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Az ARÉV Baráti Kör, vállalatunk dolgozói, az épí-
tész társadalom és sok-sok fehérvári nevében is 
mély fájdalommal búcsúzunk Kiss Józseftől, az 
ARÉV vezérigazgatójától.  
Egy 90 éves életútra visszatekinteni általában is 
nehéz feladat, most ez egyenesen lehetetlen, Józsi 
Bátyánk folyamatosan legalább két ember helyett 
dolgozott, sok esetben egészsége rovására is.  
A rendkívüli szorgalom és munkaszeretet rövid idő 
alatt meghozta gyümölcsét, fiatalon főépítésvezető 
lett, 1964-től 1989-ig első számú vezetőként irányí-
totta a Vállalatot, örömömre szolgál, hogy ebben az 
időben is munkatársa lehettem.   
Tudását önképzéssel gyarapítva, szakmai, gazdasá-
gi és jogi kérdésekben elsőrendű szakértőnek szá-
mított nem csak vállalatunknál, hanem szélesebb 
környezetében is.  
A város arculatának kialakításában Kiss József az 
ARÉV vezetőjeként vitathatatlan érdemeket szer-
zett. 
Az általunk kivitelezett jelentős számú épület közül 
különösen büszke volt a Technika Házára, az 
ARÉV Sportcsarnokra, a több, mint 20 000 lakásra 

ÉPÍTŐK           Hírlevél 

Kiss József,  
az ARÉV nyugalmazott vezérigazgatója, az ARÉV Baráti Kör Egyesület  

örökös elnöke 2015.06.15-én elhunyt. 

Búcsúzunk
Azon a napon….. 
 (Így búcsúztam el Józsi bácsitól..) 
 
 Azon a napon, délelőtt ott ültem az ágyad mellett.  
10 nappal előtte telefonon megbeszéltük, hogy elmon-
dom hogyan haladunk az ARÉV Baráti Kör dolgaival.  
Akkor még mindketten beszéltünk.  - Voltak kérdések, 
voltak válaszok. 
 Azon a napon délelőtt már csak én beszéltem. Szemed 
rezdüléséből úgy éreztem figyelsz és egy enyhe kézszorí-
tásból, - amit lehet, hogy már csak én képzeltem – úgy 
éreztem hallod és nyugtázod az általam elmondottakat. 
 Elmondtam, hogy az általad elképzelt megemlékezés és 
rendezvény az első panelház ötven évvel ezelőtti átadásá-
ról   megtörténik. Emléktábla avatás lesz és ősszel kiállí-
tás. 
 Elmondtam, hogy úgy ahogy elgondoltad, a rendezést 
vállalta a Szent István Király Múzeum és fővédnök Szé-
kesfehérvár Önkormányzata. 
 Mindig aggódtál, hogy a Baráti Kör anyagilag bizton-
ságban legyen. 
 Elmondtam, hogy a rendezvények előkészítésében, szer-
vezésében végzett munkánkért anyagi támogatást ka-
punk. 
 Elmondtam, hogy az Építők Napja sikeresen lebonyolí-
tásra került. – első alkalommal nélküled. 
Elmondtam, hogy mindenki érdeklődött felőled, jobbu-
lást és felépülést kívánt. 
 Elmondtam, hogy az ARÉV Baráti Körben a munka 
folyik tovább.. 
Azon a napon, délelőtt megígértem az elnökség, a tagság 
nevében, hogy amit vezetéseddel, Veled együtt elkezd-
tünk, azt tovább folytatjuk. 
 Azon a napon, délelőtt személyes megjegyzésként el-

mondtam még, hogy szerencsésnek tartom magam, hogy 

47 éve ismerhettelek és munkatársad lehettem. 

 Azon a napon, este már nem tudtam mondani Neked 

semmit. 

Azon a napon este az építős társadalom szegényebb lett 

egy nagy egyéniséggel. 

Úgy éreztem az „égi építőipar” erősítésre szorul… 

Kiss Lajos 

ARÉV  Baráti  Kör  Egyesület  Kiadványa 
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és a Központi telepünkre, ahol fejlődésünk alapját 
és az export beindításának lehetőségét is biztosítot-
tuk.   
Az elért eredmények nem véletlenül születtek:  
Kialakult az ARÉV szellemisége, lelkülete, ami az 
évek alatt  mindannyiunkban összeforrt Kiss József 
nevével, szakmai elkötelezettségével és igényessé-
gével, mert igaz ugyan, hogy az épületek közös 
munka eredményeként jöttek létre, de a feltételek 

biztosításában, a közösség formálásában az első 
számú vezető szerepe, jelen esetben az eredmé-
nyessége vitathatatlan.  
Az ARÉV szellemiség nem határozható meg egy-
két szóban, egyaránt jelent példamutatást minden 
vezető részéről, a feladatok maradéktalan teljesíté-
sét mindenki vonatkozásában, szigorú, de ember-
séges bánásmódot, humánumot, az ismeretek meg-
szerzését és továbbadását, és mindezekhez a felté-
telek biztosítását.  
Vezérigazgatónk a vállalat irányításán túlmenően 
más területen is maradandó munkát végzett.  
Összesen több,  mint 10 alapítvány és bizottság 
munkájában vett részt, esetenként az elnökség tag-
jaként, de maradandót alkotott a Városi Tanács és a 
Fejér Megyei Tanács munkájában is 1954-től 
1989-ig.  
Ugyancsak jelentős tevékenységet folytatott a 
METESZ és az ÉTE szervezetében, évtizedeken 
keresztül hirdetve: az építéskivitelezés és a tudo-
mány közös munkával tud csak magas szintű építé-
szeti alkotásokat létrehozni!  
 

Tisztelt és Szeretett Józsi Bátyánk!  
 

Tudom, hogy nem engednéd kitüntetéseid felsorolását, 
de én mégis ezt teszem. Átvételükkor minden esetben 
hangsúlyoztad: a siker közös munka eredménye volt, az 
elismerés az egész vállalaté.  
A legjelentősebb elismeréseid voltak:  

 Állami Díj   

 A Magyar Népköztársaság Zászlórendje   

 SZOT-díj    

 Munkaérdemrend ezüst és arany fokozat  

 Alpár Érem  

 Lechner Ödön Díj  

 Széchenyi Viktor díj  

 Pro Civitate  

 Kamarai Életműdíj 

 Mérnökkamara mérnökké fogadási okleve-
le 

A vállalati és minisztériumi kitüntetéseket most nem 
sorolom fel.  

Legbüszkébb arra voltál, hogy irányításod alatt vállala-
tunk 23 alkalommal kapott magas kitüntetést, ilyen 
eredménye más építőipari vállalatnak nem volt.  
Kapcsolatod az építőiparral nyugdíjazásod után is 
megmaradt. Az ÉVOSZ, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara, és különböző alapítványi tagságok mellett 
létrehoztad Baráti Körünket, ahol több, mint 10 éve 
dolgozunk iránymutatásod szerint, vállalatunk és így 
Székesfehérvár építéstörténetének feldolgozásán. Kez-
deményezője voltál az Építőipari Nívódíj létrehozásá-
nak, melynek keretében jelentősszámú épület most már 
megyei szinten is elismerést kapott. 
A Baráti Körben elsősorban vállalatunk múltjának fel-
dolgozása jelentette feladatunkat. Fontosnak tartottad az 
építés teljes folyamatának bemutatását, ezért az Építők 
napi rendezvényen, a MÜM iskola területén egyaránt 
helyet kaptak a tervezők alkotásai, a nívódíjas épületek 
fotói, a diákok munkái, a szakmunkások versenye, tehát 
minden, amit az építés szó magában foglal. 
A Baráti Körben végzett tevékenység ideje alatt a mun-
katársi kapcsolatokból - remélem ezt Te is így gondolod 
- barátság alakult ki közöttünk. Rájöttünk arra, hogy 
nem csak mint első számú vezető, hanem mint érző és 
ember is pótolhatatlan vagy. 
Nyugdíjas éveidben is a család jelentette a legtöbb 
örömet, minden beszélgetés alkalmával szóba került a 
feleséged, a gyermekek és az unokák, és a dédunokák 
és a közös ünnepi összejövetelek. 
Egy nem régi visszaemlékezéseden hallottuk Tőled:  
Három dologhoz voltam hű életemben: a családhoz, az 
építőiparhoz és a Városhoz. Köszönjük, hogy így tettél, 
így részesei lehettünk életművednek.   
Megértjük családod mély gyászát és ezúton is őszinte 
részvétünket fejezzük ki. Kívánjuk, hogy fájdalmukat 
enyhítse az itt megnyilvánuló együttérzés és szeretet. 
Mi fogadjuk, hogy munkánkat a Te útmutatásod szerint 
végezzük továbbra is, emlékedet örökre megőrizzük.  
 
Tisztelt és szeretett Józsi Bátyánk, nyugodjál béké-
ben!  

 

(A 2015. június 29-én  a Sóstói Katolikus temetőben 

elhangzott, Szendrői Péter által mondott nekrológ) 
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2015. június 26. 
 

„A nagy gondolatok a szívből fakadnak” 

 (Vauvenargues) 
 
Nehéz most könnyek nélkül írnom, hisz szomorú az apropója 
írásomnak. 
 
1967-től 2004-ig dolgoztam az ARÉV-nél, mint társadalombizto-
sítási ügyintéző, aztán később voltak más beosztásaim, de azt 
vallom, hogy én tb. ügyintéző voltam. 
Intéztem a dolgozók (szaktársak) táppénzét, családi pótlékát, 
szüléssel kapcsolatos ellátásait és nyugdíját. És nem csak azt, 
amit az illető személy igényelt, hanem sokkal körültekintőbben, 
sokkal többet. 
Mikor valaki felkeresett problémájával és elmondta, gondját, 
baját, úgy kellett irányítani a beszélgetést, hogy ne tűnjön tola-
kodásnak, de a lényeget kihámozzuk, azzal a céllal, hogy segíte-
ni tudjunk. Az egyszerű munkásemberek nem tudták, hogy lehet 
méltányosságból segélyt kérni, hol lehet elintézni, és nekik sok-
szor nehezükre esett egy levelet, vagy kérelmet megfogalmazni.  
És akkor ebben segítettem én és nem csak én, hanem kolléganő-
im is. De addig, míg ebben a szakmában kicsiszolódtam sokat 
segítettek az elődeim, főnökeim, így Kiss József vezérigazgatónk 
is. 
Józsi Bácsi, akkor még Vezérigazgató Szaktárs, annyi okos dol-
got követelt meg tőlünk, ami egész életünkben végigkísér (engem 
biztosan). Hogy csak egyet említsek az önképző dolgozatok írá-
sa, sokszor borzasztóan nagy tehernek éreztük, de később rájöt-
tünk, hogy milyen jó is volt, mennyit csiszolt rajtunk, úgy fogal-
mazásban, mint helyesírásban, nem beszélve a szakmai tudásunk 
növekedéséről. 2004. után a DENSO-ban dolgoztam még 5 évet, 
csupa-csupa fiatallal, némelyiknek az is nehezére esett, hogy 
olvasson, az meg végképp, hogy rendeletet, törvényt értelmezzen. 
Ilyenkor kellett elővenni a sok-sok éves tapasztalatomat, melyet 
az ARÉV-nél szereztem, inkább kaptam. 
De emberileg is észrevétlenül formált bennünket, fiatalokat. 
Harsányiné Irma volt az osztályvezetőm, mikor 1972-ben a 
Fecskeparton lakást kaptunk. Irmával felmentünk Józsi bácsi-
hoz, hogy vállalati kölcsönt kérjek, mert kevés volt a pénzünk, ha 
befizetjük a lakásra a beugrót, akkor már nem lesz bútorunk. Ezt 
elmondtam Józsi Bácsinak, persze mire a mondandóm végére 
értem már könny szökött a szemembe, ekkor Ő azt mondta: 
Nincs lehetőség a vállalati kölcsönre, mert azt a fizikai dolgozók 
kapják, de nem baj Zsuzsa, ha könnyes is a szeme az a fontos, 
hogy mosolyog, és ezt soha ne tegye másképp. És én ezt a mai 
napig nem felejtettem el, és még vannak ilyen mondások, melyet 
idős kollégáktól kaptam az évek során és ebből tevődik össze az 
életem. 
És ezeket a jó tanácsokat, próbáltam én is tovább adni a fiatal-
ságnak több-kevesebb sikerrel. 
No és, hogy bekerültem az ARÉV Baráti Kör Egyesület elnökségi 
tagjai sorába, azt vettem észre, hogy olyan közel kerültem Józsi 
Bácsihoz, hogy már nem is akkora a korkülönbség, mint azt 
aktív korunkban hittük. Érdekes dolgok ezek. 
Józsi Bácsitól kaptunk szigort, ha úgy kellett, de kaptunk szerete-
tet, kedvességet és mosolyt, és önzetlenségre is megtanított. 
 
Kívánok a Családjának lelki megnyugvást, tudom nehéz lesz, 
hisz mindig hiányozni fog az édesapa, nagypapa. Hiányozni fog 
nekünk is, akikre ráhagyta az ARÉV Baráti Kört - mintegy ötö-
dik gyermekét-, gondolatai és tettei miatt emlékezetünkben és 
szívünkben tovább él. 

  
V Zs 

 

MEGEMLÉKEZÉS  
2015. június 29. (hétfő) 14.30 óra 

helyszín: FMKIK Gazdaság Háza 
 
 „Nem az hal meg akit eltemetnek, Az hal meg, akit elfe-
lednek.” 
Tisztelettel köszöntöm Kiss József megemlékezése alkal-
mából a gyászolókat, megemlékezőket, harcostársakat. A 
családdal együtt köszönjük, hogy elfogadták a meghívá-
sunkat.  
 

Kiss József mindannyiunk Józsi bácsija, a Főnök Úr min-
dent megtett azért, hogy ne feledjék el. Nem is lehet őt elfe-
ledni. 
Az emberiség talán legellentmondásosabb évszázadában 
élt, és maradandót alkotott. A rombolás évszázadában fo-
lyamatosan épített családot, vállalatot, egy várost és sok-
sok közösséget. Igazi közösségi ember volt. Tevékenységé-
ben pedig a megoldások embere. Az egyéni szorgalomra 
alapozott, de épített mások tudására. Minden feladatra, csa-
ládban, munkahelyen közösséget épített. A kapcsolatépítés 
igen nagy mestere, lojális, de soha nem szervilis. A politi-
kai környezetben is megtalálta a közösség érdekeinek meg-
felelő utat, és azt a felismerést, hogy szakmai alapon lehet 
politikamentes közösségek alkotásában embereket összetar-
tani. Ebben is egyedülállóan sikeres volt. Neki köszönhető, 
hogy van Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, de azt 
is, hogy hasonlóan kezdeményezője volt az ÉVOSZ meg-
alakításának.  
Életében talán egyszer bizonytalanodott el, amikor a válto-
zó időben, - bocsánat a szóért - de magára hagyta az 
ARÉV-et. Elbizonytalanodott. Nem tudta, hogy képes lesz-
e az új piacgazdaságba átvezetni a vállalatot. Pont Ő ne 
tudta volna, aki a tervgazdasági körülmények között piac-
gazdasági módszerrel vezetett egy céget? Már akkor vállal-
kozási osztályt hozott létre, amikor ez a szó még idegen a 
társadalmi környezetben. Igazi vállalkozó volt. Brand-et, a 
mai szóval márkát épített! A sokszámjegyű építőipari válla-
latok mellett a városhoz köthető Alba Regia nevet jegyez-
tette be. Létrehozta az Alba termékek családját. Igazi piac-
gazdasági tett volt. Mindannyiunk tudjuk, hogy hány olyan 
termék volt az építőiparban, amelyik valamilyen módon a 
vállalathoz kötődött. Jól menedzselte ezt a folyamatot.  
A működési terület kiszélesítése mellett felismerte, hogy 
egy építőipari cégnek külföldön is sikereket kell elérni. 
Nagy merészséggel vágott bele, és az Alba Regia talán 
egyedüli építőipari vállalkozás volt, amelyik a külföldi te-
vékenységét nem veszteségesen végezte. Tudta, hogy hol 
van a kockázat határa. Ő, ne tudta volna átvezetni a vállala-
tot azon a nehézségen, az új időszakban, akit FŐNÖK úr-
nak hívtunk tudtával a háta mögött és szemben is, az „elv-
társi környezetben” el is elfogadta, hogy egy vállalatnál van 
főnök, van beosztott, de ettől még a kapcsolat emberséges. 
A szétzilálódott ARÉV-eseket összegyűjtötte, újra felépítet-
te a közösséget, létrehozta a Baráti Kör Egyesületet. Most 
is itt vagyunk ennyien és ő talán fentről nézi, hogy ez a 
közösség miatta, az általa megteremtett értékek miatt gyűlt 
össze. 
Édesapám, aki Jóska bácsinak tanára volt, sírjára az van 
írva: „Non omnis moriar!” „Nem halok meg egészen.” 
Ezt a virágot, - ami az ő kívánságának megfelelően egy szál 
rózsa - azért hoztam el a temetőből, hogy a kamara Életmű-
díjas Elnökségi Tagjának emlékét ezzel is megőrizzük.  
 „Non omnis moriar!” Nem az hal meg akit eltemetnek, 
hanem akit elfelednek. Őt nem feledjük. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. „ 

Radetzky Jenő FMKIK elnök (szó szerinti leirat) 
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Táblaavatás 2015. július 28. 
 
Ötven évvel ezelőtt, 1965-ben épült fel 
Székesfehérvár első panelháza a Deák Ferenc 
utca 14-16-18., az egykori József utca 12. alatt. A 
jubileumra emléktáblát helyezett el az ARÉV 
Baráti Kör Egyesület, a Szent István Király 
Múzeum és Székesfehérvár Önkormányzata. 
 

 
 
Szépszámú érdeklődő mellett az ARÉV Baráti Kör 
tagjainak jelenlétében történt az emléktábla 
avatása. 
A jubileumra programsorozatot indított az ARÉV 
Baráti Kör Egyesület, a Szent István Király 
Múzeum, Székesfehérvár Önkormányzata fővéd-
nökségével. Az ünnepség egyperces csenddel 
kezdődött Kiss József, az ARÉV egykori 
igazgatója emlékére. Ő kezdeményezte a jubileumi 
megemlékezést is a Deák Ferenc utcában, az 
emléktábla elhelyezését azonban már nem élhette 
meg. 
dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár polgár-
mestere azt emelte ki ünnepi beszédében, hogy 
nem nagyon van olyan fehérvári család, 
 

 
 

akinek ne lenne személyes élménye az iparosított 
technológiáról, vagy ahogy a közbeszédben 
mondjuk, a panelházakról. „Ezért örülök annak, 
hogy az ARÉV Baráti Kör felvállalva ezt, a 
múzeummal közösen komoly szakmai munkába 
kezdett és ebben az évben emléktábla avatás mellett 
szakmai konferenciával, kiállítással is emlékezik 
ezeknek az éveknek a történéseire." - tette hozzá. 
Szendrői Péter, az első fehérvári panelház 
építésvezetője visszaemlékezésében az építkezés 
menetéről és nehézségeiről, a kivitelezés 
technológiai hátteréről, az itt élők mindenapjairól, 
valamint a dunaújvárosi házgyárról is beszélt, ahol 
az épületelemeket gyártották. „Városunkban más 
technológiákkal és kivitelezőkkel együtt ebben az 
időben több, mint 21.000, átlagosan évi 850 lakás 
épült. „A közösen létrehozott és most már 
magántulajdont képező lakásállomány rendkívül 
nagy értéket képvisel, érdemes karbantartani, 
gondozni, ápolni és néha visszaemlékezni a 
kezdetekre.” – fejezte ki gondolatait és 
jókívánságait Szendrői Péter. 
 

 
 
A jubileumi emléktábla avatásán verset mondott 
Kovács Zsuzsa, az ARÉV Baráti Kör Egyesület 
önkéntese. A rendezvény ünnepélyességét fokozta 
a Vox Mirabilis együttes műsora. A záró 
gondolatokat dr. Demeter Zsófia, a Szent István 
Király Múzeum történésze fogalmazta meg, 
miszerint a programsorozat kiállítással és kon-
ferenciával folytatódik a következő hónapokban: 
„Az a legjobb kiállítás, amely a megnyitóval nem 
zárul le, hanem a látogatókban további képeket, 
újságcikkeket és emlékeket idéz majd fel. Azt várom 
a kiállítástól, hogy új és új utakra vezet majd 
minket. A tervezett tudományos konferencián az 
építéstechnológia, az építészet, illetve a 
városfejlesztés kérdéseit fogjuk körüljárni.”  
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Az emléktáblát dr. Cser-Palkovics András, Kiss 
Lajos, dr. Demeter Zsófia és Szendrői Péter 
koszorúzták meg. 
(A híranyag a fehérvári médiákban megjelent 

cikkekből került összeállításra) 
 
A táblaavatásról a panelos és ipari technológiával készült, 
jelenleg is működő, jórészt a „Panelprogram„ keretében 
felújított épületekről , a kezdetekről szóló 
megemlékezésről  a fehérvári sajtóban, FehérVár, Fejér 
Megyei Hírlap, Fehérvár TV (Szendrői Péter, –Kiss Lajos  
nyilatkozata ) olvashattunk, hallhattunk. 
 
A Deák F.u. 14-16-18. panelházon történt tábla elhelyezés 
az „ÖTVEN ÉVE TÖRTÉNT” rendezvénysorozat nyitó 
eseménye volt. Ősszel kiállítással és szakmai előadásokkal 
folytatódik. Együttműködési szerződést kötöttünk a Szent 
István Király Múzeummal egy őszre tervezett kiállítás 
megszervezésére, melynek témája az 50 év alatt  ipari 
technológiával épített  lakótelepek,  épületek bemutatása. 
Összeállítottuk  és a múzeumnak 2015. augusztus 6-án  
átadtuk  a  kiállítás alapjául szolgáló dokumentum, film 
és fotóanyagot további feldolgozásra. 
Elvégzett munkánkért anyagi ellenszolgáltatást kapunk. 
 

Szilágyi Domonkos 

HÁZ ÉPÜL 
Nap mint nap új és új falat 

tűnik az égből el. Falak, 
emeletek egymás után, 

és malter-sima homlokán 
erkélyek szöknek ki; csupa 

nyüzsgés, láz, titkok csarnoka, 
mint növő gyermek, ez a ház; 

s már komolykodón magyaráz: 
gáz-erek, villany-idegek, 

ablak-szemek, hideg-meleg 
víz csatornái szövik át - 

s én nap mint nap tovább s tovább 
bámulom, s közben hallgatom 

szavát: hogy ő is otthonom, 
nekem is otthonom. - S nyugodt 

szívvel, ha tovavonulok, 
még utánam szól: ne feledd! 
S én szemmel visszafelelek, 

és mosolygok is, - mert hiszen 
szavát szívesen elhiszem. 

(1958) 

 

„50 éve történt” 
kiállítás  a Megyeház u. 

kiállítóteremben  
2015. október 15-én 17.00 órakor 

kerül megnyitásra, amely december 
13-áig tart nyitva. 

 

Ezúton hívunk és várunk mindenkit, tekintse meg a 
kiállításra kerülő fotókat, tablókat  és emlékezzen 
arra a sok-sok munkára amit úgy a fizikai mint 
szellemi dolgozók - mélyépítőtől a tervezőig-  
végeztek annak érdekében, hogy városunk épüljön, 
szépüljön, gazdagodjon.  
A kiállítás helyszínén és ideje alatt tervezünk 
egyéb szakmai programokat is.  
 
Felhívás! 
 
A kiállításnak nemcsak látogatója, hanem ötlet-
gazdája, szervezője és házigazdája is az ARÉV 
Baráti Kör. Az előkészítésben, anyag összeállí-
tásban eddig 14 kollégánk összesen 1260, fejenként 
közel 90 órát dolgozott.  
  Ahhoz, hogy a rendezvény sikeres legyen, aktívan 
részt kell vállalnunk a kiállítás lebonyolításában is, 
ezért további közreműködőkre van szükség. 
  A kiállító termek felügyelete 2 személy jelenlétét 
igényli a napi 4 órás nyitvatartási időben.  
Kérjük tagjainkat, nyugdíjasainkat, hogy aki 
idejéből egy-két napot (délutánonként 4-4 órát)  
fel tud ajánlati e célra  szíveskedjen azt 
Tombornénál  jelezni a 30 749-8870-es 
telefonszámon. Számítunk jelentkezésükre. 
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MEGHÍVÓ
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület  a szokásokhoz hűen az egyesület tagjai 

és a vállalat nyugdíjasai részére 
 

KÖZÖS TALÁLKOZÓt szervez. 
 

A találkozó helye: Székesfehérvár, VIDEOTON ÉTTEREM 
(megközelíthető: 24,26,32 sz. autóbusszal) 

 

Időpontja: 2015. november 7. szombat 11.00 óra 
 

A rendezvényen megemlékezünk Kiss Józsefről az ARÉV Baráti Kör Egyesület örökös elnökéről, 
az ARÉV ny. vezérigazgatójáról. 

A szórakozást az egyesület életéről készült  DVD-k színesítik. 
A zenét Gabrovits Pál szolgáltatja. 

 

Kérjük fogadja el meghívásunkat, és részvételével tisztelje meg a találkozót és 
résztvevőit. 

Kiss Lajos 
a Baráti Kör Egyesület elnöke
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ÉPÍTŐIPARI NÍVÓDÍJ 2015 
 

- Építőipari konferencia- Építők napja  
/benne az Építőipari Nívódíj/ 

2015. május 29-30. 
 

Ismét hagyományosnak tekinthető az Építőipari 
szakmai napok- Építők Napja rendezvénysorozat, 
melynek kilencedik éve fő napirendi pontja az 
Építőipari Nívódíj (negyedik éve Fejér Megyei 
Építőipari Nívódíj) átadása. 
Az idei évben meghirdetett kiírásunka beérkezett 
jelöléseket kilencfős zsűri, szigorúan szakmai 
szempontok alapján értékelte. Az értékelés 
eredményekén három alkotás kapta meg a Fejér 
Megyei Építőipari Nívódíjat. Az oklevelek átadása a 
tulajdonosok részére 2015. május 29.-én, a 
Gazdaság Házában rendezett Építőipari kon-
ferencián megtörtént. A feliratos táblákat az 
alkotásokra felszereltük. 
Díjazott alkotások: 
 

 
 
Családi lakóépület Nadapon. Tervezői L. Mihók 
Emőke, Lantay Attila építészek, kivitelező a 
székesfehérvári székhelyű Építőipari Kft. 
A templom közelében megépített lakóház 
ideálisan hasznosítja a lejtős terep adottságait. Fal- 
és kültéri padlóburkolatként, újrahasznosított 
terrakotta színű tégla termékek, a velük har-
monizáló hullámos cserépfedés, úgy teremtenek 
mediterrán hangulatot, hogy az nem kerül 
ellentmondásba, a hagyományos falusi kör-
nyezettel, inkább az azt megelőző archaikus korra, 
Pannónia provincia ókori építészetére utalnak. 
A terasztetők, fedett átjárók alá bekúszó, 
rendezett, ápolt zöldterületből kinövő buja 

növényzet, szinte visszahódítja magának eredeti 
életterét. 
Majdnem minden épületrész rendelkezik a fő 
funkción túl, a pihenést, kikapcsolódást szolgáló 
másodlagos funkcióval is. 
Az épületegyüttes egyszerű, természetes vonalai 
az építészeket dicsérik. A kivitelezés példásan 
precíz, szakszerű. 
A tulajdonos pedig jó ízléssel kiválogatott díszítő 
elemekkel, odaillő mindennapi tárgyakkal töltötte 
ki ezt a keretet. 
A következő díjazott alkotás egy székesfehérvári 
lakóépület. 

 

 
 
Tervezői Plájer János és Csernik Tamás építészek. 
A kivitelezési munkákat az NBU. Kft. végezte. 
Az öreghegyi városrészben megvalósított lakó-
épület a logikusan szerkesztett, arányos tö-
megeivel, már az első rátekintésre is diszkréten 
mutatja meg környezetformáló hatását. 
Tökéletes harmónia jelentkezik az épület külső 
megjelenése, belső kialakítása és a zöldterületek 
rendezettsége között. Az építtetői igények, az 
otthon-teremtésben maradéktalanul teljesültek, a 
tervező és a kivitelező közös munkájának, 
együttműködésének eredményeként. 
Részletekbe menő alaposság jellemzi az egyes 
műszaki megoldásokat. Ilyen többek között a 
zöldtető kivitelezése, vagy az épület árnyékolása 
is. 
A lakóház belső terei, helyiségei funkcionálisan jól 
kapcsolódnak egymáshoz. A terasz-kert kapcsolata 
kifejezetten ideális megoldású. 
Belsőépítészeti megoldásai, az alkalmazott burko-
latok, szaniterek példamutatóak. 
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A Melocco Miklós szobrászművész, Masznyik 
Csaba és Krähling János építészek, Kisfaludy Attila 
statikus által „kigondolt”, Reneszánsz Kő –és 
Épületszobrász Rt. Fejér Megyei Tanácsi 
Építőipari Vállalat által megalkotott Mátyás király 
emlékmű, városunk egyik büszkeségeként szintén 
megkapta a Fejér Megyei építőipari Nívódíjat. 
 

 
                                                                                                                                                                
A Székesfehérvár szívében lévő különleges 
helyszínt egy 1988-ban kiírt szobrászati terv-
pályázat első díjas pályázatának átdolgozásával 
közösen találta meg a művész Melocco Miklós és a 
város akkori vezetője Balsay István. Az egykori 
jezsuita, majd ciszteri rendház tűzfala az 
évszázadok során többször átépített utcasarkon 
jött létre. Ezt a pontot, amely részben a háború, 
részben a városrendezés során alakult ki, sikeresen 
tették teljessé az abban közreműködők. Ezzel a két 
szomszédos épület (a barokk rendház és a 
novecentos lakóház) között egy önálló, mégis 
teljesen illeszkedő utcaformáló homlokzat jött 
létre. 
Ezzel nem csupán egy újabb homlokzat, hanem 
egy Fehérvárra, annyira jellemző kis teret is 
alkottak. A két utca találkozópontjából művészi 
eszközökkel szakítottak ki egy Hunyadi Mátyás  
 

nyomán megkedvelt itáliai élőképekre utaló 
piazettát, amely a Szónok szobrával díszített kút 
elhelyezésével vált teljessé. 
A teljes szobrászati kompozíció, a hét szabad 
művészet allegorikus megjelenítésével utal Mátyás 
királyra. Halálának 500. évfordulójára készült el az 
alkotás, egyúttal idézi a koronázó város mintegy 
500 évét is. 
Egy gótikus templom félig leomlott boltozati 
íveiből átlép a tágabb teret igénylő reneszánszba, 
majd kőbe merevedve rögzíti a rendház barokk 
vakolatdíszeit. Ezzel emléket állít az építészetnek 
és a társművészeteknek egyaránt. A lakóház 
homlokzatára álmodott és kiváló minőségben 
megvalósított sgraffito is hozzájárult a stílusok 
kibogozhatatlan összefonódásához, egymásra 
rakódásához, tovább- és együttéléséhez. 
Az alkotó tevékenységben a szobrász méltó társra 
lelt Masznyik Csaba és Krähling János épí-
tészekben, valamint Kisfaludy Attila statikusban. A 
szakszerűség és a minőségi munka örökérvényű 
dicséretét hozta létre itt a Reneszánsz Rt. 
 
A kilenc év tapasztalatait röviden összegezve 
rögzíthető, hogy az ARÉV Baráti Kör Egyesület volt 
elnökének, Kiss Józsefnek kezdeményezésére 
elindított Nívódíj program, mára komoly erkölcsi 
elismerést jelentő tényezőként van számon tartva 
szakmai körökben. Folytatása kötelességünk! 
 

Kámán Béla 
elnökségi tag, szervező 
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Építők Napja 

2015 
 
2015. május 30-án ismét megünnepeltük az Építők 
Napját, mely szintén –csakúgy, mint a Nívódíj és 
még sok más- Kiss József érdeme. 
A helyszín immár hagyományosan a Vörösmarty 
Mihály Szakközép és Szakiskola udvara volt. 
Az iskola több dolgozója önzetlen segítsége 
hozzájárult rendezvényünk sikeréhez, név szerint 
Kiss László, Becsei Lajos és még kisegítők, 
akiknek nevét sajnos nem tudom. 
 

 
 

A színpadon két tündéri kisgyermek, a Szelényi 
testvérek versmondásukkal és szépségükkel 
bűvöltek el bennünket. Őket követte a lendületes, 
fiatal táncosok csapata, a Gorsium Művészeti 
Szakközépiskola és Szakiskola táncosai, akik nem 
törődve a rekkenő hőséggel szórakoztatták a 
közönséget. 
A nap folyamán Gabrovits Pál zenész 
gondoskodott a jó hangulatról, mely annyira 
„feldobta” a jelenlévőket, hogy többen táncra 
perdültek. A Fejér Megyei Építészek Kamarájának 
 

 
 

vidám kis csapata „vonatozással” inspirálta a 
többieket mozgásra. 
 

 
 
Jelen volt a Vöröskereszt, a gyógyszermentes 
egészségmegőrzés program keretében volt 
vérnyomás és vércukormérés, BMI testtömeg index 
megállapítása, stb. Minden érdeklődő egészségének 
megőrzése érdekében tanácsot kérhetett és kapott 
az egészséges életvitellel kapcsolatban a kedves és 
szakértő egészségügyi dolgozóktól. Köszönjük 
nekik is a jelenlétet.  
Közben az árnyat adó fák alatt a Civil Központ, a 
FM Építészek Kamarája és az ARÉV Baráti Kör 
Egyesület főzőmesterei: Farnady Judit, Kovács 
György, Kámán Béla, Benke József, Kákonyi 
Gabriella, Osztotics László készítették a 
finomságokat. 
A Baráti Kör babgulyást, paprikás krumplit, finom 
sült húsokat és zöldségeket kínált a vendégeknek. 
Volt több féle saláta, sok-sok sós és édes sütemény, 
gyümölcs. Na persze az italok sem hiányoztak és 
ennek folyományaként a jó ízű baráti beszélgetés 
sem. Ilyenkor érzi az ember milyen jó is ez a 
közösség, egy húron pendülünk! 
Most is, mint már korábban is felmerült a gondolat: 
házi versenyt kellene rendezni az ételek és italok  
között. Talán jövőre ezt is megvalósítjuk. 
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A résztvevők nevében leírhatom, hogy nagyon jó 
hangulatú Építők Napján vettünk részt. Aki nem 
jött el, egy élményt hagyott ki. 
Köszönjük mindenkinek, aki jelen volt és 
munkájával, vagy egyéb módon támogatta e nap 
sikerét. Köszönjük az adományokat, mellyel 
hozzájárultak, hogy az idei Lecsófőző Vígasságon 
is jelen lehessünk.  
 

ARÉV Baráti Kör Egyesület Elnöksége nevében: 
Virág Zsuzsa 

 

 

 
 

ARÉVBaráti Kör Egyesület elnökségi tagjai 

Név e-mail 

Bakró Nagy György bakro@t-online.hu 

Benke József bejozs@kabelsat.hu 

Dr. Kovácsné J. 
Zsuzsanna titkár 

kovacs.zsuzsa@dbheurope.com  

Farkas László farkas.laszlo149@g-mail.hu  

Fertő Imre ferto001@t-online.hu 

Galambos Ottó ogalambos@mail.fmkorhaz.hu 

Kákonyi Gabriella kakonyigaby@freemail.hu 

Kámán Béla albaplan@t-online.hu 

Kiss Lajos elnök kisslajos4901@gmail.com 

Nagy János nagy.janos22@chello.hu  

Szendrői Péter 
elnök.h. 

szendroineagi@gmail.com 

Tombor Istvánné itombor@mail..fmkorhaz.hu  

Tóth György toth.gyorgy408@upcmail.hu 

Virág Zsuzsa zsuvirag@gmail.com 

Kutattak bennünket… 

 A Budapesti Corvinus Egyetem tudományos kutatást 
végzett „A magyar vezetés- és szervezéstudomány XX. 
századi fejlődése, nemzetközi és hazai társadalmi-
gazdasági háttere” címmel az Országos Tudományos és 
Kutatási Alapprogramok támogatásával. 
 A kutatás összetett módszertannal történt, közgazdászok 
és történészek  együttműködésével. Egyik fő kutatási 
irány  volt, hogy nagy múltú magyar vállalatok vezetési 
megközelítéséről, eszközeiről készültek  vizsgálatok, a 
XX. század évtizedeire, elsősorban a rendszerváltásig 
terjedő időszakra összpontosítva. 
A kutatás során  feldolgozták a rendelkezésre álló írásos 
dokumentumokat, valamint egykori vezetőkkel, vagy az ő 
környezetükben dolgozó volt munkatársakkal személyes 
interjúkat készítettek. 
A kutatás keretében négy nagy múltú, különböző 
ágazatokban tevékenykedő vállalatot vizsgáltak. 
 Az építőipar akkori reprezentánsaként az ágazatból az 
ARÉV működését, szervezetét, vezetési módszereit 
dolgozták fel. 
A kutatás kezdetekor még személyes interjút készítettek 
Kiss Józseffel, volt vezérigazgatónkkal. 
Közreműködésünkkel betekintést nyerhettek ARÉV 
vállalati archívumába, ahonnan az ARÉV történelmi 
múltjával kapcsolatos, információkat merítették és 
bedolgozták a tudományos kutatási anyagba. 
 A kutatási anyag elkészült, módunk volt véleményezni az 
ARÉV-re vonatkozó részt. 
A végleges anyagból tiszteletpéldányt kapunk és 
részletekben megismertetjük tartalmát tagjainkkal a 
HÍRLEVÉLEN keresztül. 
 A Corvinus Egyetem köszönetét ezúton tolmácsolom 
azoknak a kollégáknak, akik a kutatócsoport munkáját 
segítették.                                                            Kiss Lajos 
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" Minden halállal elvész valami, ami értékes és 
helyettesíthetetlen.” 
/Laurell Kaye Hamilton/ 

Halottaink az elmúlt hónapokban 
 (akikről tudunk): 

Tagok: 
Borbély Béla Székesfehérvár 
Böröcz Jánosné Székesfehérvár 
Duka Péter Székesfehérvár 
Kiss József elnök Székesfehérvár 

 
Nyugdíjasok, volt ARÉV-esek: 
Beniczky István        Székesfehérvár 
Bödő Józsefné          Sárszentmihály 
Csikesz László          Székesfehérvár 
Fekete János              Székesfehérvár 
Jaksa István               Székesfehérvár 
Lukács Julianna        Sárkeresztes 
Novák Zsuzsanna     Várpalota 
Pál István Ferenc      Székesfehérvár 
Varjas Ferenc            Alap 
Wunderlich István (szakoktató)  Székesfehérvár 
                 Emléküket megőrizzük! 

 
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:  550     példányban 
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült  
Kapják:      Az egyesület tagjai, nyugdíjasai, támogatók,   
szponzorok 

Felhívás! 
A Mozgássérültek Viktória Alapítványa (Erzsébet u.) 
Alapfokú ismereteket nyújtó  számítógépes tanfolyamokat 
indít.  A képzések tematikája  6*3 óra alapfokú számítógépes 
ismeret, 3*3 óra szövegszerkesztési ismeret. Következő 
tanfolyam szeptember közepén indul, kedd-csütörtök 14-17 
óra között,  majd 2 havonta, az érdeklődéstől függően.  
Támogatási összeg: 5000.-Ft 
Várjuk  az érdeklődőket a 30 749 8870 telefonszámon 

MEGHÍVÓ 
Ez évi őszi kirándulásunkat  

 
2015. szeptember 24.-ére (csütörtök) 

tervezzük. 
 
Úti cél Alsópere - Bakonybél - Pápa- Ganna 
 
Találkozás: 7.15 
Indulás:      7.30 órakor a Gazdaság Háza előtti  
      parkolóból   Hosszúsétatér 4-6., 
Program: 
Alsópere    a lepsényi  Nádasdyak egykori 
vadászkúriája, arborétuma 
Bakonybél  a  Szent  Gellért  remetesége 
helyszínén emelt   Szent kút, kápolna és kálvária 
felkeresése.       
Pápa 
Éttermi ebéd: Húsleves cérnametélttel.  
Pusztaborda hasábburgonyával, friss salátával. 
-  Látogatás a közelmúltban  helyrehozott barokk   
   Eszterházy kastélyban 
- Rövid  belvárosi séta 
Ganna  az  Eszterházy mauzóleum, a római 
Pantheon kicsinyített mása, tervezője a francia 
Charles Moreau. 
Érkezés:   kb.19.30 óra 
A kirándulás költsége kb . 5000.-Ft 
A túrát vezeti: Kígyóssy László 
Mivel egyszerre csak egy autóbuszt indítunk 
mihamarabb várjuk a jelentkezőket a szokásos 
módon: telefonon Tomborné 30 749 8870  
Nagy érdeklődés esetén   október 8-án a kirándulást 
megismételjük. 

 MEGHÍVÓ 
 

Meghívó a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által  

 szervezett  

Fehérvári Lecsófőző Vigasságra.  
 

A város önkormányzata ez évben  
szeptember 12-én  

rendezi meg a lecsófesztivált. 
Egyesületünk sem maradhat ki az egész várost megmozgató 

rendezvényből.  
Az egyesület standja várhatóan a Zichy liget után a bank 

környékén lesz. a 363-364-es standon. 
Úgy tervezzük, hogy az eddigi megoldást alkalmazzuk 

ebben az évben is tagjaink illetve az érdeklődők számára. 
  

Várunk szeretettel mindenkit. 
 


