hufnágel Lóránt o.v. Ezüst fokozat 
 
1968 
Arany fokozat            Ezüst fokozat Bronz fokozat 
Horváth János csopv.           Gáspár Lajos főépvez. Hegedűs István épvez. 
Somogyi László ig.h          Paulai Ernő üzvez. KIrály István ép.vez 
Sziládi István lakatos          Nagy Zoltán főépvez. Kerémi Zoltán  anyago 
Tamásfalvy József főüzvez. Dr. Rusz Györgyo.v. Simon István üzvez. 
          Szendrői Péter főüzvez. Tóth József asztalos  
     Takács János művez.  
     Tóth Pál  kubikus  
     Temesi Miklós üzvez.  

1969 
Király István   épvez.  Ezüst fokozat 
Sziládi István  lakatos  Bronz fokozat 
 

1970 
Bikádi László   főo.v.  Ezüst fokozat 
Schneider János üzvez.  Bronz fokozat 
Tamásfalvy József főüzvez. Bronz fokozat 
Vajai Gáspár  művez.  Bronz fokozat 
1971 
Kántor István   előadó  Arany fokozat 
Szabó Ferenc  művez.  Ezüst fokozat 
Kalauz Isván   művez.  Ezüst fokozat 
Horváth János  csopvez. Ezüst fokozat 
Schneider János üzvez.  Ezüst fokozat 
Tóth Károly  főenerg. Bronz fokozat 
Regős Ferenc  energ.  Bronz fokozat 
1972 
Kántor István  előadó  Arany fokozat 
Tamásfalvy József főüzvez. Arany fokozat 
Vajai Gáspár  művez.  Ezüst fokozat 
Mohácsi László  művez.  Bronz fokozat 
 

1974 
Schmidt János  csopvez. Ezüst fokozat 
Hegedűs István  épvez.  Bronz fokozat 
Pál István   techn.  Bronz fokozat 
 

Balesetmentes Közlekedésért 
 
1961 
Szabó István 250000 km 
Tabi Lajos 250000 km 
1967 
Tabi Lajos 500000 km 
1969 
Mezei László 250000 km 
Szabó István 500000 km 
1970 
Somlai Artúr 250000 km 
Szerencse Imre 500000 km 
Szombat József500000 km 
1971 
Mahler Miklós 500000 km 
Pálfi Károly 500000 km 
Rajkó Gyula 250000 km 
Simon Géza 250000 km 
Vlasics György 500000 km 
Vauver Antal 500000 km 
 

Élelmiszeripar és Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója 
 

1970 
Dr. Völgyi Sándor főo.v. 
1972 
Kiss József ig., Bikádi László főo.v. 
1973 
Horváth Péter művez., Hetlinger Sándor művez. 
 
Mint minden ilyen esetben, most is elmondjuk: az 
összeállítás csak a rendelkezésünkre álló, és nyil-
vánvalóan hiányos archív adatok felhasználásával 
történt. Az esetleges észrevételeket későbbi számaink-
ban korrigálni fogjuk. 
 

Bakró Nagy György,  Szendrői Péter 
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Ez történt… vállalatunk első 

évtizedeiben 
 

Az 1961-ben először megjelent Építők lapja kiadásának 
kezdetétől összefoglalót adtunk az akkori eseményekről, 
a megvalósult épületekről és a munkában résztvevő 
kitüntetett kollegáinkról. Most kísérletet teszek egy 
összefoglalót adni 1949 májusától- a 70-es évek elejéig 
elkészült épületekről, elsősorban Andráskay István – 
akinek neve itt is megkerülhetetlen - jelentése alapján, 
melyet a vállalatvezetés felkérésére készített. 
Megalakulásunk után azonnal jelentős lakásépítési 
feladatokat kaptunk. Ebben az időben készült többek 
között a Zámolyi úton 96 lakás, a Mikes Kelemen utcai 
SZIM lakóházak és a Berényi úti pontházak, itt első 
ízben alkalmazva ÉTI gerendát és közöttük 
téglaboltozatot. Külön kiemelést kapott MASZOBÁL 
gyorsépítkezés, ahol 1952-ben először alkalmaztunk 
toronydarut. A födémezési munkákat a saját telepünkön 
gyártott SZIMKÁR típusú panelokkal végeztük. Az 
előregyártó üzemben Süveges Feri bácsi volt a vezető és 
itt dolgozott Nagy Miklós és Tilinger István kollégánk 
is, aki később hosszú ideig Székesfehérvár első embere 
volt.  
A Béke téri lakóépületek 1950-53 között készültek, 
helyszínen előregyártott falazott blokkokkal és darus 
beemeléssel. 1960-ban kezdődött a középblokkos 
lakóépületek kivitelezése, 1964-ben pedig az első öntött 
ház. 1965-ben indult a dunaújvárosi panelprogram. A 
vasköpenyes alapozás bevezetése az Ybl lakótelepen a 
60-as évek elején történt, ez előtt a kútgyűrűs alapozás 
jelentette a korszerűséget. Kivételes műszaki feladat 
volt a Vörösmarty tér 10-es számú ház utólagos préselt 
cölöpözésű alapozása. 1970-ben megjelent a győri-, 76-
ban pedig a veszprémi panel és az alagútzsalus 
lakásépítési technológia is. 
Vidéki vonatkozásban az 1957-es bányászlakás-építési 
program 300 lakása került kiemelésre, ahol először 
alkalmaztuk a gyárilag készített födémpanelokat és 
SRK köracél tetőszerkezetet. 1970-ben Balatonfüreden 
megépült az első alagútzsalus szálloda. Középületek 
szempontjából említést érdemel az 1964-ben, majd ’69-
ben épült saját munkásszállás. Az Ybl iskola esetében 
helyszínen előregyártott kohósalak nagyblokk került 
alkalmazásra. Átadtuk a Piac téri irodaházat, 1962-ben a 
Vörösmarty színházat, többször átépítettük a Velence 
szállót. A ’70-es években készítettük el központi 
telepünket. 
Vidéken jelentős szerepet játszott az egészségügyi 
létesítmények kivitelezése, sok esetben műemléki 
jellegű épületek átalakításával. Ilyenek készültek 
Dégen, Csákváron, Soponyán és Pálfán. 
Vállalatunk által épített ipari épületek, oktatási 
intézmények és egyéb objektumok felsorolására most 
nincs lehetőség, az általunk végzett munkák nagyságát 
megpróbálom néhány statisztikai adattal érzékeltetni. 
Az Andráskay-féle összeállításban 312 jelentős 

létesítmény van felsorolva, a honvédségi- és a 
vendégalakulatok részére készített épületek nélkül. 
1964-ben – az évszám nem véletlen – létrehozásra 
került a garanciális építésvezetőség, melynek vezetője 
Réti Endre volt. Az ő kinevezése telitalálat volt, 
szakmáját jól értette és eredményesen tárgyalt a 
megrendelőkkel, ami ebben a beosztásban 
nélkülözhetetlen. Ezt a feladatot 1972-’81-ig Marton 
Ferenc, 1982-2004-ig Pálmai Gábor látta el ugyancsak 
jó színvonalon. A garanciális főnökök kötelesek voltak 
tevékenységüket betűrendes listákon vezetni, így 
valószínű, hogy az általunk épített létesítmények pontos 
leltára ezek között található meg. A Réti Endre által 
vezetett 8 éves összesítésben 1351 létesítmény szerepel, 
ami évente átlagban 170 átadást jelentett. 
De jó lenne, ha ma is ennyi épület készülhetne a 
megyében. 
 

Szendrői Péter 
 

 
 
A HÍRLEVÉL A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM 
KERETÉBEN PÁLYÁZOTT ÉS ELNYERT ÖSSZEG 
SEGÍTSÉGÉVEL KÉSZÜLT. 
 

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 

"Ülj le egy percre, s gyújts egy gyertyát, 
Gondolj most arra, ki fentről vigyáz rád. 
A halállal a létnek nem szakad vége, 
Emlékezz Rá, s veled marad örökre." 
 
Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről 
tudunk):  
Tagok:  
Dékány Józsefné Székesfehérvár 
Molnár István Székesfehérvár 
Nyugdíjasok:  
Huszár Lajos Székesfehérvár 
Kovács Istvánné Seregélyes 
Marton F. István Lepsény 
Winter Antalné Szabadbattyán 
Horváth János Iváncsa 
Babai János Székesfehérvár  
Mátyás György Székesfehérvár 
  

Emléküket  megőrizzük.


