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ÉPÍTŐK           Hírlevél 

 

 
MEGHÍVÓ 

az ARÉV Baráti Kör Egyesület tisztelettel  
meghívja tagjait a  

2020. szeptember 10-i közgyűlés szabadidejében 
14.00 órakor tartandó rendezvényre. 
(Székesfehérvár. Hosszúsétatér 4-6.) 

Az előadás címe: Finnországban jártam 
Emlékeit megosztja velünk: Szűcs Mária 

 
MEGHÍVÓ 

 
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület  
2020. évi rendes közgyűlésére. 

Közgyűlés helye és ideje: 
FMKIK Hosszúsétatér 4-6. 

 
2020. szeptember 10-én-csütörtökön 14.00 óra 

 
Napirend 
 
- Közgyűlés megnyitása 
-           Napirend ismertetése 
- Beszámoló az egyesület 2019. évi            

munkájáról 
-  2019. évi közhasznúsági jelentés 
 (írásos anyag  a2/ 74  sz. Hírlevélben 
            közzétéve) 
- 2020. évi munkaprogram és költségvetés

 tervezet elfogadása (írásos anyag  a2/74sz 
Hírlevélben is közzétéve) 

- Egyebek 
 
Figyelemfelhívás! 
 
A közgyűlés a korábban 2020. április 2-ára meghirdetett 
program ismételt meghirdetése. 
 
A  közgyűlésen az aktuális járványügyi helyzetben ki-
bocsátott rendelkezéseknek megfelelően szíveskedjen 
megjelenni. 
 
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 %-a +1 fő jelen 
van. Amennyiben a határozatképesség nincs meg, úgy 
szeptember 10-én 14.30 órakor a közgyűlést megismételjük 
és ekkor a jelenlevők számától függetlenül alapszabályunk 
8.1. pontja értelmében a közgyűlés határozatképes. 
 

 Kiss Lajos 
  az ARÉV Baráti Kör Egyesület elnöke 
 

 

MEGHÍVÓ 
Az ARÉV Baráti Kör Egyesület  a szoká-

sokhoz hűen az egyesület tagjai  
és a volt vállalat nyugdíjasai részére  

 
KÖZÖS TALÁLKOZÓt 

szervez. 
 

A találkozó helye: Székesfehérvár, VIDEOTON 
ÉTTEREM 

Időpontja: 2020. november 
7. szombat 11.00 óra 

 
A zenét Gabrovits Pál szolgáltatja.  

 
Kérjük fogadja el meghívásunkat, és részvételével tisztelje 
meg a találkozót és résztvevőit.   
      
A  találkozón az aktuális járványügyi helyzetben kibo-
csátott rendelkezéseknek megfelelően szíveskedjen 
megjelenni. 
Amennyiben a vírushelyzet indokolja és országos ren-
delet tiltani fogja a csoportos rendezvényeket, úgy saj-
nálattal a rendezvényt lemondjuk. 

              
 Kiss Lajos 

  az ARÉV Baráti Kör Egyesület elnöke 
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Elment az utolsó ARÉVES Vezérigazgató! 
 

A gyászszertartáson Hufnagl Lóránt írásos 
búcsújának felolvasásával és személyes 

visszaemlékezésével Kiss Lajos, az  
ARÉV BARÁTI KÖR elnöke búcsúzott  

Barna Gábortól. 
 
Tisztelt gyászolók, családtagok, rokonok, barátok 

és ismerősök, volt munkatársak! 

Nehéz elfogadni, hogy valaki, akit ismertünk, 
velünk volt, egyszer elmegy közülünk. 
Azért vagyunk itt, hogy búcsúzzunk Barna Gábor 
barátunktól, volt kollégánktól. 
Elköszönésként egy közvetlen barát, egy vezetőtárs, 
Hufnagl Lóránt papírra vetett gondolatait 
tolmácsolom, aki egészségi okok miatt nem tud 
személyesen részt venni. 
„Hiányzik valaki ebből az utcából” 
 
Kedves Gábor! 
A naptár június 14-ét mutatott. Az egyik 
rádiócsatorna egész nap a világhírű magyar 
dalköltőről emlékezett. Szerettem a dalait, 
szerettem, hogy megannyi művében a szülőkről, 
fiatalokról, a szegény emberekről, a halálról írt 
csodálatos dallamokat. 
Aznap délelőtt bele-bele hallgattam a műsorba és 
közben váratlanul jött a halálhíred, hogy elmentél, 
itt hagytál bennünket. A tragédia hallatán 
feleségemmel együtt szinte megbénultunk. Talán a 
hallott zene hatására az jutott eszembe, hogy 
évekkel ezelőtt egy utcában laktunk, talán 100 
méterre egymástól. E körülmény lehetővé tette, 
hogy találkozzam kedves szüleiddel és közelebbről 
megismerjem őket. Kiváló, nagyon jól szituált 
emberek voltak. 
Sokat tanultam tőlük. 
Mivel felnőttként ismertük meg egymást, fiatalkori 
nacionálédról alig tudtam valamit, gondolom Te is 
így voltál velem. 
Magánemberként azonban nagyon hamar 
megismertelek. Tetszett, hogy tájékozott vagy a 
komolyzenében, az irodalomban, a festészetben a 
szobrászatban, az egyéb művészeti ágakban. 
Nagyon fontosnak tartottam, hogy perfekt voltál az 
épületgépészetben, minden közbenső beosztásban 
megálltad a helyed, de ha kellett megfelelő 
humanizmussal nyúltál a problémákhoz. Mindezek 
a pozitívumok vezettek később a vezérigazgatói 
székhez. 

Szerettem volna veled itt is munkálkodni, de a sors 
nem engedte. 
Szeretett feleséged korai halála nagyon megviselt, 
egyedül éltél. 
Gondoskodásodat imádott gyermekeidre és 
unokáidra költötted. Volt munkatársaiddal, 
barátaiddal szívesen találkoztál, gyakorta 
látogattad az ARÉV Baráti Kör Egyesület 
rendezvényeit. Jókedved azonban megkopott, mély 
bánatod lelkedre és arcodra telepedett. 
Választott szakterületed és az enyém is különösnek 
volt mondható. Az építmények kora, tartóssága, 
használhatósága évtizedekkel, sőt gyakorta 
évszázadokkal meghaladják az építők 
élethosszúságát. A lakóházakban élők már nem 
emlékeznek azokra, akik ezer meg ezer otthont, 
irodai, óvodai, bölcsődei férőhelyet, gyárakat, 
utakat, parkokat építettek. 
Ők már Székesfehérvár, vagy a környező 
települések temetőiben pihenik örök álmukat, 
nyugodnak békében. 
Ha igaz, amit remélünk, sok-sok esztendő 
elmúltával, a nagyon magas felhők és kék ég feletti 
országba jut lelkünk, ahol megbeszéljük földi 
életünk megannyi eseményét, történéseit és azt, 
hogy volt egyszer egy ARÉV, ahol nagyon sok 
kiváló építő tevékenykedett. 
 
Kedves Gábor! 
Egészségi állapotom sajnos erősen megromlott és 
ez csak rosszabb lesz, kockázatos volna utcára 
mennem, így utolsó utadra nem kísérhetlek el. 
Nyugodjál békében, Isten veled. 
 

Hufnagl Lóránt 
 
Hufnagl Lóránt barátunk és kollégánk emlékezését 
néhány személyes gondolattal egészítem ki: 
 
Kedves Gábor! 
Az utolsó első számú vezetője voltál az ARÉV-
nek, aki a múlt és a sikeres időszak szellemét 
képviselted. Közülünk való voltál, az emberek így 
fogadtak el. 
Átélted az ARÉV fellendülését, virágkorát és 
annak aktív részese voltál. Sokat tettél azért, hogy 
az emberi összetartozás, ami a gazdasági sikereket 
eredményezte, fennmaradjon. 
Progresszív vezető voltál. Nemcsak vállalaton 
belül, de azon kívül is, a szakma külső szereplői is 
elfogadtak 
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Sikeresen irányítottad a vállalat részvételét az 
országos nagyvállalatok együttműködésében, több 
nagy jelentőségű létesítmény megvalósításában. 
Szorgalmaztad a fejlesztést, az új keresését. Közös 
munkánk időszakából emlékezetes marad az 
ablakgyártás új piaci és gyártási lehetőségének 
keresése külföldön. 
- Amikor Szarajevó háború utáni első nemzetközi 
építőipari kiállítását egy török cég és az ARÉV 
ablakos standja tette nemzetközivé; 
- Amikor Kijevben a házakon már ALBA 
PANORÁMA plakátok függtek és egy 
harckocsi javító üzem helyén előkészítés alatt állt 
az Ablakgyár telepítése. 
Sajnos ezek a közös törekvések már nem 
valósulhattak meg… 
Több, sikeres év után részese voltál annak az 
időszaknak is, amikor külső gazdasági változások 
és a mikrokörnyezetben alakult viszonyok 
megingatták a korábban jól működő vállalat 
helyzetét nemcsak gazdasági téren, de morálisan is. 
Ebben a helyzetben is maradtál „ARÉV”- es, és 
intézkedéseidnél a vállalat és a közösség érdekeit 
tartottad szem előtt. 
Olyan ember voltál, aki nem hangoskodott, nem 
feltünősködött de, ha megjelentél, mindenki tudta, 
hogy ott vagy. 
Az aktív munka befejezése után a Baráti Kör 
rendezvényein is rendszeresen részt vettél,szívesen 
voltál együtt a volt kollégákkal – velünk. 
Záró képként feltűnik egy fénykép, amely a tavalyi 
őszi kiránduláson készült a „Pancho” Aréna 
látogatása során. A játékos kijáróból hárman 
jövünk ki, középen te, kétoldalt Menyhárt Misi és 
én, …mint a játékvezető és két partjelző….. 

 
 
Kedves Gábor! 
Búcsúzom az ARÉV-es közösség, a Baráti Kör és a 
magam nevében. 
Nyugodj békében!                                   Kiss Lajos 

Anekdota 
 
A karantén ideje alatt számtalan történetet kaptam, melyet 
majd folyamatosan közzéteszünk a hírlevélben. Úgy 
gondoltam dr. Kissné Sinka Klára történetével kezdem, 
hiszen ezt most azért is aktuális, mert augusztus 12-én van 
Klára névnap. 
Örömmel mesélem el ennek a PUMA jelzésű „túra cipőnek” 
a történetét. 

 
1986-tól 1992-ig dolgoztam Bikádi László termelési 
vezérigazgató mellett közgazdászként. 
Feladatom volt a területünkhöz tartozó osztályok, főüzemek, 
főépítésvezetőségek éves tervének elkészítése, majd 
negyedévenként kiértékelése. A teljesítés mértékétől függött 
az egyes szervezetek, negyedéves prémiuma. 
Nagyon jó volt a kollégákkal a szakmai- és a munkatársi 
kapcsolatom. Egyik nyári napon mentem a központi telepre, 
többek között a Szerelőipari főüzemhez is. 
A főüzemvezető Polyányi Laci gratulált - a többi kollégával 
együtt – névnapom alkalmából és kezembe adta a kék piros 
színű (Székesfehérvár színe) -vasból készített- „PUMA” 
márkával ellátott fűzős tornacipőt és az alábbiakat mondta: 
„KÉRÉSÜNK AZ, HOGY ENNEK A CIPŐNEK A 
SEGÍTSÉGÉVEL TAPOSD KI NEKÜNK A 
DIREKTORNÁL A PRÉMIUMOT!” 
 
Úgy emlékszem, hogy a főüzem jól teljesített és a kollégák a 
tervezett prémiumot megkapták. 
Nekem viszont azóta is ajtókitámasztóként funkcionál ez a 
nagyon kedves ajándék. 
Harminc év elteltével úgy gondolok életemnek erre a 
szakaszára, hogy én is részese voltam annak az értéknek a 
megalkotásában, melyet vállalatunk kollektívája hozott létre. 
 
Horgosné Olga hozzászólása: Emlékezetes és rendkívül 

nevetséges módon köszöntöttük Sinka Klárit névnapján. Mivel 

túravezető volt, egy vasból készült túracipővel leptük meg, 

amit a "Fityil Művekben" rendeltünk. Szegény Klári alig bírta 

el az ajándékát. 

 

A nevetés határtalan volt!!!! 

Rabi István hozzászólása: Bizony nekem is nagyon 

emlékezetes ez a cipő, mert a talpához a szomszéd üzemből 
kellett talp anyagot szerezni és a méretezése és a fazon 

kialakítása sem volt megszokott munka a szellőző idomokat 

gyártó dolgozónak!  
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Visszaemlékezés a karantén idejére 
 
2020. március hónapban jelent meg legutóbb hírlevelünk. 
Ezután mindenki számára nehéz helyzet következett a járvány 
miatt. Szerettem volna kicsit feldobni a hangulatot, ez az 
internet segítségével többé-kevésbé sikerült. Felidéztük az 
ARÉV Baráti Kör Egyesület korábbi kirándulásait képekkel 
színesítve. Sok-sok anekdotát közre adtam, melyek az 
ARÉV-es munkásévek alatt megtörténtek. Ebben Bata 
László, Dr. Kissné Sinka Klára, Komáromy Antalné, Rabi 
István, Millerné Marika és még sokan mások segítettek. 
Galambos Ottóval, Kígyóssy Lászlóval Budai Lászlóval 
előrevetítettük, hogy milyen is lett volna a tavaszi 
kirándulásunk és a reptéri látogatásunk a valóságban. A 
visszajelzésekből úgy gondolom, hogy nem voltak ezek rossz 
ötletek, egyedül azt sajnáltam, hogy kimaradtak azok, akik 
nem rendelkeznek internet hozzáféréssel. Ezért most őket 
szeretném kárpótolni azzal, hogy hírlevelünkben 
közzétesszük az érdekesebb történéseket. 
Márciusban Rostásy Szabó Mihály egy videoban a tavaszt 
idézte meg. Közöltünk képeket virágainkról, növényeinkről.  

               
Kremnitzky Géza és Mudris Anett (Hungarikum Együttes) 
két alkalommal élő adásban lakáskoncertet adtak. Nagyon 
élvezetes volt, éreztem, hogy ők is szeretnének vidámságot 
vinni a karanténos életbe. 
Közzétettünk régi képeket, melyek sokunkban kedves 
emlékeket idéztek (ARÉV-es nyaralások, bodajki hétvégék, 
brigádkirándulások, stb.) 

 

 
Saját írásait tette közkincsé Törzsökné Steiner Györgyi. 
 

KUTYA - MONOLÓG 
Azt mondta, a Gazda, 
– mikor a számban volt a papucsa – 
„Teszed le …! Ezt ne …., drága …!” 
??? Drágaaa???  
Gondolom, ezt nem nekem szánta, 
mert így, még nem mondta a szája, 
hogy „Drága”?! 
De azt igen: „A kutyafája!”, 
meg: „A teremburája!”. 
Vagy …, úgy értette tán’ …, az ára??? 
Hmmm!  
A kérdésre meglesz mindjárt a válaszom, 
mert én ezt most megvizsgálommm, 
mi kerülhetett ezen olyan borsos áron!? 
Nnna! Megpróbálom! 
Ráncigálom …, erre-arra lóbálom …,  
majd ideteszem …, s odateszem …, 
és talán, kicsit szét is szedem … 
Hááát …, nem volt jó a szakítószilárdság! 
Nahát!? 
És, nézzük! Lám, lám …! 
Nincs a talpán bélés, 
és a pánt is lifeg a tetején! 
Nnna …, mondhatom, ez egy ócskaság! 
Emiatt volt az a nagy felhajtás!? 
Ja!!!! Szaladt utánam a Gazda,  
össze meg vissza, 
én pedig futkorásztam,  
ide-oda, cikkbe és cakkba! 
Mikor mégis megfogott, 
a szám úgy bezáródott, 
hogy abból, egy fecnit ki nem húzott! 
Így aztán morgott egyet, és otthagyott. 
Tehát …, mondom, nem egy elsőosztályú áru, 
ezért nem értem, miért olyan drága árú! 
Gondolkodom! Ez, a Gazdának kellene még!? 
Nem hiszem, ha jól sejtem, én! 
És, most már nekem sem „kő” …, 
viszont ezután …, jöhet a következő …, 
a másik szétszedhető!!! 
Deeeee … azért nem adom, 
és másé sem lesz, azt garantálom, 
mert ez, már az én játékom! 
Jól eldugommm …, 
mert ha rám törne a „hétszűkesztendő”, 
és nem lenne más, ami számomra a rágcsához nyerő, 
akkor majd előhozom, 
és vele, vígan játszadozom! 
 
Április elsejei tréfálkozás is volt, Rostásy Szabó Misi vicces 
képet küldött.  
Kaptunk húsvéti köszöntőket, locsoló kölnit verssel. 
Április 22-én lett volna a tavaszi kirándulásunk, melyre 
nagyon sokan jelentkeztek. Megszerveztük a virtuális 
kirándulást, amelyről senki nem maradt le, aki odaült a gép 
elé. 
2020. április 22. 7:30 kirándulni indul az ARÉV Baráti Kör 
Egyesület. Az idő gyönyörű, mint szinte minden alkalommal. 
Az sem okoz gondot, hogy többszörös túljelentkezés volt, 
most mindenki ugyanazt látja, csak nem egy helyen. 
Úticélunk Frauenkirchen és a Szigetköz. Első látnivalónk 
Ausztriában a Boldogasszony település, vagyis 
Frauenkirchen. Út közben megállunk egy negyed órára, 
mikor alkalom lesz kávézni és egyéb folyóügyek intézésére. 
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Már meg is érkeztünk Frauenkirchenbe, az alábbi linkre 
kattintva http://www.ferto-to.hu/frauenkirchen.html lehet 
látni és olvasni a tudnivalókat, melyet Kígyóssy Laci mondott 
volna élőszóban. 
Ha mindenki mindent megnézett, kigyönyörködte magát 
foglaljátok el helyeteket. Mindenkinek meg van a 
szomszédja? Nem hiányzik senki? Indulunk tovább 
Mosonmagyaróvárra. A barokk hangulatú Magyaróvár Fő 
utcáján áll a város legrégebbi lakóháza, a Cselley-ház. 
Elnevezése a ház utolsó tulajdonos családjának a nevét őrzi. 
Közülük Cselley Kálmán közjegyző a múzeumépítő bizottság 
elnökeként is tevékenykedett. A középkori lakóház szépségeit 
az 1970-es években lefolytatott műemléki feltárást követő 
rekonstrukció mutatja be. Vasrácsozott faerkélyei, gazdag 
faragású kőkeretes ablakai késő gótikus, kora reneszánsz 
lakóépületet sejtetnek. 
A középkori hangulatot idézik a kapualj vakolatmaradványai, 
melyen fekete és vörös krétával készült névaláírások, 
gyermekrajzok és egy vártorony elmosódott rajza látható. A 
kapualjban található barokk Szent Rókus szobor a mai Deák 
téren álló szoborcsoport egyik eredeti mellékalakja. 
A házban képzőművészeti- és bútortörténeti gyűjteményt 
nézzük meg.  
Mosonmagyaróvár legszebb barokk műemléke a Magyaróvár 
történelmi belvárosában álló Szent Gotthárd Plébánia 
templom. 
A város 1932-ben felajánlotta a Habsburg-család számára a 
templom alatt található kriptát. Két évvel később Albrecht 
főherceg fogott hozzá a családi sírbolt kialakításához. Kovács 
István városi főépítész tervei alapján a külső, új lejáratot Péter 
György helyi kőszobrász készítette el. Az új kapuzatot a 
Habsburgok bronzból készült, kőkeretes címerével ékesítették 
s a kripta boltozatos tereit is átalakították. 
  
Itt lelt végső nyughelyet Habsburg Frigyes (1856‒1936) 
főherceg és felesége, Croy-Dülmeni Izabella (1856‒1931) 
főhercegné. A kripta két szélső fülkéjében vörös márványból 
kifaragott katafalkra helyezték a főhercegi pár kettősfalú 
fémkoporsóját. Mindegyik koporsó két oldalán egy-egy fehér 
márványurna áll. A középső fülkében, díszes kovácsoltvas 
rács mögött kapott helyet az egyetlen tömb tardosi vörös 
márványból faragott oltár. A márványoltár Becket Tamás, 
Canterbury szent érseke és Szent Adalbert püspök vértanú 
ereklyéit rejti magában. 
 
Most indulunk tovább - a Szigetközben egy, a Mosoni-Duna 
partján lévő étteremben vártak volna ebéddel bennünket. Ám 
most a sors úgy alakította, hogy mindenki otthonában 
elfogyasztja ebédjét és ¾ óra múlva indulunk tovább.  
Utunkat Dunaremete http://www.dunaremete.hu/ 
Lipót https://lipot.hu/ 
Hédervárhttp://hedervar.hu/latnivalok-Ásványráró útvonalon 
folytatjuk, majd Győr belvárosában teszünk egy sétát.  
Mielőtt elbúcsúzunk felhívom figyelmeteket, hogy nézzétek 
honlapunkat: www.arevbar.hu figyeljétek itt a facebookon az 
ARÉV-es Ismerősök csoportot, hogy tudjátok mikor mi 
történik a mi kis közösségünkben. 
. 
 
 
 
 
 

Fotókkal emlékeztünk a régmúlt Május elsejéire. 
 

 
 
Anyák Napja otthon távolról. Mint oly sok családban, 
Batáéknál is távolságot tartva köszöntöttek. 
 

 
 
Május 16-án virtuális reptérlátogatás volt. 
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér (korábbi nevén 
Ferihegyi Repülőtér) Budapest központjától 16 kilométerre 
található az 1-es, 22 kilométerre a 2-es terminál. Délkeletre, 
az Üllői úton haladva vagy az eredetileg 1943-ban elkészült 
gyorsforgalmi úton közelíthető meg. Területe Budapest 
XVIII. kerületéhez és Vecséshez tartozik 
A légikikötő területe 1505 hektár (összehasonlításul a londoni 
Heathrow mindössze 1200 hektáros), vagyis a Margit-sziget 
területének 15-szöröse. 217 épület található a birtokon belül; 
18,5 kilométer távvezeték és 46 km vízvezeték kanyarog a 
Liszt Ferenc Repülőtér alatt. Saját hőerőműve, szemétégetője 
és benzinkútja van.  
2011-ben, Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója 
alkalmából a repülőteret átnevezték Liszt Ferenc nemzetközi 
repülőtérre. A repülőtér történetét a képek melletti leírás 
ismerteti és a képeslapok fotói illusztrálják. A mai állapotról 
pedig az alábbi linken láthatók képek és videók: 
https://photos.app.goo.gl/XS68YnT3rmYTZqej6 
Az albumot Galambos Ottó szerkesztette Budai László aktív 
közreműködésével, a repülőtéri képeslapok Galambos Ottó, a 
repülőgépek pedig Nagy Andrásné győri gyűjtőtárs 
gyűjteményéből valók. A mai fotókat és videókat a fenti 
linken Budai László biztosította megtekintésre.  
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A MALÉV bázisrepülőtere a Budapest Liszt Ferenc 
nemzetközi repülőtér volt. 2012 elején 23 lízingelt 
repülőgéppel rendelkezett. 
A légitársaság járatain 2010-ben több mint 3 millió fizető utas 
repült. Ugyanebben az évben elnyerte a legjobb kelet-európai 
légitársaságnak járó World Airline Awards díjat.  
2012. február 2-án a Fővárosi Bíróság csődvédelem alá 
helyezte a céget, aminek hatására február 3-án a partnerek és 
a repülőterek csak azonnali fizetés esetén biztosítottak volna 
szolgáltatást, így a Malév leállította az üzemszerű működést, 
nem indított járatokat. Több gépet a cég tartozása fejében 
külföldön visszatartottak. 
2012. február 3-án 6:00-kor a Malév hivatalosan is 
felfüggesztette a repülési tevékenységét. 
A Malév utolsó járata az MA745-ös járatszámú Helsinki–
Budapest útvonalat repülő Boeing 737-es volt, amely 
Helsinkiből háromnegyed tízkor landolt Budapesten. Az 
utolsó Malév gép, egy HA-LNA lajstromjelű Bombardier 
CRJ200ER, 2017. november 29-én repült el Budapestről.  
2018. június 6-án a Malév a hosszúra elhúzódott csődeljárás, 
felszámolás után, jogutód nélkül megszűnt, s a cégjegyzékből 
is az összes leányvállalatával együtt, kivéve a Malév GH-t és 
az Aeroplexet, véglegesen törölve lett. 
A mai magyarországi székhellyel rendelkező, nagyrészt 
magyar magántulajdonban levő diszkont légitársaság a Wizz 
Air. 
Az Airlineratings rangsora alapján a Wizz Air 2020 legjobb 
diszkont légitársasága! 
 
És augusztus 7-én végre a valóságban is létrejött az első 
csoport repülőtéri látogatása, erről készült a kép. 
 

 
 
 
Kiss József volt vezérigazgatónk öt éve, hogy nincs 
közöttünk. Szendrői Péter megemlékezését olvashatjuk az 
alábbiakban: 
 
Megemlékezés 
 
Fájdalommal és a család iránt érzett mély 
együttérzéssel gondolok Vezérigazgatónk, Kiss 
József – Józsi bácsi- 5 évvel ezelőtt bekövetkezett 
halálára.  

Egy-két eseményt felidézek életéből, amit ma is 
fontosnak tartok vele kapcsolatban.  
Egy régi emlék: ha jól emlékszem, 1965 nyarán 
családi látogatás után Siófokról hazajövet 
találkoztunk vele a rendkívül zsúfolt vonaton, amint 
két ceglédi kanna málnát cipelt haza családjának. 
Jól emlékszem, akkor is ezt mondtunk 
feleségemmel: ez igen! Ma is úgy gondolom, nem 
sok nagyvállalati igazgató volt abban az időben, 
aki a filléres vasárnapi vonaton utazva így segítette 
volna családja előre jutását. Ez a fajta 
családszeretet és takarékosság mindig jellemezte 
vállalati munkájában is.  
Az ARÉV-nél eltöltött hosszú évtizedek történetét 
méltó módon bemutatni most nincs lehetőség, de az 
1964-ben kiadott intézkedési tervét, ami a szanálás 
által elbontandó épületek hasznosításáról 
rendelkezett, mindenképpen ki kell emelni. 
Röviden: minden általunk elbontásra kerülő 
épületet – sok száz ilyen volt a városban- építési 
engedéllyel rendelkező dolgozóink munkaidőn túl 
elbonthatták és a munkabér fejében a kitermelt 
anyagokat TÜZÉP- felértékelés után 
megvásárolhatták. Az illetékes szervek aggódtak, 
hogy a munkaidőn túli munkavégzés lazább 
fegyelmi és társadalmi tulajdon védelmi helyzetet 
fog jelenteni. Nem így történt! Miután nálunk ez a 
módszer bevált, országos szinten is elismerést 
kaptunk érte. Székesfehérváron ettől fogva az 
épületek elbontása nem a dózerolással kezdődött.  
Egy másik országos érvényű esemény a vállalati 
szintű technológiai üzemszervezés / SOP/ 
bevezetése volt. Több, mint egy év előkészítő munka 
után került bevezetésre nem kevés vita és egyeztetés 
eredményeképpen. Mind az építésvezetőségek, mind 
az üzemek nehezen értették meg a dolog lényegét. A 
bevezetés nehézségeiért egymást hibáztattuk. Nem 
volt titok: én sem lelkesedtem érte. A megoldást az 
érdekeltségi rendszer (prémiumszabályzat) 
átalakítása jelentette, a legfontosabb vállalati 
szintű feladatok teljesítésének elmaradása (például 
lakásátadás, megtakarítás, stb.) esetén senkinek 
sem jár prémium. Azt mondták vezetőink, ha jól 
megy a cégünknek, azon belül kedvetekre 
veszekedhettek!  
Az új szervezés eredményeképpen 1968-tól 1988-ig 
minden évben komoly kitüntetésekben részesültünk, 
az ÉVM felügyelete alatt álló vállalatok sorában a 
legjobbak közé tartoztunk.  
Gyakran előfordul, hogy ismerősök körében és a 
családban is felmerül a kérdés, hogy pontosan mit 
is jelent „az ARÉV szellemisége”, tartalmát lehet-e 
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röviden meghatározni? Unokáinknak azt mondtuk, 
nekünk azt jelentette, hogy az aktív munkákat 
mindig az ARÉV kötelékében teljesítettük, hogy 
most is örömmel találkozunk régi 
munkatársainkkal és ti is szívesen vagytok jelen az 
Építők napi rendezvényeken. Ők megértették. 
Találtam a „Volt egyszer egy ARÉV” 
kiadványunkban egy ide kívánkozó idézetet 
Vezérigazgatónk Utószó című írásában:  
„Mindenki kap társaitól, vezetőitől, beosztottjaitól 
egyetértést, elismerést, őszinte véleményt, 
kedvességet, segítőkészséget és mindenki ad át 
társainak ezekből. Amit több ezer személyes 
kapcsolat alapján kaptam, mindenkinek 
megköszönöm. Ha adni tudtam, abból adtam, amit 
kaptam és azoknak adtam, akiktől kaptam”. 
 

           
 
Tisztelt Főnök Úr!  
 
Az „Utószót” és az idézetet olvasva ismét 
meggyőződtem arról, hogy a „szellemiség” szó 
személyhez köthető kifejezés, az ARÉV esetében a 
Te munkád és erkölcsi magatartásod jellemezte 
vállalatunk minden tevékenységét.  
 
Józsi bácsi, ezúton is köszönjük!  
 

Szendrői Péter 
 
 
 
 
 
 

Építők Napja is elmaradt az idén, ám megemlékeztünk róla.  
 

             
 
ÉPÍTŐK NAPI KÖSZÖNTŐ 

Június első vasárnapját hagyományosan az Építők 
Napjának tekintjük. Ez a vasárnap az ünnep napja, miközben 
az év minden napja az építők napja. Nincs leállás, nincs 
„home office”, nincs vírusos megbetegedés, az építőiparban 
járványhelyzetben is mindenki dolgozik. Maradjon ez így és 
2020. hátralévő napjai is legyenek az építők dolgos napjai! 

Legnagyobb kihívásnak a fiatalok megszólítását, a 
pályaválasztók érdeklődésének felkeltését tartom. A jó 
szakmunkásból, a kreatív mérnökből továbbra sincs elegendő. 
Nélkülük a hazai építőipar nem tud szintről-szintre lépni. Kell 
az újszerű látásmód, lendület az igényes megrendelő 
kiszolgálásához. 
Országosan éves szinten 4500-5000 milliárd Ft nagyságú 
feladat elvégzésére képes a magyar építőipar, amihez 
továbbra is 335 ezer főt foglalkoztat. 

 
Ezt a nagy családot köszöntöm az Építési Vállalkozók 
Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) nevében. 

Budapest, 2020. június 5. 

Koji László 

elnök 

 
Június 25-én a Baráti Kör néhány hölgy tagja a Savanyú 
víznél találkozott a vírusírtás jegyében. 
 
Ennyi volt röviden az eltelt hónapok eseménye. 
Elképesztő, hogy így visszatekintve milyen sok 
mindent csinálunk pár hónap alatt is.  
Mindenki vigyázzon magára, hogy a jövőben is 
legalább ilyen aktívak lehessünk. 
Összeállította: 

VZs. 
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Meghívó 
 

Az ARÉV Baráti Kör őszi kirándulása 
2020. szeptember 23-án, szerdán lesz. 

Útvonal: 
Rétimajor - Dég – Lajoskomárom 

 
Sáregres - Rétimajor 
a Rétszilasi Halastavak Természetvédelmi Terület 
tórendszerén gazdálkodik hazánk egyik legnagyobb tó-
gazdasága, az ARANYPONTY Halászati Zrt.  (idegenvezetést 
kérünk). 
A haltenyésztés, halászat, horgászturizmus mellett 
vendéglátással (panzió, vendégházak, apartman ház, 
wellness szolgáltatások) is foglalkoznak. Felkeressük halászati 
múzeumukat és a félszigetre épült halászkunyhót, kisebb-
nagyobb sétát tehetünk a tavaknál, illetve a lótusz-, és 
rózsakertben. 
Az étteremben vegyes halászlét fogyasztunk házi szörppel. 
Dég  
a Pollack Mihály tervezte klasszicista Festetics kastély 
átépítés miatt jelenleg nem látogatható. Ám legalább 
annyira látványos az uniós támogatással felújított történeti 
kertje: ez hazánk legnagyobb angolparkja, óriási fáival, körbe 
sétálható tavával, piros és fehér hídjaival, a szigetre épült 
Holland Házzal. 
Lajoskomárom 
 a Balatonhoz közeli községet az 1800-as évek elején 
telepítéssel, vonalzóval tervezett utca hálózattal  létesítette 
az enyingi Batthyány család. Az ápolt, széles utakkal, sok 
zöldfelülettel, szőlővel bíró település egyik présházát 
látogatjuk meg. Itt rövid borkóstoló során háromféle bor 
ízlelhető: Zenit, Olaszrizling, Chardonnay 
 
Találkozás: a 7.50-kor, indulás 8.00 órakor, a kereskedelmi 
kamara Hosszúsétatér/Balatoni út sarkán lévő épületénél, 
érkezés kb. 17.30 óra. 
Az éttermi ebéden felüli egyéb ital-, kávéfogyasztás 
rendelése, fizetése egyénileg történik. 
A borkóstoló eredményeként, aki bort szeretne vásárolni, 
kérjük, hozzon PET palackot. 
 
Részvételi díj: 4300.-Ft 
A tavaszi kirándulásra jelentkezők  előnyben részesülnek. 
 
Jelentkezni lehet a 30 749 8870-es telefonon. 
 
Figyelem! 
Az, aktuális járványügyi helyzet rendelkezéseit be kell 
tartanunk.  (Maszk viselése, fertőtlenítő kézmosás stb.)  
 
Ha a kirándulás időpontjában, a járvány erősödése miatt 
országos rendelet megtiltja a csoportosulást, a programot 
későbbi időpontban tartjuk meg. Erről a jelentkezőket 
telefonon értesítjük. 
Mivel a szokásos módon, az autóbuszon történik a 
részvételi díj rendezése, ezért a jelentkezés (egyéni) 
visszamondása minimum az autóbusz költségének /fő 
megfizetésével jár.  

 
 
 „Lám ennyi az élet, gondoltad-e? 
Egy pillanat és mindennek vége. 
Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. 
Maradt a nagy bánat, egy csendes sírhalom. 
Szerető szívekben örök gyász és fájdalom.” 
 

Halottaink az elmúlt hónapokban  
(akikről tudunk): 

 
Tagok: 
Barasits Béla Székesfehérvár 
Barna Gábor Székesfehérvár 
Farkas János Szabadbattyán 
Horváth Imre Pátka 
Ignáth Ferencné Székesfehérvár 
Madarász Jánosné (Manyika) Székesfehérvár 
 
Volt ARÉV-es dolgozók: 
 
Farkas László Székesfehérvár 
Klausz József Tata 
Léki Imre Sárkeresztúr 
Zimmermann Zoltán Székesfehérvár 
 

Emléküket megőrizzük! 

 
 
 
 
Tisztelt ARÉV Baráti Kör Tagok! Van honlapunk! 
 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. 
decemberében az ARÉV Baráti Kör Egyesület, 
a www.arevbar.hu internetes oldalon elindította a 
honlapját, s ezentúl az Egyesülettel kapcsolatos 
hírek, tájékoztatások, archív anyagok, Nívódíj 
kitüntetések, stb. itt jelennek meg.  
Természetesen a Facebook közösségi oldal  
ARÉV-es Ismerősök csoportja továbbra is 
működik, amely aktuális információkkal, fotókkal 
ad tájékoztatást az eseményekről, rendezvényekről. 
 

ARÉV Baráti Kör Egyesület Elnöksége 

 

 
 
Kiadja:       az ARÉV Baráti Kör Egyesület  
                    Székesfehérvár, Jancsár u.11. Tel: 30-749-8870 
Adószáma: 18495717-1-07 
Bankszámlaszám:11736006 -20364960 -00000000 
Honlap: www.arevbar.hu 
Felelős szerkesztő: Galambos Ottó 
Készült:      500 példányban 
A sokszorosítás az APOLLÓ Nyomdában készült.  
Kapják:      Az egyesület tagjai, támogatók , szponzorok. 


