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Megjelenik alkalmanként

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

Időpontja: 2018. november 10. szombat 11.00 óra
A szórakozást a 4 Pengő citerazenekar műsora színesíti.
A zenét Gabrovits Pál szolgáltatja.

Kérjük fogadja el meghívásunkat, és részvételével tisztelje meg a találkozót és résztvevőit.
Kiss Lajos
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület elnöke

MEGHÍVÓ
Meghívó a Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata által szervezett

Rövid hírek
•

Fehérvári Lecsófőző Vigasságra
•

A város önkormányzata ez évben
szeptember 8-án
rendezi meg a lecsófesztivált.
Egyesületünk sem maradhat ki az egész várost
megmozgató rendezvényből.

Az egyesület a Művészetek Háza előtt, a
207-208-as főzőhelyen
vár szeretettel minden egyesületi tagot,
volt ARÉV-est, ismerőst és jóbarátot.
•

május 23 „Városrészek titkai” című műemléki sétán vettünk
részt. Ezúttal a Víziváros Rákóczi utca és Jávor Ottó tér közötti
részének XX. századi történetét, utcáit és tereit, ismert és kevésbé
ismert épületeit mutatta be az érdeklődőknek Váczi Márk a Magyar Városkutató Intézet munkatársa. Ismét többet tudtunk meg
kedves városunkról.
május 25. Építőipari konferenciát rendezett az Iparkamara.
Ekkor adták át a Kiss József Építőipari Nívódíjat, melyet Braun
Nándor, a Braun Kft. ügyvezető igazgatója vehetett át. Mint ismeretes ezt a díjat tavaly alapította, és adta ki első ízben a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A díj névadója Kiss József az
ARÉV néhai, legendás vezetője, akit a munkatársai – még a szocializmus időszakában – főnök úrnak szólítottak, miként azt megnyitó beszédében Radetzky Jenő, a kamara elnöke elmondta. A díj
ünnepélyes keretek között történt átadását követően két előadás
hangzott el. Bartus Tamás, a fehérvári járási hivatal építésügyi és
örökségvédelmi osztályának vezetője előadásában az építkezésekre vonatkozó új jogszabályokat tekintette át, és beszámolt az építésfelügyeleti hatóság ellenőrzéseinek tapasztalatairól. Somfai Beáta, a Teljesítésigazolás Szakértői Szerv műszaki előadója az új
épületekre vonatkozó, a korábbinál lényegesen szigorúbb energetikai követelményekről beszélt. Elmondta azt is, hogy a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv feladata, hogy vitás ügyekben elősegítse
a megegyezést adott építkezésnél a felek között.
június 4. A Nemzeti Összetartozás Napján avatták fel az Országzászló Emlékművet és az új teret. A fehérváriak együtt emlékezhettek a trianoni szerződés tragédiájának 98. évfordulójára.
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A díjátadás tehát ünnepélyes keretek között
megtörtént, a két díjazott egy-egy a nevükre
gravírozott emlék plakettet, szép csokor virágot és
egy üveg pezsgőt kapott.
A műsort zene követte, a Székesfehérvári Nótaklub
tagjai következtek a színpadon, miközben a
Vöröskereszt szervezésében egy szűrőprogramján
is részt lehetett venni.
Volt még tombola is, a kérdésekre helyes választ
adók között az iskola diákjai által készített
ajándéktárgyakat sorsoltak ki. Az iskola
igazgatónője Szépné Holczer Piroska is jelen volt
a rendezvényen és mint elmondta, nagyon szereti
és szívesen találkozik ezzel a mi építős
közösségünkkel.

3.

Az asztaloknál tehát megkezdődött az ebéd, amiből
igény szerint jutott a műsorokban résztvevőknek is.
Szeretném kiemelni, hogy miről is maradt le, aki
otthon maradt ezen a napon: nagyon jól sikerült,
látványos és élvezhető volt a műsor, csak így
tovább. Aztán nagyon finomak voltak a kaják, az
otthonról hozott sok finom sütemény és pogácsa,
ráadásul a bográcsokból is legfelső minősítésű
ételek kerültek ki. Ne feledkezzünk meg a sok
finom italról se, mert bizony itt a házi pálinkák és
borok sűrű sorokban vonultak fel.
És hogy a fokozás teljes legyen, itt találkozhatunk
egymással, a régi munkatársakkal, szaktársakkal.
Nagyon jó összefutni, beszélgetni és megtudni,
hogy kivel mi történt. Sajnos mindig jönnek rossz
hírek is, betegségekről és halálhírekről is szólnak a
híradások, de van sok mosoly és jókedv is, amit
szívesen megosztunk egymással.
Miután minden elfogyott, összeszedtük a holmikat
és elbúcsúztunk egymástól és a 2018. évi Építők
napjától.
De nem kell szomorkodni, hamarosan itt a
Lecsófesztivál!
dr. Kovácsné Járosi Zsuzsa

Férfiszakácsok és szaktanácsadóik

Amikor a Nótaklub műsora véget ért, attól kezdve
a sok-sok éve megszokottaknak megfelelően
Gabrovits Pál vette át a terepet és szolgáltatott
kellemes zenei aláfestést az ebédhez.

„Tudod mi a bánat?
Várni valakit, ki nem jön többé vissza…
Eljönni onnan, ahol boldog voltál,
S otthagyni a szívedet örökké ….” (Heine)
Halottaink az elmúlt hónapokban (akikről tudunk):

Tagok:
Domján Jenőné
Vinkovics Imre

Székesfehérvár
Székesfehérvár

Nyugdíjasok, volt ARÉV-es dolgozók:
Andreskovics Jánosné
Sellei György
Winkler Imréné

Sárszentmihály
Székesfehérvár
Székesfehérvár
Emléküket megőrizzük!

Nehéz kivárni, amíg megfő! Kámán Béla munkában
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Ez történt 1995-ben
„Társaságunk a magyar építőipar egyik meghatározó vállalata
és ezt a helyzetünket a jövőben is megőrizzük.” Ezekkel a
szavakkal indította az évet Barna Gábor vezérigazgató „A
megerősödés útján” című februári újságcikkben.
Néhány gazdálkodási adat 1994-ról: Részvénytársaságunk
az 1994-es üzleti évet eredményesen zárta. A közgyűlés úgy
határozott, hogy a 23.747 eFt adózott eredményt osztalékként
használja fel.
Építési feladataink 1995-ben: A társcégekkel közös munkák
száma jelentősen megnőtt: az OTP Deák Ferenc utcai székház
felújítását a Magyar Építő Rt.-vel közösen valósítjuk meg.
1994 novemberében indult az ORFK-BRFK-TOP új
irodaházának építése a MÉRT, a KÖZÉV Rt., a ZÁÉV Rt. és
a HÁÉV Rt. együttműködésével. 1994 decemberében
kezdődött a MÉRT-tel közösen a Commerzbank székházának
felújítása. Szintén decemberben szerződést kötöttünk az
Országos Nyugdíjfolyósító Intézet székházának építésére a
MÉRT-tel közös vállalkozásban.
Elkezdtük a Videoton IBM csarnok építését. Befejeztük a
Fejér Megyei Szent György Kórház Hotel kivitelezési
munkáit. Elnyertük az M0-ás autópálya mellett épülő
GLAXO központ kivitelezését. Megnyertük a tatabányai
Szent Borbála Kórház kivitelezésére kiírt pályázatot.
Felújítjuk az MNB Heves megyei székházát. Átadtuk az
enyingi Videoton csarnokot, a budapesti Magyar
Szimfonikusok próbatermét, és Székesfehérváron a Bakony
Fűszért C+C raktárát.
Rövid hírek: Januárban az Ady E. úti központ emeleti
előcsarnokában Csányi Zoltán festőművész „ A magyarság
őstörténete „ című kiállítása volt látható. Az ARÉV Rt.
megszerezte a Minőségbiztosítási rendszerének ISO 9002
szerinti tanúsítását. Önálló kiállítóként ott voltunk a
Construmán és az őszi BNV-n. Német egyetemi építész
hallgatót fogadtunk szakmai gyakorlatra.
Társaságunk
két
alkalommal
Építőipari
Mesterdíj
kitüntetésben részesült az OTF székház és a Bp. Vadász utcai
MNB Szolgáltatóház kivitelezési munkáiért.
Bikádi László az ÉVOSZ által alapított Lechner Ödön díjban
részesült. Társaságunk 15 db FIAT típusú haszongépjárművet
vásárolt a régi, elavult kisteherautók lecserélésére. Március
1-től 15 % bérfejlesztésre került sor mind a fizikai és mind a
nem fizikai dolgozók körében. A vállalat felsővezetői és
középvezetői 3 napos csapatépítő tréningen vettek részt,
amelyre a balatonvilágosi üdülőben került sor.
Változások az igazgatóság összetételében: Erdős Mihály
igazgatósági tagságáról lemondott. Bikádi László az
Igazgatóság elnöke 1995. november 15-ével lemondott elnöki
tisztéről. Az Igazgatóság Barna Gábor vezérigazgatót
választotta meg a részvénytársaság elnökének.
Üzemi Tanács: Az új tagjainak választására ez év májusában
került sor: Czimmer László, Domokos Ferencné, Gombai
Ferenc, Kiss Árpád, Kovács Istvánné, Kováts Kálmán, Kurja
István, Kurja Tibor, Soós László, Szabó István, Széll Ferenc,
Varga Ágnes, Wibling József. Az új összetételű üzemi tanács
június elején megtartotta alakuló ülését. Elnöknek Varga
Ágnest választották meg.
Szakmunkástanulók: Az 1995-ben záródó tanévben 90
tanuló fejezte be tanulmányait. A végzettek 15 %-a
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helyezkedett el társaságunknál. A következő tanévre 85 főt
iskolázunk be 12 szakmában. Az ÉVOSZ szervezésében 15
fiatal szakmunkás számára nyílt lehetőség franciaországi
munkavégzésre.
Szervezeti és személyi változások: Társaságunk új gazdasági
igazgatója Bana Sándor, pénzügyi osztályvezetője dr.
Kovácsné Járosi Zsuzsanna, számviteli osztályvezetője Lángi
Istvánné. Év közben a Faipari és a Műanyagipari divízió
összevonásra került.

2018. szeptember 26. szerda
Megyei kulturális körút

GO

 Perkáta: fele-fele csoportunk tárlatvezetéssel
felváltva felkeresi:
- az újjávarázsolt Győry-kastély egykori
tulajdonosainak családtörténeti-, illetve a település
kínai kapcsolatát bemutató kiállításokat;
- Műszaki régiségek, főként kerékpárok gyűjteményét
Megunt, használaton kívüli rádiót, kávédarálót,
írógépet stb. a gyűjtemény szívesen fogad. Ha lenne
felajánlás, a busszal el is szállíthatjuk.
 Kápolnásnyék: a felújított Halász kastély
kastélytörténeti, valamint a 20. századi festészet két
győri mesterének kiállításai. Cziráki Lajos és Tóvári
Tóth István magángyűjtőktől kölcsönzött képein a
győri belváros utcái, a Kisalföld tájai, a Rába-part
üdesége köszönnek vissza.
A kastélyparkban az elmúlt években felállított
szobrok, emléktáblák láthatók.
 Alcsútdoboz: vendéglői ebéd kb. 13-13.30 órakor
(Húsgombóc leves, brassói)
 Lovasberény: fele-fele csoportunk tárlatvezetéssel
felváltva felkeresi:
- a Cziráky-kastélyt és kápolnáját,
- a község legrégibb parasztházában berendezett
Lenke Galériát Ütő Endre Érdemes művész,
operaénekes képzőművészeti alkotásaival.
Az útiköltség, a belépődíjak, tárlatvezetések díja és az ebéd
összesen: 4500,- Ft.
Találkozás: a 7.15-kor, indulás 7.30 órakor, a Kereskedelmi
Kamara Hosszúsétatér/Balatoni út 4-6. sarkán lévő
épületénél, érkezés kb. 17 óra.
Túravezető: Kígyóssy László.
Kérjük a részvételi szándékot mihamarabb jelezzék
a 06-30-749-8870 telefonszámon Tombor Istvánnénál.
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: 520 példányban
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült
Kapják: Az egyesület tagjai, nyugdíjasok, támogatók

