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Mostani 
lapszámunkban a 
COLAS-Északkő háza 
tájára látogattunk, 
és a sárospataki 
bánya bemutatása 
kapcsán úgy gondoltuk, 
érdemes lenne 
magáról a városról és a 
környékéről is hírt adni.

Címlapfotó 
A sárospataki könyvtár 
részlete (Fotó: Nagy Balázs)

20 Üzemben a budapesti 
 Központi szennyvíztisztító 
 Nyáron megkezdte üzemszerű működését a BKSZT, amelynek révén a 
 főváros biológiai tisztított szennyvizeinek aránya 51-ről 95%-ra nőtt.  

35 FilmForgatás az m0-son  
 Az M0-M7-es csomópont építési területén forgatták egy készülő vizsgafilm   
 második világháborús jeleneteit. 

48 burKolatépítés az m0-s 
 déli szeKtorán
 Magyarországon eddig példa nélkül álló módon mosott felületképzésű  
 betonburkolat épül a körgyűrű déli szektorának szakaszain.
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1 Új központban a COLAS-ALTERRA ZRT.   

2010. szeptember 1-jétől Budaörsön a pik-

tortégla u. 2–4-ben működik tovább a cég 

központja.

2 A COLAS-ALTERRA ZRT. kivitelezésében 
készül a Balaton-felvidéki Nemzeti park terüle-

tén a köveskáli szennyvíztisztítótelep  A SBr 

technológiájú, 220 m3/nap kapacitású te-

lep a környező települések – Köveskál, 

Monoszló, Balatonhenye, Szentbékkálla és 

Mindszentkálla – szennyvizét tisztítja meg, 

mielőtt a befogadó Burnót-patakba jutna.

3 COLAS ÚT ZRT. – Minőség- és környezet-

irányítási rendszer audit  2010. augusztus 

24–26-a között került sor a COLAS ÚT Zrt. 

ISO 9001 szerinti minőségirányítási rend-

szer és az ISO 14001 szerinti környezetirá-

nyítási rendszer idei évi felügyeleti auditjára. 

A tervezett audit programnak megfelelően a 

külső auditorok a nyugati országrészben el-

helyezkedő területi igazgatóságokon vizsgál-

ták a gyártási, a kivitelezési, a gépészeti és 

a dokumentáció-kezelési tevékenységet, va-

lamint az érintett vizsgálólaboratórium labor-

egységeinek munkáját. Az auditorok a záró 

értekezleten elégedetten nyilatkoztak a hely-

színi szemlék tapasztalatairól.

4 COLAS ÚT Zrt. – Finisben a dél-budai teher-

mentesítő út III. szakaszának építése  A Colas Út 

Zrt. vezette Budapesti Útépítő Konzorcium ki-

vitelezésében lévő munka folyamán előre lát-

tunk bizonyos nehezebb rész-feladatokat, me-

lyek közül sikerrel befejeződött a Fehérvári úti 

csomópontban zajló villamos-vágányépítés,  

illetve a Tétényi úti csomópont több ütemben 

történő átépítése. Hátralévő feladataink kö-

zött szerepel az elektromos közművek és köz-

úti jelzők építésének befejezése, valamint az 

útburkolat kopóréteggel való ellátása. Mind-

ezek után még kb. 400 fa és 24 000 cserje 

kerül ültetésre a teljes munkaterületen.  

A dél-budai tehermentesítő út III. szakaszá-

nak fővárosi beruházása tehát megfelelő 

ütemben halad, a 2010. október 30-ai vég-

határidő előre láthatóan tartható.

5 COLAS ÚT ZRT. – Folytatódik a Bugyi nagy-

községet elkerülő út építése  A Bugyi nagyköz-

séget elkerülő úton a teljes töltés, védő- és 

CKT réteg, illetve aszfalt alapréteg megépült 

az 5202 j. és 5204 j. utak közötti szakaszon, 

az 5204 j. és 5206 j. utak közötti részen pe-

dig eljutottunk a töltéstető szintjéig. Az el-

következendő időszakban aszfalt kötőré-

teg építésével folytatjuk a munkát az aszfalt 

alapréteggel ellátott részeken, illetve töltés-

építéssel és CKT réteg beépítésével a hát-

ralévő 2000 méteren. Az 5202 j. és 5204 j. 

utak csomópontjaiban körforgalmak épül-

nek, ezek miatt gázvezeték, kis- és közép-

feszültségű vezetékek, illetve távközlési ká-

belek kiváltása szükséges. Vízelvezetésről a 

13 100 m hosszon kialakítandó földárok fog 

gondoskodni, a környező mezőgazdasági te-

rületek megközelíthetőségét pedig összesen  

2300 m hosszúságú megépítendő földút 

fogja biztosítani. 

5

„2010 AZ óVATOSSáG JeGyÉBeN 
TeLIK.  IDeI ÜZLeTI TerVÜNKeT  – 3,8 MILLIárD 
FOrINT FOrGALOM MeLLeTT 400 MILLIó FOrINT ADóZáS UTáNI 
ereDMÉNy – AZONBAN TOVáBBrA IS TeLJeSÍTHeTőNeK ÍTÉLJÜK.”

stabilitás
Eredményesség 

COLAS-ÉSZAKKŐ

szöveg: Cseh Zoltán
  fotó: Nagy Balázs  fotó: Szabó Martin

és

a

-nél
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 In 2009 the company closed one of 
the most successful years since its 1991 
privatization. It successfully fulfilled proprietors’ 
expectations, realizing HUF 4.2 billion in 
revenues and HUF 554 million taxed profit. It 
did so while providing high quality and prompt 
services to clients, and giving employees the 
remuneration and allowances preliminarily 
agreed on. In addition to this, as part of the New 
Hungary Development Plan, approximately HUF 
500 million was awarded to a project of nearly 
HUF 1 billion, involving four of our plants; this will 
allow us to upgrade our fleet of equipment using 
the latest state-of-the-art technology and to 
introduce new machinery in line with our strategic 
plans. The success of the tender is particularly 
valuable as it was achieved during a period when 
the proprietor is forced to pursue more stringent 
investment practices owing to the negative 
financial impacts of the economic crisis.
Financial year 2010 is characterized by 
cautiousness. Our business plan for this year – 
aiming to realize HUF 400 taxed profit from sales 
revenues totaling HUF 3.8 billion – is still thought 
to be realistic. Our profitability has somewhat 
cooled off with relatively low activity on the 
market and the resulting higher proprietary costs.
In previous government cycles, the construction 
industry had always received a boost towards 
the election year, which was typically followed by 
a slight decline. Although this year is an election 
year, there is no real sign of momentum in the 
construction industry. 
After the sweeping change of government and 
before the local government elections, we are 
now trying to get to know the people freshly 
appointed to head the ministries and authorities 
overseeing the company’s activities, as well 
as the concepts and potential future strategic 
ideas of the institutions, as they may have a 
serious impact on the building industry. In this 
effort, our membership in the Hungarian Mining 
Association is proving to be extremely valuable, 
since together with our professional-interest 
representation body we are not only aiming to get 
an understanding of the concepts and strategies, 
but also to influence the legal framework and 
provisions in a way that is beneficial for the 
industry and the general public alike. Right 
now, we are busy formulating our opinion on 
and discussing the impacts of the contents of 
the proposal for the New Széchenyi Plan – the 
government’s new concept for development.
As for the prospects of our company and staff, 
it is really promising to know that the ten-year 
development concept outlined in the proposal 
for the New Széchenyi Plan – creating one million 
new jobs – and the consequently expected 
national economic boom largely relies on the 
manufacture of raw material for the construction 
industry and the mining of the required minerals.

SUCCESS AND STABILITY AT COLAS-ÉSZAKKŐ társaságunk 2009-ben az 1991-es pri-
vatizáció óta eltelt időszak egyik legsike-
resebb üzleti évét zárta. Teljesítette a tu-
lajdonosi elvárásokat, miután 4,2 milli-
árd forint forgalom mellett 554 millió fo-
rint adózás utáni eredményt ért el, miköz-
ben megrendelőit az igényeknek megfe-
lelő minőségben és határidőben kiszol-
gálta, dolgozóinak az előzetes egyezteté-
seknek megfelelő kompenzációt és jut-
tatásokat biztosította. Mindezek mellett 
az Új Magyarország Fejlesztési Terv kere-
tében négy üzemünket érintő, közel egy-
milliárd forint értékű beruházási progra-
munkhoz mintegy 500 millió forint visz-
sza nem térítendő támogatást nyertünk, 
jelentős mértékben megalapozva ezzel 
eszközparkunk legkorszerűbb technikák-
kal történő frissítését, továbbá stratégiai 
terveinknek megfelelő részleges bővíté-
sét. Különösen növeli pályázati sikerünk 
értékét, hogy olyan időszakhoz kötődik, 
amikor a tulajdonos a gazdasági válság 
kellemetlen pénzügyi hatásainak ellensú-
lyozása érdekében maga is szigorúbb be-
ruházási gyakorlatot folytat.  
2010 az óvatosság jegyében telik. Idei 
üzleti tervünket – 3,8 milliárd forint for-
galom mellett 400 millió forint adó-
zás utáni eredmény – azonban tovább-
ra is teljesíthetőnek ítéljük. eredményes-
ségünket hátrányosan befolyásolja az 
aránylag alacsony piaci aktivitás, illetve 
a részben ennek is betudható, növekvő 
tulajdonosi költséghányad.
Az előző kormányzati ciklusokban a vá-
lasztási évekre jellemzően mindig fel-
gyorsult az építőipar szekere, majd a kö-
vetkező évben szokás szerint lelassult. 
Idén választási évet írunk ugyan, de az 
építőiparban lendület jelét eddig nem 
igazán tapasztaljuk. 
Az elsöprő erejű kormányváltás után és 
az önkormányzati választások előtt igyek-
szünk megismerni a társaságunk tevé-
kenységét felügyelő minisztériumi és ható-
sági intézmények vezetésére frissen kine-
vezett személyeket, illetve az általuk veze-
tett intézmények iparágunkkal kapcsola-
tos koncepcióit, esetleges jövőbeni straté-
giai elképzeléseit. ezen munka során kü-
lönösen értékes a Magyar Bányászati Szö-
vetségben a tagságunk, hiszen szakmai 

érdekképviseletünkkel közösen nem csu-
pán a koncepciók és stratégiák megisme-
rése a feladat, hanem az azoknak kere-
tet adó törvényeknek és rendeleteknek az 
iparág és a társadalom számára egyaránt 
kedvező befolyásolása is cél. Jelenleg a 
kormányzat fejlesztési koncepciójának, az 
Új Széchenyi Terv vitairatának véleménye-
zésével, illetve annak szakmai, szakmapo-
litikai egyeztetésével foglalkozunk.
Társaságunk és dolgozóink jövőjét illetően 
kifejezetten biztató, hogy az Új Széchenyi 
Terv vitairata által tíz év távlatában körvo-
nalazott fejlesztési koncepció – egymillió 
új munkahely – és az attól remélt nemzet-
gazdasági fellendülés elérésében rend-
kívül fontos szerep jut az építőipari alap-
anyaggyártásnak és az ehhez szükséges 
ásványi anyagok bányászatának.

IDÉn VÁLASztÁSI 
ÉVEt írunK,  
DE Az ÉPítŐ- 
IPArBAn LEnDü-
LEt jELÉt EDDIG 
nEM IGAzÁn  
tAPASztALjuK.  
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  The acquisition of mobile machines 

continued in 2010 at COLAS-Északkő as part 

of the New Hungary Program. This year nearly 

HUF 600 million will be used for this purpose, 

with 50% of the sum coming from tenders and 

bids. The Sárospatak plant received two mobile 

crushers. 

The acquisition of the Metso LT 106S jaw crusher 

has helped remedy one of the major problems 

of the plant, as pre-crushing has now been 

made extremely effective. Having a suspended 

screener, the crusher can directly produce 

category-M filler material. Having moved crushing 

into the mine yard, the nearby community is 

subjected to less noise pollution from the fixed 

technology. The MFL RCI-100-100/T impact 

crusher has already proven itself to be extremely 

effective, as we have been using one for many 

years now. The impact crusher may itself be 

used for recycling crushing, but our mines are 

also ready to receive and operate such devices 

on a continuous basis. The products it can 

produce range from fillers to crushed stone 

for railway construction. With the help of the 

two crushers and the MFL CT-1700 screener 

(received at the time of this publication), a 

complete technological line can be set up and 

operated anywhere in the country. This mobile 

plant enables us to produce NK and KZ products, 

something that has not been included in our 

range before. 

The Tállya plant received mobile equipment. The 

Caterpillar 972 H rubber-wheeled front-loader is 

responsible for loading finished products on the 

site. This new acquisition replaced two ten-year-

old CAT-950 loaders having more than 20,000 

service hours behind them. The Caterpillar 

TH414 telescopic mast crane is indispensable 

for loading and maintenance on the plant site, 

replacing the old and maintenance-intensive 

Manitou loader.

CÉK MACHINERY ACQUISITION TENDER 

A COLAS-ÉSZAKKő-NÉL 2010-BeN IS 
FOLyTATóDOTT AZ ÚJ MAGyArOrSZáG prOGrAM 
KereTÉBeN A MOBIL GÉpeK BeSZerZÉSe. IDÉN 
50 %-OS TáMOGATáSSAL KöZeL 600 MILLIó FOrINTOS KereTöSSZeG 
HASZNáLHATó FeL. 

szöveg: Gánóczi Péter
  fotó: Nagy Balázs

gépbeszerzési CÉK pályázat

A beszerzett gépeknek folyamatos 
a szállítása. Mobil törőből rögtön kettő is 
érkezett a sárospataki üzembe. A Metso 
LT 106S pofás törővel az üzem egyik ko-
moly problémáját, a hatékony előtörést 
sikerült orvosolni. Függesztett, egysíkú 
osztályozója segítségével a törő képes 
közvetlenül M-es töltési anyag gyártásá-
ra. A bányaudvaron történő töréssel a te-
lepülésnek a fix technológiából érő zajter-
helését is sikerült csökkenteni. 
Az MFL rCI-100-100/T típusú röpítő 
törő már bizonyított, hiszen egy ilyen gé-
pet már évek óta használ társaságunk. 
A röpítő törő önmagában is használható 
recycling törésre, de bányáinkban is biz-
tosított a folyamatos üzemelése. Gyár-
tási palettája a töltési anyagoktól a vas-
útépítési zúzottkőig terjed. A két törőgép 
és a Mozaik megjelenésének időpontjá-

 

Cat 972H

gép tömege 26 000 kg

Kanáltérfogat 5,0 m3

Hasznos teljesítmény 214 kW / 291 Le

Hengerűrtartalom 12,5 liter

Cat tH414

Névleges teherbírás 3 700 kg

Kanáltérfogat 1,5 m3

raklapvilla hossz 1 200 mm

emelési magasság 13 700 mm

ra szintén megérkezett MFL CT-1700 tí-
pusú háromsíkú osztályozó segítségé-
vel, komplett technológiai sor alakítha-
tó ki és üzemeltethető bárhol az ország-
ban. ezzel a mobil üzemmel már képe-
sek vagyunk NZ és KZ termékek gyártá-
sára is, ami még eddig hiányzott a lehe-
tőségeink közül. 
Mobil berendezéseket most a tállyai 
üzem kapott. A Caterpillar 972 H típu-
sú gumikerekes homlokrakodó a tele-
pi készárurakodást végzi. ezzel a be-
szerzéssel két tízéves, több mint 20 000 
üzemórás CAT 950-es rakodógépet vál-
tottunk ki. A Caterpillar TH414 teleszkóp-
gémes rakodógép pedig az üzem rako-
dási, karbantartási munkáinál nyújt nagy 
segítséget, a korábbi, már szintén igen 
koros és javításigényes Manitou rakodó-
gép helyett.
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A sárospataki üzem a cOLAS-
ÉSzAKKŐ kisebb üzemei közé tartozik, 
éves szinten 80-100 ezer tonnás terme-
léssel. állandó létszáma öt fő. Az üzem 
a fő profilt jelentő M-es mechanikai sta-
bilizációk mellett képes NZ és vasútépí-
tési zúzott kő, valamint vízépítési ter-
méskő gyártására. Földrajzi elhelyezke-
déséből eredően az ország északkele-
ti csücskében távol esik az aszfaltke-
verő telepektől, de a sárospataki Bod-
rog-híd, valamint a cigándi Tisza-híd jó 
lehetőséget biztosít a Felső-Tisza-vidék 
ellátására. 
Az elmúlt években az üzem termelé-
se csökkenő tendenciát mutatott. Míg 
2007-ben 145 000 tonna, addig 2008-
ban 83 000 tonna, 2009-ben pedig már 
csak 48 000 tonna zúzott követ értéke-
sítettek. ezt a tendenciát a CÉK vezeté-
se profilbővítéssel próbálta megfordíta-
ni. 2009-ben kezdett az üzem vasútépí-
tési zúzott követ gyártani. A sárospata-
ki bánya adottságaiból eredően az ala-
csonyabb, 80 km/h sebességi kategó-
riához tartozó 32/50-e jelű termékkel 
pozicionáltuk az üzemet a piacon. Mivel 
a tállyai üzemünkben a magasabb minő-
ségű termékek gyártására minden lehe-
tőségünk adott – a közvetlen vasúti ra-
kodással egyetemben –, így termékská-
la-kiegészítéssel is tudtunk élni, szük-
ség esetén. 
A térségben zajló építőipari beruházá-
sokat figyelembe véve, jó időben tettük 
meg a szükséges lépéseket. A záhonyi 
átrakó több ütemben történő fejleszté-

se jelentős felvevőpiacot jelentett. A pro-
jekt részeként megvalósul az árufuvaro-
zási határátmenetet biztosító széles és 
normál nyomtávú gerinchálózat fejlesz-
tése, valamint az árufuvarozási és lo-
gisztikai kapacitásokat kiszolgáló vonta-
tóvágány-hálózat felújítása. A Záhony I. 
projekt – amely a fenti fejlesztéseket ta-
karja – alapanyag-ellátója a sárospataki 
üzem lett. ehhez a munkához 32/50-e 
vasútépítési zúzott kő és M80-as me-
chanikai stabilizáció folyamatos szállí-
tása szükséges. A termelés mobil és fix 
gépek igénybevételével zajlik. A gépbe-
szerzési pályázat útján vásárolt Metso 
LT 106S típusú mobil pofástörő beren-
dezés is az üzemben dolgozik. A 2010-
es évben szinte végig kétműszakos ter-
melés folyik. A szükséges plusz-létszá-
mot a társüzemek dolgozóinak áthelye-
zésével sikerült megoldani. 
Az időjárás komoly nehézségeket oko-
zott ebben az évben. Májustól folyama-
tosan szivattyúzni kell a vizet a bánya-
udvarról, és jelenleg is félméteres víz ta-
karja az udvar közel felét. ez nagy kihí-
vást jelentett a termelés és az anyagki-
adás folytonosságának biztosításában. 
Az üzem naturális termelékenységi mu-
tatója a 2009-es 8123 tonnáról még-
is 12 471 tonnára emelkedett. Az üzem 
másik erősségét a vízi rakodás lehetősé-
ge jelenti. Sajnos az elmúlt években ez a 
szállítási forma teljesen megszűnt.
Az üzem jövője szempontjából várjuk a 
Záhony II. ütem kiírását, illetve az M3-as 
autópálya beszállítási lehetőségeit.

üzem Kis 
kihívásokkal   

szöveg: Béres Dezső
  fotó: Nagy Balázs, CÉK

  The Sárospatak plant is one of the 
company’s smaller plants, with 100,000-
150,000 tons of annual production. It has 
a permanent staff of five. Beside its main 
profile of M-mechanical stabilization, the 
plant is also capable of manufacturing NZ and 
railway crushed stone and quarry stone. Given 
its geographical location in the far eastern 
corner of the country, it is positioned a little 
out of reach from asphalt-mixing plants; 
nevertheless, the Sárospatak Bodrog Bridge 
and the Cigánd Tisza Bridge make it a good 
source of supply in the Upper Tisza region. 
In recent years plant production has been 
falling, which the management of CÉK tried to 
remedy by expanding the range of activities. 
In 2009 the plant started to produce crushed 
stone for railways. The multistep development 
of the Záhony transfer point presented 
great demand for the product. As part of the 
investment project, the development of the 
broad and normal track-gauge line network 
will be realized together with the renovation 
of the connecting cutoff network designed 
to serve the transport of goods and logistic 
capacities. The Záhony I. project – which covers 
the above development projects – is supplied 
with raw material by the Sárospatak plant. This 
work requires a constant supply of 32/50-E 
railway crushed stone and M80 mechanical 
stabilization. Production uses mobile and 
fixed machinery. Purchased in a machine 
procurement tender, the Metso LT 1065 mobile 
jaw crusher is also being used in the plant. The 
natural productivity index of the plant rose 
from 8,123 tons in 2009 to 12,471 tons.  
As for future prospects, we look forward to 
the Záhony II. tender and the opportunities for 
supplying the M3 expressway with products 
and services.

SMALL PLANT WITH GREAT CHALLENGES

A TerMÉKVáLASZTÉK BőVÍTÉSÉBe  
KeZDeTT SárOSpATAKON A CÉK, AMeLyNeK 
KöSZöNHeTőeN A HeLyI BáNyAÜZeM A ZáHONyI TÉrSÉGBeN 
ZAJLó INFrASTrUKTUráLIS BerUHáZáS ALApANyAG-eLLáTóJA LeTT.

nagy
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SeBeSTÉNy pÉTerreL,  
AZ AUTópáLyA IGAZGATóSáG ÉLÉ-
re 2010. JÚLIUS 15-ÉN KINeVe-
ZeTT VeZeTőVeL  A JeLeN KIHÍVáSAIróL, AZ 
áTALAKÍTáSróL ÉS A SZeMLÉLeTVáLTáS SZÜKSÉGeSSÉ-
GÉrőL BeSZÉLGeTTÜNK.

az Autópálya Igazgatóság élén
Új vezetés   What were the challenges you were 

facing when you took up your new position?
After years of vigorous activity in the sector, 
there was a serious decline in the number of 
new orders. We have new contracts like those 
affecting the two M0 sections and the M3 
expressway, but in general the contracts are 
significantly fewer in number than in they were 
a few years ago, for example when we were still 
working on the M6. Now it was this change in 
circumstances that life at the directorate had to 
be adapted to, and this required making difficult 
measures; however, tightening our belt will not 
suffice alone. Apart from structural changes, 
there is also a need for serious changes in 
attitude. The construction of M6 was a huge and 
complex technical task presenting us with mainly 
technological and organizational challenges. 
Right now we must mostly focus on closely 
monitoring costs, and on financial management. 
The actual technical implementation of tasks is 
set to run at the minimum expected level, and we 
must invest much more energy into cutting down 
the costs of performance.
What kind of organizational changes does this 
require?
We need to pursue rationalization measures 
mainly in the finance and road-construction 
departments. A new road-construction director, 
Kornél Pap, has been appointed, and a new 
organization was formed within the road-
construction team, which I expect will make 
operations more effective. As for the finance 
division, we need much closer cooperation with 
the headquarters of COLAS-HUNGÁRIA to define 
responsibilities more accurately.
What is the role played by external imperative 
circumstances, and how important are your 
own personal convictions in this?
I am personally convinced that we ought to have 
been working along these same principles already 
in the very beginning when building the M6. 
Today, however, the market conditions leave us 
no alternative. We are involved in fewer projects, 
and even these we must perform at extremely 
low prices. This is more than just a coercive 
circumstance; this is a path of necessity that 
leaves us with little room to maneuver.
How do you see the future of the directorate?
We already have the projects for 2010-2011. 
I believe that given the harsh situation the 
Hungarian construction industry is in, this is an 
exceptionally good position for us. We also hope 
that there will be more tenders we can compete 
in, but today it is very difficult to predict what 
kind of tenders we are likely to see. Right now, 
we must focus on fulfilling the present contracts 
as efficiently as possible to ensure that the 
outcomes of these tasks are as positive and 
favorable as they can be.

NEW MANAGEMENT TO HEAD 
THE MOTORWAY DIRECTORATE 

MOzAIK Milyen kihívásokkal kellett 
szembesülnöd pozíciód elfoglalásakor?

SEBEStÉny PÉtEr Az elmúlt évek 
nagy volumenű munkái után komoly visz-
szaesést tapasztalunk a munka meny-
nyiségében. Vannak új szerződéseink, 
úgy mint az M0-s két szakasza, illetve 
az M3-as autópálya, de lényegesen ki-
sebb a szerződéses állományunk, mint 
az elmúlt években volt az M6-os autópá-
lya idején. ehhez a megváltozott helyzet-
hez kell az Igazgatóság életét hozzáigazí-
tani, ez pedig nehéz intézkedések meg-
hozatalát is jelenti, de nem elég összébb 
húzni a nadrágszíjat. Strukturális átala-
kítás mellett komoly szemléletváltásra is 
szükség van. Az M6-os autópálya hatal-
mas, nagy volumenű, összetett műszaki 
feladat volt, ami elsősorban műszaki or-
ganizációs kihívásként jelentkezett. Je-
lenleg inkább a költségek figyelésére, a 
gazdálkodásra kell koncentrálnunk, az 
egyes feladatok műszaki megoldását pe-
dig a minimálisan elvárható kategóriába 
kell sorolnunk, és sokkal több energiát 
kell fektetnünk abba, hogy mindezt mi-
lyen áron tesszük.

MOzAIK Ez milyen szervezeti átalakítá-
sokat tesz szükségessé?

SEBEStÉny PÉtEr racionalizálásra 
van szükség elsősorban a gazdasági és 
az útépítési területen. Új útépítési igaz-
gatót neveztek ki pap Kornél személyé-
ben, és új szervezet alakult ki az útépíté-
si csoportban, ami várakozásaim szerint 
hatékonyabb működést tesz lehetővé.  

 A gazdasági részleg szempontjából pe-
dig sokkal szorosabb együttműködés 
szükséges a COLAS-HUNGárIA központ-
jával, a feladatok pontos lehatárolása 
mentén.

MOzAIK Mekkora szerepe van a válto-
zásokban a külső, kényszerítő körülmé-
nyeknek és mekkora súlya van a saját 
meggyőződésednek?

SEBEStÉny PÉtEr Személyes meg-
győződésem, hogy már a kezdetekkor, 
az M6-os autópálya idején is ezen el-
vek mentén kellett volna dolgozni. Ma vi-
szont a piaci körülmények abszolút rá-
kényszerítenek minket. rendkívül ala-
csony versenyáron kevesebb elnyert 
munkát kell kiviteleznünk. ez már több 
mint kényszerítő körülmény, ez olyan kö-
tött pálya, ami nem tesz lehetővé más 
megoldást.

MOzAIK Hogy látod az igazgatóság 
jövőjét?

SEBEStÉny PÉtEr  A 2010–2011-es 
évekre megvannak a feladataink. Úgy 
gondolom, ez a mai magyarországi épí-
tőipar helyzetében igen kedvező állapot. 
reméljük, hogy lesznek olyan pályáza-
tok, melyeken indulhatunk, de jelenleg 
még igen bizonytalan, hogy milyen ten-
dereket írnak ki . Most az a feladatunk, 
hogy a rendelkezésre álló szerződéseket 
minél hatékonyabban használjuk ki, és 
hogy minél kedvezőbb végkimenetellel 
zárjuk ezeket a feladatokat.

interjú: Szakács-Fehérváry Gábor
  fotó:  Nagy Balázs
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GyöNGyöSSOLyMOS 
– KISHeGy, 
GyöNGyöSSOLyMOS 
– CSerKő. 
eGyMáSTóL MINDöSSZe 800 
MÉTerre TALáLHATóAK A COLAS-
ÉSZAKKő BáNyáI. A KIS TáVOLSáG MÉGIS JeLeNTőS  
KÜLöNBSÉGeT TAKAr A KÉT BáNyA ALApANyAGáBAN, 
MűVeLÉSI MóDJáBAN ÉS TerMÉKeIBeN. 

 Gyöngyössolymos – Cserkő, 
Gyöngyössolymos – Kishegy: The mines of COLAS-
Északkő Kft. are located only 800 meters apart, 
yet the small distance means great differences 
between the raw materials, manner of excavation, 
and the products of the two mines. 
The Cserkő site is an andesite mine excavated 
since the 1920s. It had operated intermittently 
up until the ’50s, then was closed for 28 years. 
In 1978 it reopened to make up for the demand 
caused by the closure of nearby mines (e.g. 
Sóstó). The plant produces and sells 200,000-
250,000 tons of crushed stone per annum. This 
year’s poorer performance of the sector is also 
reflected in the production indexes of Cserkő. After 
last year’s 257,000 tons, this year we are only 
expecting to produce 210,000 tons. By August, 
116,000 tons of the projected output were already 
fulfilled by the nine-member team. 
The Kishegy rhyolite mine has a past dating back 
hundreds of years. It was already excavated 
in 1600s for its easy-to-carve but durable 
stone. Local tradition has it that Italian masters 
introduced the craft along with stonemasonry in 
Gyöngyössolymos. Grindstone excavation work 
was going on in the famous and important mines 
of Sárospatak and Csicsóújfalu as well as in 
Solymos. They supplied grindstone to the Mátra 
region and the middle part of Upper Hungary. 
The mine first underwent major development in 
the 1900s. Two cable roads were built towards 
Gyöngyös. Stone delivered on the cable roads was 
transported along the narrow-gauge railway to 
Gyöngyös, where it was loaded onto normal-gauge 
freight wagons. Inside the mine, the bogies were 
moved by horse cars. Production here has always 
been intensively muscle-powered. In its prime 
years, the mine gave work to 500-600 employees. 
Production of the plant started to decline from the 
’50s onwards. After privatization, COLAS experts 
had reviewed the potential in reopening smaller 
mines. In order to consolidate the company profile, 
these plants were leased. The Kishegy mine today 
is operated by Lilakő Kft., which can also ensure 
that stonemasonry does not become extinct in the 
Mátra region.

ONE VILLAGE, TWO MINES 

Egy  

bánya

szöveg: Csillag Pál
  fotó: CÉK

falu,

két
cserkő-bánya a múlt század húszas 
éveitől művelt andezitbánya. Kisebb 
megszakításokkal 1950-ig üzemelt, 
majd 28 évre leállították. 1978-ban in-
dult újra a környék bezárt bányáinak 
(pl.: Sástó) pótlására. Az üzem éven-
te 200-250 ezer tonna zúzott követ ter-
mel és értékesít. Az idei év gyenge ipar-
ági teljesítménye Cserkő mutatóiban is 
meglátszik: a tavalyi 257 000 tonna he-
lyett idén 210 000 tonna a terv. ebből 
116 000 tonnát teljesített augusztus vé-
géig az üzem kilencfős kollektívája. 
A kishegyi bánya több évszázados múlt-
ra visszatekintő riolitbánya. Az 1600-as 
évektől művelték jól faragható, időál-
ló köve miatt. Jellemzően a középko-
ri Magyarország kibontakozó kőfaragó 
iparára olasz kőfaragó mestereket hív-
tak, akiket magas szintű szakmai tudá-
suk miatt szívesen alkalmaztak és jól 
megfizettek. A helyi hagyományok sze-
rint Gyöngyössolymoson is olaszok ho-
nosították meg a mesterséget, a dísz-
kőfaragással együtt. A sárospataki és 
a csicsóújfalusi híres és jelentős ma-
lomkőbányák mellett Solymoson is folyt 
ilyen irányú termelés. A Mátra-vidéket 
és a Felvidék középső részét látták el 
malomkővel. A solymosi malomkőről az 
első levéltári adat 1753-ból való, de föl-
tételezhető, hogy kézi malomhoz szol-
gáló köveket már sokkal előbb is fa-
ragtak. A bánya komoly fejlődésnek az 
1900-as években indult Kálmán Imre 
építésznek köszönhetően. Az ekkortájt 
épült két siklópályán leszállított követ a 
keskeny nyomtávú vasúton szállították 
Gyöngyösre, ahol a normál vasútra tör-
ténő rakodást végezték. A bányán be-
lül lóvasúttal, majd kisvonattal mozgat-
ták a csilléket. Az itt folyó termelés min-
dig is élőmunka-igényes volt. Fénykorá-
ban 500-600 embernek biztosított meg-
élhetést. Az üzem termelése az 1950-es 
évektől hanyatlott. Az államosítás után 
a Mátra-vidéki Kőbányákhoz, majd an-
nak beolvasztásával az Észak-Magyar-
országi Kőbánya Vállalathoz került. Az 
1980-as és 1990-es években még egy 
kisebb fejlődés végbement a robbantás, 
rakodás és anyagmozgatás területén.  
A gépesítés a kő megmunkálásának te-

rületén is megjelent, illetve az addigi ha-
sítás mellett már fűrészelték is a követ. 
A privatizáció után a COLAS szakembe-
rei a kisebb bányák működését felülvizs-
gálták és profiltisztítás céljából ezeket 
az üzemeket bérbe adták. A kishegyi bá-
nyát ma a Lilakő Kft. működteti, és biz-
tosítja, hogy a kőfaragó szakma ne tűn-
jön el a Mátra vidékéről.
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II. 
útépítési munkái
MO-s 

Az M0-s autóút déli szektorának bő-
vítéseként, az M6-os autópálya és az 51. 
sz. út közötti szakasz építésére vonatko-
zó kivitelezési szerződést 2010. január 
7-én írták alá. A szakasz kivitelezője az 
„M0 déli ág II. Konzorcium”, melynek ve-
zetője az A-Híd Építő Zrt., tagjai a Közgép 
Zrt., a Strabag MML Kft., a Magyar Asz-
falt Kft. és a COLAS-HUNGárIA Zrt. 
A konzorciumon belüli feladatmegosz-
tás a következő: 

• Hidak kivitelezése A-Híd, Közgép, 
Strabag MML 
• Útépítés: Közgép, Magyar Aszfalt, 
COLAS-HUNGárIA

Társaságunk az M0-s autópálya jobb pá-
lyájának első szakaszát kapta, amely 
a 12+140–17+300 km sz. közötti sza-
kaszt jelenti. A szakaszon található két 

 The construction contract to build the 
stretch of road between the M6 expressway 
and Road No. 51 as part of the expansion of the 
southern sector of M0 motorway was signed on 
January 7, 2010. The work is being implemented 
by the “M0 Southern Sector II Consortium” 
headed by A-Híd Építő Zrt. and made up of the 
following members: Közgép Zrt., Strabag MML Kft., 
Magyar Aszfalt Kft. and COLAS-HUNGÁRIA Zrt. 
The tasks are divided among the consortium 
members as follows: 

· Bridge construction: A-Híd, Közgép,
  Strabag MML 
· Road construction: Közgép, Magyar Aszfalt,     
  COLAS-HUNGÁRIA 

We are responsible for the building of the first 
right-hand sector of M0 between the 12+140-
17+300 km segments. There are two large bridges 
in the sector (an arch bridge across the Budapest 
Székesfehérvár and the Budapest-Pécs railway 
lines, and a span across Road No. 6), the Great 
Háros Danube Bridge, three smaller bridges, and 
two expressway junctions – one near Road No. 6 
and one near Halásztelek. As part of the project we 
also have to trim the public utilities running across 
the sector and to implement all concrete surfacing 
and hydrological work. The project begins with 
the construction of an insignificant 300,000 
m3 diking, which is currently under way. Work is 
rendered more difficult by heavy traffic and the 
accessibility of areas segmented by the bridges. 
The final deadline of completion is June 30, 2012. 

M0 SOUTH – CONSTRUCTION WORKS OF PHASE II 
szöveg: : Piry Tamás

  fotó: Nagy Balázs

nagy híd a 6. sz. főút és a Budapest–
Székesfehérvár, illetve a Budapest–
pécs vasútvonal feletti ívhíd, továbbá a 
hárosi nagy Duna-híd; valamint van há-
rom kishíd és két autópálya-csomópont, 
a 6-os úti és a halásztelki. A feladat ré-
sze még a szakaszt keresztező közmű-
vek kiváltása, a vízépítési munkák, va-
lamint a beton pályaburkolat kivitelezé-
se is. Útépítés szempontjából nem je-
lentős, 300 000 m3 töltésépítéssel kez-
dődik a feladat, amely jelen pillanatban 
is folyamatban van. A kivitelezést nehe-
zíti az erős forgalom, illetve a hidak által 
szabdalt terület megközelítése. A végtel-
jesítési határidő 2012. június 30.

szakaszának

déli

A KörGyűrű öT KILOMÉTereS 
SZAKASZáN AZ ÚT- ÉS VÍZÉpÍTÉSI FeLADATO-
KAT, VALAMINT A KereSZTeZő KöZMűVeK KIVáLTáSáT VÉGZI A COLAS-HUNGárIA.
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szöveg: Szakács-Fehérváry Gábor
 fotó: Egly Tibor, Szakács-Fehérváry Gábor  The opening ceremony of the M31 

expressway connecting the M3 and M0 was 
scheduled to start on the afternoon of July 26. 
The unusually wet weather, which had often 
impeded construction work, had no mercy on 
the event’s organizers either. 
Given the brief time available for planning it, 
the ceremony was conducted in a swift and 
soldierly manner.
Speeches were delivered by Attila Bakó, CEO 
of the State Motorway Management Company 
Ltd.; President-CEO László Baranyay, on behalf 
of the National Development Bank; Dr. Ferenc 
Orosz, CEO of the National Infrastructure 
Development Private Company Limited; and 
CEO Gyula Kolozsvári, representing the COLAS-
Hídépítő M31 Consortium, who declared the 
road complete and ready for use. On behalf 
of the neighboring communities, we had the 
following guests: Dr. György Gémesi, mayor 
of Gödöllő; Péter Győri, mayor of Nagytarcsa; 
Szabolcs Tóth, mayor of Kistarcsa; Tibor 
Franka, mayor of Kerepes; László Babicz, 
mayor of Mogyoród; and László Vécsey, mayor 
of Szada.
After cutting the ribbon, the long line of guests 
formed an impressive convoy to drive along the 
route – still closed to the public – from the M3 
junction point in Gödöllő to the M0 junction 
point and back. Joining the police escorts at 
the M3 junction, the invited guests drove out 
to the picturesque Lázár Equestrian Park in 
Domony Valley to enjoy a smorgasbord dinner 
and fine wines.

A munkákat gyakran hátráltató,  
szokatlanul csapadékos idő ezúttal sem 
kedvezett a rendezvényt bonyolítóknak. 
Az Autópálya Igazgatóság M6-ost köve-
tő, második autópálya-átadása is sze-
merkélő esőben telt. A szervezésre ren-
delkezésre álló idő rövidsége miatt a ce-
remónia „pattogósan”, katonás rendben 
zajlott. A rendezvényen beszédet mon-
dott Bakó Attila, az állami Autópálya Ke-
zelő Zrt. vezérigazgatója, a Nemzeti Fej-
lesztési Bank képviseletében Baranyay 
László elnök-vezérigazgató, dr. Orosz Fe-
renc, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
Zrt. vezérigazgatója, a COLAS-HÍDÉpÍTő 
M31 Konzorcium képviseletében pedig 
Kolozsvári Gyula vezérigazgató úr jelen-
tette készre és adta át a pályát. A kör-
nyező települések képviseletében meg-
jelent dr. Gémesi György, Gödöllő polgár-
mestere, Győri péter, Nagytarcsa polgár-

M31
átadási    

és az

estebéd -esen 

JÚLIUS 26-árA TűZTÉK KI AZ M3-AS 
AUTópáLyáT GöDöLLőNÉL, AZ M0-S AUTópáLyáT peDIG árpáD-
FöLDNÉL öSSZeKöTő M31-eS AUTópáLyA áTADáSI CereMóNIáJáT. 

OPENING CEREMONY AND DINNER AT M31 

mestere, Tóth Szabolcs, Kistarcsa pol-
gármestere, Franka Tibor, Kerepes pol-
gármestere, Babicz László, Mogyoród 
polgármestere, valamint Vécsey László, 
Szada polgármestere.
A szalagvágást követően a népes ven-
dégkör hosszú konvojban végighaladt 
a forgalomnak ekkor még nem átadott 
pályán a gödöllői M3-as csomópont-
tól az M0-s csomópontig, majd vissza. 
Az M3-as csomópontnál pedig a rend-
őri felvezetéshez csatlakozva a meghí-
vottak kilátogattak a festői szépségű 
domonyvölgyi Lázár Lovasparkba, ahol 
svédasztalos estebéd és finom borok 
várták a vendégeket

ceremónia
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 On August 1, 2010, the largest Central-
Eastern European environmental project, 
the Budapest Central Wastewater Treatment 
Plant, started normal operations. With the 
installation of the plant, as much as 95% of 
Budapest’s sewage undergoes biological 
cleansing resulting in a significant relief of 
environmental load in the Budapest stretch 
of the River Danube. The new wastewater 
treatment plant can treat 350,000 cubic 
meters of wastewater a day. This means that 
at an annual level more than 100 million m3 
of water is treated, which is approximately 
two-and-a-half times the water quantity of 
Lake Velence.

BUDAPEST CENTRAL WASTEWATER TREATMENT 
PLANT LAUNCHES OPERATIONS

Közép-Kelet-Európa legnagyobb kör-
nyezetvédelmi és egyben közmű-beruhá-
zásának próbaüzemi működése tavaly 
július 31-én kezdődött, majd egy évi fo-
kozódó terhelés, és a különböző tisztítá-
si fokozatok egymást követő belépése, 
továbbá a vállalt tisztítási paraméterek 
elérése és megkövetelt bizonylatolása, 
valamint a még fennmaradt kisebb hi-
bák javítása után, 2010. július 31-én si-
keresen fejeződött be.
A Csepel-szigeten a központi szennyvíz-
tisztító telep ünnepélyes avató ünnep-
ségére a főpolgármester jelenlétében 
2010. augusztus 2-án délelőtt került 
sor. A főpolgármester méltatta a projekt 
megvalósításában részt vevők, többek 
között a több ezres nagyságrendű kivite-
lezői gárda – a tenderidőszakot is figye-
lembe véve – közel hat éven keresztül 
tartó, embert próbáló munkáját, erőfe-
szítését, melynek köszönhetően a fővá-
rosban keletkező szennyvíz immáron 95 
százaléka esik át biológiai tisztításon.
ez az arány korábban mindössze 51 szá-
zalék volt, s a fennmaradó szennyvíz-
mennyiség biológiai kezelés nélkül, köz-
vetlenül a Dunába folyt. Jelentős környe-
zeti terhelés alól szabadult fel tehát a 
folyó fővárosi szakasza. Az új szennyvíz-
tisztító telep a Budapesten egy nap alatt 
keletkező 600 ezer köbméter szennyvíz-
ből napi 350 ezer köbméternyit képes 
biológiailag kezelni. ez éves szinten több 
mint 100 millió m3 szennyvíz tisztítását 
jelenti, ami a Velencei-tó vízmennyiségé-
nek körülbelül két és félszerese! Csapa-
dékos időben a telep 900 000 m3/nap 
mennyiségű szennyvizet képes fogadni, 
melynek a 350 000 m3/napos száraz-
idei mennyiség feletti részét is mechani-
kai tisztítási eljárással kezeli.
A Csepel-sziget északi csúcsán épített 
szennyvíztisztító telep kivitelezése során 
260 000 m3 földet termeltek ki, 
185 000 m3 betont és 23 000 tonna 
acélt építettek be a szerkezetekbe. 
Utóbbi mennyiség az eiffel-toronyhoz fel-
használt acél 2,3-szorosa!
A COLAS-ALTerrA Zrt. – a telepet épí-
tő Csepel 2005 FH Konzorcium tagja-
ként – a telep építési munkáinak mint-
egy felét vállalta és kivitelezte. ez tartal-

szennyvíztisztító

Megkezdte üzemelését 
a Budapesti 

mazta a biológiai tisztítás és utóülepítés 
óriási, több hektárnyi területű, zöldtető-
vel fedett, fele részben több szintű me-
dencéinek felét, az összes iszapkezelő 
építményt, a kibocsátott levegőt szagta-
lanító és a biogáz-felhasználásnak teret 
adó építményeket csakúgy, mint a kü-
lönböző funkciójú és átmérőjű közműve-
ket sok kilométernyi hosszal, beleértve 
az ugyancsak unikum számba menő, a 
tisztított szennyvizet a Duna sodorvona-
lába vezető művet is.

telep
Központi 

AZ ereDeTILeG TerVeZeTT 
IDőBeN, 2010. AUGUSZTUS 1-JÉN MeG-
KeZDTe ÜZeMSZerű MűKöDÉSÉT AZ UNIóS TárS-
FINANSZÍrOZáSSAL ÉpÍTeTT BUDApeSTI KöZpONTI SZeNNyVÍZTISZTÍTó 
TeLep, MeLy AZ ÉLő DUNA prOJeKT KereTÉBeN A SZeNNyVÍZeLVeZeTő 
ÉS -TISZTÍTó reNDSZer öNáLLó KULCSLÉTeSÍTMÉNye.

A megvalósítás során mind az építés-
technológia, mind a kivitelezés-organizá-
ció számos kihívását kellett egyedi, nem 
rutin megoldásokkal kezelni. ezek közül 
külön kiemelendő az egész projekt idő-
ben történő megvalósítását veszélyezte-
tő, az építmények alapterületének több 
mint 95%-án végzett régészeti feltárá-
sok jelentős késedelmének behozásá-
ra tett intézkedések, a biológiai tisztítási 
fokozat medencéinek lefedése, a maguk 
nemében szintén különleges követelmé-
nyekkel bíró rothasztó tornyok megvaló-
sítása, és a fent említett dunai beveze-
tés, amelyek mindegyike kritikus állomá-
sok voltak a kivitelezési folyamat útján.
Az Élő Duna projekt keretében eddig 
több mint 31 kilométer csatorna épült a 
fővárosban. ennek jelentős része szin-
tén a COLAS-ALTerrA kivitelezésében 
készült, csakúgy, mint a szennyvizet a 
telepre bevezető iker nyomóvezetékek 
a kis és nagy Duna-ágak alatt, a három 
szennyvízátemelő telep (a ferencváro-
si, az albertfalvai és a kelenföldi) teljes 
körű építési, gépészeti és elektromos 
kapacitásnövelő munkái, valamint a te-
lepet védő árvízvédelmi gát, amely ha-
táridőre történő elkészülése nélkül a te-
lep próbaüzeme sem indulhatott volna 
el. e munkák sikeres elkészülte a hely-
zet hozta elkerülhetetlen súrlódások 
mellett és ellenére a partnereink együtt-
működésének eredménye is, és egyben 
közös sikerünk!
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szöveg: Németh István
  fotó: Németh István

 szöveg: : Fodor Tamás
  

A csatornahálózat szokványos, ideá-
lis körülmények között megvalósítandó 
feladat volt. A tisztítómű, a hazánkban 
először alkalmazott pMT technológia 
okán azonban mindenképpen kiemelés-
re érdemes, még ha a nemrég átadott 
csepeli szennyvíztisztító telep monu-
mentális méretei és kapacitása mellett 
valóban eltörpülnek a paraméterei.
A hálózatból a telepre jutó szennyvíz egy 
átemelőn, gépi rácson és egy kétszintes 
előülepítő medencén keresztül jut egy 
hazánkban először alkalmazott pMT tí-
pusú merülő tárcsás szennyvíztisztító 
berendezésbe.
A berendezés működési elve a következő: 
Az előülepítőből gravitációsan a pMT be-
rendezésbe jutó szennyvíz egy kanalas 
adagoló berendezés segítségével egyen-
letes terhelést ad át a berendezés fő 
szerkezeti elemének, egy vízszintes ten-
gelyre rögzített tárcsarendszernek.  
A 2 mm vastag és 2 m átmérőjű forgó 
tárcsákból álló rendszer felületén bioló-

A debreceni elkerülő út 2009–2011 
között a COLAS ÚT Zrt. kivitelezésében 
valósul meg. A 2x1 forgalmi sávos útsza-
kasz külön szintben keresztezi a Debre-
cen–Tiszalök vasútvonalat, és a Nagyer-
dőt keresztező út felett vadátjáró is épül. 
A COLAS-HUNGárIA Zrt. a COLAS ÚT Zrt. 
alvállalkozójakét az említett két műtárgy 
elkészítésével vesz részt a beruházásban.
A MáV-felüljáró az elkerülő szakasz ele-
jén, a 0+118 km szelvényben épül. A híd 
szerkezete négytámaszú, 90 cm magas, 
üzemben előregyártott feszített vasbeton 
hídgerendákkal együttdolgozó helyszíni 
vasbetonlemez lesz. Az alapozása a meg-
szokott 80-as CFA fúrt cölöpözéssel, a híd-
főknél a lavírsíkig megépült háttöltésről, a 
közbenső támaszoknál, a vasút közvetlen 
közelében a meglévő talajszintről történik.  
A szokásostól eltérő építési körülményt a 
forgalom alatt lévő vasút közelsége jelenti. 
ez az állapot a kivitelezőktől a teljes épít-
kezés folyamán nagy körültekintést és fo-
kozott figyelmet igényel majd.
A vasút közelsége miatt a vasút melletti 
két cölöpösszefogó munkagödrét a cölö-
pözés után, szádolással kell bevédenünk 
a cölöpösszefogó építése idejére. A cölöp-
összefogók, a pillérek és a hídfők megépí-
tése után a gerendaemelést novemberre 
tervezzük.
A szakaszon majd másfél kilométerrel bel-
jebb – egy négytámaszú, ferde gerincbor-
dás monolit vasbeton szerkezetű vadát-

Somon

szennyvízelvezetés
startolhatnak

és -tisztítás
elkerülő a

út 
hídépítései

debreceni

 The small community environmental pro-
ject near Siófok on the southern side of Lake Ba-
laton was completed by COLAS-ALTERRA Zrt. The 
wastewater drainage and treatment of Som is 
based – for the first time in Hungary – on the use 
of PMT equipment. After the six-month test run, 
it can safely be stated that this technology is a 
viable alternative among the already-known and 
well-established treatment solutions. 

 The 2x1 Debrecen bypass will cross over 
the Debrecen-Tiszalök railway line, and there 
will be a deer passage right across the Nagyerdő 
forest. Being the subcontractor to COLAS ÚT Zrt., 
COLAS-HUNGÁRIA Zrt. will be responsible for the 
construction of these two engineering structures.
The structure of the MÁV crossover will be made 
of steel and concrete plate supplemented with 
reinforced, factory-manufactured 90-cm-high 
concrete bridge girders complete with quadruple 
support. Its foundation is embedded using the 
usual 80 CFA drilled set of piles, starting off 
from the backfill built up to the working level at 
the bridgeheads, with interim supports directly 
adjacent to the railway lines. Given the proximity 
of the railways, the construction pit of the two pile 
clamps next to the railway lines must be protected 
using sheeting while the pile clamps are being 
installed.  
Within the section, there is a four-support 
monolith steel-and-concrete deer passage with 
sloping ridge ribs. At the bridgehead points, 
relief filling has been installed so that 90% of 
sinking is expected to be over within a month. In 
addition to making sure that the final work meets 
all compliance expectations, we must also pay 
particular attention to protecting the environment.

WASTEWATER DRAINAGE AND TREATMENT IN SOM 

CONSTRUCTION OF BYPASS BRIDGES  
ON ROAD NO. 4 AROUND DEBRECEN TO START  

A COLAS-
ALTerrA 
KIVITeLeZÉ-
SÉBeN KÉSZÜLT eL 
A SIóFOK KöZeLÉBeN 
LÉVő KISTeLepÜLÉS Kör-
NyeZeTVÉDeLMI BerUHáZáSA.

A 4. SZ. eLKe-
rÜLő ÚT KÉT 
MűTárGyáT A 
COLAS ÚT ALVáLLALKOZóJAKÉNT 
A COLAS-HUNGárIA ÉpÍTI.

giai hártya (ún. biofilm) alakul ki. A hár-
tya részben a tisztítandó szennyvízben, 
részben a levegőtérben mozog. A bioló-
giai tisztítás azáltal jön létre, hogy a tár-
csában levő baktériumok a szennyvíz le-
bontható szerves anyagait tápanyagként 
hasznosítják. A tárcsák felületén lévő 
hártya egy része, amint a vízbe jut, lenyí-
ródik. A berendezésből elfolyó szenny-
víz egy dobszűrőbe kerül, ahol végbe-
megy a tisztított szennyvíz elválasztá-
sa az iszaptól. Az iszap a kétszintes üle-
pítőbe kerül vissza. Innen egy fertőtlení-
tő medencén, illetve mérőórán keresz-
tül jut a tisztított szennyvíz a Kis Kop-
pány-patakba.
Az üzemeltetés szinte teljesen zárt tech-
nológiai sorral, zaj- és szaghatástól 
mentesen, minimális felügyelettel, auto-
matikusan történik.
A létesítmény az előírások szerint napi 
egy szállítmány települési folyékony hul-
ladék fogadására is alkalmas.

járó készül, amely az 1+564 km szelvény-
ben köti össze a „kettészelt” Nagyerdőt. 
Az alapozása – hasonlóan a MáV-felüljá-
róhoz – CFA 80-as fúrt cölöpözéssel törté-
nik. A hídfőknél a lavírsíkra itt egy leterhe-
lő töltés került, melynek segítségével a töl-
tés süllyedésének 90%-a várhatóan egy 
hónapon belül lejátszódik. Az alapozás és 
a felmenő szerkezet – az oszlopok és híd-
fők megépítését követően – az alul bor-
dás, íves vasbeton pályalemez zsaluzása 
emészti majd fel a szerkezetépítés egy je-
lentős idejét. A megfelelő kivitelezés mel-
lett itt a környezet megóvására kell min-
den esetben törekednünk.

A hatóságok által előírt 6 hónapos pró-
baüzem tapasztalata szerint ennek a 
technológiának is helye van a már is-
mert és régóta alkalmazott tisztítási 
megoldások között. 

gravitációs gerinccsatorna  
(D 200 KG),

4 673 fm

bekötővezeték (D150 KG), 1 678 fm

nyomóvezeték (Kpe), 1 913 fm

házi átemelő 42 db

közterületi átemelő 1 db

szennyvíztisztító telep 1 db
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  fotó: Balázs Ádám, Kerti Márta

 COLAS-ALTERRA Zrt. has been selected 

to complete the rehabilitation works of the 

Pásztó micro-region center. The job involves the 

reconstruction of buildings and listed buildings, 

and the reconstruction of public areas (roads, 

pavements, parks, and squares). Among many 

tasks, the project will include rebuilding the 

marketplace, the Csogány Gallery, the church 

and monastery, the secondary school, and the 

mayor’s office.

A városközpontban emelkedő kolostor-
épület első említése 1138-ból való.  
A bencések építették a 11–12. század-
ban, de III. Béla 1191-ben ciszterci szer-
zeteseket is telepített a kolostorba.  
A szerzetesi élet 1544 előtt szűnt meg 
pásztón, ugyanis a török fenyegetés mi-
att a kolostort erődítménnyé alakították 
át. 1551-ben a visszavonuló keresztény 
csapatok fölgyújtották azt, majd más-
fél évszázadig romként állt. A négyszö-
gű kolostorépület soha nem épült ki tel-
jesen. A mai megmaradt épületet közép-
kori alapokon, a középkori falak felhasz-
nálásával emelték a kolostor keleti szár-
nya helyén a szerzetesek 1698-as visz-
szatelepülése után, 1715–1717 között. 
A romok és a kolostorépület helyreállí-
tására 1987–1989-ben került sor. A je-
lenleg múzeumként funkcionáló épüle-

kistérségi Pásztó  központ  

REHABILITATION OF PÁSZTÓ 
MICRO-REGION CENTER 

A COLAS-ALTerrA KIVITeLeZÉSÉBeN 
KÉSZÜL páSZTó KISTÉrSÉGI KöZpONT 
reHABILITáCIóJA,  MeLy MAGáBAN FOGLALJA AZ ÉpÜLeTeK ÉS 
MűeMLÉKeK reKONSTrUKCIóJáT, MáSrÉSZT A KöZTerÜLeTeK FeLÚJÍTáSáT. 

rehabilitációja

ten lábazatszigetelést, akadálymentesí-
tést és a külső homlokzat színezését vé-
gezzük.
A 20. század első felében létesült, jelen-
leg turisztikai fogadóhelyiségként szol-
gáló épület eredeti funkciója lakóház le-
hetett, de a múlt század második felé-
ben a pedagógiai szakszolgálat székhe-
lye volt. Ma kiállítótérként is funkcionál. 
Itt a nyílászárók cseréjét, a külső hom-
lokzat javítását, szigetelését, színezé-
sét és az épület akadálymentesítését és 
belső rekonstrukcióját végezzük.
A központban emelkedik a községhá-
zának épített klasszicista stílusú épü-
let, mely napjainkban zeneiskolaként 
funkcionál. Az ablakok közötti széles 
pilaszterek, illetve a duplaívű boltívek 
Észak-Magyarországon a klasszicizmus 
igen elterjedt formái voltak. A projekt ke-
retében a nyílászárók cseréjét, a külső 
homlokzat színezését és a vízelvezető 
csatornák rekonstrukcióját végezzük.
A kéttannyelvű gimnázium szocreál épü-
lete az építése után rövid idővel valószí-
nűleg megsüllyedt. Jelenlegi feladatunk 
ezért a statikai megerősítés, a lábazat 
felújítása és a külső homlokzat szigete-
lése, színezése.
A 40 éve épült polgármesteri Hivatal 
épületének megújításaként kicseréljük a 
homlokzati nyílászárókat, szigeteljük és 
felújítjuk a lapos tetőt, a külső homlok-
zatot, valamint kazáncserével együtt fel-
újítjuk a kazánházat.

jelen cikkünkben az épületek és mű-
emléképületek rekonstrukcióján belül hét 
meglévő épület rekonstrukciójáról és egy 
új piaccsarnok építéséről számolunk be.
A piachoz kapcsolódó infrastrukturális fej-
lesztés részeként új, könnyűszerkezetes 
csarnokot építünk, valamint felújítjuk a 
meglévő gondnoki épületet és fedett áru-
sítóhelyeket alakítunk ki a kapcsolódó lé-
tesítményekkel (közművek, térburkolatok 
stb.) együtt.
A pásztói Szent Lőrinc római katolikus 
templom a város súlypontjában helyez-
kedik el. A középkori eredetű templom ki-
emelkedően fontos része épített öröksé-
günknek: tornyának alsó része a tatár-
járás utáni időből való, a mai templom 
déli falán egy kis román ablakot lehet lát-
ni, ami bizonyítéka a korai templomalapí-
tásnak. A templomtornyon látható három 
szent közül Szent Lőrinc alakja a jelenle-
gi Magyarország területén fellelhető leg-
régebbi ábrázolás. A templom északi ha-
jója a rátót nemzetség idejében épült gó-
tikus stílusban. A támpilléres, csúcsíves 
ablakokkal díszített mellékkápolna 1400 
körül épült a korra jellemző sugárboltozat-
tal. A kápolna falában reneszánsz kere-
tes, feliratos kő látható 1421-ből. A temp-
lomon a 15. század körül átalakítást vé-
geztek, erről tanúskodik a régi sekres-
tyeajtó, valamint az oldalkápolna ajtajá-

nak reneszánsz ízlésben átfaragott ajtaja. 
1500 körül a templomot kibővítették, a 
román templom északi falát pedig kijjebb 
vitték, 1723-ban pedig továbbépítették 
a templom tornyát. Az épületet utoljára 
1958-ban újították fel. Most felújítjuk az 
52 m magas toronysisakot, a bádogozást 
és a vízelvezető csatornarendszert, meg-
újul az épület megvilágítása, a homlokzat 
vakolata, kőfelületei és szobrai.
A Csohány galéria klasszicista épülete 
polgári lakóháznak épült 1830 és 1860 
között. Nyugati bejárata a kor tipikus for-
majegyeit viseli magán, magas lábaza-
ton emelkedő dór oszlopok felett timpa-
non látható. Belső elrendezése egysze-
rű, mennyezete sík, borított födém. Itt az 
akadálymentesítés és a külső homlok-
zat, illetve a nyílászárók felújítása volt a 
COLAS-ALTerrA feladata.
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szöveg: Nagy László
  fotó: Gyukics Péter

 külön

A VeSZprÉM MeGyÉBeN 
„HALáLCSOMópONTKÉNT” eMLeGe-
TeTT SZINTBeNI KereSZTeZőDÉS KÜLöN 
SZINTű CSOMópONTTá TörTÉNő áTÉpÍTÉSÉNeK KIVITeLeZÉSI 
MUNKáI LASSAN BeFeJeZÉSÉHeZ KöZeLeDNeK.

csomópontjának
szintű8–72 sz. főútak

építése

 The Veszprém unit of COLAS ÚT Zrt.’s Tata 
Directorate was selected in the summer of 2009 
in a public procurement procedure to complete 
the construction of the junction point. Following 
the clearance of app. 30,000 m2 of bush and 
40,000 m2 of forest, we got right into removing the 
topsoil of the junction-point area. Because of the 
prolonged archaeological works, we were forced to 
abandon our plan of completing the app. six-meter-
high filling on the two sides of the bridge before the 
winter. In April, we started the construction of the 
express lane and deceleration lane of Road No. 8 
slowly, gradually moving into work areas that had 
already been archaeologically explored. Presently 
we are working on the installation of traffic-control 
technology, draining the area, and final earthworks.

CONSTRUCTION OF THE MULTILEVEL JUNCTION 
POINT OF ROADS NO. 8 AND 72   

A régészek mellett a földmunkavégzést a 
kb. 20 000 m3 V-VI. fejtési osztályú, né-
hol szálban álló dolomit is nehezítette.
Az egész munkaterületen egyetlen 
földalatti közmű található, a Magyar 
Telekom kezelésében lévő Székesfehér-
vár–Veszprém optikai kábel, melynek 
nyomvonala sajnos akadályozta az észa-
ki hídfő cölöpözési munkálatait.
A teljes munkaterület régészeti feltárá-
sát követően végre hozzákezdhettünk az 
elzárt csomóponti ágak földmunkáihoz 
és a teljes pályaszerkezet megépítésé-
hez. Augusztus elejére a tervezett réteg-
rend befejezéseképpen kopóréteg került 
a felüljáróra, az északi körforgalomra és 
az összes ide csatlakozó ágra is.
Jelenleg forgalomtechnikai (szalagkor-
lát-építés, burkolatjel-festés és táblá-

a csomópont főbb paraméterei:

Földmunka 30 000 m3 (ebből 20 000 m3 szikla)

ágyazat 10 000 m3

C10 soványbeton alapréteg   6 500 m3

Aszfalt alap-, kötő- és kopóréteg   6 000 m3

r = 20 m sugarú körforgalom          2 db

30,0 m nyílású vb. híd          1 db

D80 - D150 csőáteresz        10 db

A cOLAS Út zrt. tatai Igazgatóságá-
nak veszprémi egysége 2009 nyarán, a 
NIF Zrt. által meghirdetett közbeszerzé-
si eljárás során nyerte el a csomópont 
építési munkálatait. Az ajánlatadás idő-
pontjában a tervvel, a munkaterület át-
vételének időpontjában, 2009 szeptem-
berében, a munkaterülettel adódtak 
problémák: a csomóponti ágakban a ki-
sajátítás elhúzódása miatt csak részle-
ges munkaterületet kaptunk.
A kb. 30 000 m2, őserdőket megszégye-
nítő sűrűségű bozót és 40 000 m2 erdőir-
tás után nagy erőkkel láttunk neki a cso-
móponti ágak lehumuszolásának. A régé-
szeti munkák elhúzódása miatt azonban 
le kellett mondanunk arról a tervünkről, 
hogy a tél beállta előtt a híd két oldalán 
levő kb. 6 m magas töltést megépítsük. 

zás), víztelenítési (profilárok burkolá-
sa, olaj- és iszapfogók telepítése, előfej, 
surrantó és középső elválasztó sávba 
kerülő hosszcsatorna-építés), valamint 
befejező földmunkák (padkaépítés, hu-
muszterítés, füvesítés) zajlanak. 
reméljük, hogy az új, külön szintű cso-
mópont nagymértékben javítja a térség-
ben zajló forgalom biztonságát.
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szöveg: Melkovics Huba
  fotó: Autópálya Igazgatóság

„Minden kezdet nehéz”, szokták monda-
ni. De azt csak mi éreztük igazán, hogy ez 
a hidak építését tekintve mennyire helyt-
álló. Az elkerülő öt hídjának építésére kap-
tunk megbízást a COLAS ÚT Zrt.-től. ez a 
munka is ugyanúgy indult, mint minden 
hasonló beruházás. Megtörtént a munka-
terület átadása, túl voltunk az első „nagy” 
kooperáción, és már azt tervezgettük, 
hogy mikorra is hívhatjuk a cölöpöző alvál-
lalkozót a próbacölöpök elkészítésére. ek-
kor még 2009. májusi dátumokat írtunk a 
jegyzőkönyvekre. Azután nagyon sokáig, 
egészen októberig várnunk kellett. Kiszá-
moltuk, hány nap kell ahhoz, hogy a pró-
bacölöp eredményei meglegyenek, meny-
nyi idő kell ahhoz, hogy a háttöltések elké-
szüljenek, mennyi idő kell a cölöptervek ki-
igazításához, az idő mégsem volt kegyes. 
egészen február végéig újabb várakozás 
következett.
Tíz hónap alatt csupán a próbacölöpözé-
sen voltunk túl. A helyzet nemcsak elszo-
morító volt, de fel is villanyozott mindenkit, 
hiszen vert helyzetből szép nyerni: meg 
kellett mutatnunk, mire vagyunk képesek. 
A cölöpözés 2010. március végén indul-
hatott el, de az időjárás megint átírt min-
den ütemtervet. Több esős nap volt, mint 
esőmentes. Aztán egy csapásra fordult az 
időjárás, miénk lett a főszerep. Sorra nőt-
tek a semmiből „a hidak, mint gombák 
eső után”. percről percre változott a kép: 
itt egy alaptest, ott egy fejgerenda, ott egy 
pillér. „Készül már fejgerenda? Micsoda? 

a

az

szaporodnak  Gombamód 

hidak M85-ösön

  We were commissioned by COLAS ÚT 
Zrt. to build five of the bridges of bypass road 
M85. The project started off the same way as 
any other. With the work site handed over, the 
first “major” act of cooperation was soon behind 
us, and we were starting to plan the date for the 
piling subcontractor to prepare the test piles. At 
this time we were still entering dates such as May 
2009 in the logbooks. Then we had a lot of time 
to wait. In the next ten months, all we were able 
to do was finalize the test piling – then suddenly 
the weather changed, and we were back in the 
game again. Bridges were springing up one after 
another like mushrooms after rain. 
What I am certain of is that in the end, when the 
COLAS logo is finally placed on the bridges, we 
will be proud of every moment of the project 
and every participant who was involved in 
implementation, may they be a client, engineer, or 
road or bridge builder.

BRIDGES ARE GROWING LIKE MUSHROOMS AZ M85-öS eNeSe eLKerÜLő 
ÉpÍTÉSI MUNKáIróL A MÚLT SZáMBAN 
Már áTFOGó KÉpeT KApHATTAK ÚTÉpÍTÉSI SZeM-
SZöGBőL AZ OLVASóK. MOST MeGKÍSÉrLeM „HIDAS SZeMÜVeGeN” 
KereSZTÜL BeMUTATNI A BerUHáZáST.

Hogy már be is gerendáztátok?”
A pillanatnyi állás szerint október első fe-
lére a hidak nemcsak szerkezetileg készül-
nek el, hanem szépen fel is lesznek öltöz-
tetve. Abban biztos vagyok, hogy a végén, 
amikor felkerül a hidakra a COLAS logó, 
szeretnénk büszkén emlékezni minden itt 
töltött percre és minden résztvevőre, aki a 
megvalósításban szerepet vállalt. Legyen 
az megrendelő, mérnök, útépítő vagy híd-
építő. Fontos a csapatszellem, ami itt na-
gyon jól működik.

DunKErquE-I FInOMítÓ 
MEGVÁSÁrLÁSA ® A COLAs ipari integrációs 

törekvéseivel összhangban és bitumenellátásának biztosítása 

érdekében a cég kizárólagos tulajdonába került a dunkerque-i 

srD (société de la raffinerie de Dunkerque) olajfinomító az 

exxonMobil France Holding és a total Lubrifiants cégektől. 

A több mint 250 főt foglalkoztató vállalat speciális termékeiből 

(bitumen, bázisolaj, paraffin) évi 300 000 tonnányit gyárt, amely 

a COLAs franciaországi bitumenigényének 25%-a. A jelenlegi 

alkalmazottak egy rövid átmeneti időszakot követően a COLAs 

csapatához csatlakozva pozícióikban maradnak. wFranciaország

Dunkerque

COLAS SA KÜLFÖLDI munkái
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szöveg: Gulyás Ferenc
  fotó:Nagy Balázs

a franciaországi alpes-de-Haute-provence térségben található 
egykori lauron sóderbányát bezárása után a természet 
visszafoglalta. a rekultiváció  célja az volt, hogy ezen a durance 
folyóhoz közeli vizes élőhelyen olyan ökoszisztéma épülhessen 
fel, mely a régió természeti adottságaival összhangban van. 
egy évvel a bányászat felhagyása után a természet tényleg 
visszahódította az egykori ipari területet: többek között hódok, 
üstökös récék, különféle vöcskök, rigók és jégmadarak leltek itt 
otthonra.

w
Franciaország

Alpes-de-Haute-Provence
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Sárospatak a festői szépségű Zemp-
léni-hegység lábánál, a Bodrog-folyó part-
ján fekszik. A Bodrog és a ronyva közt 
elterülő sáros vidék után kapta a Sá-
ros, a várost átszelő Bodrog miatt pedig 
a patak nevet. Az első feljegyzések sze-
rint 904-ben vette hatalmába a környé-
ket Alaptolma, Ketel vezér fia. A telepü-
lés 1201-ben városi kiváltságokat kapott 
Imre királytól, később pedig fontos keres-
kedelmi állomássá vált a Lengyelország 
felé vezető úton.
Sárospatak magyar történelemben ját-
szott igen fontos szerepe jórészt az  
I. endre által építtetett várnak köszönhe-
tő. A pataki vár vagy rákóczi-vár Sárospa-
tak legjelentősebb műemlékeinek egyike, 
hazánk egyik legszebb épen maradt vára.  
e várban született a Bánk bánból ismert  
II. endre és Gertrudis királyné lánya,  
Szent erzsébet. A mai várkastélyt erede-
ti alakjában perényi péter építtette itáli-
ai építészek terve alapján magyar mes-
teremberekkel, reneszánsz stílusban. Az 
építkezés 1534-ben kezdődött és nyolc 
évig tartott. Itt tartották Balassi Bálint és 
Dobó István lánya, Dobó Krisztina eskü-
vőjét is, illetve e várban ajánlották fel I. 
rákóczi Györgynek az erdélyi fejedelmi cí-
met 1616-ban.
A Wesselényi-összeesküvés tervének bi-
zalmas részleteit a vár falai között dol-
gozták ki egy rózsákkal díszített mennye-
zetű helyiségben. A helyiség „Sub rosa” 
szobaként is ismert – a latin kifejezés je-
lentése szó szerint: a „rózsa alatt”, átvitt 
értelemben: „titokban”.
Lévén, hogy Sárospatak a rákócziak bir-
tokközpontja volt, jelentős szerepet ka-
pott a rákóczi-féle szabadságharcban. 
Az 1708-ban, Sárospatakon tartott or-
szággyűlés határozatai voltak hivatottak 
fordítani a szabadságharc egyre remény-
telenebb helyzetén.
Sárospatak nevével szorosan összeforrt 
az 1531-ben alapított legendás reformá-
tus kollégium, ami az akkori Magyaror-
szág egyik legjelentősebb oktatási intéz-
ménye volt.
A klasszikus műveltség fellegváraként 
emlegetett kollégiumot „Bodrog-par-
ti Athénnak”, a „Múzsák székhelyének” 
(Csokonai), később pedig „magyar 

  Sárospatak lies at the foot of the 
picturesque Zemplén Mountains by the Bodrog 
River. Sárospatak’s important role in Hungarian 
history is largely owed to one of Hungary’s most 
attractive and intact castles found there, built 
by Endre I. The castle was given its present 
form by Péter Perényi, who used the plans 
of Italian architects and Hungarian master 
builders to rebuild the castle in Renaissance 
style.
The city of Sárospatak is closely connected 
with the legendary Reformed College – built 
in 1531 – which was one of Hungary’s most 
important educational institutions of the time. 
The school educated great Hungarians like 
Mihály Csokonai Vitéz, Géza Gárdonyi, Ferenc 
Kazinczy, Lajos Kossuth, Zsigmond Móricz, and 
actor Sándor Pécsi.
The school library houses ancient manuscripts, 
foreign-language medieval works, and precious 
literary rarities that had been looted during 
WWII and returned by Russia in 2006.
The area is rich in natural treasures. Not 
far from Sárospatak lies a true geological 
curiosity: the Megyer Hill Pond. Surrounded 
by high mine walls, the pond is a popular 
tourist destination. Another tourist attraction 
is the Végardó thermal bath, which has great 
therapeutic value to sufferers of rheumatism.

SÁROSPATAK – THE CITY OF KNOWLEDGE 

LáTTA Már A SárOSpATAKI 
VárAT? NeM? NeM HISZeM!  UGyANIS AKI eGy-
SZer IS TArTOTT Már A KeZÉBeN 500 FOrINTOST, AZ A BANKJeGy HáT-
OLDALáN LáTHATTA. ÉS HA SárOSpATAK, AKKOr NeMCSAK A Vár, HA-
NeM A HÍreS KOLLÉGIUM IS eSZÜNKBe JUT, AMeLy MeGANNyI eLIS-
MerT TUDóST ÉS MűVÉSZT ADOTT AZ OrSZáGNAK. De MIT TUDUNK A 
MAKOVeCZ-HáZAKróL, A TeNGerSZeMrőL VAGy A TITOKZATOS „SUB 
rOSá”-róL? NÉZZÜNK HáT KörÜL eGy KICSIT e SZÉp, rÉGI MAGyAr Vá-
rOSBAN.

a

tudás  történelmi
városa

Sárospatak, 
szöveg: Ádám Barbara

  fotó: Nagy Balázs

Cambridge”-nek nevezték. Móricz Zsig-
mond így ír a kollégiumról: „...úgy nő ki 
a földszintes házak csibecsipogása kö-
zül, mint egy igazi sötétbarna kotlós, ki 
szárnyát leereszti, és maga alá gyűjt öt-
száz diákot”.
És valóban: az iskola olyan nagyságokat 
nevelt ki, mint Csokonai Vitéz Mihály, Gár-
donyi Géza, Kazinczy Ferenc, Kossuth La-
jos, Móricz Zsigmond, és a színművész 
pécsi Sándor.
A kollégium utcára néző főszárnyában 
helyezkedik el a páratlanul gyönyörű, 
pollack Mihály tervei szerint kialakított 
nagykönyvtár. egy 1621-ben keletkezett 
rendelet a könyvtáros feladatai között a 
következő esküszöveget is tartalmazza: 
„szentül ígérem, hogy a törvények szerint 
a communitas minden hűségemre bízott 
javait hűségesen megőrzöm és kezelem. 
(…) A Praeceptoroknak a köteles tiszte-
letet és kötelező engedelmességet meg-
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szöveg: Tóth Miklós
  fotó: Kastner Judit

A tokaji aszú: „a borok királya, a ki-
rályok bora”
A fent említett megtisztelő jelző XIV. La-
jos királytól származik. És valóban, a to-
kaji aszú, hazánk igen kedvelt borkülön-
legessége, már a XVIII. századtól világhír-
névnek örvend, és az egyik legismertebb 
Hungaricumunk. Kazinczy Ferenc feljegy-
zése szerint a híres, és a környéket is hí-
ressé tevő aszúbort Szepesi Laczkó Máté, 
Lórántffy Zsuzsanna udvari papja találta 
fel. Szepesi a fejedelemasszony sátoralja-
újhelyi Oremus szőlőjének terméséből ké-
szítette az első aszúbort, és azzal, mint 
húsvéti desszertborral, lepte meg úrnőjét. 
Az aszút évszázados technológia alkalma-
zásával készítik, amelynek alapja az aszú-
sított szőlőszemek késői szüretelése, és az 
ezt követő különleges borkészítési eljárás.

adom, jó hírnevüket és tekintélyüket min-
dig és mindenütt megvédem, az iskola tör-
vényeiben előírt kötelességeket (ameny-
nyire a természet gyarlósága engedi) hű-
ségesen teljesítem; az iskola jó hírnevét 
mind a kívülvalók, mind a házbeliek előtt 
sértetlenül fenntartom.” 
A könyvtár boltíves aulája árasztja magá-
ból a tudást és klasszikus műveltséget: a 
korabeli kéziratoktól kezdve, idegen nyel-
vű középkori műveken keresztül, egészen 
a 2006-ban Oroszországból hazahozott, 
II. világháború során eltűnt könyvritkasá-
gokig számtalan felbecsülhetetlen értékű 
művet megtalálunk itt.
Sárospatak ma is rangos iskolaváros: itt 
működik a Miskolci egyetem Comenius Ta-
nítóképző Főiskolai Kara is.
A mai városképet színesítik és nagymér-
tékben meghatározzák a Makovecz Imre 
építész által tervezett épületek. Ilyen pél-

dául a Művelődés Háza, mely konferenci-
ák, előadások tartására éppúgy alkalmas, 
mint szabadidős tevékenységek szervezé-
sére. Itt működik a város néptánc-együtte-
se, a mozi, színházterme pedig befogadó 
színház szerepet tölt be.
A környék igen gazdag természeti adottsá-
gokban. Sárospataktól nem messze talá-
lunk egy igazi geológiai különlegességet, 
a Megyer-hegyi tengerszemet. Az egyko-
ri malomkőbánya helyén kialakult tenger-
szem magas bányafalakkal körülvett, ked-
velt látványosság. Szintén turistacsaloga-
tó hely a végardói termálfürdő, amely reu-
más betegségek gyógyítására is alkalmas.
A patakiak joggal büszkék lakóhelyükre, 
amely hangulatos történelmi jellege, intel-
lektuális atmoszférája és különleges ter-
mészeti adottságai miatt ma is vonzza a 
látogatókat.

A SZÍNHáZ- ÉS FILMMűVÉSZeTI 
eGyeTeM VÉGZőS NöVeNDÉKeI AZ 
M0–M7-eS CSOMópONTJáNAK ÉpÍTÉSI TerÜLeTeIN 
VeTTÉK FeL eGy KÉSZÜLő VIZSGAFILM II. VILáGHáBOrÚS JeLeNeTeIT.

FILM SHOOTING ON M0

 Graduates of the University of Theater, 

Film, and Television shot WWII scenes for their 

final examination project on the construction 

site of the M0-M7 junction. Students had 

asked us to make the depot area available for a 

one-day shoot, since the area seemed ideal for 

the filming of WWII scenes for their movie.

After consultations with the State Motorway 

Management Company Ltd., we managed to 

work out the conditions that allowed traffic to 

continue undisturbed on M0 and M7 and the 

shooting to take place.

az -son

Filmforgatás  

M0

A cOLAS-HunGÁrIA zrt. kivitelezés-
ében készülő M0-s útgyűrű szélesítési 
munkái eltérnek a hagyományos „zöld-
mezős” autópálya-építésektől, hiszen a 
kivitelezés az utazóközönség szeme lát-
tára, ha úgy tetszik, a teljes nyilvános-
ság előtt készül. Mivel ennyire a figye-
lem középpontjában állunk, szinte nap 
mint nap jelentkezik egy-egy szakmai 
szervezet, felsőoktatási intézmény, zöld 

egyesület, illetve a média, hogy tájékoz-
tatást, információt kérjen. ezek a felada-
tok már szinte természetesnek számíta-
nak, ám néha kapunk meglepő kérése-
ket is… Így volt ez 2010 júniusának ele-
jén is, amikor a Színház- és Filmművé-
szeti egyetemről fordultak hozzánk biza-
lommal. A kérésük az volt, hogy a mun-
katerületen, nevezetesen az M0–M7-es 
csomópontban lévő depóterületet sze-

retnék egy napra filmforgatásra igénybe 
venni, mondván, hogy az ottani körülmé-
nyek megfelelőek egy készülő vizsgafilm 
II. világháborús jeleneteinek felvételére. 
Az áAK-val mint kezelővel egyeztetve, si-
került olyan feltételeket teremtenünk, 
mely által létrejöhetett a forgatás, és a 
mind az M0-son, mind az M7-esen aka-
dálytalanul folyhatott a forgalom. Termé-
szetesen, miután a forgatás a nekünk 
átadott munkaterületen folyt, társasá-
gunk munkavédelmi szakemberei ala-
posan megvizsgálták az ehhez szüksé-
ges lépéseket. A filmesek több munka-
társa is munka- és balesetvédelmi okta-
tásban részesült, illetve jegyzőkönyvben 
rögzítették a felelősségi köröket. ezek 
eredményeképpen a forgatás 2010. júli-
us 4-én délelőtt rendben, probléma nél-
kül lezajlott. 
A Szilvafa című film Givanino Guareschi 
Don Camillo kis világa című novellá-
ja alapján készül. A rendező Houssam 
Shahine, az operatőr Szigethy Márton. A 
film Don Camillo, a vidéki plébános szó-
rakoztató történetét mutatja be, a II. vi-
lágháború utáni zűrzavaros időszakban. 
Az észak-olasz kisvárosban új idők kö-
szöntenek be, amikor a kommunisták 
veszik át a hatalmat. A falu papja akar-
va-akaratlanul is az események közép-
pontjába kerül, pedig mást sem akar, 
mint kimaradni a kalamajkából.  
A film előzetese megtekinthető a 
youtube videomegosztón.
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eZÚTTAL A ZeMpLÉNI-HeGySÉG 

MAKKOSHOTyKA–BOLDOGKőVárALJA VONALTóL 
ÉSZAKrA eSő TerÜLeTeINeK KöZpONTI rÉSZeIT 
MAGáBA FOGLALó ZeMpLÉNI TáJVÉDeLMI KörZeTeT MUTATJUK Be 
OLVASóINKNAK.

Zempléni  
Körzet 

tájvédelmi A

A HEGySÉG 
KELEtKEzÉSÉBEn 
A tűz jÁtSzOttA  
A FŐSzErEPEt.

A 26 496 hektáros zempléni tájvé-
delmi Körzet 1984 végén alakult. A te-
rület a Zempléni-hegység, s ezzel együtt 
az eperjes–Tokaji-hegylánc részeként 
északon, Szlovákia területén csatlako-
zik a Kárpátok vonulatához. ez meghatá-
rozza éghajlatát, és döntően befolyásolja 
növény- és állatvilágának alakulását.
A hegység keletkezésében a tűz játszot-
ta a főszerepet. A 14–16 millió évvel ez-
előtt működött vulkánok hozták létre a 
hegység kőzettömegének zömét és utó-
működéseikkel együtt a változatos ásvá-
nyok sokaságát. egykor a működő tűz-
hányók közé helyenként tenger is benyo-
mult, és üledékei, valamint a beszóródó 
vulkáni tufa számos növény és állat ős-
maradványát őrzi.
A tájvédelmi körzet hegyeit túlnyomórészt 
lomberdők borítják: tölgyesek, gyertyá-
nos-tölgyesek és bükkösök, a völgyekben 
futó patakokat pedig égeresek kísérik.  
A különböző védett ritkaságokat felvonul-
tató élőhelyek közül kiemelkednek az or-
chideákban gazdag hegyi kaszálórétek.
állatvilága a sajátos flórához kapcsoló-
dóan szintén rendkívül változatos. Jelen-
tős a nagyvadállomány, amelyből a kár-
páti gímszarvasokat trófeái messze föl-
dön híressé tették. Madárvilágára jellem-
ző a hegyvidéki fajok jelenléte, ilyen pél-
dául a magyar nép híres madarának ro-
kona, a fekete gólya, a nappali ragado-
zó madaraink, összes hazai bagolyfajunk 
vagy a ritka, földön fészkelő császárma-
dár. Még ma is előfordul a keresztes vi-
pera. Az állatvilágból legnagyobb szám-
ban a legkisebbek, a rovarok és egyéb 
gerinctelenek képviseltetik magukat. 
Számtalan olyan faj találta meg itt élet-
feltételeit, amely az országban máshol 
nem fordul elő.
egy tájvédelmi körzethez a hegyvidék 
adottságai mellett természetesen hoz-
zá tartozik az ott élő lakosság hagyomá-
nyos gazdálkodási tevékenysége, kultu-
rális és történelmi múltjának emléke is. 
Ki ne ismerné az árpád-kori várak híres 
romjait (Füzér, regéc, Boldogkő), vagy ki 
ne hallott volna a magyar történelem ki-
emelkedő személyiségeinek itt-tartózko-
dásáról. 

(Forrás: bnp.nemzetipark.gov.hu)

szöveg: Csillag Pál
  fotó: Cultiris 

E páratlan adottságokkal rendelkező 
vidék értékeinek felkutatására, megőrzé-
sére és bemutatására jött létre a Zemplé-
ni Nemzeti parkért Szövetség önkormány-
zatok, civil szervezetek, vállalkozások, ma-
gán személyek és tudósok összefogásá-
val. A COLAS-ÉSZAKKő Kft. büszke arra, 
hogy alapító tagja a szövetségnek, és 
ezen keresztül is hozzájárul a térség bol-
dogulásához és felemelkedéséhez.  
Társaságunk tevékenysége összhang-
ban van a szövetség céljaival. A kőbá-
nyászat évszázadok óta jelen lévő, ha-
gyományos ipari tevékenység. rövi-
debb távon, a munkahelyek révén 
lakosságmegtartóképessége kiemelke-
dő, hosszabb távon pedig a felhagyott, 
de még a működő bányák is fontos élő-
helyeivé vállnak a védett állatoknak, sőt 
a bemutatásra érdemes geológiai érté-
kek kerülnek a bányászattal felszínre.

  The 26,496-hectare Zemplén Nature 
Reserve was established at the end of 1984. 
Being part of the Zemplén Mountain range and 
the Eperjes-Tokaj ridge to the north, the area is 
connected to the Carpathians in Slovakia. This 
lends the region its special climate, which in 
return gives the area its characteristic flora and 
fauna. Fire played a key role in the evolution of the 
mountain range. Volcanoes active 14-16 million 
years ago created the bulk of the rock formation 
and the multitude of minerals. These now-
dormant volcanoes were occasionally penetrated 
by the seas, leaving fossil-rich sediments behind.

To research, protect, and present the precious 
values of this unparalleled natural heritage, the 
Association for the Zemplén National Park was 
established with the combined efforts of local 
governments, civic organizations, enterprises, 
private individuals, and scientists. COLAS-
Északkő Kft. is proud of having a representative in 
the association and making a contribution to the 
betterment of the region. 
Company activities are fully consistent with the 
aims of the association. Quarrying had been 
a traditional industrial activity here for many 
centuries. In the short run, mining and the jobs 
created by mining help combat depopulation, 
while in the long run the abandoned mines are 
an important habitat to many protected animal 
species; what’s more, great geological treasures 
worthy of display are often brought to the surface 
by mining.

THE ZEMPLÉN NATURE RESERVE  



MOLnÁrnÉ KEcSKÉS GABrIELLA
® vállalkozási főmérnök ® cOLAS-ALtErrA 

„Ez igazi csapatmunka, mindenkinek a megadott határidőre kell teljesítenie, hogy a többiek 
munkája ne vesszen kárba.”
Építészmérnökként végzett, majd munkahelyi mérnökként a Középületépítő Vállalatnál helyezkedett el. Molnárné Kecskés Gab-
riella egy hosszabb kihagyást követően 2001-től dolgozik az ALterrá-nál. Kezdetben előkészítőként, 2004-től pedig a közpon-
ti vállalkozási csoport vezetőjeként a közbeszerzési eljárások pályázati anyagainak összeállításával foglalkozik. Ez igazi csa-
patmunka, mindenkinek a megadott határidőre kell teljesítenie, hogy a többiek munkája ne vesszen kárba, állítja az ötvennyolc 
éves vállalkozási főmérnök. Az igazi szellemi kalandot jelentő „műszak” után Molnárné Kecskés Gabriella kikapcsolódásként 
teniszezik, és előszeretettel tölti szabadidejét családja és kedvenc háziállatai körében. 

BOrIS GrIntAL ® projekt-
vezető  ® cOLAS-HunGÁrIA 

1999-ben került a COLAS 
cégcsoport kelet-európai 
szárnyához, ahol számos 
pozíciót betöltött.
A francia születésű boris Grintal 
1998-ban polgári szolgálatra érkezett 
Magyarországra, és egy hosszabb len-
gyelországi és egy rövidebb szlováki-
ai kiküldetést leszámítva, azóta is itt 
él. 1999-ben került a COLAs cégcso-
port kelet-európai szárnyához, ahol az 
elmúlt bő évtizedben számos pozíciót 
betöltött: volt márt projektvezető, mű-
szaki igazgató, jelenleg pedig a nagy 
projektek és az ezzel kapcsolatos ten-
dertárgyalások előkészítése a legfon-
tosabb feladata. Az itt töltött kilenc 
év alatt megnősült, két fia született, 
tökéletesen megtanulta a nyelvet és 
megismerte a magyar kultúrát. Nagy 
hatással volt rá a magyar konyha, sze-
reti a halászlevet és a marhapörköl-
tet. A magyar borok közül a villányi, 
a szekszárdi és az egri pincészetek 
nyerték el leginkább tetszését. 



BALOGH BErtALAn® 
csoportvezető és nehézgépkezelő ® 
cOLAS Út 

Pályafutásának egyik 
legnagyobb kihívása az M5-
ös autópálya építése volt.

több mint harminc éve foglalkozik út-
építéssel balogh bertalan, aki tizen-
hat éve érkezett a COLAs-hoz, ahol há-
rom év elteltével már egy teljes útépítő 
csapatot bíztak rá. Jelenleg az M1-es 
sztráda burkolat-felújításán egy Vögele 
1900-as finisert irányít és nyolc em-
ber munkáját koordinálja. Pályafutása 
egyik legnagyobb kihívásának az M5-ös 
autópálya építését tartja. A két évig 
tartó beruházás során balogh bertalan 
csapatával a főpálya több mint 50 kilo-
méteres szakaszának burkolatépítésé-
ben vett részt. Mivel a hétköznapok  
többnyire a családtól távol telnek, az 
ötvenegy éves csoportvezető a hétvé-
géket legszívesebben tiszakeszin, csa-
ládi körben tölti. 

BÉrES DEzSŐ 
® üzemvezető ® cOLAS-ÉSzAKKŐ 

„A hozzáállásunktól függ, 
hogy a problémákat nehéz-
ségeknek látjuk vagy megta-
láljuk a bennük rejlő lehető-
ségeket.”

A COLAs-Északkő Kft. tarcali-, sáros-
pataki- és bodrogkeresztúri bányái-
nak, valamint a tarcali javító- és a cég 
mobilüzemének harmincéves üzem-
vezetője kifejezetten szereti munká-
ját. A több üzem együttes irányítása 
meglehetősen összetett feladat, ami 
nagy odafigyelést igényel. béres De-
zső 2003-ban a miskolci egyetemen 
bányamérnökként végzett. Pályafutá-
sát egy Pest környéki kavicsbányában 
kezdte, a CÉK-hez 2005-ben került, 
kezdetben termelésirányítási felada-
tokat látott el, majd 2006-tól üzemve-
zetői megbízást kapott. szabadidejé-
ben szívesen sportol, szeret futni, tú-
rázni és sakkozni. szülei családi szőlé-
szete révén a borászkodásba is bete-
kintést nyert. Idén áprilisban megnő-
sült, tokajban lakik feleségével, akit a 
CÉK-nél ismert meg. 
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 BORIS GRINTAL ® Project Manager ® COLAS-HUNGÁRIA Born in 
France, Boris Grintal arrived in Hungary in 1998 to do civil service, and has 
been living here ever since except for two foreign assignments – a longer 
one in Poland and a short one in Slovakia. He came to work for the East 
European division of the COLAS group in 1999, and has fulfilled a number of 
different positions: he worked as a project manager and a technical director, 
while right now he is tasked with the management of large projects and 
coordinating related tender consultations. During the nine years he has been 
with us, Boris got married and is now the proud father of two boys; he has 
successfully mastered Hungarian and learned a lot about Hungarian culture. 
He is much inspired by Hungarian cuisine; he likes fish soup and beef stew. 
His favorite wine-growing regions are Villány, Szekszárd, and Eger. 

GABRIELLA KECSKÉS MOLNÁR  ® Corporate Chief Engineer ® COLAS-ALTERRA 
Gabriella graduated as an architect, then joined Középületépítő Vállalat 
as a work-site engineer. After a leave of absence, she returned to the la-
bor market in 2001 by joining Alterra. In the beginning she was in charge 
of preparing the assembling of tenders, then from 2004, as a team leader, 
she became responsible for preparing the financial framework for public 
procurement procedures. “This is real teamwork – everyone has to stick 
to the deadline, otherwise we have just been wasting our time,” claims the 
58-year-old corporate chief engineer. After the intellectual adventures of 
her work, Gabriella likes playing tennis to unwind, or spends her free time 
with her family and pets.  

DEZSŐ BÉRES ® Plant Manager ® COLAS-Északkő
The 30-year-old plant manager of COLAS-Északkő’s Tarcal and Sárospatak 
mines is really fond of his work. Managing multiple plants at the same time is 
quite a complex task and requires a lot of attention. Dezső Béres graduated 
as a mining engineer in 2003 from the University of Miskolc. He began his 
career in a gravel pit near Pest. Two years later, in 2005, he joined CÉK. In 
the beginning he dealt with production control, then in 2006 he was charged 
with leading a plant. In his spare time he likes doing sports like running and 
hiking, and playing chess. Having spent much time at his parents’ vineyard, 
he has insight into winemaking as well. He was married this April, and lives in 
Tokaj with his wife, whom he met at CÉK.

BERTALAN BALOGH ® Team Leader and Heavy-Machinery Operator ® COLAS ÚT 
Bertalan Balogh has been working in the road-construction sector for more 
than 30 years; he joined COLAS 16 years ago, and only three years after 
his arrival he was already leading an entire road-construction team. Right 
now he is responsible for the coordination of eight people and the operation 
of a Vögele 1900 finisher in the resurfacing project of M1. He thinks of the 
construction of the M5 expressway as one of the greatest challenges of his 
career. During the two-year project Bertalan and his team paved more than 
50 kilometers of the main route. Since work usually involves being away from 
his family during the week, the 51-year-old team leader likes spending his 
weekends at home in Tiszakeszi with family and friends.

MÁRIA BALOGH ® Technology Chief Engineer ® COLAS-Autópálya The 
48-year-old transportation engineer has been with COLAS for four years 
now. Her scope of activity encompasses construction-related technological 
procedures, overseeing mixing plants and mining excavation fields, carrying 
out laboratory and on-site tests, and rating the quality of finished roads. 
She is particularly proud of her contribution in the implementation of the 
M6 and M0 projects. “The M6 was the first project where I was responsible 
for laboratory tests as well as the technological team, while the M0 was a 
particularly interesting development from a technical perspective, because 
it was the very first exposed aggregate concrete road in Hungary.” Born in 
Zalaegerszeg, Mária Balogh moved to the capital six years ago. Whenever 
she can she goes traveling or just hiking. She regularly takes part in the 
UltraBalaton footrace, and she likes playing squash. 

OUR COLLEAGUESBALOGH MÁrIA ®technológiai főmérnök 
® cOLAS-AutÓPÁLyA 

„Az M0-s technológiai szempontból érde-
kes, elsőként itt épül mosott felületképzésű 
betonpálya Magyarországon.”
A negyvennyolc éves, közlekedésmérnök végzettségű 
főmérnök négy éve erősíti a COLAs csapatát.  
A kivitelezéssel kapcsolatos technológiai eljárások, 
keverőtelepek és kitermelőhelyek, a labor- és helyszíni 
vizsgálatok, valamint az elkészült építmények minősítése 
egyaránt balogh Mária hatáskörébe tartoznak. Az eddigi 
munkái közül az M6-os és az M0-s beruházásokat emeli 
ki a főmérnök: az M6-os volt az első olyan projekt, ahol 
a laborvizsgálatok mellett a teljes technológiai stáb is 
hozzám tartozott, az M0-s technológiai szempontból 
pedig azért érdekes, mert elsőként itt épül mosott 
felületképzésű betonpálya Magyarországon. Az eredetileg 
zalaegerszegi születésű balogh Mária hat éve már a 
fővárosban él, szabadidejében, ha csak teheti, kirándul 
és sokat utazik. Évek óta részt vesz az Ultrabalaton 
futóversenyen és szeret squash-olni. 
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szöveg: Erdei József 
 fotó: CÉK

szöveg: Holló Péter 
 fotó: CÉK

2010 NyAráN 
NÉGy ÚJ FÚró-
GÉpeT TeSZTeLTeK 
A CÉK TáLLyAI BáNyáJá-
BAN. A próBAÜZeM KIÉrTÉKeLÉSe 
MÉG FOLyAMATBAN VAN, ALáBBI CIK-
KÜNKBeN A FÚráSSOrOZATróL SZá-
MOLUNK Be OLVASóINKNAK.

A COLAS-ÉSZAKKő KFT. 
A NóGráDKöVeSDI ÜZeMBeN 2009-BeN BerUHá-
ZáST KeZDeMÉNyeZeTT AZ NZ 0/4-eS ÉS  
NZ 0/2-eS FrAKCIóK FILLerTArTALMáNAK CSöK-
KeNTÉSe ÉrDeKÉBeN. eNNeK eGyIK LÉpÉSeKÉNT eGy LIWeLL-
SZITAGÉpeT próBáLTAK KI NóGráDKöVeSDeN 2009. áprILIS 22–23-áN. 

DRILLING UNPARALLELED IN TÁLLYA 

FILLER DETACHMENT IN THE MINE 

 At the Tállya Plant of CÉK, the aging 
Ingersoll Rand drill is being replaced, but before 
the final green light is given, COLAS-Északkő 
Kft. tested four different possible machines. 
The drills were each commissioned to drill 
1,000-meter-deep holes of 102 mm in diameter. 
Work conditions at the specific work sites were 
always identical. The fresh drilling enables us 
to create a stope from nearly 170 tons of quarry 
stone. The drillings were performed by two 
Sandvik and two Atlas-Copco drills.
Using the holes, we exploded 16 tons of ANDO. 
There was only a single second between the first 
and the last explosion. The volume of exploded 
mass came to 80,000 tons, which would require 
more than 3,000 truck shipments to move. 

 In its Nógrádkövesd plant, the 
management of COLAS-Északkő Kft. has 
decided to use a screener to reduce the filler 
content of its NZ 0/4 product. The LIWELL LF 
2.0 – 7.56/36 ED sizing screen was installed 
right behind the VP-3 vibrator. 
The equipment was delivered with 250 and 
400 µm fields. Changes in moisture content 
are compensated for by using different 
ratios of sizing screens. In dry weather the 
smaller-diameter screens, and in wet weather 
the larger-diameter screens, must be used in 
greater proportion. As measurement results 
start coming in, the technology will be made 
much more accurate in the future.
The project was completed in Q1. The 
foundation work of this nearly 50-million-
forint project was completed with valuable 
contributions from COLAS ÚT Zrt. Based 
on experiences gained so far, the installed 
equipment has fulfilled expectations.

fúrás 
apártatlan  

Fillerleválasztás 

Tállyán
bányában

A cÉK tállyai üzemében, a nyári hó-
napokban zajlott az a bemutató fúrásso-
rozat, amely az üzem életében páratlan 
esemény volt. A kiöregedő Ingersollrand 
fúrógép helyére új gép kerül, de a dön-
tés előtt négy különböző gépet – két 
Sandvik és két Atlas-Copco fúrógépet – 
tesztelt le, három különböző munkahe-
lyen az COLAS-ÉSZAKKő Kft. 
A munkát úgy szervezte az üzem, hogy 
fúrógépenként összesen ezer-ezer mé-
ter, 102 mm átmérőjű lyuk készüljön el. 
A fúrás során a gépek az egyes munka-
helyeken azonos körülmények között 
dolgoztak. Az így elkészített fúrással kö-
zel 170 ezer tonna kő jövesztésére nyí-
lik lehetőség: ez az üzemnek több mint 
kéthavi termelését jelenti. A fúrás során 
minél több paramétert igyekeztünk fel-
jegyezni a fúrási teljesítménytől kezd-
ve az üzemanyag-felhasználásig, hiszen 
az üzemeltetést olcsón és hatékonyan 
szeretnénk megoldani. A fúrás kiértéke-
lése még folyik, de mindegyik gép gyor-
sabb és takarékosabb a mi öreg gépünk-
nél. A megtakarítás méterenként mini-
mum 0,25 liter üzemanyag, miközben 
közel kétszeres a fúrási teljesítmény. 
óránként két, 24 m mély, 10 cm átmérő-
jű lyuk készült.
páratlan volt az is az üzemben, amikor 
az így elkészített lukakból egyszerre rob-
bantottunk le 78 darabot. A fúrólukakba 
betöltött 16 tonna robbanóanyagot egy-

A kamionra szerelt tesztgép segít-
ségével üzemi körülmények között pró-
bálhattuk ki a berendezést. A méré-
si eredmények ismeretében a CÉK ve-
zetése a légosztályozással szemben az 
egysíkú pU rostaelemekkel szerelt osz-
tályozógép mellett döntött. A LIWeLL 
LF 2,0–7,56/36 eD típusú szitagépet a 
Vp-3-as vibrátor után építették be. Az 
üzem technológiájából következik, hogy 
a 0/2–2/4-es frakciók a 0/4-es termék 

máshoz képest késleltetve robbantottuk 
fel, hogy a szeizmikus hatás lecsökken-
jen a megengedett érték alá. robbanó-
anyagnak az ANDO-t használtuk. A rob-
bantás során a villamos gyutacsok idő-
késleltetéséhez a rendelkezésre álló va-
lamennyi, összesen 30 fokozatot kihasz-
náltuk. Az első és az utolsó töltet felrob-
banása között egy másodperc telt el.  
A lerobbantott halmaz mennyisége  
80 000 tonna volt, ami több mint 3000 
teherautóra férne csak fel.

továbbosztályozásával készülnek, így a 
fillerleválasztásnál csak a 0/4-es finom-
rész-tartalmának a csökkentésével kell 
foglalkozni.  
A berendezést 250 és 400 µm-es me-
zőkkel szállították le. A nedvességtarta-
lom változását a különböző méretű ros-
taelemek arányának változtatásával tud-
juk kompenzálni. Száraz, csapadékmen-
tes időszakban a kisebb méretű, míg 
csapadékos időszakban a nagyobb mé-

retű mezőknek kell többségben lennie.  
A mérési eredmények gyarapodásával 
ez a későbbiekben pontosan meghatá-
rozhatóvá válik.
A beruházást az első negyedévben rea-
lizáltuk. A közel 50 millió forintos mun-
kában a COLAS ÚT Zrt. munkatársai is 
részt vettek az alapozási munkák elké-
szítésével. Az eddigi tapasztalatok alap-
ján a beépített berendezés beváltotta a 
hozzá fűzött reményeket.
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szöveg: Kolozsvári Nándor 
 fotó: Kolozsvári Nándor

A 85. SZ. FőÚT 
eNeSeI SZAKA-
SZáN  A KöTőrÉTeG 
ÉpÍTÉSÉre HASZNáLTAK 
eLőSZör VALOrCOL-T MAGyArOr-
SZáGON.

COLD ASPHALT USING RECYCLED MATERIALS 

 Already used in Switzerland with major 

success, VALORCOL technology was selected 

for testing in 2009. The mixture requires a 

special slow-break emulsion whose recipe was 

developed and given to us by COLAS’s central 

laboratory near Paris. Testing was carried out 

in the construction of the Enese bypass of 

Road No. 85. The completed laboratory test-

ing confirmed that the surface gaps of the 

VALORCOL layer were extremely high and 

therefore, in April 2010, we were quite curious 

to see how the test stretch had performed 

during the winter. We are relieved to know that 

the temporary road is still intact and is working 

fine today.

aszfalt 

anyagokból 

Hideg
újrafelhasznált 

A cOLAS Svájcban már siker-
rel alkalmazott technológiájának, a 
VALOrCOL nevű eljárásnak a kipróbálá-
sát 2009-ben döntöttük el. ennek lénye-
ge, hogy a tört és osztályozott mart asz-
faltot (visszanyert aszfalt) lassan törő 
emulzióval összekeverik egy mobil keve-
rőgépen, és így egy hideg aszfaltkeveré-
ket kapnak. ezt építik be hagyományos 
aszfaltos géplánccal kisebb forgalmú 
utakon kötő-, illetve kopórétegként.
Svájcban azért szeretik ezt a technoló-
giát, mert túl sok mart aszfalt keletke-
zik az útfelújítások során, és nem győ-
zik lerakóra hordani. Vagyis a hagyomá-
nyos, 10–20%-ot újrahasznosító meleg 
aszfaltkeverékeket kiegészítve ez egy jó 
módszer a hegyekben álló mart aszfalt-
depók csökkentésére.
A keverékhez speciális, lassan 
törő emulzió szükséges, melynek 
receptúráját a COLAS párizs mellet-
ti központi laboratóriumából kaptuk 
meg. A próbabeépítésre a COLAS ÚT 85. 
főút, enese elkerülő szakaszának építé-
si munkáihoz kapcsolódóan került sor 
2009 októberében. CKt alapra építet-

tünk kétrétegű aszfaltburkolatot, melyek 
közül a kötőréteg készült VALOrCOL-ból.
Kétfajta receptúrát próbáltunk ki. Az 
egyikben csak visszanyert aszfalt és 
emulzió volt, míg a másikhoz kisebb 
részben gánti NZ 0/4-et is adagoltunk.  
A két keverék között jelentős különbsé-
get nem tapasztaltunk.
Ideális körülmények között a VALOrCOL 
aszfaltot nyáron kell építeni és kb. egy 
hónapig nem szabad lezárni, hogy tud-
jon távozni a víz a burkolatból. Sajnos 
nekünk figyelembe kellett venni az őszi 
időjárást, így egy hét után AC 11 kopó-
réteggel lezártuk, nehogy több vizet kap-
jon az esőktől, mint amennyi elpárolog-
na az emulzióból.
Az elvégzett labormérések azt mutat-
ták, hogy a VALOrCOL réteg burkola-
ti hézaga igen magas, ezért 2010 áp-
rilisában érdeklődve tekintettük meg, 
hogy miképp viselte a telet. Azt tapasz-
taltuk, hogy ahol a feltehetően túlsúlyos, 
földmunkás teherautók jártak, ott kicsit 
megrepedezett a burkolat, de a másik 
nyomon, ahol már üresen haladtak visz-
sza a közeli anyag-nyerőhelyre, ott telje-

sen ép volt a burkolat. Az ideiglenes út a 
mai napig megvan, és jól üzemel.
összefoglalásképpen mondhatjuk, hogy 
a technológiát főként ott érdemes hasz-
nálni, ahol jelentős mennyiségben, ol-
csón áll rendelkezésre mart aszfalt. Kis-
forgalmú utak kötőrétegeként biztosan 
jó megoldás lehet.

szöveg: Gonda József 
 fotó: Thinkstock

2010 NyAráN A COLAS-HUNGárIA 
TeCHNOLóGIAI IGAZGATóSáGáN 
„páLyASZerKeZeTeK MÉreTeZÉSe” CÍMMeL reN-
DeZTeK MeG eGy ÚJABB SZAKMAI NApOT, eZÚTTAL A COLAS HAZAI SZAKeM-
BereI rÉSZÉre.

“ROAD STRUCTURES” – TRADE DAY

 In the summer of 2010, COLAS-
HUNGÁRIA’s Technology Directorate was 
home to another trade day: the “Calibration 
Road Structures”, organized this time for 
COLAS’s Hungarian experts. As part of the 
in-house training program, COLAS experts 
had the opportunity to learn about the latest 
technological solutions applicable in road 
construction.
The presentation on the tasks still ahead of 
Hungarian road construction, including the new 
regulatory framework concerning the sizing of 
reinforcement and the related technological 
possibilities, was watched with particularly great 
interest by the audience. The importance of the 
mechanical properties of different asphalts was 
demonstrated in a very clear-cut manner, along 
with the endurance requirements imposed on 
the road structure, the experiences of the static 
deflection metering, and also the possibilities 
of future applications. We sincerely hope that 
this training session will help improve COLAS’s 
innovativeness and competitiveness.

Nap 
Szakmai

Pályaszerkezetek 

A program előadásait a témakör 
COLAS-on kívüli hazai vezető szakértői 
prezentálták: Karoliny Márton (Strabag 
csoport, főtanácsadó), primusz péter 
(NyMe, phD), Tóth Csaba (BMe UVT, la-
boregység-vezető), dr. Ambrus Kálmán 
(BMe UVT, egyetemi adjunktus). A hall-
gatóság részéről igen nagy érdeklődés kí-

” ”

sérte a magyar útügy előtt álló feladatok is-
mertetését, köztük a megerősítés mére-
tezésének új szabályozását, illetve annak 
műszaki lehetőségeit. Igen plasztikus mó-
don mutatták be a különböző aszfaltok 
mechanikai tulajdonságainak jelentőségét, 
a pályaszerkezetek szilárdsági követelmé-
nyeit, valamint a statikus behajlásmérés 

tapasztalatait, de kitekintettünk a jövőbeli 
alkalmazási lehetőségekre is.
reméljük, hogy ez a hasznos továbbkép-
zés is hozzájárul majd a COLAS hazai fel-
készültségének, valamint innovatív és ver-
senyképes kivitelezői kapacitásainak nö-
veléséhez.
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AZ M0-S ÚTGyűrű DÉLI SZeKTO-
ráNAK MINDKÉT SZAKASZáN – 
MAGyArOrSZáGON eLSő ÍZBeN – KÉTrÉTeGű,  
HÉZAGAIBAN VASALT, ÚGyNeVeZeTT MOSOTT FeLÜLeTKÉpZÉSű Be-
TONpáLyA-BUrKOLAT ÉpÜL, MeLyNeK VASTAGSáGA 21+5 CM.

M0

Az eddigi betonburkolatok teljes 
vastagsága azonos keverékből ké-
szült, itt azonban különböző összetéte-
lű és paraméterű keveréket kell alkal-
mazni.
Az alsó réteg anyagát az M31-es autó-
pálya betonburkolatához hasonlóan, 
nógrádkövesdi adalékanyagból, illetve 
Bugyi térségéből származó 0/4 homok-
ból tervezzük. A maximális szemnagyság 
22 mm. A Duna–Dráva Cement Kft. váci 
gyára megszüntette a CeM II/B-S 32,5 r 
cementtípus gyártását, helyette a forga-
lomba került CeM II/B-S 42,5 N típusú 
cementet használjuk.  

Betonburkolat 
déli szektorán

-s  az

 Both southern sections of the M0 ring road 

have been given – for the first time ever in Hun-

gary – a two-layer, exposed aggregate concrete 

surface of 21+5 cm thickness. Until now, all 

concrete paving was made of the same mixture 

throughout, but this time we had to use mixtures 

of different composition and parameters.

It was extremely important for us to find the 

right easy-to-blend additives to meet the quality 

criteria which the concrete required to fulfill the 

purpose and still keep its form one hour after 

mixing, and was also easy to blend in. It is crucial 

to have an appropriate amount of air bubbles 

in the asphalt mixture to ensure that the road 

surface can withstand frost and the negative 

effects of deicer salts.

Following careful and thorough preparations, a 

test stretch was built on the night of August 18th, 

the reason being that transport was continuous 

on the M0, and in order to avoid peak-hour traffic 

and the heat of the day, we decided to work during 

the less traffic-intensive and cooler nighttime.

CONCRETE PAVING IN THE SOUTHERN SECTOR 
OF THE M0 RING ROAD 

A felső, kopóréteg keveréke szintén 
nógrádkövesdi adalékanyagból, illetve bu-
gyi, 0/2-es homokból, lépcsős szemszer-
kezettel, 11 mm maximális szemnagyság-
gal készül. A cement típusa ugyanaz, mint 
az alsó réteg esetében.
Mindkét keveréknél – hasonlóan az M31-
en beváltakhoz – maradtunk a SIKA ada-
lékszereknél, azonban újgenerációs folyó-
sítót és légtartalom-képzőt alkalmazunk. 
Nagyon fontos volt megtalálnunk azokat 
az adalékszereket, amelyekkel meg tu-
dunk felelni az előírt tulajdonságoknak, 
melyeket a keveréstől számítva még egy 
óra múlva is képes tartani a beton, és 
mindemellett jól bedolgozható is.
Több hónapos kísérletezés, próbakeverés 
és rengeteg vizsgálat előzte meg a recep-
tek véglegesítését. A gondos felkészülés 
után augusztus 18-áról 19-ére virradó éj-
szaka építettük meg a próbaszakaszt. en-
nek oka főleg az volt, hogy a szállítást az 
M0-son kellett végezni. Mindannyian tud-
juk, mekkora terhelésnek van kitéve az út-
gyűrűnek ez a része nappal, ezért, vala-
mint a nagy meleget elkerülendő, döntöt-
tünk úgy, hogy a kevésbé forgalmas, éj-
szakai órákban történjen a beépítés. 
A pályaburkolati beton sajátosságai miatt 
növelni kellett a keverési időt. A megfele-
lő mennyiségű légbuborék-képződés a fe-
lelős a pályaburkolati beton fagyállóságá-
ért, illetve ez dönti el, mennyire tud ellen-
állni a fagy és olvasztó só okozta káros ha-
tásoknak.  A három gép folyamatos üzem-
mel tudta kiszolgálni a kivitelezés igénye-
it. Nagy odafigyelést igényelt, hogy időben 
érkezzen a kopóréteg keveréke, hiszen az 
nem maradhatott le az alsó réteg beépíté-
sétől. Mivel folyamatos üzemnél átlagosan 
naponta körülbelül 2000–2200 m3 beton-
keveréket tervezünk gyártani, az alsó réteg 
keverésére még egy gépet kell felállítani. 
Kivitelezés tekintetében olyan alvállalko-
zót kellett választanunk, akinek van olyan 
finisere, ami alkalmas a 11,75 m széles-
ség bedolgozására csúszó zsalus techno-
lógiával. Az M31-es tapasztalataiból kiin-
dulva a választás a német Heilit+Woerner 
Bau GmbH csapatára esett. Nekik meg-
felelő a referenciájuk, tapasztalatuk, és 
évek óta több ezer km mosott felületű be-
tonburkolatot építettek már.

szöveg: Balogh Mária
  fotó: Nagy Balázs

Az alsó réteg 21 cm vastag, melyet a gép-
lánc első tagja durva felületképzéssel ala-
kít, és automatikusan vibrálja bele a kor-
rózióvédelemmel ellátott kereszthézag va-
sakat. A hossz-hézag vasakat kézi vibrá-
torral juttatjuk bele a betonba. A géplánc 
második tagja teríti az 5 cm vastag felső 
réteget, mely anyag szállítószalag segítsé-
gével jut az első tag mögé. ennek a réteg-
nek már sima, habarcsdús felületet kell 
képeznie, melyet simítógerenda és kézi 
munka segítségével érünk el. A géplánc 
harmadik tagja a két finisertől pár méter-
re lemaradva halad, erre van szerelve a 
kombinált utókezelő szer kipermetezésé-
re szolgáló eszköz, mely megakadályozza 
a betonfelület és a függőleges szélek ki-
száradását. A szer kötéskésleltető anya-
got is tartalmaz, mely a felső pár mm-es 
rétegben nem engedi megkötni a cement-
pépet. A negyedik tag az acélseprűvel ellá-
tott gréder, melynek feladata az érdesítés. 
ez azt jelenti, hogy hat–nyolc óra múlva, 
mikor már a beton megkötött, a felső, vé-
kony rétegből kisepri a kötésnek nem in-
dult pépet, így ott maradnak a felületen a 
kiálló zúzalékszemek.
 A hézagvágás két ütemben történik. Az 
első ütem hat–nyolc órával a bedolgo-
zás után, a második ütem és a hézagki-
öntés az időjárástól függően három-négy 
hét múlva.
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szöveg: Csillag Pál
 fotó: Thinkstock

AZ öM-
LeSZTeTT, 
NAGy 
TöMeGű 
árUK 
MOZGATá-
SáBAN  

KÍNáL Jó 
LeHeTőSÉGeT 
AZ eGyeLőre 
KIHASZNáLAT-
LAN  HAZAI FOLyAMI 
SZáLLÍTáS.

perspektívái
VÍzI 
szállítás 

A

 Being responsible for a large share of 
environmental impacts, road traffic – and 
particularly public-road transport – is becoming 
an issue attracting increased attention from the 
public and from civic organizations, which are 
often ready and willing to make a stand against 
road transportation. Mining is based on the 
transmission of large-volume masses of bulk 
materials; delivery from our mines is continuous 
even when no major projects are being performed 
in the surrounding areas. However, this activity is 
further intensified both in terms of volume and time 
when there is an ongoing expressway-development 
project in the country. Although our larger plants 
are equipped with railroad-car loading equipment, 
and this may well present an alternative to 
public-road transport, it seems as though we had 
forgotten about a cost-effective transport method 
that has minimal environmental impacts.  
The Danube River is part of the trans-European 
transport network; it is the seventh European 
transport corridor, crossing nine countries from 
its spring. The proximity of COLAS-Északkő 
Kft.’s Szob plant to the Danube might present an 
exciting opportunity to introduce this alternative 
means of transport, while we have two loading 
docks on the Tisza River in the east of the country. 
In Tokaj and Sárospatak our water-loading docks 
have been left derelict for years now.
Water transportation has traditional roots in 
Szob; the construction of the Nagymaros Dam 
required large quantities of quarry stone to be 
transported onto the site in barges. Loading 
and unloading from and to the water was done 
using the direct conveyor belt from the then still-
operating service-train lines. Unfortunately, this 
alternative mode of transport can no longer be 
used, as it was abolished in the ’90s. 
There is great market potential in providing quarry 
stone for controlling the Danube bed – one of the 
priority development projects of the European 
Union, known as the Danube Project. Our large 
rivers are perfectly usable for the transport of 
large volumes of mining material towards the 
Great Plain, whether for the direct supply of 
mixing plants or for building and supplying sales 
points, since the entire Great Plain region can be 
accessed by river via the Danube and the Tisza. 
The program designed to improve the conditions 
of water transport must also preserve the natural 
values of the Danube River and reconcile the 
conflicting interests and the development of 
water transport.

PERSPECTIVES IN WATER TRANSPORT 

Ma a környezeti terhelésből jelentős 
szeletet kihasító közúti közlekedés, azon 
belül is a közúti szállítás a lakosságot is 
egyre jobban érdeklő téma, amely ellen a 
civil mozgalmak komolyan fellépnek. A bá-
nyászat kimondottan az ömlesztett, nagy 
tömegű áruk mozgatásán alapszik, bányá-
inkból folyamatos a kiszállítás, még ak-
kor is, ha nincs a vonzáskörzetben kiemelt 
projekt. egy-egy autópálya-építés azonban 
még koncentráltabbá teszi a kiszállítást, 
mind időben, mind pedig a tömeget tekint-
ve. Nagyobb üzemeinkben rendelkezünk 
ugyan vagonrakó kapacitással, amely al-
ternatívát kínál a közúti szállítással szem-
ben, egy költséghatékony, a környezetett 
legkevésbé terhelő szállítási módról azon-
ban mintha elfeledkeztünk volna. 
A Duna a transzeurópai közlekedési háló-
zat része, a VII. európai közlekedési folyo-
só, a torkolattól kilenc ország területén ha-
lad át. A COLAS-ÉSZAKKő Kft. szobi üze-
mének Dunához való közelsége komoly le-
hetőséget kínál, az ország keleti felében, 
a Tiszán pedig két helyen is van hajóra-
kodási lehetőségünk. Tokajban és Sáros-
patakon mégis, immár évek óta állnak ki-
használatlanul a vízi rakodóink.
Szobon már van hagyománya a vízi szál-
lításnak, hiszen a nagymarosi gát építé-
séhez, majd bontásához is jelentős meny-
nyiségű követ szállítottak uszályon a hely-
színre. A vízi rakodást az akkor még műkö-
dő gazdasági vasútról közvetlenül szállító-
szalag segítségével oldották meg. Sajnos 
ezt a lehetőséget az 1990-es években fel-
számolták. 
Jelentős piaci lehetőség van a Duna med-

rének rendezéséhez szükséges vízépíté-
si terméskő biztosításában, amely a Duna 
projekt révén az európai Unió kiemelt fej-
lesztése. Az Alföld felé történő nagy töme-
gű szállításban, akár a keverőtelepek köz-
vetlen ellátására, akár értékesítési pon-
tok kialakítására és áruval történő feltöl-
tésére is kiválóan használhatóak nagy fo-
lyóink, hiszen a Tiszán és a Dunán az Al-
föld egészét el lehet érni a vízi szállítás-
sal. A hajózás feltételeinek javítását célzó 
program jelentős feladata a Duna értéke-
inek megőrzése, illetve a különböző érde-
kek összehangolása a hajózás fejlesztésé-
re irányuló tevékenységgel.
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szöveg: Mata Gábor
  fotó: Thinstock

szöveg: Benkő Sándor
 fotó: Thinkstock

A COLAS-ÉSZAKKő-NÉL HAGyOMáNyOSAN 
SZepTeMBer eLeJÉN reNDeZIK A BáNyáSZNApI ÜNNepSÉGe-
KeT, IDÉN IMMárON HATVANADIK ALKALOMMAL.

SZepTeMBer 
eLSő HÉTVÉ-
GÉJÉN KerÜLT 
SOr A Már HA-
GyOMáNyOS-
NAK SZáMÍTó 
COLAS MOTOrOS TALáL-
KOZórA. eZÚTTAL A BörZSöNy 
VOLT A CÉLpONT.

MINERS CELEBRATE 

 Miners’ festivities are traditionally held 
in the beginning of September by COLAS-
Északkő Kft. This year saw the event held for 
the 60th time.
The main festival was held on September 2 
in Kazincbarcika. We were particularly proud 
of the following employees: György Bodnár, 
Tállya deputy plant manager, who was given the 
Excellent Miner Ministerial Award; and Sándor 
Mikulás of Bodrogkeresztúr, who was presented 
with the Miner Service Award.
On an occasion like this one, it is only natural 
that we also focus on the position and economic 
prospects of the company and the industry. 
Managing Director Zoltán Cseh described the 
company’s position as profitable and stable, 
and as for the future it was quite promising to 
learn that, according to the proposal of the New 
Széchenyi Plan, the national economic boom 
is largely reliant on the manufacture of raw 
material for the construction industry and the 
mining of required minerals.

bányászok
Ünnepelnek 

börzsönyben
motoros hétvége

COLAS  

a
a

A központi ünnepséget idén szeptem-
ber 2-án tartották Kazincbarcikán. Dolgo-
zóink közül Bodnár György üzemvezető-he-
lyettes (Tállya) kapott Kiváló Bányász Mi-
niszteri Kitüntetést, illetve Mikulák Sán-
dor (Bodrogkeresztúr) Bányász Szolgála-
ti Oklevelet.
A bányásznapokon óhatatlanul szóba ke-
rül a cég és az iparág helyzete, gazdasá-
gi kilátásai. Cseh Zoltán ügyvezető ünnepi 
köszöntőjében eredményességgel és sta-
bilitással jellemezte a társaság helyzetét. 
A jövőre tekintettel kifejezetten biztató, 
hogy az Új Széchenyi Terv vitairata szerint 
a nemzetgazdasági fellendülés elérésé-
ben rendkívül fontos szerep jut az építőipa-
ri alapanyaggyártásnak és az ehhez szük-
séges ásványi anyagok bányászatának.
A megemlékezések után az ünnepi ebédet 
követően kötetlen szórakozással, jó han-
gulatú beszélgetésekkel telt el a nap hát-
ralévő része. 

még úgyis, hogy közben az eső is sze-
merkélni kezdett. Mohorán azonban 
megálltunk pihenni, ahol a Tolnay Klári 
emlékházat látogattuk meg. romhányra 
a koradélutáni órákban érkezett a vi-
dám társaság, amely a roppant kiadós 
és ízletes ebédet követően ismét felke-
rekedett. Mivel időközben az eső jobban 
rákezdett,a Bánk–rétság–Diósjenő–Ke-
mence–parassapuszta–Bánk–romhány 
útvonalon motorozott tovább a társaság. 
Diósjenőről Kemencére egy varázslato-
san szép erdei műúton értünk át, amely 
csak a hétvégéken áll nyitva a turisták 
előtt. A látvánnyal az eső ellenére is ne-
héz volt betelni, a fák között megbújó 
kispatak, az időnként felbukkanó tisztá-
sok és a faházak mind-mind, mintha egy 
festményből léptek volna elő.
A csapat a koraesti órákban érkezett 
vissza romhányba, ahol a később érke-
zőkkel együtt malacsültes vacsorával és 
éjszakába nyúló rockzenei mulatozással 
búcsúztattuk szeptember első szombat-
ját. Vasárnap reggel a társaság tagjai 
már külön utakon folytatták útjukat ha-
zafelé. Többekre várt még sok-sok kilo-

A gyülekező Lőrinciben, a 21. szá-
mú főút mellett található benzinkútnál 
volt, ahová szerencsésen megérkeztek 
a pécs, Sárospatak és Solt környékéről 
induló kollégák is. A szomorkásabb idő-
járás ellenére 13 fő gyűlt össze, és sen-
kinek sem szegték kedvét a barátságta-
lan körülmények. Még délelőtt útnak in-
dult a 11 motorból álló csapat, amely-
nek tagjai először Hollókő felé vették 
az irányt. A 21. számú főúton a konvoj 
két olyan munkaterületen is áthaladt, 
ahol a cégcsoport szakemberei dolgoz-
nak, hiszen javában folynak a főút négy-
sávossá tételének munkálatai. A csa-
patnak alig negyedórás motorozás után 
kényszerpihenőt kellett tartania, mert 
az egyik kolléga sajnálatos módon egy 
kanyarban megcsúszott motorjával, és 
nem tudta folytatni a túrát. ezúton is kí-
vánunk neki mihamarabbi felgyógyulást!
Mivel a műszaki mentés elhúzódott, 
Hollókő és a hollókői vár megtekinté-
se kimaradt a programból, így az út a 
romhányi szállás felé folytatódott. Az 
időjárás továbbra sem volt kegyes a lel-
kes csapathoz, de mindenki kitartott, 

COLAS BIKERS’ WEEKEND IN THE BÖRZSÖNY HILLS 

 The traditional COLAS Bikers’ Rally was 
held on the first weekend of September. This time 
the destination was Börzsöny in Nográd County. 
Despite the somewhat somber weather, 13 
people gathered and nobody was deterred by the 
hostile conditions.
When everyone arrived at the scene, the convoy 
of 11 motorcycles managed to set off just 
before noon, first heading up to Hollókő. The 
merry company arrived in Romhány in the early 
afternoon hours to devour an exceptionally 
filling and flavorsome lunch, then set off again 
down a picturesque asphalt road – restricted 
to weekend use only – winding through a lush 
forest from Diósjenő to Kemence. Despite 
the rain, it was difficult to get enough of the 
scenery: the little creek concealed by trees, 
the clearings occasionally spotting the dense 
forest, and the fabulous wooden cottages 
emerging as if from a painting.

méter megtétele az otthonig. Akik eljöt-
tek, biztosan nem bánták meg a részvé-
telt, még akkor sem, ha az időjárás pró-
bára tette a csapatot, amelyet minden 
bizonnyal kárpótolt a nagyszerű hangu-
lat. Találkozzunk jövőre is!

Az ünnepségeken Bányász Szolgálati Oklevelet vehettek át

Holló József 32 év Tállya

Nyíri Ferenc 34 év Tállya

Fazekas László 28 év recsk

Zimányi János 38 év Nógrádkövesd

Szilfai Tibor 41 év Nógrádkövesd

Kiss Barna 36 év Tarcal javító

Mikulák Sándor 27 év Bodrogkeresztúr

Bezeczki László 12 év Szob

Bálint László 16 év Szob

Szolcsák András 18 év Gyöngyössolymos

Kozák Zoltánné 37 év Központ

Turánszki Istvánné 31 év Központ

Kiváló Bányász Oklevelet vett át

Bodnár György 39 év Tállya
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...

Már a víg szüretnek örűl minden ember,
Mellyel örvendeztet bennünket szeptember,
Októbert ekképpen bíztatja előre,
Hogy nektár lesz a bor, és máslás a lőre.
Setétűl a gohér a piros vesszőkön,
Barna színt vér vissza a többi szöllőkön;
Amellyeknek általvilágló kristályja
Nézőjét már édes nektárral kínálja.
rajtok királyságot mutogatni akar
A veres bársonyba kevélykedő bakar.
A sárgálló almák s a piros körtvélyek
Legörbedi anyjoknak emlőjén kevélyek.
elterűltek fájok alatt a berkenyék,
A kövér noszpolyák, a borzas gesztenyék.
Megterhelte az ősz a fáknak ágait,
Vastagonn ráfűzvén gazdag áldásait.
Csak az a baj, hogy már hívesek a szelek,
Néha egy kis hideg és dér is jár velek.
Mert már a Mértéket hogy Fébus elérte,
A napot az éjjel egyenlőnek mérte.

...

Kedves olvasók!

Megfejtésként a fenti vers-
részlet szerzőjét és címét 
várjuk megfejtőnként külön 
borítékban. 

Beküldési cím
COLAs-HUNGárIA zrt.
MIsOVIts zsUzsA 
1033 bUDAPest
KórHáz U. 6–12.
Beküldési határidő
2010. október 25.

előző szám megfejtése
Jász Attila: Lehetséges változatok 

A helyes megfejtők közül 
könyvutalványt nyert:
Szabó  Károly (COLAS ÚT), Jenőfiné Holics Éva 
(COLAS-HUNGárIA) Valkóczi  Katalin 
(Autópálya Igazgatóság) Gaga  Zoltán 
(COLAS-HUNGárIA) Bodáné  Mirkovszki 
Katalin (COLAS-ALTerrA) Takács  Attila  
(COLAS-Északkő) Ábrahám  Károlyné (COLAS 
ÚT) Szappan  László (COLAS-ALTerrA) 
Súlyák Milda (COLAS ÚT) Ács Katalin (COLAS-
HUNGárIA)

Megfejtéseket csak a COLAS-HUNGÁRIA Cég-
csoport tagvállalatainak dolgozóitól fogadunk el.

? 


