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A tavaly októberi számban közölt cikkemben
felvázoltam a COLAS-Eger és a COLAS-Deb re -
cen Zrt.-k egyesülési folyamatát és a COLAS
Építô Zrt. megalakulásának tervezett ütemét.

Örömmel jelenthetem ki, hogy az eredeti
menetrendnek megfelelôen a két útépítô cég
jogutódjaként a COLAS Építô Zrt. 2009. feb-
ruár 10-én hivatalosan is megkezdte mû kö dé -
sét. Ezúton köszönöm meg minden kolléga
profi munkáját, akik a cégátalakítási folyamat-
ban részt vettek.

A széles körû reorganizációval kapcsolatos
bizonytalanságok, illetve a tavaly szeptember-
ben kezdôdött gazdasági világválság kifejezet-
ten negatív és bizonytalan gazdasági környe-
zetet idéztek elô 2009. évi üzleti terveink meg-
fogalmazásakor.

A COLAS Építô Zrt. végül is a Budget 1 szá-
mai ban 33,3 milliárdos konszolidált forgalom
és szerénynek tûnô, 0,5%-os üzleti eredmény

elérését tûzte ki célul maga elé. Ezzel pár hu za -
mosan április 1-jétôl végrehajtottunk egy átlag
4%-os bérfejlesztést, melyet rajtunk kívül ke -
vesen tettek meg az építôipari ágazatban.

Az eltelt öt és fél hónap tapasztalatai alap -
ján bátran kijelenthetjük, hogy a merészen
átalakított szervezet ebben a nehéz piaci hely -
zet ben is jól vizsgázott. A kétségkívül még
min dig meglévô problémákat lépésrôl lépésre
megoldva a megnövekedett területû profit-
centrumok és a kiegészítô egységek is ha té ko -
nyan képesek ellátni feladataikat.

A fájdalmas átalakítás költségcsökkentô
hatása most már kifejezetten érzékelhetô.
Ugyanakkor a válság miatt meghozott, köz-
pontilag elrendelt beruházási stop által elôállt
helyzetet is kezelnünk kell!

Ebben az enyhén szólva is bonyolult gaz-
dasági helyzetben a COLAS Építô – konkuren-
seink legnagyobb bánatára – rendkívül ered-
ményesen szerepel a NIF Zrt. és a Magyar

Közút által meghirdetett tendereken. Szerte az
országban elsô helyrôl várjuk (nem kevés izga-
lommal) az eredményhirdetéseket. E tenderek
összértéke több mint 20 milliárd forint.

Június 1-jétôl egy jelentôs szervezeti átala-
kítás is történt társaságunknál. Pinczés Tibor
kollégánk a cégcsoporton belül a COLAS-
HUN GÁRIA Kft. Autópálya Igazgatóságán
területi igazgatóként kapott új feladatot, ezért
ettôl az idôponttól az összes útépítô profit-
centrum vezetését mint útépítési igazgató
Boncz Zoltán úr látja el. Tibornak ezúton sze-
retném megköszönni elkötelezett munkáját és
sok sikert kí vá nok neki új állomáshelyén.

Bár sok múlik a június hónap végén ese dé -
kes eredményhirdetéseken, én megala pozott
optimizmussal tekintek az év hátralévô ré -
szére. Szervezettségünk, szakmai felkészültsé-
günk mindnyájunknak kellô önbizalmat kell
hogy adjon terveink teljesítéséhez.

Károly Ferenc

Kezdeti tapasztalatok a COLAS Építôben

In my article published in the October 2008 issue
of our newsletter I described the process of merg-
er of COLAS-Eger and COLAS-Debrecen compa-
nies and the planned schedule of creating COLAS
Construction Private Limited Company (COLAS
Építô Inc.).

Today I can gladly declare that COLAS Építô
Inc., the legal successor of the constituent road
construction companies, officially went on-
stream following the initial schedule on 10
February 2009. Let me express my appreciation
for the professional efforts of all my colleagues
who have contributed to the company transfor-
mation process.

In compiling our business plans for year 2009
we had to face the utterly negative economic
environment developing with the global econom-
ic crisis since last September and the uncertain-
ties concomitant with the comprehensive busi-
ness reengineering.

In the ultimate figures of Budget 1, COLAS
Építô Inc. finally set the objectives of generating

consolidated revenue of HUF 33.3 billion and an
apparently modest profit of HUF 0.5%.
Simultaneously with this we implemented an
overall 4% increase in wages effective from 1 April
2009, a rare measure in the construction indus-
try.

Based on the experience of the past five and a
half months it is safe to assert that the boldly
reengineered company has definitely proved
viable despite the hostile market conditions. The
profit centres of augmented area and the service
units carry on resolving the undoubtedly persist-
ing problems and efficiently meeting the targets.

The cost reduction effect of this painful trans-
formation process is definitely perceivable by
now, yet we need to manage the situation evolv-
ing due to the governmental ban on all invest-
ments and projects, too.

To the disappointment of competitors, COLAS
Construction has been prominently successful at
all tenders published by NIF Inc. and Magyar
Közút despite the troublesome economic situa-

tion (to put it mildly). We are eagerly waiting for
the announcement of winners all across the
country from the safe position of the leading bid-
der. The total value of tenders mentioned is in
excess of HUF 20 billion.

An important organizational transformation
took place on 1 June 2009. Within the Group, our
colleague, Tibor Pinczés, was nominated as area
director of the Motorway Directorate of COLAS-
HUNGÁRIA INC. and from this date Zoltán Boncz
has been responsible for all road construction
profit centres, as Director of Road Construction. I
take this opportunity to express my appreciation
to Tibor for his dedicated effort and wish him
success in his new job position.

Though a lot depends on the announcement
of tender winners at the end of June, I still look
forward to the rest of the year with well-founded
optimism. The strength of our organization and
prominence in professional skills must be a suffi-
cient reason for self-confidence for all of us in
meeting our targets.

Initial experiences at COLAS Építô Inc.

Igazgatói értekezlet a COLAS Építő Zrt.-nél



A COLAS-Eger Zrt. és a COLAS-Debrecen Zrt.
év elejei egyesülését követôen, 2009 elsô fél -
évé ben, a COLAS-HUNGÁRIA Kft. és az AL TER -
RA Kft. is átalakul kisebb-nagyobb mértékben. 

A COLAS-HUNGÁRIA Zrt. esetében csu-
pán társasági formaváltozásról van szó: a kft.
zárt körûen mûködô részvénytársaság cégfor-
mában (zrt.-ként) mûködik tovább.

Az ALTERRA-ban a versenyképesség, vala-
mint a hatékonyság növelése érdekében vég-
rehajtott szervezeti átalakítások és reorganizá-
ció eredményeképpen, nem egyszerûen a tár-
sasági forma változik meg, hanem a cég szer-
vezete, mûködése és tevékenységei is. Az
ALTERRA forgóeszközei, ingatlanai, tárgyi esz-
közei, immateriális javai, valamint a 2004.
január 1-je után kötött szerzôdésekbôl eredô,

illetve azokkal kapcsolatos min den nemû jog
és kötelezettség a COLAS-ALTERRA-hoz kerül-
nek át, amely ebben a tekintetben az ALTERRA
jogutódjává válik. 

A fent említett változások – reményeink sze-
rint – hozzájárulnak a magyarországi COLAS
Csoport eredményesebb mû kö dé séhez. 

Dedics Zsigmond

Az elmúlt években a gazdasági környezet vál-
tozása indokolttá tette a COLAS magyarorszá-
gi leányvállalatai részére a változásokhoz iga-
zodó adminisztráció kialakítását a hatékony
és költségtakarékos gazdálkodás érdekében. A
tulajdonosi és a magyarországi vezetôk igé-
nyeinek megfelelôen olyan számviteli, pénzü-
gyi feldolgozási és irányítási rendszert kellett
kialakítanunk, amely ezen elvárásoknak meg-
felel, kellô szakértelemmel, megfelelô rugal-
massággal és egységes adminisztrációval.

Az új szervezetet már 2008-ban elkezdtük
szervezni – a legfontosabb szempont a kollé-
gák kiválasztásánál az volt, hogy a leányválla-
latok központjában az átszervezésekkel felsza-
baduló kollégáknak nyújtsunk lehetôséget a
munka folytatására, új környezetben és meg-
változott munkakörrel –, az új feladatokhoz
igazodva. A számviteli feladatok ellátásához
szükséges létszámot nehéz volt meghatározni,
hiszen hét társaság fôkönyvi könyvelését, szál-
lítói és vevôi számlák feldolgozását, havi és
negyedéves jelentési, adóbevallási feladatok-
hoz szükséges analitikák naprakész vezetését
kellett biztosítani. 

Végsô megoldásként három csoportot ala-
kítottunk ki, amelyek az alábbiak szerint
mûködnek:
– az ALTERRA és a COLAS–ALTERRA fôköny-

vi könyvelését háromfôs csoport végzi
Tömör Ildikó vezetésével.

– az útépítô társaságok fôkönyvi könyvelését
négyfôs csoport végzi Baráth Tamás vezeté-
sével, ide tartozik: COLAS Építô Zrt., a
COLAS-Dunántúl Zrt., az EGUT és a
DEBMUT.

– a COLAS-HUNGÁRIA, a COLAS Agence
köny  velését háromfôs csoport végzi Csiz -
madia Andrea vezetésével.
Az elmúlt hónapok azt bizonyítják, hogy

jól választottunk mind a régi és az új kollé-
gákat illetôen, hiszen túl vagyunk több
hónap zárásán, egy negyedéves mérlegen, és
a határidôket sikerült pontosan tartani, az

elszámolási rendet folyamatosan egységesít-
jük a változó adózási és számviteli elvárások-
nak megfelelôen. Az év hátralévô részére
célul tûztük ki a zárási határidôk változatla-
nul pontos be tar tását, az elszámolási rend-
szerek modernizálását az intranet fokozott
bevonásával.

Legfontosabb feladatunknak tartjuk a tár-
saságok mûszaki-gazdasági vezetése részére
biztosítani a naprakész, pontos információkat
annak érdekében, hogy egyre hatékonyabban
vállalkozhassanak.

Szabó Tibor

C
O

LA
S-

H
U

N
G

ÁR
IA

A COLAS CSOPORT XIII/34

Following the merger of COLAS-Eger Zrt. and
COLAS-Debrecen Zrt. at the beginning of this
year Colas Hungary Kft. and ALTERRA Kft. are
also going through some minor and major trans-
formations in the first half of year 2009.

In respect of COLAS-HUNGARY Zrt. the
change is merely in the form of corporate form:
the limited liability company will continue to
work as a company limited by shares (Zrt.). 

As a result of the transformation and reorga-
nizing executed at ALTERRA with the purpose of
improving competitiveness and efficiency it is

not only the corporate form that will change, but
the organization of the company as well. All of
ALTERRRA’s operating assets, real estate proper-
ties, intangible assets and immaterial goods as
well as any and all rights and liabilities related to
contracts executed after January 1st, 2004 are
transferred to COLAS-ALTERRA Zrt., which
becomes the legal successor of ALTERRA Kft. in
that regard.

The above mentioned changes will - hopeful-
ly – contribute to the more efficient operation of
the Group COLAS in Hungary.

A magyarországi COLAS Csoporton
belüli cégátalakulások

A változó körülményekhez és igényekhez 
igazodó szolgáltatás

Company changes in COLAS Group in Hungary

Over the past years the changes in the economic
environment made it necessary for the
Hungarian subsidiary companies of COLAS to set
up an administration adjusted to these changes
for the purpose of maintaining effective and
budget-efficient. According to the needs of com-
pany owners and Hungarian leaders we had to
create an accounting and financial processing
and controlling system that meets these require-
ments, with an administration background based
upon the necessary expertise, flexibility and uni-
form principles. 

We already started to organize the new struc-
ture in year 2008, adjusting it to the new set of
tasks. When selecting colleagues the most impor-
tant aspect was to give the possibility for those
who have more free capacity after the reorgani-
zation at the subsidiary companies centers to

continue with their work in the new environ-
ment and with an altered scope of duties. The
past months prove that we chose both our old
and new colleagues well, as we have been
through a balancing after several months, a quar-
terly balance sheet, and we managed to keep the
deadlines each time, and we continually unify
the accounting system in accordance with the
ever-changing taxation and accounting require-
ments.

In the rest of the year our goal is to continue
to keep the balance deadlines and to modernize
the accounting systems with the increased use of
the Intranet. Our most important task is to pro-
vide up-to-date, exact information for the techni-
cal-financial management of companies in order
for them to become more and more effective in
their work.

Services are adjusted to the changing circumstances and demands



A COLAS SA és anyavállalata a Bouygues na -
gyon érzékenyen figyel nemcsak a munka és
eredmény meglétére, de a munkaerô jó köz-
érzetére, szociális helyzetére és munkafeltéte-
leire.

Ezen érdekek és szempontok csoport-
szintû egyeztetésére a Bouygues Csoportban
nemzetközi szintû Üzemi Tanácsot hoztak
létre, amelybe a tagvállalatoknál mûködô
szakszervezetek és üzemi tanácsok országon-
ként egy küldöttet delegálhatnak, akik a
munkavállalókat képviselhetik a Bouygues
igazgatósága felé. 

A Bouygues nemzetközi szakszervezeti
felelôse, Christian Roy úr felel a tagvállalatok
szakszervezeti munkájának nemzetközi szin-
ten történô koordinálásáért. Ennek keretében

Roy úr rendszeresen helyszíni látogatást tesz
a kü lön bözô országokban található tagválla-
latoknál, azok építési területein. A tagvállalati
szakszervezeti küldöttek évente rendszeresen
találkoznak a cég tulajdonosával, Martin
Bouygues úrral és megbeszélik az aktuális leg-
fontosabb kérdéseket. A nemzetközi találko-
zón elhangozottakat a munkáltatók és a
munkavállalók képviselôi felé továbbítják. A
Bouygues–COLAS nemzetközi szakszervezeti
hálózatának magyar delegáltja Nádai Jenô. 
A nemzetközi résznek külön európai tagozata
is van. 

Christian Roy úr ez évi aktuális magyar
látogatása 2009. június 4–5. között zajlott le.
Elsô nap Roy úr találkozott a COLAS-HUN GÁ -
RIA vezetése részérôl Kövesdy Tamással és Ná -
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Nemzetközi szakszervezeti szakértô 
látogatása a cégnél

Elsô sor balról jobbra: Barta Éva, Hegedûs Erzsébet, Gattyán Éva, Pók Erika, Csizmadia Andrea
Második sor balról jobbra: Szabó Tibor, Kovács Zsuzsa, Misovits Zsuzsa, Tömör Ildikó, Petróczki Erzsébet, Baráth Tamás

Körtvélyesi Géza
gazdasági igazgató

Szabó Tibor
fôkönyvelô

Salamon Rudolfné

Veréb József

Uttó György

Tömör Ildikó

Barta Éva        Petróczki Erzsébet        Kovács Zsuzsa        Misovits Zsuzsa        Pók Erika        Hegedûs Erzsébet        Gattyán Éva

Csizmadia Andrea Baráth Tamás

Christian Roy, a Bouygues Csoport szakszervezeti
bizottságának elnöke és Nádai Jenő,

az ALTERRA Kft. szakszervezeti titkára
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dai Jenôvel a szakszervezet részérôl. Meg lá -
togatta a Technológiai Igazgatóságot, ahol a
központ laboratóriumában folyó munkála-
tokkal ismer kedhetett meg. Ezenkívül pedig
megtekinthette a helyben megrendezett ván-
dorkiállítást is, a COLAS-HUNGÁRIA tagválla-
latok dolgozói részére meghirdetett fotókiállí-
tás legjobb fotóit. 

Másnap a csepeli szenny víztisztító  AL TER -
RA által végzett építésének gigantikus munká-
latait járhatta be, amely azért is volt érdekes
számára, mert egy évvel ezelôtti látogatásához
képest láthatta a munkák elôrehaladásának
menetét, illetve a dolgozók munkakörülmé-
nyeinek alakulását. Elmondása szerint látoga-
tása tartalmas és tanulságos volt.

Nagy Zsuzsanna

Microtunelling technológia alkalmazása a Duna alatt

Helyszíni terepszemle

COLAS SA and her parent company Bouygues pay
particular attention to not only whether the job gets
done and the results are achieved but to the general
well-being, social situation and work conditions of
employees as well. To deal with these interests and
aspects at a community level an international Works
Council was established in Group Bouygues, into
which trade unions and works councils working at
member companies can send one delegate from each
country to represent the country’s workforce before
the directorate of Bouygues. Mr. Christian Roy, inter-
national trade union official, is responsible for coor-
dinating the work of member company trade unions
at an international level. For this purpose Mr. Roy
makes regular visits on construction sites at member
companies located in their respective countries.
Member company trade union delegates meet Mr.
Martin Bouygues, owner of the company, every year
on a regular basis in order to talk over the most
important issues and actualities. Questions discussed
at the international meeting are then communicated

to employers and representatives of employees. The
Hun ga rian delegate of the Bouygues–COLAS interna-
tional trade union network is Mr. Jenô Nádai. The
international section has its own European branch.

This year Mr. Christian Roy came to Hun gary on
June 4th–5th, 2009. On the first day Mr. Roy met Mr.
Tamás Kövesdy on the part of the management of
COLAS-HUNGÁRIA LTD. and Mr. Jenô Nádai on the
part of the trade union. He visited the Technology
Directorate, where he learnt about the work proce-
dures at the central laboratory. He then inspected the
travelling exhibition set up at the headquarters, a col-
lection of the best pieces of the photography contest
announced for the employees at COLAS-HUNGÁRIA
Ltd. member companies. On the second day he visit-
ed the gigantic ALTERRA project: the construction of
the sewage purification plant in Csepel, which he
found even more interesting as he could witness the
progress of works and the work conditions of the staff
as compared to his visit one year ago. He said that his
visit was truly substantial and informative.

An international trade union officer made a visit at the company
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Már tizenharmadik alkalommal szervezte és
tartotta meg a magyar mûszaki értelmiség szá-
mára az Erdélyi Magyar Mûszaki Tu do má nyos
Társaság (EMT) Csíksomlyón, 2009. június
12–13-án ezt a sokszínû építéstudományi kon-
ferenciát. Az EMT 1990 óta szervezi és képvise-
li a magyar nyelvû mûszaki és természettudo-
mányos szakemberek számára oly fontos
együtt mûködést a határokon átívelô módon.
A társaság alapvetô céljai közé tartozik a tudo-
mányos ismeretek bôvítése, továbbképzések
tartása, kapcsolatok ápolása, érdekképviselet.
Fontos eszköznek tartják céljaik eléréséhez a
különféle konferenciák szervezését.

A XIII. Építéstudományi konferencia két
napig tartott, mintegy 160 fô részvételével.

Több országból érkeztek mûszaki szakembe-
rek, többek között Romániából, Ma gyar or -
szág ról, Ausztriából és Svájcból.

Számos mûszaki egyetem és fôiskola kép-
viseltette magát egyetemi tanári, tanszékveze-
tôi, illetve docensi szinten, majdnem a teljes
építész és építômérnöki szakmai képzését
reprezentálva. Többek között bukaresti,
budapesti, pécsi, gyôri felsôfokú tanintézmé-
nyek jeles képviselôi emelték a konferencia
színvonalát.

Az oktatói képviselet mellett dominált a
végrehajtó, kivitelezô szervezetek részvétele, a
konferencián jelen voltak az állami közigazga-
tási szervek képviselôi is, néhány helyi politi-
kussal kiegészülve.

A COLAS-HUNGÁRIA Kft. és az ALTERRA
Kft. szintén részt vett a rendezvényen, cégbe-
mutatót tartott, referencia-anyagot bocsátott
a résztvevôk számára, a konferencia szakmai
anya gát egybegyûjtô vaskos kiadványban rek-
lámlehetôséghez jutottunk.

A konferencia plenáris elôadásokkal kezdô-
dött, többek közt dr. Köllô Gábor elôadásában a
romániai közlekedés- és infrastruktúra-fej lesz -
tési koncepciót ismerhettük meg. Jól si kerültek
az egyes cégek bemutatkozásai is, jó le hetôséget
teremtve a kapcsolati tôke kialakítá sára, egy-
más tevékenységének a megismerésére.

A szekcióelôadások a betonszerkezetek, az
építészet, a környezetvédelem, a közlekedés -
építészet (út-híd-vasút) témakörökben voltak
megszervezve. 

Érdekes elôadásokat hallhattunk a beton-
technológia, a tûzvédelmi megelôzô eljárások,
az energiahatékonyság javítása a szennyvíz-
tisztítás során, az új távhôellátó rendszerek
kialakítása, a biomassza hasznosítása, a külön-
leges szerkezetek alépítményeinek erôsítése
gyen ge talajokban, a hézag nélküli vágányépí-
tés, a vízügyi építés új útjai Magyarországon
témakörökben.

A konferenciát lezáró kötetlen hangulatú
állófogadás során élénk eszmecserék, jóízû
szakmai viták alakultak ki, és a legtöbb részve-
vô megelégedettségét fejezte ki az elmúlt két
nappal kapcsolatosan.

Tóth József

13th Conference on Architecture
(Sumuleu Ciuc, Romania,

12th–13th June 2009)

The Hungarian Technical Scientific Society of
Transylvania (EMT) organised the colourful
architectural conference for Hungarian engi-
neering intellectuals for the thirteenth time. 

The 13th Conference on Architecture lasted
for two days with the participation of approxi-
mately 160 delegates. Engineering professionals
arrived from several countries, including
Romania, Hungary, Austria and Switzerland. 

Both COLAS-HUNGÁRIA Inc. and ALTERRA
Ltd. took part in the event, holding company
presentations and providing the participants
reference information material. The bulky pub-
lication containing the professional material of
the conference also provided advertising oppor-
tunities for us. The conference commenced with
plenary presentations, amongst others we
heard about the transportation and infrastruc-
ture development concept for Romania by Dr
Gábor Köllô.

The introductions of individual companies
were also successful providing great opportuni-
ties for creating network capital and for getting
to know each others activities.

Section presentations were held on the top-
ics of concrete structures, architecture, environ-
ment protection and transport architecture
(road-bridge-rail). 

XIII. Építéstudományi konferencia

A Kegytemplom Csíksomlyón

A csepeli szennyvíztisztító bemutatása
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„Ázsiát-Amerikát járunk
És mind itt van egy helyen.”

Weöres Sándor e szavakkal
méltatta Petôfi Sándor „hírös
városát”. Mirôl is híres ez a
Duna-Tisza közi homokhátsá-
gon, az Alföld szívében fekvô
város? Lehetetlen mindent
számba venni. Az bizonyos,
hogy Kecskemét irodalmi, kul-

turális hagyományai ezer szállal kötôdnek a
magyar kultúra egészéhez. Itt fordította le
Kecskeméti Vég Mihály az 55. zsoltárt, melyet
Kodály Zoltán Psalmus Hun ga ri cusa a magyar
kultúra legragyogóbb értékei közé emelt. És
végül, de nem utolsósorban itt született
Katona József 1791-ben. 

Sajátos hangulatú város, mintha díszletek
között sétálnánk. Fôterét méltán tartják Ma -
gyarország talán legszebb fôterének. Rend kí -
vü li, mert itt minden felekezet temploma
meg található. Erre talán nincs is példa más
vá rosközpontban. Ez olyan hatással volt a ké -
sôbbi építészekre, hogy azokra a fôtéri épüle-
tekre is tornyot terveztek, melyek nem egyhá-
zi célra épültek. Kecskemét szabályosan sza-
bálytalan jellege, a nagy tér kisebb belsô terek-
re osztottsága intim jelleget ad a városköz-
pontnak. A sok torony, a nagy tér, a rengeteg
zöld felület és a palotaszerû építkezés mind
rabul ejti az idelátogatót. A mostani rövid vá -

rosnézô sétánk alkalmával Kecskemét há rom
jellegzetes épületét nézzük meg közelebbrôl.

A fôtéren áll a magyaros szeccesszió, nem-
zeti építészetünk példátlan remekmûve a vá -
rosháza, mely 1892–1896 között épült Lech -
ner Ödön és Pártos Gyula tervei szerint. A

külsô majolikadíszek a Zsolnay-gyárban ké -
szül tek. Az égetett-mázas kerámia elsôként a
városháza falain jelent meg. Homlokzatát és 
a belsô tereket népmûvészeti ihletésû növényi
minták díszítik. A városházáról történelmi
személyek néznek le a járókelôkre: az épület

Címlapsztori

Front page
story

„Mi mindent látni Kecskeméten,
melyet a világ nem terem!”

Cifrapalota

Városháza
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homloksíkja elé kiugró rész ormán Árpád lát-
ható, a tetôpárkány alatt, a második emeleti
ablakok között: Huba, Zrínyi Miklós, Thököly
Imre, Corvin Mátyás, Hunyadi János, Szent
István, I. Ferenc József dombormûve.

A városháza dísztermének freskóit – a
pusz taszeri vérszerzôdést és Ferenc József
meg koronázását – Székely Bertalan festette. A
falait történelmi személyiségek, többek között
Szent István, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás, II.
Rákóczi Ferenc, Széchenyi István, Kossuth
Lajos arcképei díszítik. Bejáratánál harangjá-
ték emlékeztet a város nagyhírû szülöttjére,
Kodály Zoltánra. Az általában 12.05-kor,
18.05-kor és nyaranta 20.05-kor kezdôdô
programban a 3 oktáv hang ter je del mû elekt-
ronikus szerkezet 10 dallamából hall hatunk,
köztük a Háry-szvit hangjátékát, de egy mû -
sor ból sem hiányozhat a Kecskemét is kiállítja
nyalka verbunkját... kezdetû dal. Nappal min-
den egész órakor hallható a harminchét ha -
rang ra komponált szignál. 

Közvetlenül a vá rosháza mellett látható az
Alföld legmagasabb építménye, az Öreg vagy
Nagytemplom, mely a XVIII. század végén épült
Oswald Gáspár tervei szerint, késôba rokk, copf
stílusban. Az „öreg” jelzô az alföldi szóhaszná-
latban azt je len ti: „nagy”, „hatalmas’”. Valóban
az! A templom tornya 75 mé ter magas, kupo-

lája 12,5 méter átmérôjû. Ha rangja 1819-ben
készült, súlya 45 tonna, hang ját egykor a bu ga -
ciak is hallották. Nagy harangjának dalban is
megörökített hangja egykor a határban dolgo-

zók számára az ebéd idejét jelezte. Az erkélyre
szép idôben érdemes felsétálni a toronyban a
lépcsôkön, feledhetetlen panorámában gyö-
nyörködhetünk. Kecses, lábas korinthoszi pillé-
rek közt, nagyméretû, íves ablakok fölött, az or -
szág legnagyobb szám lapú toronyórái mu tat -
ják az idô múlását. Az órát 1889-ben készítette
a müncheni Johann Manhardt királyi ud va ri
toronyóragyár. A bejárati párkányzat két szélén
a négy evangélista látható közös és egye di jel-
képeikkel, a homlokzati fülkékben Szent István
és Szent László szobra.

A fôtértôl a kiskörúton áthaladva pillant-
hatjuk meg a magyar népmesék világát idézô
Cifrapalotát, melyet a századelôn emeltek
Márkus Géza tervei alapján. Eredetileg városi
bérháznak épült 1902-ben, földszintjén üzle-
tekkel, emeletén a Kereskedelmi Kaszinó egye-
sületi helyiségeivel. Az épület jellegzetességét a
homlokzati falsík színes majolikadíszítése
adja, melynél a népmûvészeti motívumkincs
dominál. Külön figyelmet érdemelnek az
egye di ajtók, ablakok és az épület színei: az
élénk sárgák, a narancsok, a zöldek. A mázas
hom lokzatdíszeket és a tetôcserepeket itt is –
mint a Városházánál is – a Zsolnay-gyár készí-
tet te. Legnagyobb terme – a pávaterem – a sze  -
cesszió kedvelt motívumait ötvözi látványos
egységbe: a pávát, a virágot és a növényi in -
dákat. A Cifrapalota 1983 óta ad helyet a Kecs  -
ke méti Képtárnak, melyben a vidék európai
ran gú festôjének, Tóth Menyhértnek az élet -
mû-kiállítása látható, a XIX. és a XX. századi
magyar festészet értékes gyûjteménye mellett.

E csodás épületek bemutatása csupán íze -
lítőt nyújt a város varázslatos hangulatáról, de
ahhoz elegendő, hogy megértsük, kecs ke méti
kollégáink – hiszen a COLAS Építő egyik igaz-
gatósága itt található – miért olyan büsz kék
„hírös”városukra.

Pozdora  Zsuzsa

“Travel through Asia and America
and all that is right here in this place”

Our poet, Sándor Weöres wrote these words
of appreciation about the “Hírös” (famous) city of
Kecskemét, which was the home of Sándor Petôfi.
What makes this city, located on the sandy region
between the rivers Duna and Tisza, in the heart of
the Great Plain (Alföld) so famous after all? It is
impossible to enumerate all the reasons. What is
for certain is that the literary and cultural
traditions of Kecskemét are tied with a thousand
threads to the entire Hungarian culture. This is
where Mihály Kecskeméti-Vég translated Psalm
55, which was then made one of the most
brilliant treasures of the Hungarian Culture by
Psalmus Hungaricus composed by Zoltán Kodály.
And last, but not least, this is where playwright
József Katona was born in 1791.

In our brief review of the city we will take a
closer look at three of Kecskemet’s characteristic
buildings. On the main square stands the City
Hall, a unique example of the Hungarian style
secession and our national architecture, built
between 1892 and 1896 according to the designs
of architects Ödön Lechner and Gyula Pártos. The
external majolica ornaments were manufactured
in the Zsolnay factory. The burnt enameled
ceramics appeared on the walls of the City Hall
for the first time. Its forefront and the inner
surfaces are decorated with plant patterns in folk
art style. The wall-paintings in the Ceremonial
Hall - showing the events of the compact sealed
with blood in Pusztaszer and the crowning of
Joseph Franz - were painted by Bertalan Székely.
The walls are decorated with painted portraits of
historic characters: Saint Stephen, Lajos Nagy,
Mátyás Hunyadi, Ferenc Rákóczi II, István
Széchenyi, Lajos Kossuth. At the entrance a
carillon reminds us of the famous composer,
Zoltán Kodály, who was born in Kecskemét.

Right next to the City Hall we can see the

tallest building found on the Great Plain: the Old
or Great Catholic Church, built at the end of the
18th century in late baroque, Louis Seize style,
according to the designs of architect Gáspár
Oswald. The adjective “old” in the wording
typical of the Great Plain actually means “large”,
“huge”. This Church indeed is! The tower of the
church is of a height of 75 meter and the dome is
of a diameter of 12.5 meter. The church- clocks of
its bell show the passing of time. The watch was
made by the Manhardt royal church-clock
factory in Munich in year 1889. On the two
edges of the entrance tablet statues of the four
evangelists can be seen with their common and
individual symbols. In the forefront alcoves the
statues of Saint Stephen and Saint Leslie can be
seen. Walking through the main square towards
the small boulevard we catch a glimpse of the
“Cifrapalota” (Ornamented Palace), which
reminds us of the world of Hungarian folk tales.
This building was erected at the beginning of the
last century on the basis of designs by architect
Géza Márkus. Originally it was built to serve as a
block of flats in 1902, with shops on the ground
level and the premises of the Trade Casino on one
of the upper floors. The characteristics of the
building are given by the colorful majolica
ornaments on the front walls with folk art
motives. The Ornamented Palace has been the
home to the Kecskemét Art Gallery since 1983.
This museum has the collection of the entire life-
work of Menyhért Tóth, who was a painter of
European recognition in the region, and a
valuable collection of Hungarian paintings from
the 19th and 20th centuries.

Presentation of such marvellous buildings
give only a little bit of taste about the charming
atmosphere of this town, where COLAS Építő has
an Agency, but only in this way can we under-
stand why our colleagues in Kecskemét are so
proud of their “famous” town.

“So much to see in Kecskemét that you cannot find anywhere
else in the world”

Katona József Színház
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A COLAS Építô Zrt. munkaadói és munkavál-
lalói oldalának képviselôi az egri központi iro-
daházban 2009. május 27-én a társaság kol-
lektív szerzôdésének tárgyalására jöttek össze.
A munkáltató részérôl jelen volt Károly Ferenc
vezérigazgató, Halász János gazdasági igazgató
és Szabó József munkaügyi vezetô. A munka-
vállalói oldalt a társaságnál mûködô szakszer-
vezetek vezetôi: Horváthné Borsos Judit, Agócs
József, Bartók László és Schittler Mátyás képvi-
selték.

Tekintettel arra, hogy a COLAS Építô Zrt.
eddig kollektív szerzôdéssel nem rendelkezett,
ezért elsôként a kollektív zzerzôdés általános
részének elfogadása is szóba került. A felek
megegyeztek abban, hogy az általános részt
mindkét részrôl elfogadják jelenlegi formájá-
ban azzal, hogy az aláírással egyidejûleg kez-
deményezik egyes részeinek felülvizsgálatát, és
ennek függvényében módosítását. A majdan
javasolt módosítások kiterjednének a végki-
elégítés mértékére, a bértárgyalások idôpont-
jára, az éves jutalom meghatározásának idô-
pontjára, valamint esetlegesen a felelôsségre
és kártérítésre vonatkozó részek felülvizsgála -
tára. A kollektív szerzôdés „Különös rész” tar-
talma munkavállalói oldalról hosszas elôkészí-
tést vett igénybe, ugyanis több elôdcég jutta-
tási rendszerét kellett harmonizálni, továbbá
figyelembe kellett venni a gazdaság realitásait,
törekedni kellett arra is, hogy lehetôség sze-
rint az idei évben ne következzen be lényeges
keresetcsökkenés, és a béren kívüli juttatási
rendszert is fent tudjuk tartani. Mindkét fél
ré szérôl elvárás volt, hogy a kollektív szer zô dés
azon túl, hogy mind a munkaadói, mind a
munkavállalói érdekekkel harmonizáljon, lé -
nye gesen egyszerûbb, letisztultabb, áttekint-
hetôbb bér-, illetve béren kívüli juttatási rend-
szert tartalmazzon.

Fôbb tartalmi elemeit tekintve, a több
mint három órás egyeztetés során elfogadott
javaslatok a következôk: Az általános részben
megfogalmazott pótlékokon felül továbbra is
jármûvezetési, valamint a különélési pótlék a
korábbiakhoz képest emelt összegben kerül
kifizetésre. A béren kívüli juttatások tárgyalá-
sa során felmerült a cafetéria rendszerének
bevezetése. Azonban ennek érdemi egyezteté-
sére a változó adózási feltételek okán a felek
csak jövô év elején látnak lehetôséget. Ezért a
tárgyalás és a megállapodás a cafetéria egyes
elemeire irányultak. A felek megegyeztek
abban, hogy ezen juttatások a 2009-es évre
vonatkoznak azzal, hogy a következô év elején
alakítanak ki hosszabb távú koncepciót. Tehát
a 6000 forintos hidegétkezési utalványt, az
szja-jogosultság szerinti gyermekenkénti
20 000 forintos iskolakezdési támogatást idei
évben is biztosítja a munkáltató. Továbbá a
munkáltató dolgozóit a 2009. évben három
alkalommal kis értékû ajándékban részesíti,
melynek értéke az adótörvényben meghatáro-
zott 7150 forintos adómentes mérték. Az
ajándékozás ajándékutalvány formájában tör-
ténik. A 2009-es évben munkavállalónként
havi 2500 Ft összegû önkéntes nyugdíj pénz -
tári vagy egészségpénztári tagdíj befizetését
vállalta a munkáltató, melyet visszamenôlege-
sen 2009. év január havától biztosít. A bérjel-
legû és béren kívüli juttatások mellett a felek
megtárgyalták a dolgozók kedvezményes vál-
lalati üdültetési lehetôségét is. 

A „Különös rész” elfogadott tartalmi ele-
mein túl az üzleti eredmény (cég és profit-
centrum) teljesülése esetén jutalom kifizeté-
sére kerülhet sor, melynek mértékérôl, az
érintett munkakörökrôl és a kifizetés idejérôl
az érdekelt felek 2010. január 31-ig lefolytat-
ják a tárgyalásokat. Megegyezés született a

bértárgyalások befejezésének idôpontjáról,
amely tárgyév február 28. 

A munkaruha-juttatás szintén a ksz. kü lö -
nös ré szé nek a tárgyaláskörébe tartozott. A
tár gyalás során mindkét fél kinyilvánította
abbéli szándékát, hogy a jövôben hatéko-
nyabb kommunikációt folytatnak és a bérfej-
lesztés, valamint a kollektív szerzôdésben fog-
laltak tárgyalásán túlmenôen félévente talál-
koznak. A kollektív szerzôdés aláírásra történô
elôkészítése folyamatban van. 

Összességében elmondható, hogy a tárgya-
lás jó légkörben zajlott, mindkét fél konstruk-
tívnak mutatkozott az érdekek harmonizálá-
sával kapcsolatban.

Schittler Mátyás,
Horváthné Borsos Judit

Discussion on the Collective
Agreement  at COLAS Építô Inc.

The representatives of the employer and
employee sides of COLAS Építô Inc. assembled
in the central office block in Eger on 27th May
2009 to discuss the Collective Agreement of the
company. 

Considering that COLAS Építô Inc. has not
had a Collective Agreement so far, the approval
of the general terms of the Collective
Agreement was covered first. The parties
agreed to accept the general terms from both
sides in its current form with the conditions
that at the time of signing they can initiate the
revision and dependent on this the amending
of certain sections within it. The potential pro-
posed amendments would extend to the
degree of compensation, the date for wage
negotiations, the date for determining the
annual bonus as well as the potential reviews
of sections on liability and claims. It was an
expectation from both parties that the
Collective Agreement over and above harmon-
ising the interests of both the employers and
employees would also contain a significantly
simpler, clear and more transparent salary
structure and bonus system.

During the negotiations both parties
expressed their intentions to communicate
more effectively in the future and in addition
to the discussion on wage developments and
the Collective Agreement to also meet every six
months. The preparation of the Collective
Agreement for signing is in progress. 

In summary it can be said that the negotia-
tion took place in a good atmosphere with
both parties being constructive in connection
with harmonising their interests. 

A kollektív szerzôdés tárgyalása 
a COLAS Építô Zrt.-nél

Tanácskoznak a COLAS Építô szakszervezeti vezetôi
(Horváthné Borsos Judit, Agócs József,

Schittler Mátyás, Bartók László)
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A COLAS Építô Zrt. Budapesti Igaz ga tó sá gá -
nak kiemelt munkái közül a 4-es metróvonal
felszínrendezési munkái az idei évben látvá-
nyos változást hoznak a fôvárosi Kiskörúton.
A munkát az ALTERRA Kft.-vel közösen,
ALTERRA–COLAS-Eger Konzorcium néven
végezzük. A szerzôdés aláírása 2007 októberé-
ben történt. A tavalyi év nagy része köz mû ki -
váltási munkákkal telt, idén már minden arra
közlekedô látványos változást tapasztalhat.

A munka valójában két projektet is magá-
ban rejt, a Fôvám tér és a Vámház körút K2/A
felszínrendezés néven történik, míg a K2/B
rész a Kálvin tér és a Múzeum körút átépíté-
sét jelöli, így a Szabadság hídtól az Astoriáig
faltól falig átépül a Kiskörút felszíne.

A felszíni munkák megkezdése elôtt, a te -
rü let kábeles közmûveinek kiváltási munkáit
is a COLAS Építô végzi. Az elektromos kábel-
kiváltások, valamint a hírközlési kábelek kivál-
tásának nagyobb része 2008-ban elkészült,
amikor mindent a 47-es és 49-es villamosok
decemberi átadási határidejének alárendelve
építettünk. A munkák megvalósítása igen
komp lex feladatot jelentett, a területen több

idegen beruházás organizációs igényét figye-
lembe véve, a közúti forgalom fenntartása
mellett építettünk úgy, hogy a tenderidôszak
óta eltelt idô alatt felmerülô köz mû szol gál -
tatói igényeket is figyelembe véve idôben ké -
szíttessünk kiviteli tervet, és azt a részhatár-
idôre meg is tudjuk építeni.

A építést befolyásoló tényezôk az idén sem
változtak. Alkalmazkodunk a Fôvám téri és
Kál vin téri állomásépítôk igényeihez, a fô vá -
rosi önkormányzat és az érintett kerületek
kapcsolódó beruházásaihoz, a körúti lakók és
boltok igényeihez, a Vásárcsarnok hatalmas
gyalogosforgalmához és a Szabadság híd felú-
jításának határidejéhez.

Ez utóbbi határozta meg az év elsô felének
feladatait. A hídra felhajtó forgalom számára
kötôréteg szinten elkészült a Belgrád rakparti,
valamint a Vámház körúti útpálya, a gyalogo-
sok részére átadtuk a Vámház körút északi
oldalán az új térkôburkolattal ellátott járdát,
amely az eredetinél szélesebb lett, így fasor
telepítésére is alkalmas. Hamarosan az új kan-
deláberekre felszerelt világítás mellett tehet-

nek esti sétát az ott lakók és a Váci utcából
kihömpölygô turistacsoportok.

Az év második fele is sok megoldandó fel-
adatot rejt magában. Kisebb részben lesznek
még kábeles közmûkiváltások, és épülnek a
jelzôlámpás csomópontok is. Átépítésre vár a
Múzeum körút járdája és útpályája a csator-
nával, az Üllôi út Kálvin térhez csatlakozó
része, valamint több kisebb utca csomópont-
ja, amelyek a Kiskörútba torkollanak, vagy on -
nan indulnak ki. Hamarosan elkészül a Kálvin
tér északi oldalán az egyedi térkôburkolat,
amely alakjában a Kiskörutat formázza. Itt is
új favermek készültek, lesznek mûkô plan té -
ner ben kihelyezett kisebb fák is, és a teret a
burkolatba építendô világító sávok teszik
majd még érdekesebbé.

A COLAS Építô kiskörúti csapatának céljai
között szerepel a mun kák megfelelô minô-
ségû elvégzése mellett, hogy a zsúfolt belvá-
rosban a hosszú kivitelezési idôszak alatt is
sikerüljön megfelelô környezetet teremteni az
ott élôknek és közlekedôknek. 

Szabó Zoltán és Sebestyén Balázs

Kiskörút (the small boulevard) is
Growing More Beautiful

From amongst the priority projects of the Budapest
Directorate of COLAS Építô Inc. the surface develop-
ment works of Metro Line 4 will bring spectacular
changes this year to the small boulevard of the capital.
The work will be carried out together with ALTERRA
Ltd., under the name ALTERRA–COLAS-Eger Consortia.
The signing of the contracts took place in October 2007. 

The work in reality includes two projects, the surface
development of Fôvám tér and the Vámház körút and
the reconstruction of Kálvin tér and Múzeum körút,
therefore the surface of Kiskörút will be reconstructed
“wall to wall” from the Szabadság Bridge to Astoria.

Relocation of electrical and communication cables
mainly took place in 2008, when everything was con-
structed subordinate to the December handover dead-
line of trams No 47 and 49. Realisation of the works
represented a rather complex task. We carried out the
construction work with consideration to the organisa-
tional requirements of several other investments within
the same area. In addition, we maintained road traffic
in a way that also took the requirements of public util-
ities services arising since the tender into consideration.
We also managed to have the constructional design pre-
pared in time and also completed by the partial dead-
line. 

In the second half of the year, there will be more
relocation of public utility cables and traffic light junc-
tions are also going to be built. The pavement and road
course with the drainage on Múzeum körút is to be
reconstructed as well as the section of Üllôi út joining
into Kálvin tér, and the junctions of several smaller
streets that join or start from the Kiskörút. The unique
stone paving on the northern side of Kálvin tér will be
completed soon, which in its form will echo the
Kiskörút. New tree pits have been created and there will
also be smaller trees in artificial planters with lighting
lanes installed into the surface, creating an even more
interesting square.

Szépülô Kiskörút
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2008 szeptemberében a Magyar Közút Kht.
pályázatot írt ki agglomerációs utak felújításá-
ra, mely pályázaton a COLAS Építô Zrt.
Budapesti Igazgatósága nyerte el a 81107 jelû
út Pusztazámor–Sóskút, valamint a 4603. jelû
út Gyömrô–Ócsa közötti szakaszának felújítá-
si munkáit.

Az útburkolat-felújítási munkák kivitelezé-
se 2008-ban megkezdôdött. A munkák na -

gyobb része áthúzódott idénre, és a 2009. áp-
ri lisi szerzôdéses határidôig fejezôdött be. A
81107 jelû út Pest megye nyugati részén talál-
ható. Az útfelület nagy részén remix technoló-
giával átépült stabilizált rétegre kerültek az
aszfaltburkolatok. Ezen az úton elkészült 2920
m3 remix, és beépítésre került 4120 tonna
aszfalt, 680 fm szegély. A munkákban a követ-
kezô munkatársaink vettek részt: építésveze-

tôk: Terjéki József és Basa Ádám; mûvezetôk:
Illés Zoltán és Nóvé Zsolt (fehér munkák);
Majeczky Miklós (remix); Sebôk László, Koltai
Gergely, Jaczkó Attila (aszfalt). 

Az 5203. jelû úton bedolgozásra került
5500 tonna aszfalt, átépítésre került 620 fm
szegély, megépült 5 db buszmegálló bazaltbe-
ton burkolattal, 520 m3 padka mechanikai
stabilizációból. 

A 4603. jelû úton megépült 24 520 tonna
aszfaltburkolat, 3000 fm szegély (Gyömrô és
Ócsa belterületén), 900 fm járda aszfaltburko-
lattal, 450 m2 rázóburkolat, 2 db buszmegálló
bazaltbeton burkolattal, 3840 m3 padka me -
cha nikai stabilizációból.

Zsiga György

Agglomerációs utak burkolatfelújítási
munkái Pest megyében

Surface renovations works of
urban roads in Pest County

In September 2008 the Magyar Közút Kht. issued
an invitation to tender with the title “Renovation
of urban roads”, where the Budapest Directorate
of COLAS Építô Inc. was awarded the renovation
works of the sections between Pusz ta zá -
mor–Sóskút of Road No 81107 as well as the 
section between Gyömrô–Ócsa of Road No 4603.
The road surface renovations works commenced
in 2008, with the majority of the works running
through to this year and completed by the 
contractual deadline of April 2009. 
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A COLAS Építô Zrt. pályázataival Ma gyar or -
szág minden területén, összességében milliár-
dos nagyságrendben nyert el a Regionális
Ope ratív Program (ROP) keretén belül meg-
valósítandó burkolatfelújítási, illetve burko-
laterôsítési munkát. Az Egri Igazgatóság végez-
te a 2101. és 2102. számú utak felújítását.

A 2101. út 9,0–14,9 km-szelvények közötti
5,9 km hosszú szakaszának burkolatfelújítása
új alapréteg készítését tartalmazta hidegremix
technológiával, valamint 2 réteg (9 cm AC 22
„F” kötô és 5 cm AC 11 „F” kopó) aszfalt terí-
tését. A buszöblök átépítése CP 4/2,7 típusú
beton pályaszerkezettel történt. Ter mé sze te -
sen a felújítás része volt a padkakészítés M22
mechanikai stabilizációból, átkelési szakaszról
lévén szó 78 db közmûfedlap szintbeemelése
és a felszíni vízelvezetést szolgáló árkok bur-
kolatának felújítása, illetve kiépítése is. 

A hossz  hézag késôbbi repedésének mega-
kadályozására modifikált bitumenes szalagot
helyeztünk el. A 2102. számú úton két szakasz
(összesen 8,2 km) felújítására került sor a
17,7–18,3 km és a 25,7–33,3 km-szelvények
között. A rövidebb szakasz Csomád belterüle-
tén található. Itt profilmarás és szélesítés után

K-22/F kötôréteg és mAB-11/F kopóréteg beé-
pítésével készült az új burkolat. 

Befejezô munkaként árokrendezést végez-
tünk és nemesített padkát készítettünk. A má -
sik, hosszabb és komplexebb feladatot adó
sza kasz Erdôkertes–Vácegres–Galgamácsa te -
rü letére esik. Ez a rész profilmarás és szélesítés
mellett pályaszerkezetcserét is igényelt, aztán
K-22 jelû kötô- és AB-11 kopóréteggel zártuk a
pályaszerkezet építését. Az árokrendezés és a
nemesített padka készítése itt sem maradt el.
Ezen túl a veszélyes ívekben terméskôvel bur-

koltuk a padkát, szabványosítottuk a busz-
megállókat, zárt csapadékvíz-elvezetô rend-
szert építettünk, akadálymentesítettük a
kapubehajtóknál a járdát. 

Erdôkertes belterületén 1330 m elô re gyár -
tott beton folyókaelemet is elhelyeztünk pót-
munkaként. A szakaszon található 3 hídból
egynek a felújítását kellett elvégezni.

A mûszaki átadás mindkét munka eseté-
ben a megrendelô és az érintett önkormány-
zatok megelégedésével megtörtént.

Bíró István

Projects at the Eger Directorate

COLAS Építô Inc. has been awarded surface ren-
ovation and strengthening works all over
Hungary totalling an order of  magnitude of bil-
lions within the framework of the Regional
Operational Programme (ROP). The Eger
Directorate carried out the renovations works
of Roads No 2101 and 2102.

On the 5.9 km long section between the 9.0-
14.9 km sections of road No 2101 a new base
layer was constructed with cold remix technol-
ogy, on which 9 cm AC 22 (F) binding and 5 cm
AC 11 (F) wearing layers were laid. A CP 4/2.7
type concrete course structure was used for the
reconstruction of the bus bays with modified
bituminous tape being installed to prevent the
development of cracks in the joints at a later
stage. Two segments (8.2 km in total), between
sections 17.7–18.3 km and 25.7–33.3 km, have
been resurfaced on Road No 2102. On the
shorter section after profile cutting and widen-
ing, the new surfacing was built with the instal-
lation of K-22/F binding and mAB-11/F wearing
layers. On the other longer section, in addition
to profile cutting and widening, the course also
had to be replaced, with the construction of the
course being closed with the installation of the
K-22 binding and AB-11 wearing layers. In addi-
tion in the dangerous bends we used natural-
stone to cover the curb, standardised the bus
stops, constructed a closed drainage system and
made the pavements accessible at the gateways.
As a supplementary work we also installed 1330
m of pre-manufactured concrete gutter ele-
ments within Erdôkertes. From the 3 bridges
located on the section the renovation works of
one had to be carried out.

Technical handover in the cases of both pro-
jects has taken place with the mutual satisfac-
tion of the Client and the Local Governments
involved.

Munkák az Egri Igazgatóságon
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Igen sûrû hónapja volt májusban és június
elején a COLAS-HUNGÁRIA Kft.  Autópálya
Igaz ga tóságának. A jó idô eljöttével sokan
érdeklôdtek a térség legnagyobb építkezése
iránt. A látogatások között voltak a megren-
delôi oldalról, de sok külsôs építôiparban
dolgozó cég keresett fel bennünket, hogy
meglátogassák az építkezést, és hogy infor-
mációt gyûjtsenek az M6-os autópályáról,
annak elôrehaladásáról.

Május 6-án a COLAS angol delegáltjai, il let -
ve a Minisztérium tett látogatást a projekten.
Május 13-án a Magyar Közút Tolna me gyei
egyesülete, a központi vállalkozási osztálya, illet-
ve a Baranya megyei KTE (Köz le ke dés tudományi
Egyesület) senior ágazata kért fel bennünket a
projekt bemutatására. 

Az elôadásra mintegy 50 fô jelentkezett. A
reggeli bemutató az M6-os autópálya-projekt
bemutatásából, annak fontosabb elemeibôl,
az építési munkák szervezésébôl (organizá-
ció), a kivitelezés figyelemmel kísérésébôl
(mo nitoring) és egy kis munkavédelmi okta-
tásból állt. Ezt követôen az érintettek megte-
kintették az M6–M9-es csomópontot, a Sió-
hidat és az alagutakat. 

Az alagútépítés látogatóközpontjában rész-
letes tájékoztatást kaptak az alagútépítésrôl.

Az érdeklôdés középpontjában 
az M6-os autópálya

Makrai Roland építésvezetô szemlélteti az acél hullámlemezes hídszerkezet építését
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Az elméleti oktatást követôen a gyakorlatban
is megtekinthették a hallottakat. Sajnos az
idôjárás nem volt túl kedvezô, egész nap esett
az esô, emiatt a programban jelzett völgyhi-
dak megtekintése elmaradt, de reméljük lesz
még módunkban azokat is bemutatni a Ma -
gyar Közút érdeklôdô munkatársainak. A mos -
toha idôjárási körülményektôl eltekintve sike-
resnek volt mondható a program.

Május 14-én Hervé Le Bouc úr tett látoga-
tást az M6-os autópályán.

Május 26-án az Építéstudományi Egye sü let
Tolna Megyei Szervezete, a Tolna Megyei
Mérnöki Kamara és a Magyar Hidrológiai
Társaság Tolna Megyei Területi Szervezete kö zös
megrendezésében került sor egy szakmai
napra. A több mint 100 érdeklôdônek a bá -
taszéki Polgármesteri Hivatalban tartottunk
elôadást az M6 autópálya építési projektjének
elôrehaladásáról, az M6 autópálya II. szaka-
szának ütemezésérôl, organizálásáról, vala-
mint a bátaszéki csomópont hídjairól. 

Az elôadásokat követô rövid ebédszünet
után elindult a „kis” csapat, hogy megtekint-
se az el hangzottakat. A leendô bátaszéki cso-
mópont hídjainak és a tubosiderek megte-
kintését kö ve tôen elindultunk az „A” jelû
alagút déli bejáratához. Itt kisebb csoportok-
ban megtekinthették az érdeklôdôk az alagút
belsejét is, valamint a belsôréti 1. számú
völgyhidat. 

Az építésvezetôk és a látogatók folyamatos
kérdezz-felelek „játékában” gyorsan eltelt az
idô, így már nem tudtuk megtekinteni a „B”
jelû alagutat, illetve a belsôréti 2. számú
völgy hidat. Örömmel és fáradtan zártuk ezt a
napot, de elmondhatjuk, hogy ekkora érdek-
lôdés mellett is szinte mindenki kérdésére
tudtak válaszolni a kollégák.

Május 29-én a Magyar Betonszövetség kon-
ferenciájára Szilágyi Zsuzsa kolléganônket kér-
ték fel, az „M6 autópálya hídjai, megépült
szerkezetek bemutatása, betontechnológiai
vonatkozások” témájú elôadás megtartására.

Június 3-án a MAK (Mecsek Autópálya
Kon cessziós Zrt.) részvényeseinek munkavédel -
mi csoportja tett nálunk látogatást.

Június 5-én a Közlekedésfejlesztési Koor di -
nációs Központ Híd Önálló Osztálya Szek szár -
don rendezte meg az 5. Hídmûhely Szim pó -
ziu mot, mely ezúttal az M6–M60 autópálya

épülô nagy mûtárgyaihoz kapcsolódott. A
szimpóziumot több mint 100 fô látogatta
meg. A résztvevôk között megjelentek a KKK
(Közúti Koordinációs Központ) az NKH (Nemzeti
Közlekedési Hatóság), NIF (Nemzeti Inf ra struk -
túra Fejlesztô Zrt.) munkatársai, a Mérnök Ka -
mara tagjai, ezen kívül tervezôk és kivitelezôk
jeles személyiségei.

Nem unatkoztunk az elmúlt idôszakban,
de sok érdeklôdônek tudtuk bemutatni azt,
amiért ilyen keményen dolgozunk.

Martonosi Anita

The Motorway Directorate of COLAS–HUN -
GÁRIA Ltd. had a very busy month in May and in
the beginning of June. With the weather turning
nice many were interested in the largest con-
struction of the region. In addition to the visitors
from the Client’s side, many external companies
working within the industry visited the construc-
tion, gathering information on the M6 motor-
way and its progress.

On 6th May the English delegation of COLAS,
as well as the Ministry paid a visit to the project.

On 13th May the Tolna County Association of
Magyar Közút, its Central Business Department as
well as the Senior Branch of the Hungarian Scientific
Association for Transport (KTE) in Baranya County
requested a presentation on the project with 50
people registering for the presentation.

On 14th May Hervé Le Bouc visited the M6
motorway.

On 26th May under the joint organisation of
the Tolna County Organisation of the Scientific
Society for Building, Tolna County Chamber of
Engineers and the Tolna County Territorial
Organisation of the Hungarian Hydrological Society
a Professional Day took place. A presentation was
held in the Mayor’s Office in Bátaszék for the
over 100 visitors on the progress of the construc-
tion project of the M6 motorway, on the sched-

ule and organising of Section II of the M6 motor-
way, as well as on the bridges of the junction in
Bátaszék. 

On 29th May our colleague, Zsuzsa Szilágyi
was asked to hold a presentation on the topic of
“The bridges of the M6 motorway/completed
structures, concrete technology implications” at
the Conference of the Magyar Betonszövetség.
(Hungarian Concrete Association)

On 3rd June the Work and Safety Group of the
shareholders of MAK (Mecsek Construction
Group) paid a visit.

On 5th June the Independent Bridge
Department of the Coordination Centre for
Transport Development organised the 5th Bridge
Workshop Symposium in Szekszárd, which this
time was connected with the large structures of
the M6-M60 motorway to be built. The sympo-
sium was visited by over 100 people. Amongst
the participants were the colleagues of the
Coordination Centre for Transport Development
(KKK), the National Transport Authority (NKH),
the National Infrastructure Developing Ltd (NIF),
the members of the Chambers of Engineers, and
significant Designers and Contractors.

We had no time to become bored over this
period and were able to gladly show many visi-
tors the scale of our work

The M6 Motorway is the Centre of Attention
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Az alépítmények elkészültek, épül az acél fel -
szerkezet, melynek tervezôje a Pont-TERV Zrt.
A felszerkezet ortotróp pályalemez, ferde ge -
rin cû, párhuzamos övû, egycellás acél szek-
rénytartó, mely szerelési egységekben érkezik
az 1-es jelû hídfô mögötti szerelôterületre. Az

1-es jelû hídfô mögött a konszolidációs idôt
gyorsítani kellett, a felszerkezet-építési tech-
nológia miatt, ezért a mûtárgynál sza lag drént
helyeztek el. A Budapest felôli oldalon lévô 1-
es jelû hídfô mögött az acél fel szerkezet hely-
színi összeszereléséhez szerelôtér készült. 

Az acélszerkezet gyártását és helyszíni sze-
relését az alvállalkozó Közgép Zrt. végzi. A sze-
relôtéren az elemek összehegesztése és szabá-
sa a helyszínen történik. A tárolóterület és a
betolt híd vége közötti 54 m hosszúságú sza-
kaszon három szerelési egységet állítanak be

A szebényi völgyhíd építése kivitelezôi
szemmel II. rész

Substructures have been completed, construc-
tion of the steel superstructure – designed by
Pont-TERV Inc. – is in progress. The superstruc-
ture is orthotropic deck slab, skew-web, parallel-
chord, single-cell steel box-girder, which is trans-
ported in assembly units to the assembly area
behind abutment no. 1.

The acceleration of consolidation behind
abutment no. 1 was rendered necessary by the
construction technology of the superstructure,
therefore a strip drain was built at the structure.
The assembly area was prepared behind abut-
ment no. 1 on the Budapest side for the in-situ
assembly of the steel superstructure.

The production and in-situ assembly of the
steel structure is carried out by subcontractor
Közgép Inc. Welding and cutting of units take
place on the assembly area located on site. Three
assembly units are set up and welded to the full
cross-section of the already launched structure
on the 54 m long section between the storage
area and the tip of the launched bridge. The two
separate, left and right decks are launched simul-
taneously into position with a single phase delay.
The steel superstructure is moved into position
gradually with launching. Based on multiple
years of experience, this type of construction and
launching technology is highly safe.

This is not the first time this technology is
applied, it has already been used at the construc-
tion of the flood-area bridges of Dunaújváros,
with the difference that the auxiliary structure
was a temporary bridge. In the case of the
Szebény Viaduct we apply an auxiliary structure

for the construction of the steel superstructure: a
steel beak, with the help of which the structure is
moved into position. The safe positioning of the
structure is also supported by a special software
– developed by Barabás Engineering Bureau –
coordinating the operation of the hydraulics.
This is crucial for this technology. The period for
building the superstructure is 12 days, out of
which the assembly of units requires 10 days, 1
day is for testing welds, and the final phase is
launching, which also takes 1 day. Launching is
performed with a speed of approximately 5
mm/s. The left and right decks are constructed
almost simultaneously. In terms of the technical
solution of the superstructure, the Szebény
Viaduct is the first bridge in Hungary to exceed
the span of 100 m. Previously, no bridge of such
span has been constructed with gradual launch-
ing technology.

Construction of the steel superstructure at
Szebény is currently in progress and the in-situ
corrosion prevention works will soon be com-
menced. 

Correction
The caption of the picture presenting the design
of the pillar and header, published in connection
with the article “The Viaduct of Szebény through
the Eye of the Constructor” on page 17 of our
previous issue, has appeared incorrectly. It shows
a part of the preliminary design instead of the
final one. The picture showing archaeological
relics, related to the same article is courtesy of
the Baranya County Museum.)

The Viaduct of Szebény through the Eye of the Constructor Part II



és hegesztenek össze a már betolt szerkezet
teljes keresztmetszetéhez. A két különálló bal
és jobb pályát párhuzamosan tolják a helyére
egy fáziseltolódással. Az acél felszerkezetet sza-
kaszos elôretolással juttatják a helyére. Hosszú
évek tapasztalatai alapján ez a fajta építési és
tolási technológia rendkívül biztonságos. 

Ez a technológia nem most kerül elôször
alkalmazásra, már a dunaújvárosi ártéri hidak

készítésénél is alkalmazták, azzal a különbség-
gel, hogy ott a segédszerkezet vendéghíd volt.
A szebényi völgyhídnál az acél felszerkezet épí-
téséhez segédszerkezetet, úgynevezett acél
csôrt alkalmazunk, ami segítségével a szerke-
zet a helyére kerül. A szerkezet biztonságos he -
lyére jutását segíti még a Barabás Mér nök -
iroda Kft. által kifejlesztett, jelen technológiá-
hoz nélkülözhetetlen speciális szoftver, amely
egyetlen helyrôl a tolópadban mûködô hid-
raulikákat hangolja össze. 

A felszerkezet építésének ciklusideje 12
nap, ebbôl 10 nap az elemek összeállítása,
utána 1 nap a varratok vizsgálata, és végül a
tolás következik, amely szintén 1 napig tart. 
A tolás kb. 5 mm/s-os sebességgel történik. A
bal és jobb pálya egymással közel párhuzamo-
san épül. A szebényi híd acél felszerkezetének
mûszaki megoldása alapján az elsô olyan

magyarországi híd, amelynél az áthidalt távol-
ság 100 méter. Ezt megelôzôen nem készült
ekkora fesztávolságú acélhíd szakaszos elôre-
tolásos technológiával.

A szebényi acél felszerkezet építése jelenleg
folyamatban van, és nemsokára a helyszíni
korrózióvédelmi munkák is elindulnak. 

Varga Zsófia

Hibaigazítás

Az elôzô számban a 17. oldalon megjelent
Szebényi völgyhíd építése kivitelezôi szemmel
I. címû cikkhez tartozó pillér és fejgerenda
kialakítását bemutató kép felirat hibásan je -
lent meg, nem a végleges, hanem a mun -
kaközi terv egy részletét mutatja. Ugyan ezen
cikkhez tartozó régészeti leleteket ábrázoló
képet a Baranya Megyei Múzeum bocsátotta
rendelkezésünkre.
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Az M0-s autópálya déli szektorának szélesítési
munkáit a beruházó NIF Zrt. négy fázisban
kívánja megvalósítani, melynek elsô (D1) üte-
mének kivitelezési jogát a COLAS-HUNGÁRIA
Zrt. sikeres pályázatot követôen nyerte el.

„Egy kis” M0-s történelem

Egy fôváros körüli gyorsforgalmi út gondola-
tát elôször dr. Vásárhelyi Boldizsár, a budapes-
ti Mûegyetem egykori professzora fogalmazta
meg és vázolta fel az általa javasolt nyomvo-
nalat – Budapesttôl a mainál kissé távolabb
vezetve – a magyar autómobil utak hálózatá-
ról 1942-ben megjelent munkájában. A meg-
valósításra azonban még több évtizedet kellett
várni.

Az 1960–70-es években a fôvárosba sugár-
irányban befutó autópályákat – az eredeti
gon dolattól eltérôen – a Hungária körút vo -
na lában egy városi magasvezetésû autópályá-
val kívánták összefogni. Majd a 70-es évek kö -
zepén ezt a koncepciót elvetve ismét a fôváros
külsô térségében, illetve határában vezetett
autópálya kiépítésének a gondolata fogalma-
zódott meg. 

Miután a belsô területek egyre intenzíveb-
ben beépültek, a vonalváltozatok fokozatosan
a fôváros határának térségébe kerültek. 1982-
ben született döntés a nullás déli (az M1–M5
közötti) szektorának megépítésérôl. A munká-
latok 1987-ben kezdôdtek, és 1990 végén he -
lyez ték forgalomba az elsô nagyobb szakaszt,
amely a 6-os utat kötötte össze az M5-ös
autópályával. 

1994-ben teljes hosszában megépült a déli
szektor, a 29,5 kilométeres szakasz immár há -
rom autópályát (M1, M7, M5) kötött össze.
Elsô lépésben az eredetileg tervezett kétszer
háromsávos sztrádát takarékossági okokból
autóúttá karcsúsították – második lépés pedig
azóta sem történt. Utólag nem kérdéses, hogy
így sokkal többet vesztettünk az üzleten, ez a
rész érdemelte ki ugyanis a „halálút” nevet.

Az M0 déli szektor szélesítése

A munkák során az autóút a  2+840–9+400
szelvények között mintegy 6,56 km hosszban
kerül átépítésre a 2x2 sávosról 2x3 sávos autó -
pályává. A pályaszerkezet anyaga kétrétegû
nagy teherbírású beton, mely (Ma gyar or szá -
gon elôször) két eltérô minôségû betonból
készül és a felületi textúrájának kialakítása –
az elôzôleg épített szakaszoktól szintén más-
képp – mosott technológiával történik.

Geometriailag az új pályarész a szelvénye-
zés szerinti bal oldalon készül, a meglévô töl-
tés jelenlegi koronaszélességének megduplá-
zásával. A szakasz érint három csomópontot,
me lyek ágai átépítése kerülnek. A beruházás
során feladatunk még hét mûtárgy (híd) elké-
szítése, melyek legjelentôsebbje közel 250
méter hosszú, illetve három támfal építése
gabion kosárból mintegy 27 000 m3 zúzottkô
beépítésével.

A kivitelezés ezúttal is érinti azon Anna-
hegyi területet, mely az 1994-es kivitelezés so -
rán csúszó lap mentén elmozdult, ezért körül-
tekintô és minden részletre kiterjedô geo tech -
nikai vizsgálatsorozat eredményei birtokában
végezhetô a kivitelezés, illetve biztosítható
hosszú távon a rézsûoldal állékonysága. A te -
rü let változékony talajfizikai adottságaira jel-
lemzô, hogy néhány száz méterrel arrébb fel-
tételezhetôen olyan mészköves réteg található,
melynek fejtése hagyományos módon nem
lehetséges, így fel kell készülni az esetlegesen
szükségessé váló robbantásos eljárásra is.

A munkák jelentôs része közvetlenül sûrûn
lakott területek érint, ahol Társaságunk külö-
nös figyelmet fordít a zaj- és levegôtisztasági
határértékek betartására, melyet folyamatos
monitoring, valamint környezetvédelmi vizs-
gálatokkal, ezek kiértékelésével és intézkedési
tervek létrehozásával kíván biztosítani.

A mennyiségek
Humuszleszedés 60 000 m3

Töltésépítés 88 000 m3

Bevágás 310 000 m3

Javító + védô réteg 80 000 m3

CKT-4 25 000 m3

Nagy teherbírású beton 25 000 m3

Tóth Miklós

The Extension of the M0 Motorway
Commences

The investor NIF Inc. wishes to execute the widening
works of the southern sector in four phases, the
rights to construct the first stage (D1) was awarded
to the successfully tendering COLAS-HUNGÁRIA Inc. 

A “brief” M0 history

The idea of a freeway around the capital was first for-
mulated and drafted by dr Boldizsár Vásárhelyi, a for-
mer professor at the University of Technology in
Budapest. The proposed track, running a little fur-
ther away from Budapest than that of today, was
published in 1942 in his work on the network of
Hungarian automobile roads. For it’s realisation
however, he had to wait for several decades.

The decision on the construction of the southern
section of the M0 (between M1 and M5) was made
in 1982. Work commenced in 1987 and the first larg-
er section was opened for traffic at the end of 1990
connecting Main Road No 6 with the M5 motorway. 

In 1994 the southern sector was completed in full
with the 29.5 km section now connecting three
motorways (M1, M7, and M5).

Widening the southern sector of M0

During the works the road will be reconstructed
between sections 2+840–9+400 on an approximately
6.56 km length from 2x2 lanes to a motorway with
2x3 lanes. 

Geometrically the new course section is being
built on the left hand side according to the sections,
doubling the crown width of the existing bank. There
are three junctions that are involved, the branches of
which are being reconstructed. During the invest-
ment our tasks also include the installation of seven
structures (bridges), the most significant of which is
nearly 250 m long, as well as the construction of
three supporting walls from gabion baskets with the
installation of approximately 27,000 m3 broken
stone. 

Indul az M0-s autópálya szélesítése
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A kivitelezési munka jelenleg a szerkezetépíté-
si fázisban tart. Az utóülepítô és mély le ve -
gôztetô medencék alaplemezei teljes egészé-
ben június második felére elkészülnek. Ezzel
párhuzamosan a korábban készült alapleme-
zeknél már javában tart a felmenô falszerkeze-

tek építése. A meglévô levegôz tetô medence
harmadik szekciójának átépítését is elkezdtük
május végén. 

Az udvartéri aknák és technológiai vezeté-
kek ütemterv szerint késôbb készülnek. A pro-
jekt bázis ütemtervéhez képest mintegy két-

hónapos csúszás tapasztalható, a szakhatósági
hozzájárulások elhúzódása miatt. Ezt az idô-
veszteséget a munkafolyamatok gyorsításával,
az ütemezések átrendezésével, szinkronizálá-
sával kívánjuk rendezni.

Tóth Gábor

Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep
Tápanyag-eltávolítás és intenzifikálás II. rész – ALTERRA Kft.

North-Pest Waste Water Treatment
Plant – Nutrient Removal and

Intensification Part II – ALTERRA Ltd.

The construction work currently is in the structural
construction phase. The base plates of the post-set-
tling and deep aeration pools are going to be com-
pleted fully by the second half of June. Parallel to this,
the construction of the ascending wall structures for
the previously completed base plates is well under
way. We also commenced the reconstruction of sec-
tion 3 of the existing aeration pool at the end of May.
The shafts in the courtyard and technological cabling
will be installed at a later date according to the sched-
ule. Compared with the base schedule of the project,
there is an approximate two months of time slippage
due to delays in the consents of the competent
authorities. We wish to resolve the time slippage by
accelerating the work processes and by reorganising
and synchronising the schedule.
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Az elôzô számban már említett „téli pihenôt”
követôen január harmadik hetében újra bein-
dultak a kivitelezési munkák. A Dunában épí-
tett fogadóakna a terveknek megfelelôen elké-
szült – a talajmechanikai adottságokat maxi-
málisan kihasználó lövellt betonos mun ka tér -
határolási technológiával. Az egyenként 1,5
mé teres fogásokkal és a folyamatos (olykor éj -
szakai) munkavégzéssel február közepére feje-
zôdtek be a mederfenéktôl számítva 11 méter
mély és közel 11 méter átmérôjû akna építési
munkái.

A sajtolási munkákat a januári nagy hideg
után február elején indítottuk meg. Sajnos itt
nem teljesen a terveink szerint alakultak a dol-
gok, mivel a sajtoláshoz használt egyedi vas-
beton csövek vízzáró kötései nem voltak meg-
felelôek – több helyen víz, illetve a kenôanyag -
ként használt bentonit zagy beszivárgását ta -
pasz taltuk a csôrakatba. Erre a problémára
több javítási módszert kipróbáltunk – végül
egy belsô mandzsettás gumitömítéssel bizto-
sítottuk a közel 2 bar víznyomással szembeni
ellenállást.

A sajtolással így március közepén tudtunk
beindulni, az elsô szakaszokon harántoltuk a
dunai kavicsterasz-rétegeket, majd követve a
mederfenék vonalát teljes szelvényben a „kis-
celli” agyagmárgában haladt a sajtolás, átlago-
san napi 5 méteres sebességgel. Érdekesség-
ként megemlíteném, hogy a sebességet úgy
kel lett megválasztanunk, hogy a csôszakasz fo -
lyamatos mozgásban legyen, mire a várható
kis vizes idôszakban megérkezünk a fogadóak-
nába. Ez végül is a terv szerint, május 18-án
megtörtént, ahol a Clark Ádám úszódaru se -
gít ségével kiemelésre került közel a 70 tonnás
fúróberendezés.

Sokat lehetne írni a technikáról, illetve a
mûszaki megoldásokról, ennél a rendkívüli
munkánál. Én azonban a legfontosabbat
emel ném ki, az általunk hozzáadott értékeket,
a kollégáim hozzáállását és rendíthetetlensé-
gét. Ez a tevékenység amennyire különleges,
annyira veszélyes, és nagy kockázatú is – hi -
báz ni nem lehet, mert óriási a tét. 

Úgy gondolom, megérdemli a helyszíni kis
csapat, hogy ezen a fórumon méltassam ôket,

tényleg emberfeletti munkát végeztek, és
nagyrészt rajtuk múlott ennek a munkának a
sikere.

Hátravan még a kitorkolló csôpipa elhelye-
zése és bebetonozása, ami szintén érdekes fel-
adat – de errôl majd a következô számban
olvashatnak.

Pappert Attila

Budapesti Központi Szennyvíztisztító
sodorvonali bevezetés  III. rész 
– ALTERRA Kft.

Budapest Central Sewage Treatment
Plant (BKSZT), Entry into the Line of

Flow Part III – ALTERRA Ltd.

Following the “winter break” we referred to in the pre-
vious issue, in the third week of January construction
works restarted. The receiving shaft that was installed in
the Danube has been completed as planned, by sepa-
rating the working space sprayed concrete technology
utilised soil mechanic conditions to the maximum.
Besides 1.5 m grips at a time and continuous (at times
through the night)  work, the construction works of the
shaft, which lies at an 11 m depth measured from the
bottom of the river bed and is nearly 11 m in diameter,
were completed by the middle of February.

The pressing works, after the cold weather in
January, commenced at the beginning of February.
Unfortunately, not everything went according to plan,
as the joints of the custom reinforced concrete pipes
were not appropriately watertight; we saw infiltration
of water as well as bentonite slurry, used as a lubricant,
at several places in the pipe. We tried several repair
methods for this problem, finally succeeding against
the near 2 bar water pressure with an internal rubber
cuff. 
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Tiszaroff Flood Reservoir
– ALTERRA Ltd.

The construction of the Tiszaroff Spillway Reservoir in the
operational area of the Middle-Tisza District Environment
and Water Directorate is soon to be completed, as part of
the development of the flood protection system in the
Tisza-valley. The spillway reservoir awaiting opening is the
second structure within the Improvement of the
Vásárhelyi Plan (the first one in the region of
Cigánd–Tiszakarád was publically opened on 14th
November 2008), the reservoir lies between the three vil-
lages of: Tiszaroff, Tiszagyenda and Tiszabô.

The total area of the reservoir is 22.5 km2 and the
length of the new embankment is 14.25 km. A 3 m wide
hard surfaced service road was built along the full length
of the embankment crown. The storage capacity of the
reservoir when full is 97 million cubic metres of water.

A tiszaroffi árapasztó tározó – ALTERRA Kft.
A Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Víz ügyi
Igazgatóság mûködési területén hamarosan befejezô-
dik a tiszaroffi árapasztó tározó építése, amely a
Tisza-völgy árvízvédelmi rendszerének fejlesztését
szolgálja. 

A most átadásra váró árapasztó tározó a Vá sár -
helyi-Terv továbbfejlesztésének második létesítmé-
nye (az elsô Cigánd–Tiszakarád térségben az elmúlt
évben november 14-én, ünnepélyes keretek között
átadásra került), amely három település: Tiszaroff,
Tiszagyenda és Tiszabô között helyezkedik el. 

A tározó alapterülete 22,5 négyzetkilométer, az új
töltés hossza 14,25 km. A töltéskoronán teljes hossz-
ban 3 méter széles szilárd burkolatú üzemi út épült.
A tározó feltöltésekor 97 millió köbméter vizet képes
befogadni. Az elárasztásra a számítások szerint 30–40
évente kerülhet majd sor. A tározóban lévô vízszint
magasságát be- és leeresztô mûtárgyak segítségével
lehet szabályozni. 

A tározó északi és déli részén is kialakításra került
egy-egy ilyen mûtárgy. Az északi mû tárgy be- és leü-
rítésre is alkalmas. Nyílásait 3 db szegmenstábla zárja
le a Tisza felôl, amelyek elektromos motorokkal nyit-
hatók, illetve zárhatók. A folyó vizét bármilyen nyo-
más alatt be lehet zárni. Az elzárások elôtt és után
energiatörô medencék helyezkednek el. A mû tárgy
körüli szivárgások megakadályozására a mûtárgy
alatt résfalak, míg a terepszint felett szivárgásgátló
vasbeton falak készültek. A mû tárgy a meglévô tiszai
védtöltés mentett oldalán, annak védelmében épült
meg, melyhez kapcsolódóan egy „U” alakú új töltés-
szakasz került kialakításra.

Jelenleg a mûtárgy szerkezetének befejezô mun-
kái, a mûtárgy mellett az új töltésszakaszok szilárd
burkolata és a rézsûvédelem (sejtidomkô burkolat)
épül. Az elzárások „száraz” üzemi próbája már ápri-
lisban megtörtént. A teljes üzembehelyezés a Tiszán
levonuló kisebb árhullám esetén történhet meg. A
létesítmény ünnepélyes átadása elôre láthatóan
július 8-án lesz.

A tározó nagy szolgálatot tehet a Tisza mentén
élôk biztonsága érdekében, ugyanis 16 centimétert
apaszt a Tisza vízszintjén a beeresztés szelvényében.

Gál László 
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A COLAS Építő Zrt. Kecskeméti Igazgatósága
ismét egy jelentős projektbe „vágta a fejszé-
jét”. Az 5412. jelû, Kiskunhalast Csávollyal
összekötő (0+000–20+100 km-szelvények kö -
zött) út felújítása nettó 563 millió forint érté-
ket képvisel, mely jelentős szervezési, irodai és
kivitelezési munkával látja el a létszámban
„fel duzzasztott” igazgatóságot.

A Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fej -
lesz tő, Műszaki és Információs Kht. által köz-
beszerzésben meghirdetett útszakasz Bács-
Kiskun megyében található az 53. számú és
55. számú főút között, Kiskunhalas és Csávoly
településeket köti össze. A tervezett útszakasz
Kiskunhalas környezetében az 53. számú főút-
ból kiágazva délnyugati irányban Kunfehértó
település mellett elhaladva, Jánoshalma tele-
pülésig tart. 

A jelenlegi út burkolata a szélein erősen
töredezett, rossz állapotú, jelentős szakaszon
erősen nyomvályús. Mivel a „D” forgalomter-
helési osztály elérése a cél, így a 6 cm vastag
aszfaltszőnyeg a behajlásmérések elvégzése
után sok helyen kevésnek bizonyult, és a kiíró
hidraulikus kötőanyagú lokális pá lya szer ke -
zet cseréket kért. 

A kecskeméti igazgatóság a monori főmér-
nökséggel karöltve egy időben gyorsabb, költ-
ség- és környezetkímélőbb megoldást talált ki,
mely nem más, mint a cement kötőanyagú
helyszíni remix.

A külterületi szakaszon a meglévő útpad-
kát mindkét oldalon le kell nyesni 8–10 cm
vastagságban és a padkastabilizációnak meg-
felelő széles tükröt kell kialakítani. A padka-

stabilizációt ennek megfelelően 15 cm vastag-
ságban M22 jelû mechanikai stabilizációból
kell elkészíteni. A 925 db különböző átmérőjű
fa kivágása és 16 000 m2 bozót- és cserjeirtás
mellett még 37,6 km meglévő földárok tisztí-
tására van szükség. Ahhoz, hogy a közel 22 500
tonna aszfalt be építésre kerüljön, a külterületi
szakaszon a nyomvályúk profilmarással törté-
nő eltüntetésére is különös gondot kell fordí-
tani. Bel te rü le ti szakaszon az újraépítendő fu -

tó soros kiemelt szegélyen kívül a padka rende -
zése, füves padka kialakítása szükséges, a csa-
padékvíz-el ve zető rendszer re konstruk ció já val
kiegészítve. Az augusztus derekára befejeződő
projekt eddig megfelelő ütemben halad, és re -
mé nyeink szerint az időjárási és más kö rül -
mények nem nehezítik meg a munkánkat, meg-
ad va a lehetőségét annak, hogy egy újabb re -
mek referenciával bővüljön Tár sa sá gunk listája.

Vrabély Róbert

The Kecskemét Directorate of COLAS Építő Inc.
has  again taken on a formidable project. The ren-
ovation of the Road No 5412 connecting
Kiskunhalas and Csávoly (between segments
0+000–20+100 km)  represents net 563 million
HUF, providing significant organisational,
administrative and construction work for the
enlarged directorate. The surface of the existing
road is strongly cracked along the edges, it is in a
bad condition and badly tracked over a signifi-
cant section. As the aim is achieving a class “D”
traffic loading, the 6 cm thick asphalt carpet after
the deflection tests proved insufficient in several
places, in addition the Client requested local
course replacements with hydraulic binders. 

In the section outside the urban areas the
existing curb has to be cut on both sides to a 8-
10 cm thickness and a mirror wide enough for

the curb stabilisation has to be created. The curb
stabilisation in accordance with this has to be
made of M22 mechanical stabiliser in a 15 cm
thickness. In addition to cutting down 925 trees
of varying diameters and 16,000 m2 of bushes
and undergrowth, clearing the 37.6 km existing
ditch is also necessary. In order to have the near
22,500 tonnes of asphalt installed, special care
was needed to remove the tracks outside the
urban areas by profile milling. In urban areas in
addition to the raised edge to be re-built, devel-
oping the curb and the creation of a grassy sec-
tion is necessary, together with the reconstruc-
tion of the rainwater drainage system. 

The project, which is due for completion by
the middle of August, is on schedule and we
hope weather and other circumstances will not
hinder our work. 

Renovation of the road connecting Kiskunhalas and Csávoly

A Kiskunhalast Csávollyal összekötő út
felújítása
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Munkaterület- és mûszaki átadás-átvétel jelle-
mezte az elmúlt heteket a Debreceni Területi
Igazgatóságon. A 2009 tavaszán kezdett,
három bodrogközi települést érintô, 342 MFt
nettó értékû ROP-os feladat mûszaki átadás-
átvételi eljárása három különbözô idôpont-
ban, sikeresen lezárult. A közös munka során
rendkívül jó kapcsolat alakult ki a Debreceni
Igazgatóság és a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
BAZ Megyei Igazgatóságának munkatársai
között. Reméljük, hogy a jó viszony további
közös munkáink során is segítségünkre lehet.

Szabolcs-Szatmár-Be reg ben került sor a
3317. és a 3834. jelû utak burkolatfelújítási
munkáinak munkaterület-átadás-átvételi eljá-
rására április hónap végén. Az 548 MFt (3317)
és 476 MFt (3834) szerzôdött értékû munkák
egymás után, kis átfedéssel végezhetôk, hiszen
a 3317. befejezési határideje 2009. augusztus
17., míg a 3834. áthúzódó, 2010. évi befeje-
zésû.

Mindkét esetben számos, összetett feladat
vár ránk, a kül- és belterületi szakaszokból álló

felújítási munkák során el kell végeznünk az
elhasználódott burkolat lokális cseréjét, több -
ré tegû megerôsítését, szegélycserét összesen 8
km hosszban. A kötött magasságú belterületi
szakaszokon a meglévô burkolat mélymarását
követôen fogjuk az új pályaszerkezeti rétege-
ket megépíteni, felújítva egyúttal az érintett
buszöblöket és peronokat, a csatlakozó járdá-
kat, parkolókat. Megújul és további mû tár -
gyakkal, létesítményekkel bôvül a teljes vízel-
vezetô rendszer. A 11,5 tonna tengelyterhelés-
re tervezett új burkolat mellett a felújítással
érintett valamennyi szakaszon az elôírásoknak
és terveknek megfelelô szerkezetû és méretû,
új padkát építünk. 

Munkánk során valamennyi érintett (ön -
kor mányzatok, Volán, közútkezelôk, köz mû -
vek) képviselôjével szoros, napi kapcsolatban
állunk. Jelenleg a munkák az ütemterveknek
megfelelôen haladnak, így várhatóan vala -
mennyi határidôt tartani tudjuk.

Befejezéséhez érkeznek az Igazgatóságunk
által kivitelezett kerékpárutak. A tavalyi évben
elkezdett, Nádudvar, Fô utcai, egyesített gyalog-
és kerékpárút építésébôl a be fe je zô  munkák
vannak hátra, illetve egy régóta húzódó, transz-
formátort is tartalmazó E-on oszlop kiváltására
kerül sor június 5-én. Az eddigi visszajelzések
alapján sikeres munkát végeztünk, a helyiek,
köztük az önkormányzat képviselôi szerint a

város dísze a több mint 3 km hosszban, a város-
táblától tábláig tartó létesítmény.

Szintén a befejezéséhez közeleg a Debrecen
város központját, az új Fórum bevásárlóköz-
pontot és a Jerikó utcai meglévô kerékpáros
pályát összekötô kerékpárút építése. A június
második hetére tervezett aszfaltburkolat-épí-

tés komoly feladat elé állít minket, hiszen a
hagyományos aszfaltok mellett a tervekben
meghatározott helyeken színes, piros aszfalt-
burkolat építése szükséges. Valamennyi elôké-
szítô munkán túl vagyunk, így a Technológiai
Igazgatósággal és a mérnökkel egyeztetve vár-
juk a kivitelezésre kijelölt idôpontot.

Beke Péter

Felújítási munkák Kelet-Magyarországon

Renovation works - East of Hungary

The past weeks at the Debrecen Area Directorate was
characterised by work site and technical hand-over.
The technical hand-over procedure of the ROP task
to a net value of 342 million HUF, which commenced
in the spring of 2009 involving three villages in the
Bodrogköz, has been successfully completed for three
different dates. At the end of April, the work-site
hand-over procedure of the road surface renovation
works of Roads No 3317 and 3834 took place in
Szabolcs-Szatmár-Bereg County. The works with the
contracted values of 548 million HUF (3317) and 476
million HUF (3834) will be carried out after one
another with a small overlap, as the completion
deadline for the 3317 is 17th August 2009, while that
of the 3834 runs through to completion in 2010.

In both cases, several complex tasks await us, dur-
ing the renovation works involving both external and
internal urban sections we have to carry out the
local-site replacement of the deteriorated surface, its
multi-layer reinforcement and border replacement
of 8 km.

The bicycle roads constructed by our Directorate
are coming to an end. The finishing works are left to
complete from the joint pedestrian and bicycle
routes that were started last year in the high street of
Nádudvar and the replacement of a long adjourned
E-on post also containing a transformer will take
place on 5th June. Based on the feedback so far we
have carried out a successful job, according to the
locals, amongst them the representatives of the Local
Government, the construction that runs from one of
the town signs to the other in a 3 km length is cred-
it to the town.

The construction of the bicycle road connecting
the centre of Debrecen with the new Fórum
Shopping Centre and the existing cycle course in
Jerikó street is also coming to its end. The asphalt
surface construction scheduled for the second week
of June represents a serious challenge, as in addition
to the traditional asphalts, the installation of
coloured, red asphalt surfaces in places defined in
the plans is also required. All of the preparatory
works have been completed, thus we wait in consul-
tation with the Directorate of Technology for the
date appointed for the construction. 
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Márciusban a COLAS Építô vezetését megkeres-
te Szabó János úr, a maklári Általános Iskola
nyugalmazott pedagógusa, a közlekedési szak-
kör vezetôje, és segítséget kért egy Makláron
általa elképzelt kerékpáros tanpálya építéséhez.
A pálya kivitelezését április közepén kezdtük el.
A Szabó úr által megálmodott tanpálya ki tû zé -
sét, a munkák helyszíni irányítását Daj kó Imre
fô mûvezetô végezte. A 22x45 m területen mint -
egy 450 m2 burkolatot építettünk, a pá lya szer -
kezet 15 cm zúzottkô alap és átlag 4,0 cm vas-
tag, kézzel terített AC 8 aszfaltburkolat volt. 

A szükséges elôkészítô földmunkát és a be -
fejezô tereprendezést is Társaságunk végezte. A
pálya építéséhez szükséges követ az OMYA Kft.
díjmentesen biztosította, csak a szállításról kel-
lett gondoskodni. A forgalomtechnikai munká-
kat (táblázás, festés) a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Heves megyei Igazgatósága vé gezte. 

Az ünnepélyes átadást több prominens
személy meghívásával május 30-án rendezték.
Ez a pálya az elsô, és eddig egyetlen ilyen tan-
pálya a megyében, melyen késôbb versenyeket
is lehet rendezni. A pálya rendeltetése, hogy a
kisiskolás gyerekek megismerjék, sôt megta-
nulják a burkolati jelek és a KRESZ-táblák
jelentését. Re mé lem, hogy segítségünkkel sok
gyereknek sikerül a kerékpárral való helyes
közlekedés szabályait a mindennapi életben is
alkalmazni, és a munkánkkal elôsegítettük,
hogy az utakon kevesebb kerékpáros-baleset
legyen, melyhez ezúton kérjük a többi közleke-
dô odafigyelését is.

Földesi Csaba

Kerékpáros közlekedési tanpálya 
építése Makláron

Az átadási ünnepség díszvendégei

Construction of a Bicycle
Training Course in Maklár

In March the management of our company was
approached by János Szabó, retired teacher of
the primary School in Maklár, the leader of the
transport study circle asking for help for the
construction of a bicycle training course he
envisaged for Maklár.

Imre Dajkó, Chief Foreman directed the con-
struction of the course on the 22x45 m area.
The stone required for the foundations was pro-
vided free of charge by OMYA Ltd., and the traf-
fic engineering works (signs, road markings)
were carried out by the Heves County
Directorate of Magyar Közút Nonprofit Inc. The
formal hand-over took place on 30th May with
the invitation of several prominent people. This
is the first and so far the only such training
course in the county, which is also suitable for
potential future competitions. 

The course was built to help school children
become familiar with and also learn about road
markings and signs. I hope that with our help,
many children are able to apply the correct
rules of cycling in their everyday life and with
this work; we have helped to reduce the number
of bicycle accidents. We would also like to take
the opportunity to draw the attention of all dri-
vers to the safety of our cyclists. 
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A szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum
alapításának célja, hogy bemutassa a magyar
nyelvterület népi építészetét, lakáskultúráját,
gazdálkodását és életmódját eredeti, áttelepí-
tett épületekkel, hiteles tárgyakkal, régi tele-
pülésformák keretében, a 18. század közepétôl
a 20. század elsô feléig tartó idôszakban. 2009
áprilisától skanzen vasúttal 15 km/óra sebes-
séggel „robogva” csodálhatjuk meg Ma gyar or -
szág 7 tájegységét. 

A skanzen-vasút építését 7 pályázó közül a
COLAS Építô Zrt. Gyôri Vasúti Fômérnöksége
nyerte el nettó 497 millió forintos ajánlatával.
2008. szeptember 15-én került aláírásra a vál-
lalkozási szerzôdés, mely tartalmazta a kiviteli
tervek elkészíttetését is. A kiviteli tervek két
hónap alatt kerültek olyan fázisba, hogy több-
szöri véleményezés és zsûriztetés után meg-
kezdôdhetett a nagy tömegû földmunka no -
vem ber közepén. 

A földmunkát az utóbbi öt év legcsapadé-
kosabb tele rendkívüli módon megnehezítette.
Érdekesség, hogy a múzeum területén átfolyó
Sztaravoda patakban öt éve nem volt vízho-
zam, a kivitelezés alatt pedig kétszer elmosta a
töltés rézsûjét is. A tendertervhez csatolt talaj-
mechanikai szakvélemény precízsége is
hagyott némi kívánnivalót maga után: 10 ezer
tonna vízépítési kôbôl kellett talajt cserélni,
ennek ellenére a megrendelô mereven el zár -
kózott a kivitelezési határidô módosításától. 

2009 januárjában a talaj víztelítettsége és
ezután való 60 cm-es átfagyása után a mérnök

20 napra leállította a földmunkát, és a javító-
réteg építését. A 2115 m vasúti felépítmény
építésére 2009. február végétôl kerülhetett
sor. Az összes beépített sín a közbeszerzés által
meghatározott korhû, 1930-as években gyár-
tott. Komoly feladatot és fejtörést okozott a
sínek beszerzése és a munkaterületre szállítá-
sa, mivel meghatározott volt, hogy mi lyen
mértékben lehetnek kopottak a sínek, és ezt
minôsíttetni, dokumentálni kellett. A sínek
szállítását különleges jármûvekkel, éjszakai
szállítással és külön rendôri felvezetéssel, há -
rom alkalommal oldottuk meg a Szentes mel-
letti Nagytôkérôl.

Minden egyes talpfát kézi, kisgépes tech-
nológiával kötöttünk a vágányba, a nyomtá-
volságot egyenként kellett kialakítani az ívek
különlegessége miatt. Külön NKH-engedéllyel
R = 90 m-es ívsugarakat létesítettünk, melyek
kialakítása nagyon komoly szakmai felkészült-

séget és aprólékos munkavégzést igényelt. A
különleges ívkialakítások elengedhetetlenné
tet ték cca 670 m belsô védôsín alkalmazását
is. A megfelelô komfortérzet érdekében hat
utasperont építettünk két kerekesszékesek
által használható lifttel és korhû térvilágítás-
sal. Még egy kis „unicumként” említeném
meg, hogy az Országos Pályatervezési Sza -
bályzat adhéziós vasútvonalat 25 ezrelékes
emelkedésig enged építeni, itt külön engedély
birtokában 34 ezrelékes épült. Ennek kapcsán
a motorvonat kuplungszerkezetét a II. világ-
háborúban használt „Leopárd” harckocsiéra
cserélték ki, hogy le tudja küzdeni a nagymér-
tékû emelkedést és ívellenállást.

Összességében a vasútépítés nyolchetes
rekordidô alatt zajlott le, minden kolléga ma -
xi mális teljesítôképességét igénybe vette, nem
beszélve arról, hogy ez a munka végig „kira-
katban volt”, a média középpontjában is. 

Sághegyi Zsolt

Skanzen-vasút
Skanzen Railway

Our company was selected from 7 applicants
for the construction of the Skanzen Railway
with our net 497 million HUF tender. The sign-
ing of the contract for the work took place on
15th September 2008, which also included the
preparation of the construction plans. The con-
struction plans were approved after two
months of assessment and opinions and large
scale earthworks were able to commence in the
middle of November. The wettest winter in the
past 5 years made earthworks extraordinarily
difficult. The precision of the soil mechanic
expert opinion attached to the tender plan also
left room for improvement: soil replacement
had to be carried out with 10 thousand tonnes
of engineering stone, despite this, the Client
refused point blank to any amendment to the
completion deadline. The construction of the
2115 m railway was able to start at the end of
February 2009. All of the tracks are period
items, produced in the 1930s as defined by the
public procurement. Transportation of the
tracks was carried out by special vehicles, night
time transport and with separate police escort.
With special permission from the NKH
(National Transport Authority) we created
curves with a radius of R=90 m, which required
serious professional competence and meticu-
lous work. The special curves made the use of
the circa 670 m internal safety track essential.
We also constructed six passenger platforms
with two lifts suitable for wheelchair access and
period outside lighting.
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Az alábbi újságcikk apropója, hogy Tár sa sá -
gunk szobi üzemének iparvágányán a COLAS-
Építô Zrt. saját FD önürítôs vagonjai rakod-
nak. Az Északkô Kft. mindig támogatta és a
lehetôségeihez mérten ösztönözte a vasúti
szállítást. Üzemeink közül jelenleg is Szobról,
Nógrádkövesdrôl és Tállyáról történik vasúton
anyagkiadás. 

Tállyán azért is fontos ez a szállítási forma,
mivel egyre erôsebb a lakosság tiltakozása
Tokajban és a környezô településeken a
növekvô kamionforgalom miatt, úgyis, hogy
sajnos a zempléni üzemeinkbôl jelentôs érté-
kesítési és szállítási visszaesés van. 

Az M3-as autópálya folytatása esetén ismét
napi több ezer tonnás anyagmozgásra kell szá-
mítani. Ekkor értékelôdik fel a vasúti rakodás
és szállítás lehetôsége.

Csillag Pál

COLAS Építô carriages on the
industrial tracks at Szob

The essence of this article relates to the self emptying
FD carriages of the COLAS Építô Inc. load on the
industrial tracks of our company’s plant in Szob.
Északkô Ltd. has always supported and encouraged
within their means the railway transport. Currently
from amongst our plants, materials are dispatched by
rail from Szob, Nógrádkövesd and from Tállya. In
Tállya this form of transport is also important as the
protest from the population regarding the ever
increasing lorry traffic in Tokaj and in the surround-
ing villages is getting stronger, with us unfortunately
losing significant sales and transport from our plants
in the Zemplén. When the continuation of the M3
motorway re-commences, several thousand tonnes of
material movement will have to take place daily. It is
then that the railway loading and transportation
option will really increase in value.

COLAS Építô-vagonok 
a szobi iparvágányon
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A beton technológiája címmel szakmai konfe-
renciát szervezett a Magyar Betonszövetség
Kôbányán, a Pataky Mûvelôdési Központban.
Az elôadások az épülô M6 autópálya építésé-
hez kapcsolódtak. A konferencián neves kül-
földi és magyar szakemberek, egyetemi taná-
rok beszéltek az alagútépítésrôl, a lôtt beton-
ról, a hídépítésrôl, hídbetonokról és ezek
mûszaki szabályozásáról.

Az elôadók sorában volt Szilágyi Zsuzsa, a
COLAS-HUNGÁRIA Zrt.  fôtechnológusa, aki
elemezte a hídépítéssel járó feladatokat. Rész -
le te sen szólt a betonüzemek telepítésérôl, a
be tonkeverékek tervezésérôl, a próbakeveré-

sekrôl, a mintavételekrôl és azok eredményei-
rôl. Kitért az épülô és már megépült szerkeze-
tekre, mûtárgyakra is.

Lengyel Csaba, az MBTSZ elnöke átadta a
már hagyományos Dombi József-díjakat.

A konferenciát a kérdések és az azokra
adott válaszok, hozzászólások tették kerek
egésszé.

A résztvevôk, köztük a COLAS-HUNGÁRIA
Autópálya Igazgatóság, valamint az ALTERRA
Kft. néhány szakembere azzal a tudattal távoz-
hatott, hogy érdemes volt eljönni a konferen-
ciára.

Oláh Ferenc

Conference on Concrete
in Kôbánya

The Hungarian Concrete Association organised
a professional conference with the title “The
technology of concrete” in the Pataky Commu -
nity Centre in Kôbánya. 

The lectures were linked with the construc-
tion of the M6 Motorway that is currently in
progress. At the conference, well-known foreign
and Hungarian professionals and university lec-
turers spoke about tunnel construction, sprayed
concrete, bridge building, bridge concrete and
the technical control of these.

Zsuzsa Szilágyi, Chief Technologist of COLAS-
HUNGÁRIA Inc. was amongst the speakers,
analysing the tasks of bridge construction. She
talked in detail about the installation of con-
crete plants, the design of concrete mixes, test
mixings, sample taking and their results. She
also touched upon structures that are being and
have been built. 

Csaba Lengyel, President of the Hungarian
Concrete Association presented the now tradi-
tional Dombi József Awards.

The questions and the answers provided
together with all the comments, contributed to
a successful conference.

The participants, amongst them several
experts from COLAS–HUNGÁRIA Autópálya
Igazgatóság (Motorway Directorate), as well as
of ALTERRA Ltd. left with the knowledge that
the time at the conference was well spent. 

Betonos konferencia Kôbányán

Elôször 2009. április 6-án, a Technológiai Nap
keretében került megrendezésre az új ká tyú -
zási technológiák bemutatása a COLAS-HUN -
GÁRIA Technológiai Igazgatóságán az Euro
Asphalt Ltd. és az ASI Solution Plc köz re mû kö -
dé sével. 

Meghívott vendégeink a fenntartásban,
üze meltetésben leginkább érintett Magyar
Közút és Állami Autópálya Kezelô mûszaki ve -
ze tôi voltak, akik a bemutatkozó prezentációk
után a helyszínen élôben is megtekintették a
különbözô karbantartó eljárások munkafolya-
matainak végrehajtását. A próbakátyúzás
során a leromlott útburkolatokon szokásos 3
legelterjedtebb hiba javításának technológiai
lépéseit tekinthették meg a jelenlevôk: repede-
zett felület anyagpótlása meleg aszfalttal, hideg
mart aszfalttal, illetve egy anyaghiányos kátyú
megszüntetése hideg mart aszfalt felhasználá-
sával. Tekintettel a bemutatott új és recycling
technológiák iránti nagy érdeklôdésre, május
28-án a fenti program kibôvítésével egy újabb
technológiai nap került megrendezésére a
COLAS Építô közremûködésével – „Korszerû

Új kátyúzási technológiák

Szilágyi Zsuzsa elôadást tart

Puchard Zoltán technológiai igazgató elôadása
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technológiák az útépítésben” címmel –, Bu -
dapest (fôvárosi, kerületi) önkormányzatainak
útfenntartási szakembereinek részvételével. 

Meghívott vendégeinket Kolozsvári Gyula,
a COLAS Csoport magyarországi vezetôje
köszöntötte a COLAS hazai szervezetének
bemutatásával, majd Boncz Zoltán, a COLAS
Építô területi igazgatója mutatta be a kivitele-

zô társaság fontosabb tevékenységeit. Puchard
Zoltán, a COLAS Hungária technológiai igaz-
gatója részletesen kifejtette az új aszfaltszab-
vány hazai bevezetésének lényeges pontjait,
majd Kolozsvári Nándor, a COLAS Építô tech-
nológiai igazgatója mutatta be az itthon is be -
ve ze tett korszerû COLAS-technológiákat. 

A Rhinopatch kátyúzási technológia hely-
színi bemutatóját megelôzôen Neil Caldwell,
az ASI Solution vezérigazgatója és Szirják Péter
az Euro Asphalt igazgatója ismertették az új -
sze rû kátyúzási eljárások mûveleteit, mûszaki
és gazdaságossági elônyeit. A program kereté-
ben sor került a Központ Laboratórium tech-
nológiai képességeinek és néhány lényeges

vizsgálati módszerének, berendezéseinek
bemutatására is.

Reméljük, hogy a fenti ismeretek és tapasz-
talatok is hozzájárulnak majd a magyar útépí-
tés-fenntartás-üzemeltetés minôségi elôrelé-
péséhez, valamint COLAS hazai technológiai
kapacitásainak széles körû megjelenéséhez.

Gonda József

New pothole repair technologies 

A demonstration on new pothole technology
first took place on 6th April 2009 within the
framework of the Technology Day at the
Directorate of Technology of COLAS-HUN GÁ -
RIA Ltd. with the contribution of Euro Asphalt
Ltd. and ASI Solutions Plc. 

Our invited guests were the technical man-
agers of Magyar Közút and Állami Autópálya
Kezelô, who are most involved in maintenance
and operations. After the introductory presen-
tations we observed on site the actual imple-
mentation of different work processes of the
maintenance procedure. During the test pot-
hole repair those present could observe the
technological steps of repairing the 3 most com-
mon faults that occur on degraded road sur-
faces: material replacement on a cracked surface
with warm asphalt, with cold milled asphalt,
and repair of a pothole using cold milled
asphalt. With consideration to the great interest
in the new and recycling technologies demon-
strated, a new Technology Day was organised on
28th May with extensions to the above pro-
gramme, titled  “Modern technologies in road
building” with the contribution of COLAS Építô
and the participation of the road maintenance
experts of the local governments of Budapest
(municipal, district). 

Our guests were welcomed by Gyula
Kolozsvári, Manager of the COLAS Group in
Hungary with a presentation on the Hungarian
organisation of COLAS. This was followed by
Zoltán Boncz, Area Director of COLAS Építô who
introduced the important activities of the con-
tracting company. Zoltán Puchard, Director of
Technology of COLAS-HUNGÁRIA Inc. talked in
detail about the significant points of the intro-
duction in Hungary of the new asphalt stan-
dard, then Nándor Kolozsvári, Director of
Technology of COLAS Építô gave a presentation
on the modern COLAS technologies that have
also been introduced in Hungary. 

Prior to the on site demonstration of the
Rhinopatch pothole repair technology, Neil
Caldwell, CEO of ASI Solutions and Péter Szirják,
Director of Euro Asphalt described the opera-
tions of the new pothole repair procedures as
well as the technical and economic advantages.
Within the framework of the programme there
was also an opportunity to demonstrate the
technological capabilities of the Central
Laboratory as well as several important testing
methods and equipment.  

We hope that the above knowledge and
experience will also contribute to the quality
progress of Hungarian road maintenance and
operations as well as the wide use of the tech-
nological capacity of COLAS in Hungary.
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Miután 2007 októberében a COLAS Közép-
Európai Igazgatósága (DEC) keretén belüli
technológiai együttmûködés keretében a
COLAS-HUNGÁRIA, az ASFT mérôkocsi és az
oper átorok sikeresen vizsgáztak egy különle-
ges európai vállalkozási környezetben, most
újabb érdességmérésekre került sor a kivitele-
zési munka minôsítésére Lengyelországban.

Az állapotfelmérô mérések végrehajtására
Poznan

,
térségében került sor április közepén,

összesen mintegy 70 km hosszúságú szaka-
szon, autóúton, fôútvonalon és városi környe-
zetben egyaránt. Az ASFT-felmérések a COLAS
Polska megbízásából a COLAS és a Skanska
által kivitelezett szakaszokon történtek. A
mérések mindemellett szakmai jelentôséggel
is bírnak, hiszen többféle burkolattípuson volt

szükség az érdességi értékek meghatározására:
Ruflex, SMA, Colrug, Rugosoft és Nanosoft
aszfalt kopórétegeken.

A budapesti Központi Labor által használt
burkolatérdesség-mérô berendezés (ASFT) is -
mét sikeresen teljesített lengyelországi alkal-
mazása során egy szigorú minôsítésû kivitele-
zés megvalósításában.

Gonda József

New ASFT survey in Poland

In October 2007 within the framework of the techni-
cal collaboration within the Central-European
Directorate of COLAS (DEC), COLAS-HUNGÁRIA Ltd.,
the ASFT measuring vehicle and the operators have
successfully passed their exams in a special European
business environment. New friction measurements
have  been  taken for certifying the contracted work in
Poland.

The measurements for checking the condition of
roads took place in the region around Poznan in the
middle of April, in a section totalling 70 km, on roads,
main roads and in the urban environment alike. The
ASFT surveys were carried out on commission from
COLAS Polska on the sections constructed by COLAS
and Skanska. Additionally, the measurements also
have professional significance, as the friction values
had to be defined on several different types of road
surface types: Ruflex, SMA, Colrug, Rugosoft and
Nanosoft asphalt wearing layers.

The surface friction tester (ASFT) used by the
Central Laboratory in Budapest again performed suc-
cessfully during its application in Poland in the reali-
sation of a strict construction. 

Újabb ASFT-felmérés Lengyelországban

A COLAS Építô Zrt. Budapesti Területi Igaz ga -
tó sága újítja fel az 5202. jelû utat Taksony és
Dabas között, melynek megrendelôje a Ma -
gyar Közút Kht. Az út burkolata elöregedett, a
nehézgépjármû-forgalom hatására nyomvá-
lyú sodott és erôsen leromlott, ezért a kiírás-
nak megfelelôen a külterületi szakaszon 8060
m hosszan CP 4/2,7-32/S1,XF4 jelû betonbur-
kolat készül. Ilyen hosszú szakaszon beton-
burkolat építésével kétsávos közúton eddig
még nem próbálkozott senki.

A megrendelô azért választotta a beton-
burkolatot aszfaltburkolat helyett, mert a kör-
nyéken (Bugyi község térsége) kavicsbányászat
folyik óriási kapacitással számos bá nyá ban, és
a folyamatosan nagy terheléssel köz lekedô
tehergépkocsi-szerelvények rövid idôn belül
teljesen tönkreteszik az aszfaltburkolatot.

A feladat számos kihívást tartogat a szá-
munkra az organizációtól kezdve a csúszó zsa -

lus betontechnológia megfelelô alkalmazásá -
ig. Igazgatóságunk megfelelô alvállalkozók egy
csapatba gyûjtésével és jelentôs saját mûszaki
kapacitással egy olyan egységet hozott létre,
amely reményeink szerint sikeresen veszi az
akadályokat.

A betonburkolat alatt 26 cm vastagságban
és az eredeti burkolat szélesítésével helyszíni
cementes hideg REMIX épül. Mivel a REMIX
réteg felülete egyenetlen, a megfelelô csúszta-
tó hatás elérése érdekében AC 11 alap 50/70
típusú aszfalt kiegyenlítôréteget építünk be.

A betonpálya építése hosszirányban, négy
ütem ben, sávonként történik a szabadon ma -
radó sáv egyirányú idôszakos forgalma mel-
lett. Minden újonnan építendô beton pálya-
szerkezetnél az építés megkezdése elôtt próba-
szakaszt kell építeni. A próbaszakasz célja a be -
tonkeverék bedolgozhatóságának és a beépítô
géplánc alkalmasságának igazolása. A beton-

burkolat építése WIRTGEN SP 500 típusú csú -
szó zsalus finisherrel történik. A beton egyen-
letes elosztása és elterítése kettéosztott elosztó
csigákkal történik, melyek a betonmasszát kö -
zép rôl a szélekre továbbítják.

A beton tömörítését tûvibrátorok végzik. 
A burkolatot az építési sáv teljes szélességében
folyamatos elôrehaladással betonozzuk. A be -
ton tömörítésére oda kell figyelni, hogy az
meg felelôen hatékony legyen, és a réteg a tel-
jes vastagságban egyenletes tömörségû le -
gyen, de betonkeverék-szétosztályozódás ne
következzen be.

A finisher után kapcsolt keresztsimító a
beton felületén keletkezett milliméteres egye-
netlenségeket simítja. A hézag-, és hullám-
mentes felület kialakítása akkor lesz a legmeg-
felelôbb, ha a keresztsimító elôtt építés köz-
ben egy kis átmérôjû „habarcshurka” képzô-
dik folyamatosan. Az oldalzsaluk és az ehhez

Burkolatfelújítás csúszózsalus
betontechnológia alkalmazásával
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szükséges plasztikus konzisztencia kombiná-
ciója adja meg a friss beton kívánt, roskadás-
mentes, jó oldalfelületét. A felület kialakítása
(érdesítése) egy, a finisher által maga után
húzott simítópadra oldhatóan rögzített, acél
elemi szálakból készített kefesorral, a beton-
burkolat utókezelése pedig párazáró réteg fel-
hordásával történik.

A betonburkolat építésénél szükség van
hézagképzésre, mellyel ötméteres táblákra

oszt juk a felületet. Erre azért van szükség,
hogy a zsugorodás, a hômérséklet és a terhe-
lés hatása következtében ne keletkezzenek sza-
bálytalan repedések. A hézagok lehetnek
hossz- és kereszthézagok, melyekbe vasakat
helyezünk el különbözô módszerekkel.  
• Kereszthézag-vasaknak 25 mm átmérôjû,

500 mm hosszú acélt használunk, teljes
hosszban korrózióvédô bevonattal, fele
részben kötésgátló anyaggal bevonva. 

• A beton pályaburkolat építése során már
meglévô burkolat mellé kell építeni a to -
váb bi burkolati sávot. Ilyen esetben az épí-
tési technológiából következôen hossz -
irányban úgynevezett szoros hézagot kell
kialakítani. 
A próbaszakasz építése 2009. május 11-én

sikeresen megtörtént. Az eredmények alapján
2009. május 19-én megkaptuk a továbbépíté-
si engedélyt, és azóta folyamatosan történik a
betonburkolat építése megfelelô ütemben és
minôségben.

Poszpisek Anikó

Renovating Using Slipform Concrete
Technology

The Budapest Area Directorate of COLAS Építô Inc. will
renovate Road No 5202 between Taksony and Dabas,
with the work being commissioned by the Magyar Közút. 

The task has several challenges in store for us, from
organisation to the appropriate use of the slipform con-
crete technology. In a 26 cm thickness under the con-
crete surface and by the extension of the original sur-
face, cold REMIX is installed with the concrete on site.
The lengthwise construction of the concrete course will
take place in 4 phases and for each lane, with one-way
temporary traffic open on the remaining lane.
Construction of the concrete surface takes place with
the WIRTGEN SP 500 type slipform paver. The concrete
for the paver is supplied by lorries, with an excavator
unloading from the lorries as well as ensuring an even
distribution in front of the paver. Compression of the
concrete is carried out by needle vibrators, with the sur-
face being laid in a continuous forward progress across
the full width of the construction lane. Care has to be
taken to make sure that the compression of the concrete
is appropriately effective and that the density of the
layer is even within the entire thickness, but to prevent
any segregation of the concrete mixture. The cross-plan-
er connected behind the finisher smoothes millimetre
sized unevenities that occur on the surface of the con-
crete. The creation/development of the surface (making
it rough) takes place by a brush line made of white steel
fibre fitted in a detachable way to a smooth-
ing/polishing bench that is pulled by the finisher behind
it, and the post-treatment of the concrete surface by the
application of a vapour barrier layer. 

The construction of the test section was successfully
completed on 11th May 2009. Based on the results we
received the permission on 19th May 2009 for progress-
ing with the build and since then the construction of the
concrete surface is in progress according to schedule
and in the required quality.
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Június elején zajlott le cégünknél a Minôség- és a
Környezetirányítási Rendszer (MIR és KIR) felügye-
leti auditja, melynek során a TÜV Austria Cso port -
hoz tartozó szervezet független ellenôrei vizsgálatot
folytattak annak megállapítására, hogy mindenna-
pos tevékenységünkkor kielégítjük-e a vonatkozó
ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok kritériumait. 

Az elmúlt 1-2 évben a COLAS-HUNGÁRIA Kft.-
nél jelentôs változások zajlottak; az M6, majd az
M31 autópálya-építési projektek elindulásával
cégünk tevékenységi körében a korábbiakhoz
képest, jóval nagyobb hangsúllyal szerepel a kivite-
lezés. A vonalas létesítmények látványos elôrehala-
dásával párhuzamosan természetesen új aszfalt-,
illetve betonkeverô telepeken is megindult a terme-
lés. A szekszárdi aszfaltkeverô telepen bevezettük és
tanúsíttattuk az üzemi gyártásellenôrzés rendsze-
rét, így gyártott aszfaltjaink esetében jogosultságot
szereztünk a „CE” jelölés használatára. 

Az idei audit alkalmával a méreténél és komp-
lexitásánál fogva is igen jelentôs M6 projekt mû -
szaki és gazdasági területre kiterjedô irányítási
rend szerét, annak felépítését, mûködési mechaniz-
musát vizsgálták az ellenôrök. Építési helyszínként
az M6–M9 csomópont, valamint a Sió-híd meglá-
togatása szerepelt, ahol a dokumentációs rendszer
gyakorlati alkalmazását vették górcsô alá. Persze
emellett maga a látvány, a környezettudatos maga-
tartásból eredô rendezettség is dominált a szemle
során.

A második napot, és egyben az egész progra-
mot a Technológiai Igazgatóság ellenôrzése zárta.
Az a tény, hogy az auditorok figyelmét is felkeltette
ez az egység, jól mutatja, hogy a technológiai fej-
lesztéseknek kiemelt szerepe van a mûszakilag és
gazdaságilag is sikeres, eredményes projektek meg-
valósításában. 

A záró értekezleten az auditorok elláttak min-
ket jó tanácsokkal, de összességében megfelelônek
találták Minôség- és Kör nye zet irá nyí tási Rend sze -

reink mûködését, és a tanúsítványok érvényességei-
nek meghosszabbítása mellett döntöttek. 

Hanyecz Péter

MIR és KIR audit a COLAS-HUNGÁRIÁNÁL

At the beginning of June the audit of Quality and
Environmental Management Systems (QMS and
EMS) took place at our company, in the process
of which the independent auditors of the review-
er company belonging to TÜV Austria Group car-
ried out a comprehensive review to ascertain our
ability to meet in our day-to-day operations the
criteria of standards ISO 9001 and ISO 14001.

In the course of this year’s audit the structure
and operation of the QMS and EMS systems of
considerable magnitude and complexity of the
M6 project covering broad areas of technical and
economic management was in the focus of atten-

tion of the auditors. For site visit they picked the
M6-M9 junction and the Sió Bridge where they
scrutinized the practical implementation of the
documentation system. Aspects such as the sight,
the landscape shaped by environmental aware-
ness dominated the priorities of the audit.

The second day and the entire exercise were
closed by the audit of the Technology
Directorate. The fact that this unit was put in the
centre of attention of the auditors is indicative of
the eminent role attached to process develop-
ment in the success of projects, both in terms of
technical excellence and profitability.

QMS and EMS systems audit at COLAS-HUNGÁRIA Ltd.
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A címet olvasva akár izgalmas, vagy netán
romantikus dolgokra is asszociálhatnátok, de
inkább most maradjunk a realitások talaján.
Elárulom, hogy ez a cím egy francia várost
takar, ami csodálatos módon ôrzi múltbéli
emlékeit, építészetét, jelenlegi városképének
kialakulását. A cikkem központjában termé-
szetesen nem a NÔ, vagy a csodálatos törté-
nelmi város bemutatása játszik szerepet, ha-
nem arról szeretnélek tájékoztatni bennete-
ket, hogy ebben az évben itt, ebben a város-
ban került megrendezésre a soros össz-COLAS
szintû biztonságtechnikai konferencia.

Kollégámmal, Kövesdy Tamással képvisel-
tük a COLAS-HUNGÁRIÁT. Az utazásunk is
egy élmény volt, de ez megint egy másik tör-
ténet. Ezen a programon ismételten találkoz-
tak a vi lág minden táján mûködô COLAS
cégek biz ton ságtechnikai és humánpolitikai
vezetôi, akik hasznos eszmecseréket folytattak
az elôadások szüneteiben is.

Idén központi téma az oktatás, képzés, va -
la mint a drog. Tudom, hogy ez utóbbiról nem
szívesen beszélünk, de sajnos egyre nagyobb
számban vannak a tudatmódosító szereket
fogyasztó munkavállalók. Bármilyen kényes
témának is érezzük, nem csukhatjuk be a sze-
münket, ha ezzel a problémával találkozunk.
Vannak már igen pontos gyorsteszterek, ame-
lye ket lehet, hogy elôbb vagy utóbb nekünk is
alkalmazni kell. 

Komplex programokat mu tat tak be a kol-
légák, amelyek a számítástechnika lehetôsé-
geit kihasználva alkalmazhatóak oktatásra és
az oktatott anyag számonkérésére. Roppant jó
az a központi kezdeményezés is, hogy a mun-
kagépek használhatóságát vizsgáljuk, és a fel-
tárt hibákat összegezve a gyártók felé lépjen a

cég módosítási, javítási ötletekkel. Ismételten
napirenden volt a „személyek elütése elleni

védelem” is, de ebben a témában a megoldás
még várat magára.

Jómagam Tamással az M6 autópálya kivi-
telezésérôl mutattam be egy helyes gyakorla-
tot. A reakciókból ítélve tetszett az elôadá-
sunk. Ugye ez is volt legalább annyira érdekes,
mint, ha egy Nancy nevû hölgy lett volna a
történet fókuszában.

Nagy József

Nancy

Elôadás a témában

Nancy

Reading the title we might as well think of exciting or
even romantic things, but why do not we just stay on
the grounds of reality. I have to tell you that the title
refers to a French city, which managed to miraculously
keep its memories from the past, its architecture and the
formation of its present cityscape. The focus of my arti-
cle is not on the introduction of a WOMAN or a won-
derful historical city. Instead, I would like to inform the
readers that this year’s safety technology conference was
arranged and held here, in this city. The conference was
attended by every member company of Group COLAS.

My colleague, Tamás Kövesdy and I represented
COLAS-HUNGÁRIA Ltd. at the event. Our journey there
was a great adventure, but that would be another story
to tell. Safety technology and human politics managers
of COLAS companies from all over the globe met at the
conference, having useful conversations even in the
breaks between lectures. This year’s highlighted subjects
are education, training, and drugs. I know this latter is
an inconvenient thing to discuss, but unfortunately the
number of employees using narcotic substances is
unfortunately on the rise. No matter how sensitive the
subject may seem, we cannot close our eyes if and when
we encounter the problem. 

Today there are rather accurate fast testers that we
may have to put to use sooner or later. Colleagues intro-
duced complex programs that can be used for training
and testing the learnt material, taking advantage of
computers. It is an excellent central initiation that we
examine the usability of work equipment and summa-
rizing the explored shortages we contact the manufac-
turers with proposals for modification and improve-
ment. Another question put on the agenda once again
was the issue of “safeguarding people from being run
down”, although the solution in this matter is still
something we need to wait for.

As far as our delegation with Tamás is concerned, we
introduced a nice practice from the M6 Motorway
implementation. Judging from viewers’ reaction our
presentation pleased our audience. I bet this all was at
least as interesting as if there had been a lady called
Nancy at the focus of this story, wasn’t it?
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A COLAS-HUNGÁRIA Zrt. a Szent István Egye -
tem Környezetmérnök Szakának kérésével
összhangban, szakmai gyakorlati oktatás kere-
tében lehetôséget biztosított az M31 autópá-
lya építési, kivitelezési helyszíneinek megte-
kintésére. A szakmai tanulmányút biztosításá-
val a környezetmérnök hallgatók gyakorlati
képzését igyekeztünk elôsegíteni.

A látogatásra 2009. május 14-én került
sor, ahol a szakmai nap alkalmával a hallga-
tók elôször a mogyoródi keverôtelepet tekin-
tették meg. A bejárás során tájékoztatást kap-
tak a telephely mûködéséhez nélkülözhetet-

len kör nyezetvédelmi tevékenységeinkrôl, fel-
adatainkról és kötelezettségeinkrôl. A hallga-
tók kiemelt érdeklôdést mutattak a veszélyes-
anyag-kezelés és -tárolás szakmai követelmé-
nyeire, valamint a keletkezô veszélyes és nem
veszélyes hulladékokkal kapcsolatos jogszabá-
lyi elôírások betartásával kapcsolatos teendô-
ink iránt. 

A keverôtelep megtekintése után, a prog-
ram részeként, az isaszegi út és M31 kereszte-
zôdéséhez látogattunk ki. A jövô környezet-
mérnökei itt az ideiglenes telephelyekkel és a
munkaterületekkel kapcsolatos környezetvé-
delmi vonatkozású kérdésekben kaptak gya-

korlati útmutatást. A szakmai nap alkalmával
röviden bemutatásra került az autópálya-épí-
tés környezetvédelmi tervrésze is, kiemelve az
építés folyamán betartandó követelményeket
és a felmerülô gyakorlati problémák körét.
Tájékoztatást adtunk a környezet- és termé-
szetvédelmi gyakorlatainkról, feladatainkról
és kötelezettségeinkrôl, kifejezve elhivatottsá-
gunkat a környezet védelme iránt.

Bízunk benne, hogy a környezetmérnök-
jelöltek számára hasznos információkkal szol-
gáltunk és ismeretüket, tudásukat a gyakorlat-
ban látottakkal sikerült bôvíteni.

Tóth István

Környezetvédelmi szakmai kirándulás

Technical study trip in the field
of environmental protection

COLAS–HUNGÁRIA Inc., in accordance with the
request of Szent István University, provided a possi-
bility for students to make a visit to the construction
and implementation sites of the M31 Motorway
within the frame of technical practice training. By
means of providing the technical study trip we aimed
at advancing the practical training for students of
environmental protection.

The visit took place on May 14th, 2009, when stu-
dents first inspected the mixing plant in Mogyoród
on the technical practice day. During their visit they
were informed of the environmental protection
activities and tasks indispensable for the operation of
the plant, as well as of our obligations. Students were
particularly interested in the professional require-
ments of handling and storing hazardous materials
and also in the measures to be taken in connection
with complying with the legal regulations related to
hazardous and non-hazardous wastes. After visiting
the mixing plant as part of the program we went to
see the interchange at Isaszegi Road and M31. Future
environment engineers received practical informa-
tion on issues related to environmental protection
related to temporary plant sites and work sites. On
the technical practice day the environmental protec-
tion plans of motorway construction were intro-
duced as well, emphasizing the requirements to be
met during construction and the scope of possibly
emerging practical problems. We gave information
on our environment and nature protection practices,
duties and obligations, giving a testimony of our
commitment towards the conservation of our envi-
ronment. 

We are hopeful that we could give useful infor-
mation to our guest students and that we managed
to expand their knowledge and experience with what
they saw in practice.
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Az elmúlt évben a zúzottkôgyártók és a fel-
használók között korábban megindult szak-
mai párbeszéd eredményeként módosításra
került az ÚT 2-3.601-es Útügyi Mûszaki Elô -
írás. Az EU-s termékszabványokkal való har-
monizáció, illetve a gyártás technológiai prob-
lémái tették szükségessé a módosításokat.

A módosítás egyik lényeges pontja volt,
hogy az NZ 0/4-es frakció 0,063 mm alatti
része az addigi 6-ról 10%-ra nôt. Ez az üzemek
többségében elégséges módosítás volt a meg-
felelô termék elôállítására. De vannak olyan
üzemek Társaságunknál – például Nóg rád kö -
vesd, ahol száraz szitálással teljesítjük az elô -
írást, de vizes szitálással már nem mindig. 
A jelenlegi technológiával a fillertartalom to -
vábbi csökkentése nem lehetséges. A problé-
ma megoldása érdekében a technológia bôví-
tésével összefüggô beruházás szükséges. En -
nek egyik lépéseként a VIMAG Bt. köz re mû -
ködésével a német HEIN, LEHMANN GmbH.

LIWELL szitagépe került kipróbálásra Nóg rád -
kö vesden 2009. április 22–23-án. A kamionra
szerelt tesztgép segítségével üzemi körülmé-
nyek között próbálhattuk ki a berendezést. A
szitagép alapelve: a poliuretánból készült ru -
gal mas rostaelemek meghatározott módon
meg feszülnek, megnyúlnak és meg lazulnak.
Az eredmény a több mint 50 g-s gyorsulás és
a „lélegzô” szitafelület, mely az eltömôdéssel
és a feltapadással szemben a legjobb ellenál-
lást biztosítja. 

A teszt során nógrádkövesdi NZ 0/4-es és
NZ 0/2-es, illetve szobi NZ 0/4-es frakció ke -
rült osztályozásra. Célunk a fillertartalom

~5% -ra történô csökkentése száraz szitálással.
Ez az érték biztosítja azt, hogy nedves szitálás-
sal is az elôírt határértéken belül maradjunk.
A leválasztás 400 μm-es mezôn történt. A szi-
tafelület 1x2,5 m-es volt. Az eredmények biz-
tatóak. Nógrádkövesdi 0/4-es frakció 9,1%-os
kiinduló fillertartalomról 5,8%-os száraz, illet-
ve 8,7%-os nedves értéket produkált.

A kétnapos teszt során láttuk, hogy van
technikai megoldás a bányában történô fil ler -
tartalom csökkentésre. Így megspórolható a
keverôtelepre történô leszállítása, felmelegíté-
se és a keverôteleprôl történô kidobása. A fen -
ti berendezés beszerzése és beépítése, az elôze-
tes kalkulációk szerint legalább 100 000 eurós
beruházást igényel. 

Csillag Pál

LIWELL szitagép Nógrádkövesden
LIWELL-sieving machine in

Nógrádkövesd

Over the past year as a result of the previously started
dialogue between the manufacturers and the users of
crushed stone, amendments were made to the ÚT 2-
3.601 Road Technical Specifications. The amendments
were necessary due to harmonisation with EU product
standards as well as technological problems of produc-
tion.  

One of the significant points of the amendment
was that the part of the NZ 0/4 fraction under 0.063
mm has grown from 6 to 10%. This for the majority of
the plants is a sufficient modification to producing the
appropriate product. Nevertheless there are plants, in
the case of our Company for example at Nógrádkövesd,
where we meet specifications by dry but not always by
wet sieving. Further reducing the filler content is not
possible with the current technology. In order to solve
the problem an investment linked to technological
extension is necessary. As a first step within this, the
LIWELL sieving machine by the German HEIN,
LEHMANN GmbH was tested with the assistance of
VIMAG Bt in Nógrádkövesd on 22nd and 23rd April
2009. With the help of the test machine that was
installed on a lorry we were able to try the equipment
under operating conditions. During the test the frac-
tions NZ 0/4 and NZ 0/2 from Nógrádkövesd and the
NZ 0/4 from Szob were graded. Our objective is to
reduce the filler content to ~5% by dry sieving. This
value ensures we stay within the specified threshold by
wet sieving. Separation took place in a 400 μm field.
The surface of the sieve was 1x2.5 m. The results are
promising. The 0/4 fraction of Nógrádkövesd with a
9.1% starting filler content produced 5.8% dry and
8.7% wet values.

During the two-day test we could observe that
there is a technical solution for the reduction of the
filler content in the mine. This way we can save the
delivery to the mixing plant, heating and ejecting it.
The purchase and installation of the above equipment,
based on the previous calculations, would require at
least a 100,000 Euro investment. 
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A COLAS-Északkô Bányászati Kft. kapcsolódva
az Európai Unió Minerals Day 2009 program-
jához, nyílt napot szervezett a tállyai kôbánya-
üzemben május 15-én. Itt az érdeklôdôk meg-
ismerkedhettek tevékenységünkkel, megte-
kinthették a fejtô- és rakodógépeket, szál lí tó -
jármûveket. A résztvevôk a vulkáni terület
geológiai, földrajzi megismerésén túl a bánya
mindennapi életébe is bepillantást nyerhet-
tek. Lehetôség volt kôzetminták gyûjtésére
(bá nyászati felügyelet mellett, a biztonsági
elô írások betartásával), sôt az ügyesebbek ki -

sebb-nagyobb opáldarabokkal térhettek haza.
A CÉK kiemelt figyelmet fordít a környe-

zet- és természet megóvására. A kôbányában
hosszú évek óta fészkel a fokozottan védett
uhu bagoly, amely megtanult együtt élni a bá -
nyászati tevékenységgel. A bányatelken belül

(Dorgó-tetô) számos és kiemelten védett nö -
vény (árvalányhaj-, íriszfaj és kökörcsin) is
megtalálható. Úgy gondoljuk, hogy tevékeny-
ségünk mind a környezetünkben élô embe-
rekkel, mind a biodiverzitás megôrzésének
támogatásával együtt, felelôsségteljesen foly-
tatható, amit ezen a napon be is mutattunk a
hozzánk ellátogatóknak.

Az egyéni védôfelszerelést, fejvédôt, látha-
tósági mellényt mi biztosítottunk. A csopor-
tos üzemlátogatáshoz kísérôt biztosítottunk,
akik részletes és szakszerû tájékoztatást adtak

az érdeklôdôknek. Így az egyik pavilonnál az
Aggteleki Nemzeti-Park Igazgatóság zempléni
tájvédelmi ôre adott tájékoztatást a bányában
elôforduló védett élôvilágról és ennek kapcso-
latáról a kôbányával. Kiemelte, hogy mindket-
tô fontos. 

Egy másik pavilonnál a bányászat egy kiha-
lóban lévô, ôsi mesterségérôl, a kôhasításról is
képet kaphattak az érdeklôdôk. Seregi János
kollégánk, a riccer, aki a „macskakövet” gyártja,
bemutatta a szakma fogásait. Lehetôség volt
még a felszedô- és szállítógépek, törô és osztá-
lyozó berendezések üzem közbeni megnézésé-
re, bemehettek vendégeink a vezérlôbe is, ahol
a diszpécser számítógéppel irányítja a munka-
folyamatokat. A kiállított bányagépeinkre, láto-
gatóink fel is mehettek, egy fénykép erejéig.

Meglepôen sokan, közel hétszázan látogat-
tak el hozzánk, akikbôl közel ötszázan diákok
(kicsik és nagyok) voltak. Sokan érkeztek a
környékünkrôl, de budapestiek, osztrákok és
még kanadaiak is akadtak a látogatók között.

Erdei József 

Nyílt nap Tállyán

Balról: Erdei József, Cseh Zoltán, Koncz Fernec

The Tállya Quarry Open Day 

The COLAS-Északkô Ltd. (CÉK), as part of  to the
Minerals Day 2009 Programme of the European
Union, organised an Open Day at the Quarry
plant in Tállya on 15th May. Those interested
were introduced to our activities and were able
to view the excavating and loading machinery
as well as transport vehicles. 

Particular attention is given by the CÉK to
the protection of the environment and of
nature. A specially protected Uhu-owl has been
nesting in the quarry for a long time now and
has learnt to live along side the mining. We
believe that our activity can responsibly be car-
ried on both with the people living in our neigh-
bourhood and also supporting the preservation
of biodiversity, which on this day we also
demonstrated to those visiting us. We organised
a guide for the group visits to the plant, who
provided detailed and expert information to
those interested. Thus in one of the pavilions the
Zemplén wildlife reserve staff of the Aggtelek
National Park Directorate gave a presentation
on the protected habitat living in the mine and
its connection with the quarry. Another pavilion
displayed an ancient but now dying profession
of mining, that of  rock splitt ing.

There was also an opportunity to see the
loading and transporting machinery as well as
the crushing and grading equipment in action,
with the guests also being able to enter the con-
trol room, where the coordinator controls the
processes by computer. Nearly 700 people visit-
ed us, from whom approximately 500 were stu-
dents (small and large alike!). 
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Olyan volt, mint egy periszkóp. Ahogy kar-
csún, szôkén, kicsit túl fiatalosan kiemelkedett
az élet hullámaiból, az volt egyetlen rendelte-
tése, hogy mindent megnézzen.

Most, hogy becsöngetett a kapun, egyéb
okosat nem látván, felpillantott az égre.

Már régen nem látta az eget... Olyan volt ez
az ég itt Budapest felett, éjfél után fél kettôkor,
mint otthon gyermekkorában és diákkorában,
mikor a csillagképleteket tanulta... Különös,
hogy az ég mennyire kiment a divatból...

Az ég igen nagy volt, mert az Üllôi út ezen
a tájon jó széles és szemben a klinika épülete
felett óriási nagy darab látszott belôle. Jobbra
a Ludovika-kert fái elmosódtak az utcai világí-
tás bizonytalan sárgaságában, az utcai lámpák
szinte elvesztek...

(Megfejtés)... Itt a földön nagyon különös
dolgok vannak most. Könnyû az égnek. Ott az
van, ami ezer év elôtt volt, vagy tízezer, száze-
zer év elôtt, millió év elôtt...

A házmester ebben a pillanatban kinyitot-
ta a kaput...

Míg a kulcsot kikereste, elpillantott a hátsó
udvaron. Ott már kivétel nélkül minden ablak
sötét volt. Már aludt a sok szegény ember.
Mindenki pihent, kipihente a napi fáradalma-
kat, s építette holnapra magát a még nagyobb
bajokra, mert a tegnappal nincs semmi baj,
csak a holnap... Az a keserves...

Slender and blonde, appearing exaggeratedly
juvenile, she was a living periscope emerging
from the waves of life for the sole purpose to
see everything.

Having rang the bell and for not having a
particular business to do, she looked up in the
sky.

She hadn’t seen the sky for a long while ...
Here, the sky above Budapest after midnight,
at half past one, looked  like the sky at home,

in her childhood, when she had studied the
constellations.... Isn’t it strange, how the sky
has gone out of vogue ...

The sky looked enormous, because in this
district the Üllôi Road was especially wide
showing a vast piece of the sky above the buil-
ding of the Clinics across the street. To the left
the silhouettes of trees of the Ludovika
Garden looked blurred in the vague
yellowness of street lighting, with the lamps
themselves hardly recognizable....

The sky was nice and clear. No clouds, just
the myriads of stars blinking and twinkling ...
Here, on Earth, strange things were happe-
ning. It is easy for the sky. Over there,
everything remains the same as it has been for
a thousand, ten thousand, hundred thousand
or a million years ago ...

The concierge suddenly opened the gate ...
She took a glance at the backyard while

searching for the key. Over there, all the
windows were dark by now. All the poor
people were already fast asleep. Everybody
rested recovering the strength and getting
ready for the aggravating troubles of
tomorrow, because yesterday is already gone,
but the deuce tomorrow ... What a rude
awakening ...

Ked ves Ol va sók! 
Rejt vé nyünk el ké szí té sé hez egy iro dal mi mû vet vet tünk se gít sé gül, amely nek az an gol nyel vû mû -
for dí tá sa is ren del ke zé sünk re állt. Egy-egy hosszabb rész let kulcs mon da tát (ma gya rul) tet tük a
rejt vény be, ame lyet az an gol nyel vû idé zet tar tal maz. Ez zel sze ret nénk el ér ni, hogy az iro da lom -
ked ve lôk, va la mint az an gol nyel vet tu dók vagy ta nu lók is ta lál ja nak szó ra ko zta tót ezen az ol da -
lon, még ha nem is ked ve lik a rejt vény fej tést.

A meg fej té se ket a következô címre le het be kül de ni:
ALTERRA Kft. – Technológiai Igazgatóság 1103 Budapest, Sibrik Miklós út. 30.

Be kül dé si ha tár idô: 2009. augusztus 24.
A meg fej té se ket csak a COLAS-HUNGÁRIA  Cég cso port tag vál la la ta i nak dol go zó i tól

tud juk el fo gad ni.
Az elôzô számunk rejtvényének megfejtései:

De az okos ember nem néz annyira háta mögé, mint inkább maga elibe.
A he lyes meg fej tôk kö zül ju ta lom ban ré sze sül nek:

Bessenyei Józsefné, Csufor Bertalan, Misovits Zsuzsanna, Reinprecht Gyuláné, Sebestyén
Rita, Sipos Istvánné, Szabó Lászlóné, Szûcs Zoltán, Tomcsik Ferencné, Vas Sándorné

Móricz Zsigmond:

Az asszony

beleszól

(részlet)

Zsigmond Móricz:

The rebel wife

(excerpt)
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Megfejtés
(2. rész)
Növényt
szaporít

Valósághû

Szemrevaló,
jóképû

Miniszter-
tanács (röv.)

Megfejtés
(1. rész)
Macska-

fajta

Telesport
(röv.)

Kerti
munka

Hegység
Bulgáriában

E napon

Névelô

Sportbíró
fújja

A földre
Arc, ábrázat

Titokban
figyel

Újságíró
(…Pál

1927-1990)

Keresztül

A tejben
elôforduló

fehérje

Bénulás,
hûdés

Száz
oroszul

Idôs bácsi

Római
szám:

50

Esôn álló
Azonos
betûk

Szemmel
követ

A pasa
kormá-
nyozta

tartomány
Papírra

vet

Sorozatosan
megtéveszti

Elit,
elôkelô

Bácsika

Nikkel
vegyjele

Patás állat

Hal teszi
a vízparton

Görög betû

Lefestett

Kopasz
Svéd

autójelzés

Zrínyi
Miklós

Borszesz

Becézett
férfinév

Veszít maga-
biztosságából

Nagyobb
szita

Nitrogén
vegyjele

Ritka
férfinév

Ázsiai
nagyhatalom

Pozitív
válasz Keservesen

sír

Diplomáciai
Testület (röv.)

Vagdalthús

Látomás

Fényjelzést
ad

Madagasz-
kári
népA fény

városa

Hónapnév
(röv.)

Köteg,
göngyöleg

Szarvas-
fajta

Hálával
emlegetô

Lantán
vegyjele

A beszéd
része

A tetejére
lép

O.T.S.Ozmium
vegyjele

VerejtékezneLétezik
Eger hôs
kapitánya

Juttatná

Római
szám: 1500

Nôi ruha
Iránban

Pad vége!

Vendéglôi
lap

Behavazott
út jelzôje

Válogat

Ruhát
felsegít

Számnév

… Manche
csatorna

Szeszes
ital

… Appia,
ókori

római út

Község Temes
vármegyében

Mûszálas
anyag

Megszûnt
európai
állam

Melegség

Ellentétes
kötôszó

Elszakít

Magam

Pettyes
mintázatú

hal

Hogyan?

Megfejtés
(3. rész)

Szabó igéje

A sugár
jele

Bizmut
vegyjele

Az asztalra
tesz

R.I.H.Ókori
kelta pap

Palánk része!

Szakképzett-
ség nélküli
orvoslás

Személyes
névmás

Elszalad

Norvég
autójelzés

Részesült

Ukrán
nemzeti tanács

Gyümölcsössel
kapcsolatos

Kén és
urán

vegyjele

A tetejére

Mutatószó

Állóvíz

Az egyik
irányba

Becézett
nôi név

Pinceszag

Mókázó

Rendbontás

Hideg
évszak

Szolmizációs
hang

Á.L.Á.

Fújtat,
szuszog

Összezúzott
szalma

Becézett
nôi név

C.P.

Huszonnégy
hónap

Magatok

Szlovák
folyó

Mértani
test

Mutatószó

Kelet-ázsiai
fa

Óvoda

Peter …
(„Columbo
felügyelô”)

Textilipari
munkát
végezni

Kiejtett betû
Színházi
elôadás

V

Z

A
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Újságunk elôzô számában felidéztük, hogy
Széchenyi Istvánnak a hazai közlekedés fejlô-
désére gyakorolt korszakalkotó hatásában
dön tô szerepet játszott karizmatikus, újító
szelleme, szervezô- és a problémák megoldá-
sát szem elôtt tartó tettrekészsége. Ebben a
számban külön foglalkozunk a Lánchíd építé-
sével, amely Széchenyi mégoly kiváló képessé-
geit is drámai módon tette próbára, de sikere
végül elévülhetetlenül megkoronázta élet mû -
vét. A mai honpolgárok számára Budapesthez
a legtermészetesebb módon hozzátartozik a
Lánchíd, a maga szépségében. Mi azonban a
COLAS-nál végzett munkáink tapasztalatai
alapján pontosan tudjuk, a „kész mû” pénz-
ügyi és mûszaki tartalmának tervezésében és a
kivitelezésben milyen gyakran kell megbirkóz-
nunk válogatott problémákkal, embert próbá-
ló nehézségekkel, amelyekben kiváló példa le -
het számunkra Széchenyi esete a Lánchíddal.

Télen sehogyan sem lehetett átjutni a Du -
nán, ha a jégzajlás megindult és a hajóhidat
már kivették. Széchenyi 1821 januárjának elsô
napjaiban Bécsbe sietett volna apja halálának
hírére, s Pesten rekedt a jégzajlás miatt. Ez -
után írta: „Egyévi jövedelmemet fordítom rá,
ha Buda és Pest között híd épül, s ezért, jólle-
het Pesten lakni alkalmasint sohasem fogok,
egyetlen krajcár kamatot vagy akár visszafize-
tést sem fogok követelni. Az a gondolat, hogy
hazámnak fontos szolgálatot tettem, majd bô -
sé gesen kárpótol.” A híd gondolata lassan ér -
lelôdik azzá, ami késôbb éppen a lényegét, jel-
képi erejét adja: a Duna két partján fekvô két
külön település, a két poros, sivár, elhanyagolt
város – Pest és Buda – egybeforrasztásának,

nagyvárossá fejlesztésének biztosítékává.
1831-ben Világ címû mûvében írja: „Nevét
Budapestre kellene változtatni, melly kevés év,
sôt hónap múlva olly megszokottan s köny-
nyen hangzanék (...) s így a két város egyesül-
ne, melly most nem a legjobb szemmel nézi

egymást. Milly haszon áradna ezen egye sü lés -
bül, milly virágzó városa lenne Ma gyar or szág -
nak rövid idô múlva!”

A Híd-egyesület Széchenyi vezetésével, ba -
rátai támogatásával 1832-ben jött létre. Még
abban az évben gróf Andrássy Györggyel Ang -

Gróf Széchenyi István, 
„a legnagyobb magyar”
II. rész – a Lánchíd építése

Kis mai tanulság

régi nagyjainktól

A bit of a lesson from

our great ancestors
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liába utazott hidakat tanulmányozni, ahol
Londonban látta meg a Hammersmith-lánc-
hidat, William Tierney Clark alkotását, s mint
naplójába feljegyezte: szíve magasat dobbant.
Igen, ilyen legyen a budapesti lánchíd! A Híd
Egyesülethez benyújtott jelentéshez az angol,
amerikai mérnökök elemzéseket készítettek a
magyar fônemesek aggályaira válaszul. Az
egyik az árvíztôl való félelem volt, másfelôl
pénzhiány miatt a hidat csakis részvénytársa-
sági alapon lehetett megépíteni, általános
vámfizetési kötelezettség elôírásával, amit a
hagyományos elôjogait védô nemesség élesen
ellenzett. Még makacsabb ellenfélre talált
Széchenyi Pest és Buda város tanácsában, a két
város ugyanis ragaszkodott a hajóhíd fenntar-
tásához, amely a polgárok számára is vám-
mentes közlekedést tett lehetôvé. Széchenyi
élete nagy diadalaként élte, amikor az 1836.
évi XXVI. törvénycikk királyi jóváhagyással
érvénybe lépett, „Barátom, hála az egeknek, a
híd meg van nyerve!” – írta titkárának. Biztos
érzékkel ô maga jelölte ki a híd helyét is. Az
országgyûlési huzavona miatti kétségbeesésé-
ben állandó levelezésben állt felkért partnerei-
vel, amíg végül 1838-ban a bizottság jóvá-
hagyta a részvénytársaság megalakítását az ô
javaslata szerint.

W. T. Clark tervei szerint a híd nyílásbeosz-
tása 88,70 + 202,62 + 88,70 méter, összhossza
pedig 380 méter volt. Az elôkészületek után a
tényleges hídépítés kereken 170 évvel ezelôtt,
1839-ben kezdôdött meg a pesti oldal zárgát-
jánál. Az angol építésvezetô, a 28 éves Adam
Clark tevékenyen teremtette meg az építkezés
kezdeti feltételeit, pl. Bécsbôl cölöpverô gépe-
ket szerzett be és szervezte az 500–600 mun-
kás munkáját. Széchenyi amikor csak tehette
gyalogosan, lovon, csónakon járta a munkate-
rületeket. A még meglévô számos kétkedô
meggyôzésére találta ki az alapkôletételi ün -
nepséget, amelyen 1842-ben a magyar arisz-
tokrácia, a nemesség és a polgárság színe-java
részt vett. 1847-ben befejezôdött a pillérek
építése, amelyek a Duna medrében, teherbíró
talajon állnak, az alapsík a hídfôknél 5,1 m-re,
a budai pilléreknél 12,6 m-re, a pestinél 7,3
m-re a nulla vízszint alatt. Az elsô láncot 1848.
március 28-án emelték helyére. A lánctagokat
úszó munkahídon kifektetve állították össze,
majd a láncszakasz egyik végét a horgonykam -
rában rögzítve, a másikat hatszoros csigasor-
áttétellel, a parton elhelyezett gôzgép segítsé-
gével a pilonfejre emelték. Összesen 12 lánc-
szakaszt kellett beemelni. 1848. július 18-án
az utolsó tartólánc ünnepélyes beemelését a
parton nagy tömeg figyelte, a meghívott ven-
dégek a munkahídon foglaltak helyet, amikor
a dobon feltekeredô vonólánc egy szeme
elpattant, és a már csaknem a helyére kerülô
vaslánc 800 tonnás tömegével a vendégekkel
teli munkahídra és onnan a vízbe zuhant.
Óriási pánik tört ki, sokan, Széchenyi és Adam
Clark is a Dunába estek, de ki tudtak úszni, se -
besültek is voltak. A szerencsétlenségnek vég -
zetes hatása volt Széchenyi túlfeszített, zilált

idegeire: „Most már világosan látom, hogy el
vagyunk veszve (...) a híd sosem fog elkészül-
ni!”, „Soha nem fogok átmenni rajta!”. Ez a
sejtelme olyan erôs lett, hogy a már nem fia-
tal gróf egy láncon lépkedve átment Budára és
visszajött rajta, mintha búcsúzna hídjától. Az
utolsó láncot baj nélkül emelték be augusztus
végén, de ôt ez már nem mentette meg közis-
mert tragikus sorsától. Közben zajlott a forra-
dalom, s még az el sem készült híd felrobban-
tása is felmerült. Adam Clark a lánckamrákat
vízzel árasztotta el, s így csak a hídpályának
mintegy 80 méteres szakaszát tudták felrob-
bantani az osztrákok. Néhány héttel késôbb
fordult a hadi helyzet, és a magyar csapatok
akarták felégetni a híd budai nyílását, de
Adam Clark meggyôzte ôket, és a hidat békén
hagyták. Ôsszel megépítették a végleges pá -
lyát, így 1849 végén sor került a Lánchíd fela-
vatására, amelyet a sors fintora révén Haynau
tábornok végzett el.

A Lánchíd építése kiemelt példaként sûríti
magába Széchenyi bámulatos hivatástudatát,
újító és építô szenvedélyét, amelyek a felme-
rülô nehézségek ellenére, a szabadságharc kö -
rül ményei között is sikerre vitték ezt a világ
akkori mûszaki értelmisége által is nagyra be -
csült építési vállalkozást. Egy sétával a Lánc -
hídon adózzunk hálával Széchenyi Istvánnak
életmûvéért, hazaszeretetéért.

Kövesdy Tamás

Count István Széchenyi
“the most influential Hungarian
reformer” Part II: building of the

Lánchíd (Chain Bridge)

The Chain Bridge (Lánchíd) is the oldest and
most famous permanent bridge over the river
Danube in Budapest, one of the symbols of the
Hungarian capital. 

Count István Széchenyi initiated and orga-
nized the construction of the bridge.

The Chain Bridge was the first permanent
bridge connecting Pest and Buda, as well as on
the entire Hungarian section of the river
Danube. Works were started in 1839, the
accomplished bridge was inaugurated in 1849.
The designer architect was William Tierney
Clark from England, while the implementation
took place under the direction of Adam Clark,
who was of Scottish origin.

The construction of the Chain Bridge is a
great manifestation of Széchenyi’s amazing
devotion, his passion for innovation and con-
struction, thanks to which he was capable of
carrying through this remarkable implementa-
tion, which was highly evaluated by the techni-
cal intelligentsia of the world at the time,
despite all the difficulties he was facing under
the conditions present during the 1848
Hungarian War of Independence. 

It is advisable to pay homage to Széchenyi
for his life’s work and his love for his country
with a walk on the Chain Bridge crossing the
two banks of the rived Danube.
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Március hó folyamán két alkalommal vehet-
tünk részt külföldi üzemlátogatáson, melyek
célja a szakmai tapasztalatszerzésen túl a
Pestkô Kft. nógrádkövesdi üzemében tervezett
beruházás elôkészületei során felmerülô
korszerû technológiák, berendezések üzemi
körülmények közötti megtekintése.

Ifj. Cseh Zoltán
In March we had two opportunities to

take part in visiting workshops abroad. The
purpose of these workshop visits, beyond
acquiring technical experience, was to inspect
the actual operation of a few of the modern
technologies and equipment that are antici-
pated to be adopted in the course of the
preparation of the investment planned in the
Nógrádkövesd Plant of Pestkô Ltd.

J. Zoltán Cseh

Az ALTERRA Kft. Budapesten a X. kerületben, a
Korponai úton 1999. január 10-én kezdte a
munkát, Halász Tibor irányítása alatt, a SADE
Magyarország Kft. alvállalkozójaként.

ALTERRA Ltd. initiated construction works
on Korponai Road, 10th District of Budapest, on
January 10, 1999, under the direction of 
Tibor Halász, as a sub-contractor to SADE
Hungary Ltd.

Halász Tibor (43) fô épí tés ve zetô.
Képzettség: okl. épí tô mér nök.
Gyakorlati évek szá ma: a cégnél:
12 év, a ki vi te le zés ben: 20 év.
Tibor Halász (43) chief site man-
ager. Qualifications: certified

building engineer. Experience in years: 12 years
with the firm, 20 years in construction.

A munkálatokat az EGUT Rt. részérôl a 20. számú Területi Fô mér nök -
sége végzi Joó Bálint területi fômérnök irányításával. A feladatok ko-
ordinálására helyszíni projektiroda jött létre, melynek vezetôje id.
Bizzer Jenô. 

A fômérnökség munkatársai szakértelmükkel, tapasztalataikkal
nagymértékben elôsegítették a pályázat elnyerését. Az építési munkála-
tokat Lôrinczki Lajos fôépítésvezetô irányítja. A kivitelezôk feszített épí-
tési ütemet vállaltak.

Works are carried out by the Regional Chief Engineering Post No. 20
on the part of EGUT Inc., under the direction of regional chief engineer
Bálint Joó. An on-site project office had been established to coordinate
the tasks to be carried out, with the leadership of Sr. Jenô Bizzer. With
their expertise and experience the chief engineering team greatly con-
tributed for the company to win the assignment. Construction works
are controlled by chief building manager Lajos Lôrinczki. The contrac-
tor undertook a strict building schedule.

10 éve írtuk/Written 10 Years Ago
Új nagyberuházás indult. Épül a magyar–szlovén vasút / A new large-scale investment project was started

The Hungarian-Slovenian railway is under construction

Fôgyûjtô a Korponai úton /
Main conducting drain on Korponai Road

Szakmai utak /
Technical journeys
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■ 2005 decemberében még az ALTERRA mû -
ve zetôjeként lettél a hónap termelésirányí-
tója Szé kes fe hér váron. Mi történt veled az
elmúlt három és fél évben?

2006 júliusától a szombathelyi szennyvíztisz-
tító telep bôvítésén munkálkodtam, ahol épí-

tésvezetôi pályafutásom elkezdôdött. Ez a
munka életem egyik meghatározó tapasztala-
tává vált, bár jó és rossz élményekben egy -
aránt volt részem. A felkérésem természetesen
az áthelyezésemmel járt együtt, a 33-as
Székesfehérvári Fôépítésvezetôségrôl átirányí-
tottak a 32-es Szombathelyi Fô épí tés ve ze tô -
ségre, ahol 2008. december végéig dolgoztam.
2009 januárjában kerültem a Nagy Lé te sít mé -
nyek Területi Igazgatóságára, ide az észak-pes -
ti szennyvíztisztító telepi projektre.
■ Sok helyen dolgoztál már országszerte. A

vidéki megbízások után hogy jött Észak-
Pest? 

Olyan vagyok, mint az ALTERRA „árva gyere-
ke”, a BTI kivételével már minden területi
igaz gatóságon megfordultam. Az észak-pesti
projekttel kapcsolatban múlt év decemberé-
ben keresett meg Sidó úr, aki lehetôséget
adott, hogy részt vegyek ebben az igazán ko -
moly beruházásban. Véleményem szerint ezt a
lehetôséget a szombathelyi szennyvíztisztító
telep sikeres átadása miatt kaptam. Elôször
kicsit megijedtem a felkéréstôl, mert több
olyan feladatot kell elvégeznem, ami eddig
nem az én hatáskörömbe tartozott. Ennek el -
lenére úgy gondolom, hogy ez egy olyan lehe-
tôség, amire nem lehet nemet mondani. Azt
vallom, hogy bátran kell szembenézni a kihí-
vásokkal, és akkor is eleget kell tenni az elvá-
rásoknak, ha az néha sok munkával, lemon-
dással, és akár nehezen meghozott döntések-
kel is jár. A jelenlegi gazdasági helyzetben még
jobban átgondolt mûszaki döntésekre, költ-
ségkímélô megoldásokra, megfontolt és tuda-
tos projektmenedzselésre van szükség.

■ Felköltöztél Pestre?
Jelenleg Székesfehérváron lakom. A minden-
napos ingázás elég megerôltetô, de nem pa -
nasz kodom. A hajnali ötórás kelést és a napi
közel háromórás utazást ugyan szívesen lecse-
rélném már egy pesti albérletre, de még nin-
csenek konkrét terveim ezzel kapcsolatban.
■ Hogy érzed magad az új csapatban, milyen

a kapcsolatod a kollégákkal?
Szerencsésnek tartom magam, mert bár ko -
ráb ban nem dolgoztam ekkora csapatban,
még is úgy érzem, minden kollégámmal jó
kap csolatot sikerült kialakítanom. A kiegyen-
súlyozott munkahelyi légkörhöz elengedhe-
tetlennek tartom a másik tiszteletét, hiszen
ahá nyan vagyunk, annyira különbözünk egy-
mástól. Bízom benne, hogy jól és kellô körül-
tekintéssel végzem a munkám. Fontos, hogy
figyeljünk a másikra, elismerjük tudását és
adott esetben meg tudjuk vele beszélni nézet-
eltéréseinket, hiszen csak így válhat belôlünk
igazán erôs csapat! Természetesen vannak
olyan napok – fôleg a hó végi idôszakok táján
– amikor nagyon nehéz új erôvel nekifogni a
feladatoknak. A projekten belüli folyamatos és
jó kommunikáció, összefogás azonban segít
túljutni a felmerülô problémákon, hogy aztán
új célokat tûzhessünk ki magunk elé.
■ Milyen vezetônek tartod magad?
Úgy gondolom, nem az én feladatom ezt meg-
ítélni. Bevallom, hogy a jelenlegi munkakö-
röm bizonyos feladatait még én is csak most
tanulom. Ennek ellenére sokat várok el ma -
gam tól ebben a pozícióban is, így szinte so -
sem vagyok elégedett azzal, amit elértem. Jó
vezetônek is születni kell – sok múlik azon is,

Horváth Mónika, Bajzák Edit, Stöckert Fanni, Fenyôs Imre, Gulyás Viktória, Erdôs Dániel

We introduce our colleague:
project manager

Mr. Gábor Tóth – ALTERRA Ltd.

My conviction is that one has to bravely face
challenges and fully meet expectations even if it
sometimes goes together with a great deal of
work, sacrifices or even hard decisions. In this
present economic situation there is need for
even more carefully thought-out technical reso-
lutions, cost-efficient technologies, thoughtful
and conscious project managing. 

I consider myself lucky, because – although I
have not worked in such a large team before – I
feel I have managed to establish good relation-
ships with each of my colleagues. In order to
maintain a well-balanced atmosphere at one’s
workplace I believe it is indispensable to respect
others, for as many as we are, we are all different
from one another. I trust that I do my job well
and with the necessary caution. It is important to
listen to others, recognize their knowledge and -
if necessary - also to be able to discuss our differ-
ences of opinion, as this is the only way we can
develop into a really strong team!

I have been planning a long-term career here
at the company since the very beginning - the 9
years I have spent here is a proof of that. I am
trustful that there is a way out of the present
global economic crisis and things will change for
the better soon enough. Maybe after all those
promises we heard for long years will finally
become real and large-scale projects will be start-
ed, which will be able to give assignments for the
construction industry for years. There is nothing
to stop us then! This is also true if we look at our
present position, this is when we should start it
up and go upwards, and keep going!

Bemutatjuk munkatársunkat: 
Tóth Gábor projektvezetôt
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■ Sok szeretettel köszöntelek, mint az
ALTERRA pillérét! Több évtized szolgálat a
vállalatnál nagyon szép teljesítmény. Kér -
lek, mesélj magadról és az eltelt „néhány”
évrôl. Mióta dolgozol a cégnél? 

1975. szeptember 1-jén kezdtem a Közmû- és
Mélyépítô Vállalatnál, mint beosztott mér-
nök. Ez volt az elsô munkahelyem. A Jagelló
utcai barakkba a 42-es építésvezetôségre ke -
rültem, és rögtön egy anyagelszámolással kel-
lett megküzdenem (akkor a havi zárásnak ez
egy jelentôs része volt). A kolléganôm – Ha -
bány Ági –, aki mellé kerültem, elmondta mit
kell csinálni, de beteg lett, kórházba került, így
egyedül kellett mindezt megcsinálnom. Szóval
bedobtak a mélyvízbe. Ez egy jó dolog volt,

mert ha az ember rá van kényszerítve egy fel-
adat elvégzésére, ki kell hogy találja a megol-
dást, a határidôk pedig akkor is szorítottak. A
mai számítógépes világhoz – fôleg a JDE-hez –
képest nagyon kezdetleges volt az a rendszer.
Sokkal több papírt kellett kézzel írni, és még
tekerôs számológépet használtam a számolás-
hoz. Szóval, azóta sokat fejlôdtünk mind a
tech nikával, mind a munkák nagyságával.
Ami kor a céghez kerültem, Lakatos Bandi volt
a fônököm – jó darabig mellette dolgoztam –,
késôbb pedig Szôllôsi Gábor vette át az építés-
vezetôséget. Ebben az idôben voltam mû ve -
zetô, építésvezetô. Amikor Szôllôsi úr te rü leti
fômérnök lett, akkor kerültem mellé, mint
mûszaki titkár. Onnantól tulajdonképpen ez a
mûszaki titkári státusz megmaradt, ebbe
olyan jól belefért minden. Késôbb a környeze-
ti kármentesítési és talajvíztelenítési, valamint
csarnoképítési munkákban is köz re mû -
ködtem. Kicsit hiányzik a kivitelezés, de tisz -
tában vagyok a korlátaimmal, romlott a térlá-
tásom, és ez a munkahelyen problémát is
okozhat. Meg hát most már ezt a gazdasági
vonalat gyakoroltam be, és ennek is megtalál-
tam az érdekességét. 
■ Milyen munkákra emlékszel szívesen?
Ez egy jó áttekintés. Dolgoztam sok vízveze-
ték-, nagycsatorna- és egyéb közmû-, valamint
mûtárgyépítésen. Nagy munkánk volt a Szent -
endrei-szigeten a kutakat összekötô 2000-es
ROCLA vezeték építése, az észak-pesti szenny-
víztisztítót az angyalföldi átemelôvel összekö-
tô csatorna építése, és jelenleg az eddigi leg-
nagyobb létesítmény a csepeli szennyvíztisztí-
tó telep. 

Ez tulajdonképpen egy érdekes körforgás,
melynek minden mozzanatában részt vettem:
gyûjtjük a szûrôkutak vizét, elvezetjük a
fogyasztókhoz (gazdagréti és rózsakerti lakó-

telepek), majd kikerül a szennyvíz, újra össze -
gyûjtjük (Duna-parti fôgyûjtô csatorna több -
ször is), és most itt lesz a nagy tisztítás... Így
kerek a folyamat.
■ Mennyire mélyedsz el a munkák mûszaki

részében? 
Most már egyre kevésbé, de valamennyi isme-
ret szükséges, hogy a gazdasági részt is jól vé -
gezzem, hiszen az alvállalkozói szerzôdések, a
számlák ellenôrzése is a feladatom. Ez a mun -
ka pedig fôvállalkozás, úgyhogy itt egy zárás-
nál rengeteg számla megy át a kezeim között,
amikrôl tudni kell, hogy mirôl szól.
■ Kollégáid?
Nagyon jó kis csapat alakult itt ki. Sok fiatal
van, ami igazán jó, mert új tudást, éssze rû -
sítést, lelkesedést hoznak. Ahogy visszaemlék-
szem a régi idôkre, szerintem az ALTERRÁ-ra
ez jellemzô, hogy szakmailag és emberileg is

Az ALTERRA Kft. pillére:
Tóthné Ovári Judit mûszaki titkár

Pillars of ALTERRA: Mrs. Judit
Tóth-Ovári technical secretary

I started to work at the Public Utility and Civil
Engineering Corporation as subordinate engi-
neer on September 1st, 1975. This was my first
place of work. 

A really great team was formed here then.
Lots of young people, which is very nice, as they
always bring new knowledge, rationalization,
enthusiasm. As I think back at old times, I think
what has always been typical of ALTERRA is that
really great teams were formed from both a pro-
fessional and a human aspect, this is how good
results can be achieved. My advice for young
people starting out on their careers: when they
are given a task, they must do it to the best of
their knowledge, with diligence, enthusiasm and
consciousness, this way it will certainly bear
fruit. Today we live in a world where it is impor-
tant to spend the time and make the effort in
order to complete something. My other advice is
that they should feel free to ask for help from
more experienced colleagues, this is how they
can improve themselves.

hogy ki milyen emberismerô. Úgy érzem, az
elmúlt 5 hónapban e téren is sokat tanultam,
fejlôdtem, de nem szeretnék itt megállni! Bár
jó lenne mindig mindenkinek megfelelni, de
mint tudjuk, ez lehetetlen, és az ebbôl adódó
negatív visszajelzések csak görcsössé teszik az
embert és elbizonytalanítják.
■ Úgy látom, szereted ezt a projektet!
Mindig is szerettem a szerkezetépítést. Vi tat -
hatatlan, hogy valami maradandóbb élményt
ad az, ha egy olyan mûszaki létesítményt ké -
szí tek, ami utána nem kerül eltakarásra, ami a
terepszint fölött is kézzelfogható. Ezért is örü-
lök a szennyvíztelepi projekteknek. Élvezem a
kihívásokat, és remélem, hogy hónapról hó -
nap ra egyre jobban sikerül teljesíteni azokat a

feladatokat, amiket célul tûzünk magunk elé.
Tudom, hogy ez egy fontos megbízás, ennek
ér dekében több mindent a háttérbe kellett
szorítani kollégáimnak és nekem is. Szeretnék
a legjobb tudásom szerint dolgozni, amiben a
kollégáim nagyon sokat segítenek és támogat-
nak. 

Ahogy korábban is elmondtam, egy olajo-
zottan mûködô csapat nélkül nem lenne ered-
ményes projektvezetés sem. Nélkülük kép -
telenség a feladatok elvégzése! Mind annyi an
sajátunknak érezzük ezt a munkát, és ez meg-
látszik az eddig elért eredményeken is.
Mindent összevetve jól érzem magam Észak-
Pesten, a sok különbözô feladat, újdonság
mel lett igazán nem lehet unatkozni!

■ Hogy fest a jövô az ALTERRÁ-nál, mik a
jövôbeli kilátásaid?

Már a kezdetektôl hosszú távon terveztem a
jövômet a cégnél – az itt eltöltött 9 év is ezt
bizonyítja. Bízom benne, hogy a jelenlegi
világgazdasági válságból van kiút, és nemsoká-
ra jó irányba fog változni minden. Talán a
hosszú évek ígérgetései után egyszer majd
beindulnak az igazán nagy projektek, amik
évekre munkát adhatnak az építôiparnak.
Nincs megállás! Ez a jelenlegi helyzetre is
nagyon igaz, most kell elindulni felfelé, és csak
menni tovább elôre!
■ Sok sikert kívánok a további eredményes

projektvezetéshez!
Lengyel Levente
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Ismét egy nagy múltú kollégától köszöntünk el
Egerben, a Deák Ferenc utcai központban. Varga
Zoltánné 38 éves munkaviszony után kiérdemelt
nyugdíjas éveit kezdheti meg. A búcsúztatására
összegyûlt munkatársak felelevenítik az együtt töl-
tött évek humoros vagy emlékezetes eseményeit. Az
elválás nosztalgikus hangulatát szerencsére igen
gyakran töri meg a nevetés mindent feloldó hangja.

Varga Zoltánné, Edo röviden így foglalta össze
a munkában eltöltött éveket: 

„Már középiskolás koromban is két nyári szü-
netben voltam a cégnél nyári gyakorlaton. Akkor
egy-egy hónapot töltöttem itt. Fôállásban 1971-tôl
dolgoztam a Társaság elôdjénél. A gépészet mû -
helyében megüresedett egy hely, és szóltak, hogy
nem jönnék-e ide dolgozni, én pedig igent mond-
tam. Akkor Egri Közúti Építô Vállalat volt a mun-
kál tatóm neve. Elôször mint mûhely ad mi niszt -
rátor, majd mint a gépészet gazdasági vezetôje
tevékenykedtem. Aztán munka mellett elvégeztem
a Pénzügyi és Számviteli Fô is kolát, ahol 1978-ban
szereztem diplomát. 1982 feb ruárjában kerültem a
központba, a számviteli osztályra. Elôbb számviteli
adminisztrátori, késôbb számviteli osztályvezetôi
beosztásban dolgoztam. A titulusom késôbb, az
átszervezések miatt számviteli és pénzügyi osztály-
vezetô lett. 1998-tól egészen a mostani nyugdíjba
vonulásom idôpontjáig fôkönyvelôként tevékeny-
kedtem. Bár az elmúlt 38 évben voltak könnyebb és

nehezebb idôszakok is, örülök, hogy itt dolgozhat-
tam, és ez köszönhetô a kollektívának is”.

Ez a kollektíva most elköszön, de nem búcsú-
zunk el végleg! Ha jól megérdemelt pihenésed alatt
kirándulni támad kedved, látogasd meg bátran a

régi munkahelyed, minden volt kollégád örömmel
lát újra. Reméljük, az elkövetkezendôkben sokszor
hallhatjuk még a központ folyosóján jellegzetes
nevetésedet!

Gömöri Tibor

nagyon jó csapatok alakultak ki, így lehetett jó
eredményeket elérni. 
■ Hogy áll a szennyvíztisztító telep építése?
Most már lassan befejezôdik. Július 31. után
indul az egyéves próbaüzem. Bár lesznek még
külsô munkáink, mint például a nagy bioló-
giai mûtárgy zöldnövényekkel történô betele-
pítése, és még egy nagy dolog a leszámolási
terv dokumentáció összeállítása lesz. Sok mû -
tárgy sok anyaggal, rengeteg mûbizonylattal.
Nagy falat lesz.

■ Családod?
Most már mindkét gyermekem felnôtt. Idén a
lányom is végez, már a szakdolgozatát írja,
aztán meglesz a diplomája. HR-es lesz. Most
egy munkaerôkölcsönzô cégnél dolgozik az is -
kola mellett 4 órában. 
■ A riport végén hadd kérdezzem meg, mi az,

amit a mai fiatalok figyelmébe ajánlasz?
Milyen tanácsod van a mai pályakezdôk
részére?

Tanácsolom, ha kapnak egy fel adatot, teljes

erô bedobással, szorgalommal, lelkesen és lel-
ki ismeretesen végezzék el, és az meghozza a
gyü mölcsét. Ma olyan világot élünk, amikor
idôt, fáradságot kell erre ál doz ni. Még azt is,
hogy nyugodtan kérdezzenek a tapasztalt kol-
légáiktól, így tudnak to vább fejlôdni.

Kedves Jutka! Köszönöm a beszélgetést! Jó
egészséget kívánok neked, hogy még sokáig
sikeres légy a munkádban és sokáig örö-
mödet leld a családodban!

Kerti Márta

Edo, a Colas Építô Zrt. fôkönyvelôjének
nyugdíjas-búcsúztatása

We took leave of a highly respected colleague
again in Eger at the headquarters in Deák Ferenc
Street. Mrs. Zoltán Varga starts her well-deserved
years of retirement after 38 years of employment.
Colleagues who came to attend the ceremony
evoked both comic and memorable events from
those years spent together. The nostalgic spirit of
the parting was luckily quite frequently inter-
rupted by the all-relieving sounds of laughter. 

Mrs. Zoltán Varga, Edo, summarized the years
she had spent with work: “I already spent my
summer practice in two summer breaks at the
Company when I was still back in secondary
school. At that time I used to spend a month here
each time. I worked full-time at the Company’s

predecessor from 1971. Then there was a vacancy
in the mechanical engineering workshop and I
was asked whether I felt like coming here to work.
I said yes. In those years the name of my employ-
er was the Eger Public Road Construction
Company. At first I worked as a workshop admin-
istrator, later as the finance manager of the
mechanical engineering department. I then
attended and graduated from the College of
Finance and Accounting, and I got my diploma in
1978. I came to work at the headquarters to work
at the accounting department in February of
1982. At first I was an accounting administrator,
later I got the position of the head of accounting
department. My title became head of accounting

and finance department later on, due to the reor-
ganizations. I have worked as a chief accountant
from 1998 right until now, my recent retirement.
Although I have had easier and harder periods
too over the past 38 years I am truly glad that I
could work here and my thanks and gratitude
goes to the entire collective as well.” 

This collective says farewell now, but this is
not, by any means, a definite goodbye! Should
you ever feel like taking a little trip during your
well-deserved rest, please come to visit us here at
work, all your ex-colleagues will be so very happy
to see you again. We hope we’ll have the chance
to hear your characteristic laughter in the corri-
dors of this building many times in the future!

Retirement ceremony held for Edo, Colas Builder Inc. chief accountant
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A COLAS Hungária 2008. évi fotópályázatának
díjátadó ünnepsége, mint arról elôzô szá-
munkban már hírt adtunk, 2009. április 16-
án volt. A verseny három kategóriában került
meghirdetésre, nevezetesen „Munkatársaink”,
„Természet” és „Szabadidô” témakörökben. 

Mostani számunkban e kategóriák elsô
díjasaitól próbáljuk megtudakolni a témához
való vonzódásuk okát és a fényképkészítés rej -
telmeihez való kapcsolatuk hátterét. Kol -
légáink képei a munka, a természet és szabad-
idô szoros kapcsolatát mutatják be, illetve
azok oda-vissza hatásáról, valamilyen szintû
harmóniájáról tanúskodnak. 

*
Kósa Péter képe vitte el a pálmát „Mun ka tár -
saink” témakör kategóriában. Péter 2004 nya-
rán került a COLAS Csoporthoz. Az akkori
EGUT Rt.-nél, az M5 autópálya építésén dolgo-
zott, mint belsô laboráns. A munka végeztével
az EGUT csepeli, majd késôbbi Du na ha rasz -
tiban lévô telephelyén dolgozott, de már külsô
munkákat is ellátott. 2008 nyarától a COLAS-
HUNGÁRIA Zrt.  Autópálya Igaz ga tó sá gán dol-
gozik. A „Hajnali munkakezdés” címû, sejtel-
mes, szinte tájképfestôi stílust felidézô képet,
ha jobban megtekintjük, láthatjuk, hogy
bizony nehéz, korai munkavégzést ábrázol. 
■ Tudnál-e néhány szót mondani a kép ke -

let kezésérôl?
A kép a pillanat hevében készült, nem vártam,
hogy elkészülhessen, megláttam a víz fölött a
sejtelmes ködöt, a felkelô nap pedig remek
színeket eredményezett. A kép eredetileg a sa -
ját albumomba készült, majd „mi lenne ha...”
alapon beküldtem a meghirdetett pályázatra.
■ Milyen okok vezettek ahhoz, hogy indulj a

versenyen?

Az ok talán a kíváncsiság volt, hogy vajon mi
mások véleménye a képeimrôl, másoknak is
tetszik, vagy csak nekem. Pozitív visszajelzés
volt számomra, hogy öt benevezett képembôl
három kiállítási darab lett, azokból pedig egy
díjnyertes.
■ Mit jelent számodra az elsô díj és hogyan

tovább?
Mivel a képet életem elsô fotópályázatára
küld tem, és ez rögtön sikert eredményezett,
így ez jó érzés, és egy felejthetetlen élmény. A
további tervem egyszerû: ha idén is lesz pályá-
zat, újra próbálkozom.

* * *

„Természet” témakörben Patócs Zsolt „Egy egér
rémálma” címû képe nyerte el az elsô díjat.
Zsolt okleveles építômérnökként végzett a Bu -
da pesti Mûszaki Egyetemen és 1998-tól dol-
gozik az ALTERRÁ-nál. Kezdetben mint fejlesz-
tômérnök, jelenleg pedig mint technológus
dolgozik, mely feladatkör mellett minôségirá-
nyítási feladatokat is ellát.
■ Milyen módon tudtad olyan fantaszti-

kusan megkoreografálni a képet? Mi a
titka, ha errôl publikusan is lehet beszél-
ni?

Ez a fotó egy igazi elkapott pillanat, ami lát-
szik a fotótechnikai hiányosságon is, lemaradt
az egyik bandatag farka... Ôszinte leszek, egy
kicsit megijedtem a csatasorba állt, elszánt
tekintetek láttán. Két gondolat foglalkoztatott
akkor, amikor a képet készítettem: az egyik,
hogy ezt a hihetetlen összhangot, koncentrá-
ciót meg kell örökítenem; a másik, hogy
mentsem az irhám, mert ennek fele sem tréfa,
valami készül, és a vaku villanásával idôt nyer-
hetek az odébbállásra. A titkot én is csak sejt-
hetem, a kép egy borospince elôtt készült,
ahol a bor illata a kolbászéval keveredett. Etye -
ki pincérôl, macskákról lévén szó, lehet, hogy
inkább a bor és nem a kolbász utáni vágy
hozta ki a macskákból a vadállatot!?
■ Indultál-e már hasonló versenyen, ugyan-

is több fotódat láttuk már megjelenni új -
sá gunkban?

Nem, eddig még nem gondoltam ilyesmire,
hobbiszinten családot, közvetlen környezete-
met fotózgatom inkább. Igazán szép képeket
lehet így is készíteni, de az egzotikus tájak
kirándulások, megkönnyítik a fotós dolgát.
Talán erre a jövôben lehetôségem nyílik.

Díjnyertes képek nyomában

Hajnali munkakezdés

Egy egér rémálma
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■ Merre tovább a képkészítés terén?
Nyitott szemmel fogok járni a jövôben is,
ennyit ígérhetek. Emellett célom, tervem,
hogy kimûveljem magam a fotókészítés
terén, hogy elsült képek ritkán szülessenek,
inkább megkomponált, tudatosan szerkesz-
tett fotókra törekszem. Habár, ha bele gon-
dolok, lehet, hogy jó így, hiszen ez hozta meg
a sikert...

* * *
A COLAS újság szerkesztôbizottságának egyik
tagja, Marosin Éva „Rögtön jövünk!” fekete-
fehér képe lett az elsô helyezett „Szabadidô”
kategóriában. Éva a Mûegyetemen végzett
épí tômérnökként. Az ALTERRÁ-nál két és fél
éve dolgozik; most mint technológus, koráb-
ban mint mûszaki titkár.
■ Fotód az egyik híres Roman Polanski-fil-

met idézi fel, a „Kés a vízben”-t. Hogy
készült a te képed?

A Kés a tyúkban színdarabot ismerem, de saj-
nos ezt a filmet nem láttam. Majd megnézem.
Mindenesetre nem kellett semmiféle kést tar-
tani a képen szereplôk hátához, hogy ugorja-
nak. A fotó a Tisza-tónál készült egy szép nyári
napon. Egy barátnôm 30. születésnapjára
gyûltünk össze Abádszalókon, s mo tor csó na -
káztunk egy kicsit. S, hogy miért fekete-fehér?
Szeretem a fekete-fehér fotókat, különleges
han gulatuk van.
■ Mi inspirálta a kép címét? Tényleg, hogy

születnek a fotók címei?
A kép címe igen nehezen született. Úgy gon-
dolom egy találó cím feldobhatja a képet, de
egy semmitmondó el is ronthatja. A „Rögtön
jövünk” talán nem a legjobb cím, nekem egy
régi cseh sorozatot juttat az eszembe (Nôk a
pult mögött), de jobbat nem tudtam kitalálni.

S persze a fiúk, lányok többször csobbantak a
vízben, tehát a cím helyénvaló.
■ Gondolsz-e arra, hogy komolyabban fog-

lalkozz a fényképezéssel? Munkád során
hogyan tudod hasznosítani ezt a tudáso-
dat?

A COLAS újság cikkeihez gyakran készítek
képeket a kollégáimmal együtt munkahelyen,

rendezvényeken. Nagyon szeretnék remekül
fo tózni, de ettôl nagyon távol állok. A most
hasz nált fényképezôgépemet sem ismerem
még eléggé. S persze a profi fotózáshoz, lássuk
be, azért nagyon jó felszerelésre van szükség.
Beérem annyival, hogy néha elcsípek egy-egy
érdekes pillanatot, észreveszem, s akár csak a
szememmel is, de lefényképezem, megôrzöm
a fejemben, és ha meg is tudom örökíteni,
akkor igazán örülök.

* * *
A fotográfia filozófiájával foglalkozó cseh szár-
mazású Vilém Flusser médiaszakértô gondola-
taival zárva a témát: „A képek a világot állítják
elô, de elébe is állnak. Amennyiben a világot
állítják elô, annyiban az embernek a világban
való tájékozódását (térkép) szolgálják.
Amennyiben viszont a világ elé állnak, annyi-
ban elállják az ember odavezetô útját. Az írást
akkor találták fel, amikor a képek tájékoztató
rendeltetésével szemben felülkerekedni lát-
szott a kirekesztô funkció...”

Kollégáink képei egy olyan világot tárnak
elénk, melyben mindennapi életünkkel, mun-
kánkkal szembesülhetünk. Reméljük, hogy a
COLAS-HUNGÁRIA 2010-es, harmadik pályá-
zatán is hasonló számban indulnak verseny-
zôk. Addig is további sikeres tapasztalatszer-
zést a fotózás terén! 

A legjobb képeket ebben az évben vándor-
kiállítás keretében kollégáink közelebbrôl is
megcsodálhatják a magyarországi COLAS Cso -
port tagvállalatainál (az Autópálya Igaz ga tó sá -
gon a nyár folyamán, a COLAS Építô Zrt.-nél és
az Északkônél ôsszel, az ALTERRÁ-nál télen).

Nagy Zsuzsanna

Rögtön jövünk!

The Prize Giving Ceremony of the Photo Contest
of year 2008 at COLAS-HUNGÁRIA Ltd. as we
reported in our previous issue, took place on
April 16th, 2009.

The contest was organized in three categories.
The themes were the following: “Our
Colleagues”, “Nature” and “Leisure”. Now we try
to find out the reasons why the winners are
interested in and attracted to these themes and
to explore the background of their relationship
with the secrets of photography. Our colleagues’
photos show the close connection of work,
nature and leisure, giving a testimony of the
interaction of these and presenting harmony of a
certain level. Péter Kósa is the winner of the first
prize in the category “Our Collagues”. Péter came
to work at Group COLAS in the summer of 2004,
working on the M5 Motorway construction real-
ized by former EGUT Inc. as internal laboratory
assistant. Once the project was accomplished he
worked at the Csepel and later on at the
Dunaharaszti site of Egút, but at that time he
already took assignments from outside the com-
pany. Since the summer of 2008 he has been
working at the Motorway Directorate of COLAS-
HUNGÁRIA Ltd. If we take a better look at his
photo entitled “Starting work at dawn”, which
has an enigmatical atmosphere, reminding the
viewer of styles of landscape-painting, we can see
that it depicts hard work started at the early

hours of the break of day. Zsolt Patócs’s photo
entitled “The nightmare of a mouse” won the
first prize in the “Nature” category. Zsolt gradu-
ated from the Budapest University of Technology
as qualified civil engineer and has been working
at ALTERRA since 1998. At the beginning he
worked as developing engineer and now as tech-
nologist, with the additional field of quality con-
trolling tasks. Éva Marosin, one of the members
of the editorial team working on the COLAS
magazine, won the first prize in the “Leisure” cat-
egory with her black-and-white photograph enti-
tled “We’ll be right here!”. Éva graduated from
the University of Technology as civil engineer. She
has been working at ALTERRA for two and a half
years, now as a technologist, earlier as technical
secretary. Our colleagues’ photos present us a
world in which we can face our everyday life and
work. We hope that in two years, at the third
COLAS-HUNGÁRIA photo contest in year 2010
there will be again this many contestants sending
in photos. Until then, we wish everyone the best
in getting experience in the field of photography. 

Our dear colleagues will have the opportuni-
ty to take a closer look at the best photos, as they
will be displayed within a travelling exhibition at
member companies of the Group COLAS in
Hungary (at the Motorway Directorate during
the Summer, at COLAS Építô Inc and at Északkô
in the autumn and at ALTERRA in the winter).

Following the track of prize-winning photographs
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Immár ötödik alkalommal szerveztünk a
COLAS Csoport motorozást kedvelô kollé-
gáinak találkozót 2009. június 6–7-én Ti sza -
szô lô sön, amelyen közel húsz, többségében a
COLAS Építôtôl és az ALTERRÁ-tól érkezett
motorossal és utasaikkal együtt harmincan
vettünk részt. A tiszafüredi találkozási ponton
megtekintettük a Lipcsey-kúriát, amely 1840-
ben épült, és történeti érdekessége, hogy
1849. március 4–5-én itt találkozott Kossuth
és Görgey. 

A környék a honfoglalástól kezdve híres
volt nyeregkészítô hagyományairól, érdeklô-
déssel vehettünk szemügyre néhány szép
meg munkálású nyerget és az idôszaki kiállítá-
son bemutatott útleveleket, útiokmányokat a
XVII. századtól napjainkig.

Motorosaink nagy élvezettel hajtottak
végig a Tisza-part csodálatos környezetében a
Tisza-tó melletti, jól aszfaltozott gáton a ti sza -
szô lôsi Szôlôszem Panzióhoz, ahol a szálláshe-
lyünk volt. A délutáni körmotorozáson kivéte-
les elsô állomásként a tiszaroffi Borbély-kas-
télynál álltunk meg, amelyet hét év alatt rend-
kívül lepusztult állapotból újítottak fel exklu-
zív szállodává és rendezvényközponttá. Cso -
dá lattal szemléltük a tulajdonos gyûj te mé -

Legény (is) a gáton 
- COLAS-motorostalálkozó

A tiszaroffi kastély elôtt

A Szapáry-kápolna elôtt
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nyébôl származó felújított régi bútorokat,
amelyek a kastélyban méltó helyükre kerültek.
A kastély korabeli hangulatában könnyen el
tudtuk képzelni, milyen is lehetett, amikor
falai közt vendégül látták a reformkor kiváló-
ságait, Arany Jánost, Kölcseyt és Vörösmartyt.

Utunk következô állomásán az ALTERRA
által kivitelezett, a tiszaroffi víztározóhoz épí-
tett zsilipet tekintettük meg. Mindannyiunk
elismerését kivívta ez a grandiózus mûtárgy,
amely a tiszai árvizek elleni védekezés haté-
kony eszköze lesz. A visszafelé vezetô úton még

meglátogattuk a Szapáry-kápolnát. A nyá ri
hôségben való motorozásban kis szünetet tart-
va mindenkinek jól esett a padokban ülve pár
percet eltölteni a kápolna hûvösében, és feli-
dézni gróf Szapáry Gyula emlékét, aki a kiegye-
zés korában csaknem tíz évig pénzügyminisz-
ter, két évig pedig miniszterelnök volt, és töb-
bek között Pest és Buda egyesítési törvénye
fûzôdik nevéhez. Abádszalóktól ismét al ka lom
nyílt a gáton való motorozásra, a sza ló ki öböl
panorámája mindannyiunkat le nyû gözött.
Vacsora elôtt lovaskocsival kivittek minket a

Tiszához, ahol hajóra szállva páratlan él -
ményben volt részünk. A vacsoránál a kemen-
cés sültek nem okoztak csalódást. Az estét a
debreceni Retronome együttes blues-koncert-
je koronázta meg. A kiválóan sikerült csapat -
építô programról élményekkel gazdagodva
tértünk haza, hogy vasárnap eleget tegyünk az
európai parlamenti választásokkal kapcsola-
tos állampolgári kötelezettségünknek.

Kövesdy Tamás

A gáton

COLAS Motorcyclists’ Reunion, 2009

This is the fifth time the motorcyclists’ reunion is orga-
nized for COLAS company employees’ fond of motor-
cycling. The event was held on 6th-7th of June, 2009
and the total number of participants was thirty, con-
sisting of nearly twenty motorcyclists from Colas
Builder and from Alterra, and their passengers. In addi-
tion to monuments and sights we visited the lock gate
built by Alterra for the storage reservoir at Tiszaroff.
We came home filled with colorful experiences from
this really great team-building program!

Irány a Tisza!

„Ízi rájder öcsém!”

Lipcey kúria
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A COLAS-Északkô Kft. 2009. június 12-én
Tokaj-Hegyalján borversenyt rendezett a
COLAS Csoport Magyarországon mûködô
Társaságainak dolgozói részére. A borverseny
helyszíne a COLAS-Északkô Kft. tiszaparti
Oktatási Központja volt.

A programon a COLAS Csoport valameny-
nyi magyarországi leányvállalatának dolgozói
részt vehettek. Saját termelésû, saját kezelésû
borokkal lehetett nevezni, fajtánként 2 palack-
kal; 0,5 vagy 0,7 literes kiszerelésben. Egy ver-
senyzô legfeljebb három kategóriában indul-
hatott, kategóriánként egy-egy borfajtával. A
borversenyre nevezôk fehér száraz, fehér édes,
vörös száraz, és különleges borokkal (mint az
aszúborok, a kései szüretelésû borok, a külön-
leges illatos borok, illetve az egyéb, az elôzô
négy kategóriába nem sorolható borok) in -
dul hattak. 

Az eredményhirdetés során kategórián-
ként az elsô három helyezettet oklevéllel díjaz-
ták. A versenybírákat a társaságok delegálták.
A versenyen induló személyek természetesen
nem lehettek versenybírák. 

Tekintettel a rendezési helyszín kínálta le -
hetôségekre, a borverseny mellett szabadtéri
fôzôversenyre is sor került a leányvállalatok

vállalkozó szellemû dolgozóinak részvételével.
A versenyzô csapatok bográcsban fôtt ételei a
rendezvény ebédjeként kerültek felszolgálásra,

COLAS Wine Contest
in Tokaj-Hegyalja

COLAS-Északkô Ltd. organized a Wine Contest
in Tokaj-Hegyalja on June 12th, 2009 for
employees of Group COLAS companies working
in Hungary. The location of the Wine Contest
was the Training Center of COLAS-Északkô Ltd.
situated on the bank of the river Tisza.

Employees could enter the Wine Contest
from any of the Group COLAS subsidiary com-
panies operating in Hungary. Contestants could
bring wines that they produced and handled
themselves, two bottles of 0.5 or 0.7 liter in each
wine variety. A participant could apply in three
categories maximum, with one wine variety in
each of the categories. Wines competing for the
awards were in the categories of dry white,
sweet white, dry red and special wines (such as
muscatels, late vintage wines, special aromatic
wines and other wines not falling into any of
these former four categories). At the announce-
ment of the results the first three winners of
each category were rewarded with a certificate.
Members of the jury were delegated by the par-
ticipating companies. Contestants could of
course not be members of the jury.

Taking the possibilities provided by the
scene of the event into consideration, an open-
air cooking contest was also organized in addi-
tion to the Wine Contest, with the participation
of teams of venturesome workers from the sub-
sidiary companies. The meals cooked in stew-
pots prepared by the contestant teams were
eventually served as lunch at the event, after
being qualified by the Wine Contest jury. The
official program was made complete with infor-
mal programs in the afternoon such as a boat
trip on the rivers Tisza and Bodrog in the Tokaj
region, a visit to the Andrássy Mansion and its
processing workshop and wine cellars in Tarcal,
coupled with wine-tasting.

We are hopeful we’ll have the chance to
attend many similar programs in the future in
the circle of our colleagues, spent in a lovely and
informal atmosphere!

COLAS-borverseny Tokaj-Hegyalján

Aki minden évben nyer: Kardos József, CÉK tállyai üzem

A bányász lányok igazgatói felügyelet mellett fôzték a halászlevet
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Imádni fogják!... – Szabó Tibor Még aprítok bele egy kis deszkát is, és kész! – Kiskovács Ferenc

Jó bor, jó egészség

melyeket egyébként szintén a borverseny zsû -
rije minôsített. A hivatalos program délután
olyan kötetlen programokkal egészült még ki,
mint a Tokaj környékén, a Tiszán és a Bodrog
folyón való hajókirándulás, a tarcali And -
rássy-Kúria, illetve annak feldolgozóüzeme és

pincészete meglátogatása borkóstolással egy-
bekötve. A jó hangulatú és ízletes vacsora
elôtt adták át a borverseny díjait, kategórián-
ként az elsô három helyezettet oklevéllel
díjazták. A stafétát a COLAS Építô vette át,
akik ígéretet tettek, hogy hasonlóan sikeres

programot igye keznek szervezni a következô
borverseny alkalmából. Sok hasonló, a kollé-
gákkal eltöltött, kellemes és kötetlen légkör-
ben megszervezett prog ramot kívánunk a
nehéz munkanapok közepette is!

Nagy Zsuzsanna
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2009. június 19–21. között tartottuk meg ne -
gyedik alkalommal Bogácson az ALTERRA
Családi Hétvégét közel 300 fô részvételével.
Ezen a rendezvényen a családtagjaikkal együtt
vehetnek részt dolgozóink. Most családtagnak
számított egy picike aranyos kis kutyus is, aki
vidáman el volt a tóparton a horgászok kö -
zött. 

Bogács nagyon kellemes hely, mert van
lehetôség a szabadidô tartalmas eltöltésére
mindenki számára. Lehet a környéken kirán-
dulni, de a legkedveltebb szórakozást a helyi
strandfürdô nyújtja, amit igen sokan kerestek
fel pénteken. Persze esténként nagyon sokan a
szabadban sütöttek húst és fôztek halászlét,
bográcsgulyást. Estére fel lehetett keresni a
borospincesort is. Pénteken még 34 fokos
meleg volt, de szombatra igen lehûlt a levegô
és erôs hideg szél fújt. Ennek következtében a
nemes halak sem igen haraptak a csalikra és
így ismét a törpe harcsák gyôztek.

A verseny folyamán összesen 29,5 kg halat
fogtunk ki.

A felnôtteknél a „legnagyobb hal” kategó-
riában egy 2 kg-os ponttyal Kolimár Gábor

nyerte el az elsô helyezést (53. Fômérnökség).
Szintén a felnôtteknél az össztömegre leg-

több halat fogó kategóriában – 837 ponttal –
Priegl Csaba nyerte el az elsô helyezést. Ezáltal
a kupa boldog birtokosa is lett, immár har-
madszor kerül rá bevésésre a neve. Ezt a kupát
egy évig, az újabb versenyig tarthatja magá-
nál, amennyiben az esetleges jövô évi verse-
nyen nem ô nyerne megint.

Az ifjúsági kategóriában az elsô helyet ifj.
Re kettyés Roland, a második helyet Nagy Ben -
jámin, a megosztott harmadik helyet Kárai
Roland és Nagy Bettina nyerték el.

A vélemények összegzése alapján, függetle-
nül a rosszabbra fordult idôtôl, mindenki jól
érezte magát a kellemesen eltelt hétvégén.

Nádai Jenô

Családi hétvége horgászversennyel

Az „állandó gyôztes”: Priegl Csaba
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contest

We organized the ALTERRA FAMILY WEEKEND
for the fourth time on June 19th-21st, 2009 in
Bogács with the participation of nearly 300 peo-
ple. This is an event that our employees can
attend together with their families. Bogács is a
very nice place as it allows everyone to relax and
spend time in a substantial and pleasant way.
People can go hiking in the area, but the most
popular destination was the local open-air
swimming pool facility, where a lot of people
spent the day on Friday. In the evenings a great
many people were barbecuing, cooking
Hungarian fish-soup and goulash in stew-pots.
Later on the wine cellars were open for visiting,
too. On Friday the weather was nice and warm
with 34 oC degrees, but by Saturday it got a bit
chilly with strong, cold wind. As a result of this
change in the weather “quality” fish species did
not get on the hook very much, so the winners
were once again the cat-fish. To the question
whether they had a great time on the weekend
despite the somewhat worsened weather every-
one replied with a definite yes.

UltraBalaton 2009
2009. június 20–21. között került megrende-
zésre, az idei UltraBalaton elnevezésû futóver-
seny. A táv: 212 km! Igen, jól olvassátok, való-
ban ennyi, amit a Balatont megkerülve kell
megtenni, Tihanyból indulva az északi parton
Keszthely felé haladva, majd a déli parton
vissza Tihanyba! 

Elhatároztam, hogy idén valamilyen for-
mában mindenképpen indulni fogok. A ver-
senykiírást olvasva felfigyeltem a „staféta” szó -
ra. Ez annyit jelent, hogy egy maximum 10 fô -
bôl álló csapatnak kell lefutni ezt a 212 km-t,
tetszôleges sorrendben, non-stop – azaz éjsza-
ka is! –, egy feltétellel: a csapattagok csak az 52
kijelölt frissítôpont valamelyikén válthatnak! 

Mivel én rendszeresen futok, többször
találkoztam már kollégákkal a szekszárdi futó-
pályán, így számomra egy ér tel mû volt, hogy
valahogy csak befûzöm ôket! Május elején, az
iroda folyosóján a néha futó kollégákat kér-
dezgetve egyre több érdeklôdô szempár figyel-
te, mirôl is beszélgetünk. Elmondtam az ötle-
temet, és igent mondtak! Kezdôdhetett a szer-
vezkedés! Elôször is azzal, hogy mindenki
elkezdett rendszeresen futni, kipróbálni, hogy
mennyit bír futni, majd közös edzések követ-
ték egymást! Tu da to so dott mindenkiben a

cél, a feladat, át be széltük a versenyszabályza-
tot, megnéztük a szintkülönbségeket, beosz-
tottuk a szakaszokat, június elején leadtuk a
nevezésünket. Továbbra is jártunk futni, izgul-
tunk, és nagyon vártuk a NAGY napot! 

És ma már boldogan elmondhatjuk: MEG -
CSI NÁLTUK!!!!! 20 óra 4 perc alatt teljesítet-
tük a 212 km-es távot! Szuper jók voltunk! 

Folytatás következik részletesebb beszámo-
lóval a következô számban! Csapatunk neve:
COLAS-HUNGÁRIA, a csapat tagjai pedig ABC
sorrendben: Angyal-Csóra Renáta, Bakti Zoltán,
Balogh Mária, Belkovics Brigitta, Beloczki Attila,
Fodor Tamás, Karsai Tamás, Kiss László, Stum -
mer Ernô, Uttó György.

Angyal-Csóra Renáta

UltraBalaton 2009

Ten COLAS employees, in the free time they
have after the daily fatiguing work, prepared for
and took part in the footrace entitled
UltraBalaton. The distance of the race is 212 km,
and the route leads around the Lake Balaton!
The team of COLAS-HUNGÁRIA Inc. reached the
finishing line after 20 hours and 4 minutes and
was placed 21st in a race full of professional
runners!



SZ
AB

AD
ID

Ô

Ónod története

Ónod nevét hallva mindnyájan a Rákóczi-sza-
badságharc 1707-es országgyûlési határozatá-
ra emlékezünk, amikor is a Habsburg-házat
meg fosztották a magyar tróntól és Ma gyar or -
szág független lett.

„Nyertünk, gondoltuk, oly szabadságot:
Oltalmazzuk, s szabadítjuk szegény 
hazánkot.” 

(Szegénylegények éneke)
Magyarország ekkor az európai nagy há bo -

rú részese lett. Franciaország és Ma gyar ország,
illetve XIV. Lajos és II. Rákóczi Ferenc laza szö-
vetségre léptek. 1702-ben ugyanis ki robbant a
spanyol örökösödési háború I. Li pót osztrák
császár és XIV. Lajos francia király között.
Magyarországon teljes lett az elkeseredés az
erôszakos osztrák toborzás, katonafogdosás és
a katonai adózás miatt. Rákóczi tá mo gatást kér
a franciáktól, hogy keletrôl há bo rút indítva
gyengítse, illetve megossza az oszt rák sereget.
Az 1703 tavaszán megindított magyar szabad-
ságharc 1707-re teljes sikert ért el, és katonai-
lag ellenôrizte az ország jelentôs részét.

1707. április 21-én, Marosvásárhelyen er -
dé lyi fejedelemmé iktatják Rákóczit. 1707.

június 13-án az ónodi országgyûlés kimondja
a Habsburgok trónfosztását. 

„Eb ura fakó, József császár nem királyunk!”
Bercsényi Miklós ezzel jelezte a Habsburg-

ház trónfosztására irányuló szándékot. Az „eb
ura fakó” tagmondat itt arra utal, hogy a
Habs burg-uralkodók uralkodjanak a Habs -

burg-alattvalók felett, ne idegeneket kormá-
nyozzanak, így ne legyenek magyar királyok
sem. I. József osztrák császárként magyar ki -
rály is volt, ezért fogalmaz úgy, hogy a császár
nem királyunk.

Részlet az ónodi országgyûlésen hozott
törvénybôl: „Országunkat király nélkül lenni
jelentjük.”

Dél-borsodi séta  II. részJártamban,

keltemben

A várbástya

II. Rákóczi Ferenc
Mányoki Ádám festménye

A walk in the South Borsod
Region, Part II

History of Ónod

Hearing the name of Ónod we all think of the
parliamentary decree from 1707 of the Rákóczi
war of independence, when the House of
Habsburg was deprived of the Hungarian
throne and Hungary became independent.

Hungary was then part of the Great War in
Europe. France and Hungary, that is, Louis XIV
and Ferenc Rákóczi II, entered into a loose
alliance. 

Royal Hungary wished to build a large castle
here, the former castle would have been only a
bastion of one corner of the castle. Due to the
lack of money the construction was never real-
ized. The parliamentary meeting in 1707 did
not take place among the walls of the castle, but
in a canvas camp on the Köröm field, on the
other bank of the river Sajó. 

Ónod nicely attends to its historic memo-
ries, celebrating the anniversaries of that
famous parliament, honouring the Rákóczi
family.

Those who are interested in history and our
nation’s memorials should definitely go and
visit the lands near the mouth of the river Sajó.
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Az ónódi vár története sokkal regényesebb,
mint egyetlen esemény története. A vár a ta -
tár járás után épült azon a területen, ahol a
muhi csata lezajlott. Célja, hogy a Sajó átkelô-
helyét ellenôrizze, és mindenkor biztosítsa.
Legfényesebb korszaka a Perényi család idejé-
re esik, amikor 1516-tól reneszánsz palotát
építettek a várban. A mohácsi csata után külsô
falakkal veszik körül. Eger eleste után 1596-tól
felértékelôdött a szerepe, hiszen az észak-bor-
sodi terület egyetlen védôbástyája maradt. 

A Királyi Magyarország hatalmas várat
akart itt építeni, az addigi vár csak egy sarok-
bástyája lett volna. Pénzhiány miatt ez nem
történt meg. 1603-tól a Rákóczi család tulaj-
dona lett. Folyamatosan kisebb ütközetek, na -
gyobb csaták színhelye volt. 1688-ban a várat
török–tatár seregek kirabolták. Az 1707-es or -
szággyûlés így nem a vár falai között zajlott le,
hanem a Sajó túlpartján lévô körömi mezôn,
egy sátortáborban. A reneszánsz vár és palota
a Rákóczi-szabadságharc után pusztulásnak
indult. Az erôdítmény és a palota köveit fel-
használták a falu református és katolikus
templomának építéséhez, valamint egy új kas-

tély felállításához. A vár kutatására, feltárására
csak az 1950-es évektôl került sor, s jelenleg is
folynak a munkálatok.

Ónod szépen ápolja történelmi emlékeit,
az országgyûlés évfordulóit megünneplik, a
Rákóczi családot tisztelik. A hôsi emlékmû
mellett Lórántffy Zsuzsanna (aki itt született)
kapott szép szobrot. A várhoz tartozott a köze-
li sajóládi pálos kolostor, ahol egy idôben
Fráter György volt az apát. Innen irányította a
három részre szakadt ország függetlenségi
politikáját. Aki a történelem és a nemzeti
emlékhelyek után érdeklôdik, látogasson el a
Sajó torkolatának vidékére.

Tóth József
Kuruc–labanc csatajelenet

Az utolsó zsindelyes ház

Hôsi emlékmû



Poszpisek Anikó: „Uralhatták volna az univerzumot, de...” / “They could have ruled the universe, but...”

Zsolti Tamás Zsolt: Bogárlakások / Flat for bugs


