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Mottó: az úton végig kell menni!

Elôzmény: az októberi számban Károly Ferenc
ve zérigazgató úr felvázolta a „COLAS-út
vonalvezetését” és az elképzelésekhez igazított
szervezeti struktúrát. 
■ A vállalkozás követi a megújult szervezet

lépéseit? – kérdezem Mikuska Pétert, az
országos hatáskörû COLAS Építô Zrt. vál-
lalkozási vezetôjét.

Az új szervezetben a vállalkozás egységes, jól
átlátható és irányítható szervezetté kell hogy
idomuljon. Az alapvetô útépítés mellett más
típusú meghatározó építési tevékenységek,
úgymint a vasútépítés, magasépítés vállalko-
zását is közel azonos elvek szerint kell majd
mûködtetni. 

A profitcentrumok számának csökkenése
mûködési területük növekedését vonta maga
után, ezért az új területi igazgatóságok vállal-

kozási egységeit meg kellett erôsíteni. A vállal-
kozási tevékenység a profitcentrumokba tör-
ténô illeszkedésével került egységesítésre. 

A keleti régióban, Egerben Hajagos László,
Deb recenben Fehér Ilona, Kecskeméten Iski
László irányításával vállalkozik. 

A nyugati régióban, Budapesten Czudor
Zsolt, Tatán Schmeltz Ká roly, Zalaegerszegen
Széll László, Pécsett Bella Péter vezeti a vállalko-
zást. A Vasútépítési Igazgatóság területén
Csehi Andrásné országos hatáskörrel, Gyôrbôl
felügyeli a vállalkozási tevékenységet. 

A Ma gas építési Fômérnökség vállalkozását
Szappanos Lajos végzi, aki szintén országos
hatáskörben mûködik.

A központban Gömöri Tibor és Agócs József
látja el a vállalkozást érintô és elôsegítô fela-
datokat, Szabóné Barta Anita pedig a területek
pályázatokkal kapcsolatos igényeit kezeli. Az
igazgatósági területeken átívelô, úgymond
országos pályázatok a központ koordinálása
mellett valósulnak meg.

A vállalkozási piac területén csakúgy, mint
a táncban, alkalmazkodni kell ahhoz, aki
vezet, az összhangot kizárólag így lehet megte-
remteni. Közhelynek tûnhet, de igaz, hogy el
nem nyert munkából nem lehet eredményt
produkálni. Ezzel a három szóval meg is
magyarázzuk a vállalkozás alapvetôen megha-
tározó fontosságát: munkát kell nyerni!
Mindezt úgy, hogy az építôipari piac szerep-
lôivel tisztességesen harcolva megteremtsük a

Vállalkozáson keresztül vezet az út
a jövôbe

Motto: Go all down the road!

Preliminaries: In the October issue Ferenc Károly
CEO outlined the “alignment of the COLAS-road”
and the organizational structure adjusted to the
ideas.

– Does the contracting activity follow the
steps of the refreshed organization? – I asked
Péter Mikuska, business manager of the nation-
wide company:  

– In the new organizational structure the con-
trolling activity should evolve into a uniform,
transparent and controllable organization; in
addition to the principal activity of road con-
struction, we’ll have to operate other decisive
construction lines such as railway construction
and building construction according to similar
principles.

– The reduced number of profit centers result-
ed in extended field of activity, so the business
units of the new regional directorates had to be
strengthened.  

– We made the contracting activity uniform
through integration into the profit centers.   

– Agency East-Hungary: Eger – László Hajagos,
Debrecen – Ilona Fehér, Kecskemét – László Iski
manage the contracting activity

– Agency West-Hungary: Budapest – Zsolt Czu -
dor, Tata – Károly Schmeltz, Zalaegerszeg – László
Széll, Pécs - Péter Bella act as business managers

– Railway Construction Directorate: Mrs.
András Csehi has nationwide authorization to
supervise the contracting activity from Gyôr

– Building Construction – Chief Engineer’s
Department: the contracting activity is managed
by Lajos Szappanos who also has nationwide
authorization

– HQ: Tibor Gömöri and József Agócs are in
charge of the tasks that relate to and facilitate the
contracting activity, while Mrs. Szabó Anita Barta
handles the tender-related matters of different
fields; the HQ coordinates realization of the so-
called national tenders that concern all agencies.   

In the contractor’s market – as in dancing –
the one who follows the movements has to adapt
to the one who leads, otherwise there’ll be no
harmony. It might be a cliché, but it is true that
works we don’t contract for will not yield profit.
We must win tenders:  these words explain the
decisive importance of the contracting activity.
We must win tenders, and do it so as to facilitate
effective execution by fairly engaging in a life-
and-death struggle with other participants of the
construction market, as successful realization

calls for careful, precise and efficient work of the
unit in charge.

The fact that instead of simplifying the calls
for tender increasing administration burdens the
staff engaged in contracting, doesn’t make our
situation easier, either. We all know from experi-
ence that a high multiple of tenders have to be
prepared for winning a single unit work.

– In your opinion, what are the characteristic
features of effective contracting activity of a suc-
cessful corporation?

Contracting is basically teamwork, where each
member has his own duties and responsibility.
This activity calls for the joint efforts of those
engaged in daily preparatory work, the manager
of the business contracting line, the head of the
profit center involved in decision-making, the
regional director and up to the CEO.

Only individually skilled, flexible, youthfully
lively colleagues of great stamina, steeled in 
battle, with a balanced supportive family 
environment can make a venture successful.

All the above features are characteristic of the
contracting field of the newly established COLAS
Építô Inc., and although it won’t be a light task to
struggle through the next year, we are ready to
meet the challenge.

Contracting – road to the future

Mikuska Péter



A francia COLAS SA Európai Igazgatóságának
vezérigazgatója, Alain Benquet úr 2008. no -
vember 14. és 17. között Magyarországon tar-
tózkodott. Látogatása keretében november
14-én az Autópálya Igazgatóság M6-os mun-
kálatainak helyszíneit látogatta meg Szekszárd
környékén. 

A többórás bejárás során lehetôség nyílt a
COLAS Hungária Kft. nagyszabású munkála-

tainak megtekintésére. A helyszíni látogatást
az építésvezetôkkel való találkozás követte. 

November 17-én, hétfôn reggel Benquet
úr az ALTERRA Építôipari Kft. kivitelezésében
épülô csepeli szennyvíztisztító telep munkála-
tainak helyszíneit, irodáit látogatta meg, illet-
ve találkozott a munkálatokat irányító kollé-
gákkal.

Nagy Zsuzsanna
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feltételeit az eredményes kivitelezésnek, amely
a megvalósítást végzô egységtôl gondos, pre-
cíz és hatékony munkát igényel.

Nem könnyíti a helyzetet, hogy a pályázati
kiírások egyszerûsödése helyett egyre több
adminisztratív teher zúdul a vállalkozásban
dolgozókra. Eddigi tapasztalataink alapján
mindenki tudja, hogy egységnyi munka elnye-
réséhez annak sokszorosát kell pályázatként
elkészíteni.

■ Szerinted mi jellemzô egy jó cég eredmé-
nyes vállalkozási tevékenységére?

A vállalkozás alapvetôen csapatmunka, 
minden szereplôjére egyénileg meghatáro-
zott feladattal és felelôsséggel. Ezen tevé-
kenység kiterjed a napi munkát végzô elôké-
szítôre, a vállalkozásvezetôre, a döntésben
résztvevô profitcentrum-vezetôre, a régióigaz-
gatóra, egészen a vezérigazgatóig bezá-
rólag.

Sikeres vállalkozás csak egyénileg jól felké-
szült, rugalmas, fiatalos lendületû, nagy teher-
bírású, csatában edzett munkatársakkal lehet-
séges, akik mögött kiegészítésként ott áll a
kiegyensúlyozott családi háttér is. Ezen tulaj-
donságok mind fellelhetôek az újonnan ala-
kult COLAS Építô Zrt. vállalkozási területein, s
bár nem könnyû küzdelmet ígér az elkövetke-
zô év, felkészültünk a ránk váró kihívásokra.

Gömöri Tibor

Benquet úr látogatása Visit of Mr. Benquet 

Mr. Alain Benquet, general director of the
European Directorate of the COLAS SA of France
stayed in Hungary between 14th and 17th
November 2008. 

During his stay, on 14th November Mr.
Benquet visited the M6 sites of the Motorway
Directorate near Szekszárd. The survey took sev-
eral hours and provided an opportunity to have
a look at the large-scale operations of COLAS
Hungária Ltd. A meeting with the construction
site managers followed the site survey.   

In the morning of 17th November Mr.
Benquet visited the sites and offices of the
sewage treatment plant under construction in
Csepel by the ALTERRA Ltd., and had a meeting
with the colleagues, who control the operations. 
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Október 27-én és 28-án a COLAS pennsyl va -
niai (USA) vállalatának – HRI Inc.  – képvise-
lôi szakmai látogatást tettek az ALTERRA bu -
dapesti munkahelyein. 

Amerikai barátaink megtekintették az
épülô Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telepet, a ferencvárosi átemelôt, a Duna alatti
átvezetést, a tisztított szennyvíz Duna-sodor-
vonali bevezetését, valamint a 4-es met ró fel-
színi rendezési munkáit. 

Behatóan tanulmányozták a mic ro tu nnel -
ling technológiánkat. A jó hangulatú szakmai

ta lál kozó kitûnô alkalmat adott a COLAS és
ezen belül az ALTERRA magyarországi tevé-
kenységének rövid, áttekintô bemutatására,
illetve mi is sok információval gazdagodtunk
a beszélgetések során. Jó érzés tudni, hogy a
világ más tájain is vannak barátaink, akik
érdeklôdnek a munkánkról, az életünkrôl, és
tudjuk, hogy számíthatunk egymásra, mert
közösek a céljaink, a nehézségeink és a sikere-
ink, hiszen mindannyian a COLAS Csoport
tagjai vagyunk!

Sidó Szabolcs

Amerikai vendégek az ALTERRÁ-nál
American guests at ALTERRA

The representatives of the COLAS company in
Pennsylvania (USA) – HRI Inc. – visited the
Budapest sites of ALTERRA on 27th and 28th
October. Our American friends viewed the
Budapest Central Sewage Treatment Plant
under construction, the Pumping Station of
Ferencváros, the pipe section jacked under the
Danube, the discharge of the treated waste-
water into the channel line of the Danube, and
the surface rehabilitation of Metro line 4. They
had a chance to thoroughly examine our micro-
tunnelling technology. The technical meeting
has a pleasant atmosphere and provided an
excellent opportunity to briefly outline the
activity of COLAS and within it the operations
of ALTERRA in Hungary. We also obtained a lot
of important information during the discus-
sions. It is good to know that we have friends
even in other parts of the world, who are inter-
ested in our work and life, and we know that we
can rely on each other because we have com-
mon goals, problems and success, as we are all
members of the COLAS Group.

Andy Renfrew, Tom Fouse, Glenn Shawl,
Tim Waldman, Édes Csaba, Görbedi László,

Pappert Attila, Geönczeöl Gergely

Balról jobbra: Édes Csaba, Filip Gábor,
Görbedi László, Pappert Attila, Tim Waldman,

Tom Fouse, Andy Renfrew, Glenn Shawl,
Geönczeöl Gergely.
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A COLAS SA Környezetvédelmi Igazgatósága
ok tó ber 28–29-én környezetvédelmi találko-
zót rendezett Párizsban. A minden eddiginél
nagyobb számú résztvevô 18 országból érke-
zett. Hazánkat Cseh Zoltán, a COLAS-Északkô
Kft. igazgatója mellett jómagam képvisel-
tem.

A szakmai program gyönyörû helyen, a
Bo tanikus Kert Természettörténeti Mú zeu má -
nak nagy amfiteátrumában zajlott. Ez az épü-
let maga is történelmi múltra tekint vissza, hi -
szen az elsô amfiteátrumot e helyen még XIV.
Lajos kincstárnoka építtette a XVII. században.
Késôbb egyre szûkösebbé kezdett válni az elô-
adásokat látogató diákok számára, így egy új
épület létesítése mellett döntöttek, mely
1788-ra, a forradalom „elôestéjére” készült el.
Több híres tudós is tartott elôadást az idôk
folyamán e helyen, mint például a kémikus
Gay-Lussac, vagy a Nobel-díjas fizikus, Be c -
que rel. 

A jelenlegi elôadás-sorozat korunk legfon-
tosabb környezetvédelmi problémáit, illetve
azok kezelési módját, az elôrelépés lehetôsé-
geit vette górcsô alá. A különbözô környezeti
elemeket (talaj, víz, levegô) érô terhelések azo-
nosításán, a rendelkezésre álló legmodernebb
technológiák segítségével történô csökkenté-
sén kívül óriási szerepe van a társadalom érin-
tett részével (lakosság, szomszédok, helyi ha -
tó ságok) folytatandó párbeszédnek is. Ez a
gon dolat vezérmotívumként vonult végig az
egész programon. 

Komoly hangsúlyt kapott ez a tényezô a
Ma gyarországot képviselô Cseh Zoltán pre-
zentációja esetében is, aki a tállyai kôbánya
pél dáján keresztül azt mutatta be, hogy a ha -
tó ságokkal folytatott intelligens dialógus
mennyire hatékony eszköz a természetvéde-
lem és az ipari tevékenységek végzése közötti
kényes egyensúly megteremtésénél. A szóban
forgó bánya ugyanis szigorúan védett
NATURA 2000 területen mûködik, miközben
a COLAS-Északkô Kft. arról döntött, hogy tá -
mo gatja a térségben elindult Nemzeti Park-
projektet. 

Jó néhány elôadás foglalkozott a káros, il -
letve kellemetlen légszennyezô anyagok csök-
kentésének lehetôségeivel, valamint az úgyne-
vezett Ecologiciel program keretében elérhetô
energiamegtakarítás kérdésével is. A munka-
védelem területét is érintô ipari kockázatok,
baleseti helyzetek elemzése is szerepelt a pre-
zentációk témájaként. 

A program meglepetés-díszvendége Yves
Paccalet, a legendás Cousteau kapitány egyko-
ri közvetlen kutatótársa volt, aki rendkívül
sokoldalú természettudósként a bio di ver zi tás -
ról, Földünk jelenérôl és várható jövôjérôl tar-
tott nagyívû elôadást, mintegy megkoronázva
az addig elhangzottakat.

Azt hiszem, valamennyi résztvevô nevében
kijelenthetem, hogy szakmailag igen értékes,
jól szervezett, kellemes hangulatú rendezvé-
nyen lehettünk jelen. 

Hanyecz Péter

Környezetvédelmi találkozó a COLAS-nál
Environment Meeting at COLAS

The Environment Directorate of COLAS
arranged a meeting in Paris on 28th-29th
October. Participants came from 18 countries
in the greatest number yet.  

In addition to identification of the loads to
different environment elements (soil, water,
air) and mitigation of such loads through the
use of available state-of-the-art technologies,
the dialogue with all concerned parties of the
society (residents, neighbours, local authorities)
also plays a significant role. This thought was
the thread running through the entire program,
including the presentation of Zoltán Cseh, who
referred to the example of the quarry in Tállya
to explain that an intelligent dialogue with the
authorities can be effectively used to achieve the
delicate balance between environment protec-
tion and industrial activity. Reduction of dam-
aging or unpleasant air pollutants was the
theme of a number of lectures, together with
the issue of energy saving within the Ecologiciel
program. Some presentations dealt with the
industrial risks with regard to safe working
techniques, including an analysis of accidents. 

It came as a surprise that Yves Paccalet, a for-
mer close co-researcher of the legendary
Captain Cousteau was the special guest of the
program, who as a highly versatile natural sci-
entist presented a comprehensive paper that
covered the theme of biodiversity, the present
and future of the Earth, and practically topped
off the papers read before him.

I think I can state on behalf of all partici-
pants that we were parts of an event that was
well organized highly valuable in professional
terms and all this in a pleasant atmosphere. 

Yves Paccalet természettudós és Henry Molleron, a COLAS SA környezetvédelmi igazgatója



Felmerül a kérdés: „Miért is olyan fontos és
közérdekû ez a téma napjainkban?”

Gyakran halljuk a médiában, hogy a fel-
gyorsult világban azok a cégek tudnak meg-
maradni, amelyek versenyképesek. A verseny-
képességhez azonban a gazdaság bármely
területén is, különösképpen azonban a közbe-
szerzésekkel érintett olyan területeken, mint a
nagy közszolgáltatói vagy közmûvesítést ellátó
építôipari munkálatok, létfontosságú a vonat-
kozó nemzetközi és hazai versenyjogi szabá-
lyok betartása, illetve betartatása. Hosszabb tá  -
von ugyanis csak azok a cégek tudnak meg-
maradni a nemzetközi piaci versenyben, me -
lyek a versenytársakkal történô rivalizálás elle-
nére megfelelnek a tisztességes piaci szabá-
lyok nak. A versenyben hatalmas pénzek fo -
rog nak kockán, ami miatt nehéz a „fair play”
szabályok keretei között maradni.

A téma fontosságára tekintettel a COLAS
cég franciaországi jogi és pénzügyi igazgatója,
Alain Clotte úr elôadásában, illetve az Andréko
Linklaters Ügyvédi Iroda ügyvédjének, dr.
Máttyus Ádámnak a közremûködésével, tájé-
koztató-konferencia elôadásra került sor
2008. október 1-jén és 27-én a COLAS Hun gá -
ria Technológiai Igazgatóságán. A továbbkép-
zés címe a „versenyjogi megfelelôség” volt. A
konferencia hallgatóságát a témával érintett
magyar COLAS Csoport döntéshozói alkották. 

Mit is rejt magában a „versenyjogi megfe-
lelôség” címû elôadás furcsának ható címe?
Hazánkban a kilencvenes évek elejétôl a terv-
gazdálkodást az úgynevezett liberális piacgaz-
daság váltotta fel. A szinte ultraliberális ma -

gyar piac kialakulatlan szabályainak féken  tar -
tása és rendezése céljából valósult meg a ki -
lenc venes évek közepétôl, többek között, a
versenyjogi szabályok létrehozása és az azzal
kapcsolatos szervezeti rendszer, mint a Gaz da -
sági Ver senyhivatal felállítása és létrehozása is.

Nemzetközi szinten olyan, már korábban
kialakult általános szabályok és mechanizmus
mûködik, melyektôl hazánk sem maradhat el,
és azokat szem elôtt kell tartania a hazai jog-
szabályok létrehozásakor. Ezen túlmenôen
pedig azáltal, hogy Magyarország olyan szer-
vezeteknek is tagja, mint például a Ke res ke del -
mi Világszervezet (WTO), a Gazdasági Együtt -
mû ködési és Fejlesztési Szervezet (OECD)
vagy az Európai Unió (EU), ezért olyan kötele-
zettségeknek is meg kell hogy feleljen, melye-
ket ezek a szervezetek magukra nézve kidol-
goztak és kötelezô hatállyal elfogadtak. Ez vo -

nat kozik ezen szervezetek versenyjoggal kap-
csolatos szabályaira is.

Fô szabályok a fentiek alapján és azokkal
össz hangban a téma vonatkozásában: 

– A tisztességtelen verseny tilalma (tisztes-
ségtelen gazdasági tevékenység folytatása
különösen versenytársak, üzletfelek, valamint
fogyasztók érdekeit sértô módon).

– Az üzleti döntések tisztességtelen befolyáso-
lásának tilalma (üzletfelek megtévesztése).

– A gazdasági versenyt korlátozó megállapo-
dás tilalma (többek között vállalkozások, azok
egyesülései, szervezetei közötti megállapodás
és összehangolt magatartás, mely a gazdasági
versenyt megakadályozza, korlátozza, torzítja).
Nem minôsül ennek, ha egymástól nem függet-
len vállalkozások között jön létre a megállapodás.

– A gazdasági erôfölénnyel való visszaélés
tilalma (ár, termelés, szolgáltatás stb.).
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Versenyjogi megfelelôségi konferencia-
továbbképzés
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– A vállalkozások összefonódásának ellenôr-
zése.

Új lehetôség hazánkban „a tisztességtelen
piaci magatartás és a versenykorlátozás tilal-
máról” szóló 1996. évi LVII. törvény (Ver seny -
tör vény) mostani módosításával, az úgyneve-
zett „engedékenységi politika” (leniency poli-
cy) gyakorlati megvalósulása. Ennek révén
azok a cégek, melyekre a kartellmagatartás
megállapítást nyert, de önmaguk bejelentik
jog sértô magatartásukat – a részvételükkel
meg valósult versenyjogba ütközô versenytársi
megállapodást vagy összehangolt magatar-
tást –, a Gazdasági Versenyhivatal felé, mente-
sülhetnek a bírság megfizetésének kötelezett-
sége alól, vagy velük szemben csökkenthetô a
bírság összege. Ilyenre Magyarországon eddig
még csak három esetben volt példa. Va ló szí -
nû, hogy ennek igénybevétele azonban tovább
bôvül a jövôben. 

Ez a jogintézmény azonban annak ellené-
re, hogy közvetett módon a cégek önkritikus,
jogkövetô magatartását segíti elô, nem menti
fel a cégeket az egyéb (például közbeszerzési
eljárásokból való kizárás, polgári jogi vagy
büntetôjogi) felelôsség alól. Emiatt pedig e
lehetôség alkalmazásának szélesebb körû
elterjedése valószínûleg a cégek körében még
várat magára. 

Érdekesség, hogy egyes országokban, mint az
USA, Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Af ri ka vagy az
Egyesült Királyság, az ilyen in for mációfelfedést,
bejelentést adó munkavállaló számára az adott
ország joga védettséget biztosít. 

A Versenytörvény módosításával bôvültek
a bírósági hatáskörbe tartozó úgynevezett

tisztességtelen piaci magatartások között az
üzleti titok megsértésével vagy a jellegbitorlás-
sal kapcsolatban elszenvedett kár megtérítése
iránt indított polgári perben az érdekelt fél
választási lehetôségei.

Lényeges új „szankcióval” bôvült a Ver -
seny törvény, mely személyes felelôsségre  vo -
nást tesz lehetôvé a kôkemény (hardcore) kar-
tellekben részt vevô vállalkozások vezetô
tisztségviselôivel szemben. Amennyiben joge-
rôs döntésében a Gazdasági Versenyhivatal
vagy bíróság megállapítja a kôkemény kartell
megvalósulását és a vállalkozást bírsággal is
sújtja, úgy két évig nem lehet gazdasági társa-
ság ve ze tô tisztségviselôje az a személy, aki a
jogsértéssel érintett idôszakban a vállalkozás

vezetô tisztségviselôje volt. Fentiekben jelzet-
tek alapján is látszik, hogy mennyire fontos,
hogy a cégcsoporton belüli nagy döntések
elôtt mindenképpen jogi szakemberekkel is
konzultáljanak a döntéshozók. Ezt hangsú-
lyozta Clotte úr is tájékoztató elô adásában. A
téma egyébként annyira aktuális, hogy a
COLAS SA jogi és pénzügyi igazgatója a cég
többi külföldi leányvállalata számára is hason-
ló tájékoztató képzést tart. A versenyjogi sza-
bályoknak való megfelelô magas szintû üzleti
magatartási kultúra kialakítása jobb COLAS-
imázst eredményez, és erôsíti cé günk verseny-
tárgyalási helyzetét is a nehéz és botrányoktól
sem mentes építôipari piacon.

Nagy Zsuzsanna

A Budapesti Mûszaki Egyetem Építômérnöki
Karát 2007-ben a COLAS Hungária támogatta a
legnagyobb mértékben a szakképzési hozzájá-
rulási keretbôl. Ebbôl az alkalomból dr. Lo vas
Antal, az Építômérnöki Kar dékánja meghív ta a
COLAS Hungária képviselôit a diplomaátadó
ünnepséget követô támogatói fogadásra,
amelyre 2008. november 7-én került sor. Sze -
mé lyesen köszönte meg a partnerek tá mo ga -
tását, és a COLAS Hungáriának oklevelet, vala-
mint Vásárhelyi Pál Emlékérmet adott át. A
COLAS számára kiemelten fontos a jövô építô-
mér  nökeinek magas színvonalú képzése,
amely nek keretében lehetôség nyílik az elvárá-
sok nak megfelelôen képzett mérnökök szakmai
gyakorlaton való fogadására, dip lo ma kon  -
zultációkra, ösztöndíjprogramokra. Az Építô-
mérnöki Karral való hosszú távú együtt -
mûködés kereteinek kidolgozása folyik.

Kövesdy Tamás

Támogató díj
a COLAS-nak

Conservation of competitiveness is vital for the
companies; compliance and procuring compli-
ance with the relevant domestic and internation-
al anti-trust/competition legislation is impera-
tive particularly in areas subject to public pro-
curement such as construction projects in the
field of public services and utilities. Due to the
importance of this topic a conference and train-
ing took place at the Technology Directorate of
COLAS Hungary on October 1st and 27th 
2008.

From the early nineties the planned economy
of Hungary was gradually replaced by the liberal-
ized market economy. From the mid-nineties the
rules and legislation related, among others, to
business competition were created and imple-
mented to put under control the rather under-
developed and loosely regulated over-liberalized
market in Hungary, and the related network of
supervisory authorities including the Hungarian
Competition Authority was created and imple-
mented. Moreover, Hungary had to comply with

international rules and mechanisms that had
been in place globally.

The key principles under the Act on Business
Competition are the inhibition of unfair compe-
tition, unfair inducement of business decisions,
settlements limiting business competition, mis-
use of business dominance and interlocking of
businesses.

A new legal opportunity in Hungary is the
practical implementation of the leniency policy,
under which companies found guilty in illegal
cartel actions and reporting voluntarily to the
Hungarian Competition Authority on such act of
entering into partnerships or such coordinated
acts in violation of the law may be granted
exemption from paying the penalty, or the sum
of such penalty may be reduced.

Consultation of the decision-makers with
legal experts prior to all major decisions subject
to regulations and rules under the Act on
Business Competition is vital within the Group,
as it is apparent from the aforesaid.

Conference and training on Compliance under
the Act on Business Competition

Dr. Lovas Antal és Kövesdy Tamás
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A tavalyi vezetôi program után igazgatóink
egyetértettek abban, hogy minden évben leg-
alább egyszer szükség van egy olyan alkalom-
ra, amikor a Cégcsoport felsô vezetôi egy fó -
rum erejéig összeülnek. Ez évben a hangsúlyt
arra fektettük, hogy a találkozó párbeszédala-
pú legyen és témáiban a személyes vezetôi ér -
té kekrôl, a tapasztalatok megosztásáról, az
együtt mûködés normáiról és nem utolsósor-
ban a Csoportot érintô legégetôbb kérdések-
rôl szóljon. A változatos és fordulatos mû hely -
munka érdekében a program felépítésére és
levezetésére két vezetôi képzésben járatos tré-
nert kértünk fel.

Ennek jegyében találkozott csaknem hat-
van vezetônk október 13–14-én a La jos mi zsé -
hez közeli Gerébi Kúria panzióban. Az egyéni
„ener giaszint” felmérése után a program a
sze mélyes értékekrôl szóló páros beszélgeté-
sekkel kezdôdött. Kis csoportokban „vállalati
értékkártyák”-ból választottuk ki az ideális cég
kívánatos értékeit és egyeztettük össze, hogy
ehhez képest ma milyen értékeken alapul a
Csoport mûködése. A párok „vetésforgó sze rû -
en” változtak, így mindenki több lehetôséget
is kapott egy-egy „én olyan vezetô vagyok”
kez detû személyes kismonológra és visszajel-
zésre. A cégcsoportbeli együttmûködés nor-
máit szintén kártyákkal vettük górcsô alá,

Vezetôi fórum a COLAS Csoportnál

Sponsor Prize for COLAS

he major supporter of the Faculty of Civil Engineering at the Budapest
University of Technology and Economics in 2007 was COLAS Hungária
from their vocational training budget. On this occasion the Dean of the
Faculty of Civil Engineering, Dr Antal Lovas invited the representative of
COLAS Hungária for the reception following the graduation ceremony on
7th November 2008, where he personally thanked the partners for their
support and handed over a certificate and a Vásárhelyi Pál
Commemorative Medal to COLAS Hungária. For COLAS the high stan-
dard of training of future civil engineers is especially important, within
the scope of which there is an opportunity for receiving highly trained
engineers for practical experience, for degree consultations and grant
programmes. The development of the framework for long term coopera-
tion with the Faculty of Civil Engineering has also commenced.
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amelyeket a „Kívánatos/Nem kívánatos” és
„Alkalmazzuk/Nem alkalmazzuk” szempon tok
mentén rendeztünk el. A pontozással rang -
sorolt normák között a „Kívánatos és al kal -
mazzuk” mezôben a legtöbb pontot a „Meg -
oldás-központúnak kell lenni” norma kapta.

Elsô nap délután került sor a „Sikerbank”
programblokkra. Minden résztvevô papírra
vetett egy vezetôi munkájából kiemelt szemé-
lyes sikertörténetet, amelyet ezután kis cso-
portokban sikerkritériumok mentén értékel-
tünk. Kiváló alkalom volt ez egymás munkájá-
nak és sikereinek megismerésére, értékelô
szem léletmódunk egyeztetésére, alakítására.
Te kintettel a Csoportunkban folyamatosan
zajló nagy változásokra, egy film kapcsán rö -
vid alkalmunk volt a változási folyamatok ke -
ze lésérôl, a változással együttjáró kihívásokról
való gondolkodásra. Ennek jegyében este a
társaságnak saját magának kellett – többnyire
egzotikus ételek menüsorából álló – vacsorát
fôznie. A csapat kemény magja összeszedte
lelkesedését és jó hangulatban fôzôcskézve kb.
két óra alatt a „különutasok” által is nagyra
értékelt vacsorát tett le az asztalra.

Másnap a „forró kérdések” blokkot szen-
teltük a legégetôbb problémák feltárásának.
Igazgatóink elkülönültek, amíg a többiek kis
csoportokra oszolva megfogalmazták a kérdé-
seket. Ezeket Csoportunk ügyvezetô igazgató-
ja, Kolozsvári Gyula válaszolta meg. Noha a
kérdések elemzô feldolgozását nem terveztük,
a havonkénti leányvállalati vezetôi megbeszé-
lések továbbra is a „megoldás-központúság”
jegyében fognak telni. A résztvevôk értékelésé-
bôl kiderült, hogy a túlnyomó többség hasz-
nosnak tartotta a programot és a jövôben is
szívesen megismételné.

Kövesdy Tamás

Management forum

After last year’s management forum directors
agreed that such an event is important in each
year, which let top management to come
together. This year’s forum was organised on
the 13-14th of October with almost 60 top
managers of all subsidiaries. While major reor-
ganisation project is going on in the group this
forum was a key event at the early phase of this
change process to strengthen top management
team cohesion. The two days program was
designed to be an interactive workshop. The
first day interactive sessions were dedicated to
prepare the team for second day’s “group’s hot
issues” session. First day’s sessions focused on
discussing and sharing leadership values,
desired and actual norms of management coop-
eration across the group, success examples of
participants’ management work and basic
aspects of change management. On the second
day small groups of participants identified the
most recent and sensitive issues of the group
and managing director responded. Based on
participants evaluation the forum was impor-
tant and valuable. After organisation changes
are implemented, the next forum is scheduled
to 2009 1st quarter in the final phase of the
group’s change process.
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Az október 14-én tartott összejövetelen kollé-
gái és barátai nyugdíjba vonulása alkalmából
köszöntötték Bagdi Gézát, a DEBMUT és a
COLAS-Debrecen Zrt. vezérigazgatóját. A cég-
csoportnál huszonöt, intenzív munkával eltöl-

tött éven keresztül vezetett az út a megérde-
melt pihenéshez. 

Hasznos idôtöltést és sok energiát kívá-
nunk!

Pozdora Zsuzsanna

Bagdi Géza nyugdíjba vonult
Géza Bagdi retired

At a meeting held on 14th October, his col-
leagues and friends congratulated Géza
Bagdi, EO of the DEBMUT and the COLAS-
Debrecen Inc., on having retired. Géza Bagdi
actively contributed to the work of the
group of companies through 25 years to
arrive to the well-earned rest. We wish Mr.
Bagdi a useful way of passing the time and
much energy!

Az ajándékátadás pillanatai: Bagdi Géza és Alain Benquet

Kósa Lajos, Debrecen polgármestere pohárköszöntôt mond
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Többéves elôkészítô munka után 2008. feb-
ruár 19-én sor került egy európai szintû kol-
lektív megállapodás létrehozására, mely a
Bouygues Csoport Európai Üzemi Tanácsának
megalakításától rendelkezett.

Ez a kollektív megállapodás rendezi többek
között az alkalmazási területet, a hatáskört, az
összetételt, a mûködést, az eszközök bizto sí -
tását, a választott tagok képzését és védelmét,
továbbá rendelkezik arról is, hogy a Tanács
üléseit rendszeresen évente egy alkalommal
kell megtartani. Így került sor a 2008. novem-
ber 3-án a Párizsban megrendezett elsô ple -
náris ülésre.

A résztvevôk foglalkoztak többek között a
jelenlegi nemzetközi pénzügyi válsággal és
ennek lecsengése után a különbözô iparágak-
ban megjelenô recesszióval. A Bouygues Cso -
port delegációját Martin Bouygues úr vezette,
és tagjai voltak: Olivier Bouygues úr, akihez a
szociális építkezés és a környezetvédelem felü-
gyelete tartozik; Pascal Grauge úr, a cég tulaj-
donosa, aki az építéssel foglalkozik; valamint
Filip Turnie úr, aki a COLAS Humánpolitikát
képviselte.

Az ülésen megválasztották a Tanács titkárát
és a titkárhelyetteseit a következôk szerint:
Cristian Roy a titkári funkciót tölti be, a he -
lyettesi pozíciókat a megállapodásban foglal-
taknak megfelelôen 2 fô francia – Allen
Bernard és Saulez Bernard urak – és 2 fô euró-
pai – Pavel Hübek (Csehország) és Nádai Jenô
(Magyarország) – látják el. A tárgyalás napi-
rendi pontjai a következôk voltak:

– a Bouygues Csoport felépítése,
– gazdasági és pénzügyi helyzete,

– gazdasági perspektívái és stratégiája,
– a foglalkoztatás, a szociálpolitika és a

munkahelyi biztonság,
– egyes szakterületek hozzájárulása a nagy

európai projektekhez.
Az ülést további megbeszélések fogják

követni, melyek eredményérôl majd beszámo-
lok.

Nádai Jenô

European Works Council

After several years of preparatory work, the
European-level Collective Agreement was signed
on 19th February 2008 and provided that the
European Works Council for the Bouygues
Group be established. This collective agreements
governs, among others, the field of application,
sphere of authority, composition, operation,
provision of means, training and protection of
elected members, and also stipulates that the
council meeting be held annually, on a regular
basis.

Accordingly, the first plenary meeting was
held on 3rd November in Paris. Participants dis-
cussed, among others, the current international
financial crisis, and the recession that follows
the crisis in different industrial sectors. Mr.
Martin Bouygues led the delegation of the
Bouygues Group that included Mr. Olivier
Bouygues, in charge of social constructions and
supervision of environment issues, Mr. Pascal
Grauge, owner of the company, in charge of the
building activity, and Mr. Filip Turnie on behalf
of the COLAS HR Policy.

Participants of the meeting elected the sec-
retary of the Council and his deputies, as fol-
lows: Mr. Cristian Roy acts as secretary, and 2
French – Allen Bernard and Saulez Bernard – and
2 European – Pavel Hübek (Czech Republic) and
Jenô Nádai (Hungary) – deputies support his
work. 

The following issues were on the agenda of
the meeting: 

– Organizational structure of the Bouygues
Group, 

– Economic and financial standing,
– Business prospects and strategy,
– Employment, social policy and workplace 

safety, 
– Contribution of certain lines to large

European projects. Further discussions will fol-
low the meeting; I’ll report the results. 

Európai Üzemi Tanács
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A HBV Salgótarján 21 nevû konzorciumban a
COLAS-Eger Zrt. végezte a 21. számú utat
tehermentesítô (2112 jelû) út burkolatépítési
munkáit. A beruházó a Nemzeti Inf ra struk tú -
ra Fejlesztô Zrt. volt.

Az út a várost a helyi adottságok miatt
nem elkerüli, hanem a korábbi 21. számú út
forgalmát kevésbé lakott területeken vezeti át.

A tehermentesítô út hossza közel 3 km, ami
2007. augusztus és 2008. szeptember között
három ütemben valósult meg. A kivitelezést
Balázs Attila építésvezetô irányította.

A 21. számú utat tehermentesítô új út ün -
ne pélyes átadására és forgalomba helyezésére
2008. október 1-jén került sor. A szalagot
Bajnai Gordon, nemzeti fejlesztési és gazdasá-

gi miniszter vágta át. A forgalomba helyezés
után jelentôsen lecsökkent Salgótarján belvá-
rosának forgalma.

Fôbb mennyiségek:
C-10 beton útalap 6410 m3

Aszfalt 5740 m3

Balázs Attila

Relief Road in Salgótarján

Within the HBV Salgótarján 21
Consortia, COLAS-Eger Inc. carried out
the repaving works for the road
(marked 2112) which provided relief
for Road No 21. The investor was
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Inc. 

The road, due to local conditions,
does not bypass the town, but diverts
the traffic of the previous Road No 21
through less populated areas. The
length of the relief section is near 3 km
and the construction was carried out
in three stages between August 2007
and September 2008. 

The celebratory handover and
opening to traffic of the new relief
road for Road No 21 took place on 1st
November 2008. The ribbon was cut by
Gordon Bajnai, Minister for National
Development and Economy. Following
the opening of the relief road, traffic
significantly decreased in the town
centre of Salgótarján. 

Tehermentesítô út Salgótarjánban
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Az Egri Fômérnökségnek 2008-ban a legna-
gyobb értékû és legmunkaigényesebb feladata
a miskolci Auchan áruház út-, járda- és par-
koló-, valamint a hozzá kapcsolódó külsô és
belsô utak építése volt.

Azt már az elején láttuk, hogy a munka
eredményessége a szervezettségen, a gyors és
pontos, valamint anyagtakarékos munkavég-
zésen múlik. A kivitelezést augusztus közepén
kezdtük meg kis létszámmal és kevés géppel,
mivel a munkaterület átadása nem az elkép-
zeléseink szerint alakult. A munka dandárja
szeptember közepén volt, amikor a csaknem
70 000 m2-es munkaterületen 80 ember, 30
munkagép és 50 tehergépkocsi dolgozott,
melyek szinte elvesztek a hatalmas területen.

Tevékenységünket egy nagyon tapasztalt
nyugdíjas kolléga, Tuza József irányította, akit
sikerült erre a munkára visszahívnunk. Ôt
még Tóth Tamás és Bozó Zoltán mûvezetôk
segítették, akik a gépláncok irányításáért vol-
tak felelôsek. Ezekbôl 4 darab volt egyszerre a
területen.

A kivitelezés közben nagy akadályt jelentett
számunkra a munkaterületünkön parkoló
több száz autó, ezeket kerülgetnünk, illetve
állandóan terelnünk kellett. Nehéz volt a sok
magasépítô és közmûépítô vállalkozóval is
együtt dolgozni, mivel sokat akadályoztak
minket a munkavégzésben, és nem igazán
érdekelte ôket, hogy a parkolók és járdák a mi
munkaterületünk, és minket is szorít a határ-
idô.

Néhány mûszaki mennyiség:

Tükörkészítés 67 000 m2

Ckt útalap 13 000 m3

Aszfalt 17 000 tonna
Térburkolat 6 000 m2

A létesítmény mûszaki átadása, illetve for-
galomba helyezése a napokban megtörténik.
Megköszönöm a projekten dolgozó irányító
és a fizikai állomány áldozatos munkáját, akik
példaértékû hozzáállással vállaltak részt a léte-
sítmény elkészítésében.

Földesi Csaba

Az Auchan áruház külsô-belsô út- és
parkolóépítési munkái Miskolcon

External and Internal Roads and
Parking Construction Works for

the  Auchan Supermarket,
Miskolc

In 2008 the most labour intensive and highest
value project of the Chief Engineer’s Office in
Eger was the construction works of the road,
pavement and parking places as well as the con-
nected external and internal roads for the
Auchan Supermarket in Miskolc.

The construction started in August with a
small number of workers and with few
machines.  We recalled József Tuza, a very expe-
rienced retired colleague to manage the project.
He was supported by Foremen Tamás Tóth and
Zoltán Bozó in directing the machine chains. 

The bulk of the work was in the middle of
September, when at the same time 80 people,
30 machines, 4 asphalting machine chains and
50 lorries were present at the near 70,000 m2

site. The many architectural engineer and public
utilities subcontractors represented a serious
obstacle in the construction, together with the
several hundred parked cars on the work site.

The technical handover of the establishment
and opening it to traffic will take place in the
next few days. I would like to thank the contin-
ued efforts of all of the employees involved in
managing and in the physical implementation
of the project, who supported the completion
of this establishment with an exemplary atti-
tude. 
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Az Építéstudományi Egyesület Tolna Megyei
Szervezete, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara
és a Magyar Hidrológiai Társaság Tolna Me -
gyei Területi Szervezete közösen felkérte az
autópálya igazgatóságát, hogy egy szakmai
elôadás keretében tájékoztasson, és helyszíni
bemutató kapcsán mutassa be az M6 autópá-
lya út- és mûtárgyépítési munkáit.

A 2008. október 20-án tartott szakmai
napra közel 100 fô jelentkezett.

Az elôadás célja az M6 autópálya iránt táp-
lált vegyes érzelmek feloldása volt.

Az elôadást a Bátaszéki Polgármesteri Hi -
vatal nagytermében tartottuk, ahol elsôként
Puskás Imre autópálya-igazgató úr adott álta-
lános tájékoztatót a M6 autópálya építésérôl.
Ezen elôadás keretein belül tájékoztatta a je -
len lévôket a COLAS Hungária Kft. autópálya-
szakaszának fôbb mennyiségeirôl, az erô for -
rás tervezésrôl, a közmûkeresztezésekrôl és a
mûtárgyépítésrôl. Ezt követôen Sebestény

Péter hídépítésért felelôs területi igazgató vet -
te át a szót, majd Deim Zsolt területi igazgató
következett, aki a „Szebényi völgyhíd, mint a
legnagyobb támaszközû, acélszerkezetû betolt
híd építése” címmel tartott elôadást. A sze bé -
nyi völgyhídról, mint az M6-os autópálya
mû szakilag legbonyolultabb hídjáról az
augusztusi számban Sebestény Péter igazgató
úr részletesen beszámolt. Deim Zsolt elôadá-
sát követôen Oláh Péter építésvezetô mutatta
be a Sió hídjának statikáját, majd Fodor Tamás
építésvezetô folytatta a palotabozsoki völgy-
híd építési organizációjával. (Ezekrôl a hidak-
ról is részletes ismertetést írtak a felelôs mû -
szaki vezetôk az augusztusi számban.)

A sort Szilágyi Zsuzsa technológus zárta a
„CEM III. (kohós alaptartalmú cement) alkal-
mazása és tapasztalatok a hídalapozásnál”
címû elôadással. Ezt a témát a következô szá-
munkban részletesen bemutatjuk kedves
olvasóinknak.

Az elôadás-sorozatot követôen a résztve-
vôk elfoglalták helyüket a buszokon és a „kis”
csapat elindult, hogy a helyszínen megtekint-
se és megtapasztalja a délelôtt folyamán hal-
lottakat. Elsôként a szebényi völgyhidat, majd
a palotabozsoki völgyhidat, és végül, de nem
utolsósorban a Sió különleges hídját lá to -
gattuk meg. 

A palotabozsoki völgyhídnál a D alagút
déli kijáratánál, az úttöltésen felállított sátor-
ban, gyönyörû napsütésben fogyaszthattuk el
az ebédet.

A helyszínek megtekintése 17 óráig tartott,
és úgy gondolom, sikerült elérnünk célunkat.

2008. november 11-én folytatódott az M6
autópálya bemutatása. A szakmai nap témája
a hidak, alagutak bemutatása volt.

Az idôjárás nagyon kegyes volt hozzánk. Az
egész napos napsütés az amúgy sem minden-
napos látványt sokkal élvezetesebbé és hangu-
latosabbá varázsolta.

Martonosi Anita

Szakmai nap az M6 autópályán

Bohli Antal, a Tolna Megyei Mérnöki Kamara
elnöke

Az asztalnál Balázs László, háttérben
balról jobbra: Fodor Tamás, Szilágyi Zsuzsa,

Sebestény Péter, Puskás Imre

The purpose of the lecture was to resolve the
mixed feelings towards the M6 motorway.

The lecture was held in the Great Hall of the
Mayor’s Office in Bátaszék, where Imre Puskás,
Motorway Director was the first to provide gen-
eral information on the construction of the M6
motorway. Within the scope of this speech he
informed those present regarding the main fig-
ures of the COLAS Hungária Ltd. motorway sec-
tion, resource planning, crossing public utilities
and the building of bridges and other structures.
This was followed by a speech by Péter Sebestény,
Regional Director responsible for bridge build-
ing. 

The next speech was by Zsolt Deim, Regional
Director, who gave a lecture with the title of “The
construction of the Szebény viaduct, as an
extended steel structured bridge with the largest
span”. Péter Sebestény, Director, already reported

in the August issue in detail on the viaduct in
Szebény, as the technically most complicated
bridge of the M6 motorway.

Following the speech by Zsolt Deim, Péter
Oláh Project Supervisor described verbally the
statics of the bridge over the Sió Channel, and
then Tamás Fodor, Project Supervisor continued
with the organisation of the construction of the
viaduct at Palotabozsok. (These bridges were also
described in detail in the August issue by the
technical supervisors responsible.)

The day was closed with a lecture by
Technologist Zsuzsa Szilágyi with “The application
of CEM III (Blastfurnace cement) and experiences
at the bridge foundation.”

Following the series of lectures the partici-
pants took their place on the buses and the
“small” team left to view and experience on site
all that was presented in the morning. 

Professional Day on the M6 Motorway

Látogatás a palotabozsoki völgyhídnál
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Egerszalók Egertôl 6 km-re, a Mátra és a Bükk
között, a Laskó-patak völgyében található,
1800 lelket számláló község, s lakossága egyre
növekszik. 

Szalók a honfoglalás óta lakott hely, a Sza -
lók nemzetség ôsi birtoka. A település va ló szí -
nûleg a tatárok áldozatául esett, az 1248-as
okiratokban nevét Terra Zolouknak írják. A
török idôkben elpusztult, és rövid idôre el -
nép telenedett. A XVIII. század elsô felében
azon ban német telepesek, késôbb magyar job-

bágyok is nagy számban érkeztek ide. Az
1753-as községi pecséten három búzakalász,
ekevas és kettôs kereszt látható.

A falu igazi nevezetessége a község déli ré -
szén, a föld mélyébôl feltörô 65–68 fokos hô-
forrás. 2007 nyarán nyílt meg itt az exkluzív
gyógy- és wellnessfürdô. Az 1900 m2 vízfelü-
lettel rendelkezô létesítményben összesen 17
kül- és beltéri medence kapott helyet. A
gyógy vizes ülômedencék, pezsgôfürdô, él -
mény medencék, gyerekmedencék, visszhang Kneipp- és illatos medencék biztosítják a kel-

lemes idôtöltést az idôsebb és fiatalabb kor-
osztály számára egyaránt.

A domboldalon lefolyó hévíz 1900 négy-
zetméteres mészkôlerakódást: sódombot épí-
tett. A képzôdmény Európában egyedülálló,
de a világon is csak két helyen van még ilyen:
Pamukkaléban, Törökország ázsiai részén,
valamint az amerikai Yellowstone Parkban.

A falu határában található kaptárkövek a
Bükkalja egyik legfôbb turistalátványosságát
képezik, leginkább különleges kialakulásuk és
máig rejtélyes használatuk miatt. A kövek
valószínûleg vulkáni utóhatások következté-
ben feltört kovasavas meleg vizek miatt erô-
sebben átkovásodott riolittufa-maradványok.

Egerszalók
Címlapsztori

Front page
story

A község madártávlatból



A kaptárkô elnevezés onnan ered, hogy a rio-
littufa tömbbe kunyhót vágtak, kô fekhellyel
és polcokkal. A fülkék használatáról a több száz
éves feljegyzések és a szájhagyomány is eltérô
elképzeléseket közvetít. A falu déli részén rio-
littufába vágott barlanglakások ta lál hatók,

melyek a XIX. század elején készültek. Nagy
részét szegények lakták, ezek egyetlen lakóhe-
lyiségbôl álltak. A borosgazdák barlangházait
azonban pinceházakat vágó népi mesterek
készítették, igyekeztek elérni, esetenként túl-
szárnyalni a föld felszínén álló házak mûszaki
és esztétikai színvonalát. Az 1980-as évek végé-
re váltak lakatlanná, helyenként kamraként,
boros pinceként még ma is használják ezeket.

A kirándulók egyik kedvelt célpontja a köz-
ségtôl északra, a Laskó-patakon felduzzasztott
víztározó. Ez az egri Bükkalja legnagyobb fel-
színi vize, 120 hektár területû, amely élô- és

madárvilágával jelentôs természetvédelmi
értéket képvisel.

A település és környéke természeti képzôd-
ményei, finom borai, vizei, kôemlékei révén
illeszkedik az Egri Kistérség Kô-Túra útvonalá-
ba. Egerszalókon már több mint 80 vendéglá-
tó várja az ideérkezôket. A táj és a környezet
igazán alkalmas arra, hogy az ember otthon
érezze magát. A felsorolt látnivalók között a
kalandvágyó turista éppúgy megtalálja a ked-
vére valót, mint a nyugalmat, a pihenést és a
természet közelségét keresô vándor.

Gömöri Tibor

A Laskó-patakon átívelô egylyukú kôhíd a XIX. századból való

Kaptárkô a Bükkalján

Egerszalók

Egerszalók is a village 6 km from Eger between
the Mátra and the Bükk Hills in the valley of the
Laskó Brook with and increasing population of
1,800 inhabitants. 

Szalók has been populated since the
Hungarian conquest and is the ancient estate of
the Szalók family. The village probably fell vic-
tim to the Tartars; documents from 1248 men-
tion its name as Terra Zolouk.

What the village is really famous for is the
thermal spring that comes to the surface in the
southern part of the village at 65-68 ˚C. The
exclusive Medicinal and Wellness spa was
opened in the summer of 2007. In the estab-
lishment with 1,900 m2 water surface a total of
17 external and internal pools were developed.
The medicinal baths, whirlpools, adventure and
children pools, together with echoing Kneipp
and aroma pools ensure a pleasant way of
spending time for both the older and younger
generation.    

The thermal water that runs down the hill
side created 1,900 square meters chalky sedi-
ment, a salt hill. The formation is unique in
Europe, and there are only two more locations
for such a deposit in the world: in Pamukkale -
in the Asian part of Turkey, as well as the
Yellowstone Park in the USA.

The village is part of the route of the Kô-Túra
walking tour of the Eger region, and many other
natural formations are to be found here and in
the surrounding area together with its fine
wines, waters and stone monuments. In
Egerszalók there are over 80 facilities catering
for the needs of visitors. The landscape and the
environment truly allow people to really feel at
home. Tourists looking for adventure will find
something suitable amongst the listed sights
just as much as travellers looking for peace,
relaxation and a closeness to nature. 
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A COLAS-Debrecen Zrt. I. Fômérnöksége meg-
nyerte a Magyar Közút Kht. által meghirdetett
„ROP burkolat felújítás 2008 – Észak-alföldi
Régió” programban a karcagi bekötôút Kun -
he gyes–Abádszalók összekötô útszakasz felújí-
tására kiírt pályázatot. A kivitelezés során a két
útszakaszon többek között 5000 m3 cementes
hidegremixet, 11 400 tonna aszfaltkiegyen-
lí tô-, kötô és kopóréteg beépítését kell elvé-
gezni. 

Az építési munkák Tardi Béla építésveze-
tônk irányítása alatt a tervezett ütemben
haladnak. A karcagi útszakaszon a meglévô
útpálya felmarásával és cement kötôanyag-
ként történô hozzáadásával elkészült a hi deg -
remix, amelyre az ellenôrzô mérések után AC-
22 aszfalt kötôréteget is ráépítettünk. Az elôírt
növényzetirtás és az útszakaszon lévô buszöb-
lök és peronok átépítése is a tervezett ütem
szerint halad.

Az összekötô úton a szerkezetcsere nélküli
pályaszakaszon a kiegyenlítô és kötôréteg beé-
pítése megtörtént. Jelenleg a szerkezetcserék
kivitelezése folyik, hogy minél hamarabb foly-
tatódhasson a fôpálya aszfaltozása.

A két beruházás másfél hónap alatti kivite-
lezése a kis létszámú saját dolgozói állomány
foglalkoztatása mellett alvállalkozók bevoná-
sával zajlik.

Keresztes Csaba
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Útfelújítások Észak-Alföldön

Road Renovations in the Northern Great Plain

The Chief Engineer’s Office I of COLAS-Debrecen Inc. won the tender for
the renovation works of the access road to Karcag and the road section
connecting Kunhegyes and Abádszalók. During the construction,
amongst other aspects, the laying of over 5,000 m3 of cold remix with
cement, 11,400 tonnes of asphalt, levelling, binding and wearing layers
shall be carried out on the two road sections. 

The one and a half months construction time of the two projects will
take place by including sub-contractors in addition to utilising the small
number of employees of the company.

A Lónya–Barabás határátkelôkhöz vezetô utak
korszerûsítési munkáinak II. ütemét közbe -
szerzési eljárás keretében a COLAS-Debrecen
Zrt. nyerte el. A munkaterületet a megrendelô
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Zrt. 2008.
augusztusban részlegesen átadta, mivel sok
he lyen ki sa já tí tási ügyek elhúzódása és ezzel
összefüggésben szolgáltatói és hatósági en ge -
délyek hiánya aka dályozta és jelenleg is korlá-
tozza a ki vi te le zési munkákat.

A 9 elembôl álló projekt fôleg a 4113,
4121, 4124. számú önkormányzati utak kis
sugarú íveinek korrekcióját, valamint cso mó -
pon tok átépítését és korszerûsítését jelenti. A
munkákkal összefüggésben jelentôs mértékû
közmûátépítésekre és -kiváltásokra is szükség
van. A legnagyobb léptékû beavatkozásra a
41–4113. számú utak keresztezôdésében lévô
négyágú csomópont körforgalmúvá átépítése
során kerül sor. 

Különleges körülményként merül fel, hogy
a vásárosnaményi Tisza-hídon 20 tonnás súly -
korlátozás van érvényben. Ezért a nagy  tö -
megû anyag és aszfaltkeverék átszállítása csak
kisebb teherbírású jármûvekkel történhet a
ke leti irányban fekvô bányákból, aminek kö -
vet keztében a szabolcsi oldalon RM-160 tí pu -
sú keverôgépet telepítettünk.

A kedvezô idôjárási feltételeknek is köszön-
hetôen a munkák jó ütemben haladnak, így
tartani tudjuk a beruházás teljesítési határide-
jét.

Szép Sándor

Lónya–Barabás II. Lónya–Barabás II

COLAS-Debrecen Inc. was awarded phase II of
the comprehensive reconstruction of the roads
leading to the Lónya–Barabás border crossings in
the form of a procurement procedure. The work
site was partially handed over by the Client, the
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô Inc. in August
2008, as the delays in compulsory purchase mat-
ters and the absence of the permits from the
appropriate service providers and authorities in
connection with these prevented and still
restricts at present the construction works.
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A COLAS-Debrecen Zrt. Budapesti Fô mér nök -
sége vállalkozási területén hagyományosan a
magánszféra beruházásaiban képviselteti ma -
gát, melyek során 2008-ban jellemzôen banki
finanszírozású kereskedelmi és bevásárlóköz-
pontok épülnek. Az év második felében Pest
megyében és Budapesten három ilyen beruhá-
zásban vagyunk belsô és külsô útépítés kapcsán
érintettek: a Bécsi úti, a tököli és a dunaharasz-
ti TESCO-projektekben. Mindhárom munka

során rendkívül rövid átfutási idôvel, forgalom
alatti munkavégzéssel kell szembenéznünk, és
tevékenyen részt kell vennünk a hatósági, üze-
meltetôi átadás-átvételi eljárásban.

A Bécsi úton a 10. számú fôút átkelési sza-
kaszának mintegy 500 fm hosszán történt sáv-
bôvítés, szônyegezés és jelzôlámpás csomó-
pont kiépítése. Elvégeztük a Kubik, a Gö lön -
csér és a Névtelen utca rekonstrukcióját, illet-
ve a kereskedelmi egység belsô úthálózatának

kialakítását földmunkákkal. A létesítményt
már átadtuk.

Az építés fôbb mennyiségei:
aszfaltburkolat 5950 tonna
térkôburkolat 550 m2

Tökölön a bevásárlóközpont belsô úthálózata
készül, illetve ennek zajlik az 5101 számú útba
körforgalmi csomóponttal történô bekötése.
A létesítmény átadása várhatóan november
30-án történik meg.

Az építés fôbb mennyiségei:
Ckt beton útalap 9860 m3

aszfaltburkolat 9210 tonna

Dunaharasztiban a TESCO áruház külsô köz -
úti kapcsolatai, vagyis az 51. számú fôút 
900 fm–es, az 5201. számú út 500 fm-es sza-
kaszán történt sávbôvítés, szônyegezés és kap-
csolódó közmûépítés.

Az építés fôbb mennyiségei:
aszfaltburkolat 9250 tonna
térkôburkolat 880 m2

Kesztner Andor

Újabb három TESCO
Another Three TESCO-s

The profile of the Chief Engineer’s Office in
Budapest of COLAS-Debrecen Inc. was tradi-
tionally represented by private investments,
during which in 2008 mainly bank financed
commercial and shopping centres were built. In
the second half of the year we are involved in
three such projects in Pest County and in
Budapest in connection with internal and exter-
nal road building: The TESCO stores on Bécsi út,
in Tököl and in Dunaharaszti. During all of the
three projects we had very short completion
times and had to work with moving traffic as
well as actively participate in the official, opera-
tor handover procedure. 
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Szennyvíztisztító telepek ünnepélyes
átadása – ALTERRA Kft.

Szombathely
2008. október 17.

Bajnai Gordon, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (miniszter); Danuta Hübnert, az Európai Bizottság tagja
(regionális politikáért felelős biztos); dr. Ipkovics György, Szombathely Megyei Jogú Város (polgármester);

Szabó Imre, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium (miniszter); Sidó Szabolcs ALTERRA Kft. (ügyvezető igazgató);
Wagner József, VASIVÍZ ZRt. (vezérigazgató)
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Ceremonial opening of the sewage treatment plants
– ALTERRA Ltd.

Sopron
2008. november 10.

Fodor Tamás, Sopron polgármestere;
Szájer József, európai parlamenti képviselő;

Murányiné Krempels Gabriella,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

főosztályvezető-helyettese az ünnepélyes átadáson
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A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep
sodorvonali bevezetése az ALTERRA Építôipari
Kft. történetének eddigi legnagyobb külsô át -
mérôjû vasbeton sajtolható csôbôl épülô ve -
ze téke lesz. Az eddigi sajtolási tapasztalataink
mind ebben a munkában összegzôdnek, ami
fontos is a méreteket tekintve.

A vezeték célja, hogy a tisztított vizet ki ve -
zes se a Duna folyam sodorvonalába. Ennek
mennyisége a budapesti egyesített rendszerû
csa tornahálózatból kifolyólag idôben tág ha -
tá rok között változik. Szárazidei idôszakban
0,96 m3/s mennyiség a minimum, azonban a
legnagyobb vízhozam elérheti a 10,46 m3/s-
ot is. A szennyvíztisztító telep belsô rendszere
folytán, valamint a Duna vízállásainak tük ré -
ben a szükséges nyomáskülönbség a vezeték
üzemeléséhez 1,27 m. 

A tervezés és méretezés során a megfelelô
keresztmetszet DN 2400 mm-re adódott, me -
lyet technológiai okokból DN 2500 mm-re kel-
lett megnövelni. A helyszíni adottságok fi gye -
lem bevételét követôen a végleges nyomvonal
kialakításakor – a megszokottól eltérô öt le tek -
nek köszönhetôen – több technológiai újítás
is kamatoztattunk. Az eredetileg vízszintes 
vo nalvezetésû, 300 m hosszú vezeték indoko-
lat lanul mély indítóaknát igényelt volna.

Ennek kiváltására az indítóakna szintjét meg -
emeltük, ezáltal a munkatér-határolás az
ALTERRA Kft. tulajdonában lévô szádle mez -
verés-technológiát kihasználva vált megva ló -
sít hatóvá. Így az induló és érkezô magasságok
között megnôtt a különbség. Ennek áthida lá -
sára módosítást kellett végezni a vezeték füg-
gôleges vonalvezetésében. Mivel az egyenletes
esés sajtolás-technológiailag nem lett volna
szerencsés a kis takarás miatt, így egy kezdeti
9 fokos eséssel indítjuk el a rakatot, majd érin-
tô irányú, 900 m sugarú függôleges ívvel csat-
lakozunk az eredeti nyomvonalhoz. Ez biztosí-
totta a sajtolás számára a folyamatos mini -
mális 2D takarásvastagságot. A gazdaságossá-
got figyelembe véve szintén ez a kedvezôbb
megoldás.

A másik komoly változás az eredetileg ter-
vezett kitorkolló akna munkatér-határolásá-
nak módosítása volt. Az eredeti elképzelés egy
mûsziget kivitelezése lett volna. Ezt módosí-
tottuk egy a környezeti adottságokat gazdasá-
gosabban kihasználó szerkezetre. E szerkezet
mûszakilag a következôképpen készül. Egy víz-
záró szádlemezzel határolt munkagödör kerül
kialakításra a Dunán. Ezt megvédendôen te re -
lôlemezek kerülnek leverésre a felvízi oldalon.
Az akna és part kapcsolatot egy bárkahíd biz-
tosítja, melyrôl az aknában további mun ka fá -
zisok valósíthatók meg. A munkatér-határolás
15x15 m-es. A dúcolat elkészítését követôen a
munkagödörben lévô vizet kiszivattyúzzuk. A
vízzáró lemezek, valamint a kiscelli agyagba
való befogás okán a munkaterület ren-
delkezésre áll az alaplemez kivitelezésére.

Filip Gábor

Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep sodorvonali bevezetése  I. rész

Budapest Central Wastewater
Treatment Plant, Entry into the Line

of Flow – Part I

The entry into the line of flow of the Budapest Central
Wastewater Treatment Plant is going to be made from
reinforced concrete pressed pipe of the largest exter-
nal diameter in the history of ALTERRA Ltd. to date.
All our concrete pressing experience will be summed
up in this project, which is very important consider-
ing the sizes involved. The purpose of the pipe is to
carry the cleaned water into the line of flow of the
Danube. The quantity of this water from the collected
wastewater system of Budapest varies widely over
time. In the dry season the minimum is 0.96 m3/s,
however the greatest rate of flow can even reach 10.46
m3/s. Due to the internal system of the wastewater
treatment plant, as well as the water levels of the
Danube, the necessary pressure difference in for the
operation of the pipe is 1.27 m. During the design and
sizing stage the appropriate cross-section was estab-
lished as DN 2400 mm, which due to technological
reasons had to be increased to DN 2500 mm. After
taking the local conditions into consideration at the
time of establishing the final route, thanks to the
unusual ideas, several technological innovations were
also utilised. The 300 m long pipe, which originally
was to be laid in a horizontal track alignment, would
have required an unreasonably deep starter shaft.
Thus we lifted the level of the starter shaft and com-
partmented the working space by utilising the sheet
metal pile technology owned by ALTERRA Ltd.. This
way the difference between the outgoing and incom-
ing heights increased.  We needed to make some
alterations in the vertical track alignment of the pipe
to overcome this. As the even fall would have not been
a good choice for the pressing technologically due to
the small overlaps, we started the pallet with an initial
9 degree fall, then with a tangential arch of a radius of
900 m joined the original track. This ensured for
pressing the continuous minimum 2D overlap thick-
ness and also with consideration to the economics, a
more favourable solution. Another serious change
was the modification of the separation of the working
space of the originally planned shaft. The original idea
would have been the construction of an artificial
island. This was modified to a structure that more
economically utilises the environmental conditions.
This structure technically is constructed as follows.
The working pit is created bordered by watertight
sheet metal sections in the flow of the Danube. In
order to protect these, diversion sheets are driven into
the earth on the upstream side. The connection
between the shaft and the bank is provided by a boat
bridge, from where further work phases can be car-
ried out. A 15x15 m square is thus isolated for the
working area. Following the construction of the
armouring, the water in the work pit is pumped out.
On account of the watertight sheets, as well as fitting
into the clay of Kiscell the work site is ready for the
construction of the base plate.
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A mellékelt két fotón láthatóak az eltelt idô szak
változásai, de nézzünk néhány lényeges
különbséget számokban is.
Beépített beton 160 000 m3

Beépített acél 20 000 m3

Fordított rétegrendû födém 55 000 m2

Elôregyártott vb. födémgerenda 780 db
Elôregyártott vb. födémpanel/kéregpanel

11 500 db
A sorozat harmadik (és majdnem befejezô)

fotóját jövô ilyenkor közöljük.
Kardos Máté

Mi történt egy év alatt a csepeli 
szennyvíztisztító telep építésén?

What happened in the site of the Csepel waste
water treatment plant during one year?

The two attached photographs illustrate the changes that occurred dur-
ing the past period, highlighting some key figures:
built-in concrete: 160,000 m3; built-in steel: 20,000 m3; ceiling-blocks
of inverse order of layers 55,000 m2; prefabricated reinforced concrete
ceiling girders 780 pcs; prefabricated reinforced concrete ceiling pan-
els/crib walls 11,500 pcs.

The third (and almost final) photo shall be published the same time
next year.

2007. szeptember

2008. szeptember
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A COLAS újság elôzô számában megjelent
cikk ben az 1. jelû csatlakozó és leválasztó mû -
tárgy kivitelezésének elôkészítését mu tattuk
be, melynek feladata lesz az érkezô szennyvi-
zek átterelése az új mûtárgysorra, a maximá-
lis 6 m3/s átemelôképességig. Ez az írás az
október-november hónapban elvégzett mun-
kákat prezentálja.

A meglévô fôgyûjtôn található trombita
mûtárgyban megépítésre került az a falazat,

mely az 1. mûtárgy építésének idejére a vize-
ket némi visszaduzzasztás után egy elkerülô
ágra tereli. A falazat átlag 1 méter széles, kis-
méretû téglából épült, árvízvédelmi techniká-
val. Az építés alatt lehetséges üzemállapotok-
ról tervet készítettünk, melynek értelmében
váratlanul magas Duna-vízállás esetén a falat
elbontva a munkagödrön keresztül kellene
engednünk a vizeket. Az érkezô mennyiséget
illetôen szerencsésebb a helyzet, a jelen pilla-
natban üzemelô alternatív útvonal igen nagy
befogadóképességû. Reméljük, szeretett fo -
lyónk december végéig nem okoz csalódást. A
leírt elkerülô ág „beindításához” megépítet-
tünk még két gerendazárat a parton és a tele-
pen belül. Megfelelô elôkészítés után a zárá-
sok az FCSM és az ALTERRA összefogásával si -
ke resen elkészültek.

Az alapfeltételek megvalósulása után a
levert 14 méteres dupla G62-es szádlemezek
között elindítottuk a földkiemelést. A –4 mé -
teres szint elérése után megépült a Mérnöki
Iroda által tervezett dúcolat. Mivel a kiemel-
ni kívánt 12 méter mély munkagödörben egy
sor támasztás megépítésére van mód, a dú co -
lat jellemzôen erôsített dupla I400-as mele-
gen hengerelt szelvénybôl áll. A geometria
tervezésénél lényeges szempont volt a földki-
emelés, a Rocla-csövek leadhatósága és a
megépítendô mûtárgy geometriája. A tá -
masz tás elkészülte után egy közbensô szintrôl
foly tattuk a mélyítést. A Larsen-lemezek ki -
tûzésének idején egy lehajtót biztosítottunk,
melynek segítségével a föld nagy részét mély-
ásó szerelékkel ki tudtuk emelni. Ez a mód-
szer elônyösen alkalmazható, amikor a szád-
lemezeknek „csak” a munkatér-határolás a
feladatuk, tehát a legmélyebb pontjuk a víz-
záró agyagot nem éri el. A földkiemelés során
elôtûnt a 450x480 méteres fôgyûjtô robusz-
tus Párisi szelvénye, melynek külsô befoglaló
mérete 6,1x6,4 méter. A fô gyûjtô kitakarása

után kitûzésre került az el bon tásra szánt 12
méteres szakasz, valamint a megépített
Rocla-csatorna geometriai helyzete. A kitûzés
után következett a bontandó szakasz elvágá-
sa. 

A 110 éves kisméretû tégla falazat, vala-
mint a vasalatlan alaptest átvágása még a fel-
készült kivitelezôknek is meglepôen komoly
fejtörést okozott. Az átvágást követôen meg-
indult a szelvény bontása, mely során egy – a
munkagödörbe telepített – törôfejes gép,
valamint a munkagödör mellett álló
markolószerelékes forgókotró dolgozott
össze. A letelepített pontkutaknak köszönhe-
tôen a kiemelés „száraz lábbal” elvégezhetô
volt, még a fôgyûjtô alatti vízér sem okozott
problémát. A szerelôbeton elkészítését követ-
te a 40 cm-es alaplemez vasszerelése és beto-
nozása. Jelenleg itt tartunk. 

Bízunk benne, hogy az alap elkészülésével
a nehezén túljutottunk, és a hosszas elôkészí-
tô munka után következhet a zavartalan épí-
tési fázis.

Farkas Zsolt

Terelés a Fradiban – II.

Parti zárás

A fôgyûjtô vágása

Az elsô harapás

Feltárás

Zárás építése
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Gépesített gépesítés

Szelvénybontás

Szerelôbeton elôtt

Diversion in the “Fradi” – II

In the article that was published in the previous issue, the prepara-
tion of the construction of the connection and separating structure
1 was described, the task of which will be the diversion of the incom-
ing sewage to the new line of structures at the maximum 6 m3/s lift-
ing capacity. This article describes the works that were carried out in
October and November. To “start” the described bypass branch we
constructed two more wooden locks on the bank and inside the
plant. After appropriate preparation the locks were successfully built
with the collaboration of FCSM and ALTERRA. Following the fulfil-
ment of the fundamental conditions soil excavation commenced
between the 14.0 m double G62 sheet metal piles that were driven
into earth. After reaching the  –4.0 m level the armouring design ed
by the Engineering Office was constructed. During the excavation
works the robust Parisian segment of a 450x480 m collecting main
became visible, the external framing size of which is 6.1x6.4 m. After
uncovering the collecting main, the 12.0 m long section that was to
be demolished was marked out, as well as the geometrical position
of the completed Rocla channel. Cutting of the section to be demol-
ished took place after the marking out. Cutting through the 110 year
old small brick walls and the basic structure that wasn’t even rein-
forced with iron surprisingly challenged even the well prepared con-
structors.
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Már évek óta gyártunk Magyarországon fran-
cia technológiákon alapuló aszfaltokat – pél-
dául kopóréteg (Ruflex), nagymodulusú asz-
faltok (Betoflex, Colbase), zajelnyelô aszfalt
(Rugosoft), színes aszfaltok. Bizonyos tapasz-
talatokra szert tettünk, de kétségek is felme-
rültek bennünk. Ezért 2008. október 13–15.
között tanulmányutat szerveztünk Fran cia or -
szágba. Célunk elsôsorban a gyakorlati aszfal-
tos tapasztalatok feltérképezése volt. Ke ve rô te -
le peket és munkaterületeket tekintettünk meg
és az ottani dolgozókkal (keverôtelep-vezetô,
tech nológus, keverôgépész, építésvezetô, mû -
ve zetô) beszélgettünk. A fenti aszfaltok tanul-
mányozásán túl a mart aszfaltok újrahaszno-
sítását is figyelemmel kísértük. A COLAS-Eger
három dolgozója vett részt az úton: Boncz
Zoltán területi igazgató, Szûcs Attiláné techno-
lógus és Kolozsvári Nándor technológiai
fômérnök. Vendéglátónk a COLAS központ
Közép- és Észak-Európáért fe lelôs technológiai
igazgatója Jean-Paul Mi chaut úr volt.

A három nap alatt Párizs környékén
három COLAS-os aszfaltkeverôtelepet és négy
COLAS-os munkaterületet tekintettünk meg.
Ezen felül meglátogattunk két laboratóriu-
mot, ahol a munkák minôsítéséhez szükséges
mindennapos ellenôrzéseket, valamint a
típusvizsgálatokat végzik.

A teljesség igénye nélkül néhány érdekes-
ség:

•A megtekintett keverôtelepek nagy
teljesítményûek voltak: átlagosan 200 000
tonnát gyártottak évente. Egy átlagos francia
keverô kb. 80 000 tonnát gyárt egy évben.

•Az Európai Unióban kötelezô üzemi
gyártás-ellenôrzési rendszert már 2008 tava-
sza óta használják.

•A felhasznált zúzalékok szemeloszlása
igen megbízható. Ezért gyakran rostamegke-
rülôvel gyártják az aszfaltokat.

•A finom frakciók (0/2, 0/4) agyagmente-
sek (kék-metilén vizsgálattal ellenôrzik!), ezért

az összes képzôdô saját port visszaadagolják és
csak minimális mennyiségû (1–2%) mészkô-
lisztet használnak.

•Csak a szemkihagyásos aszfaltokba nem
használnak újrahasznosított aszfaltot. A mart
és bontott aszfaltot újratörik és homogenizál-
ják 0/8-as frakcióra, majd kb. 20%-ban hide-

gen adagolják a legtöbb keverékbe. Az összes
gyártott aszfaltmennyiséghez képest kb. 8% az
újrahasznosított aszfalt felhasználása.

•A keverôk vezérlését egy a COLAS-nak
kifejlesztett Ermis nevû program kezeli, ami-
vel meg vannak elégedve.

•Gyakran kevernek alacsonyabb hômér-
sékletû, úgynevezett langyos (kb. 120–140 fo -
kos) aszfaltokat egy speciális bitumenadalék
(CWM) felhasználásával.

•Az aszfaltgyártásnál takarékosan bánnak
a hôfokkal (átlagos gyártási hôfok 160 oC), de
utána a szállítás és az ürítés során maximáli-
san védik az aszfaltot a kihûléstôl.

•Kopórétegként gyakran szemkihagyásos
aszfaltot építenek. Vannak az SMA-hoz (ZMA-
hoz) hasonló kopórétegek (szál nélkül, kb.
5,5% bitumennel és kb. 5% hézaggal). Például
a Ruflex is ilyen. De gyakran zajelnyelô vékony
aszfaltot (BBTM) építenek (kb. 15% hézaggal).
Régebben drénaszfaltokat is készítettek (kb.
25% hézaggal), de azzal fenntartási gondok
adódtak. Ezekbôl az aszfaltokból 2 frakciót is
kihagynak és csak 0/2-bôl és 6/10-bôl rakják
össze. SMA-t nem gyártanak!

Franciaországi aszfalt-tanulmányút
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•Kötô- és alaprétegként folyamatos szem-
megoszlású, 14 mm Dmax-ú aszfaltokat gyár-
tanak. Ezek sok esetben nagymodulusú aszfal-
tok. A kötô- és alaprétegeket is szûk frakciók-
ból állítják össze. Az alaprétege(ke)t szeretik
nagy vastagságban (10–14 cm) építeni és igen
nehéz gumihengerrel + vashengerrel tömörí-
teni. Az alaprétegek bitumentartalma 4,5%
körüli, de a nagymodulusú aszfaltok a 6%-hoz
közelítenek.

•Kopórétegbe legtöbbször modifikált
bitument, míg az alsó rétegekbe kemény bitu-
meneket használnak (10/20-at és 20/30-at
nagymodulusú aszfaltokhoz, 35/50-et normál
alapréteghez).

•Az aszfaltkeverékek összetételét naponta
többször laborvizsgálattal ellenôrzik, míg a be -
épített rétegek tömörségét izotópos mû szer rel
vizsgálják. A fenti érdekességeken kívül egyéb
kisebb trükköket, finomságokat is láttunk.

Alkalmunk volt megtekinteni a Ma gyar or -
szá gon már kipróbált valamennyi keverék
fran cia megfelelôjét is. A megtekintett aszfal-

tokról részletes összetételi és vizsgálati anya-
got kaptunk. Bízom benne, hogy a kint látot-
takból több dolgot is tudunk hasznosítani
Magyarországon. 

Elsô lépcsôben a langyos aszfaltokat szeret-
nénk még az idén kipróbálni. Fontos a
bányákkal való együttmûködés elmélyítése is!

Az utazás nagyon érdekes és hasznos volt,
kifejezetten a gyakorlati dolgokra koncentrált.
Külön köszönetet szeretnék mondani Mi -
chaut úrnak a nagyszerû kíséretért és a tökéle-
tes szervezésért.

Kolozsvári Nándor

2008. október 2-án és 3-án került megrende-
zésre a II. HAPA Fiatal Mérnökök Fóruma. A
szervezôbizottság helyszínként ismételten a
300 éves, barokk stílusú Savoyai kastélyt vá -
lasz totta. 

A kétnapos rendezvényen 13 fiatal mérnök
tartott elôadást, amelyeket szakmai zsûri érté-
kelt. Az elsô három helyezett díjazásban része-
sült. A hallgatóság szavazatai alapján legjobb
elôadás közönségdíjat kapott.

Orbán Balázs, a HAPA elnöke nyitotta meg
a fórumot, kifejezve örömét a jelenlevôk
magas létszáma miatt.

Az elôadások két ciklusban zajlottak, az
elsô, délelôtti ciklus levezetô elnöke Darnyi
Ákos, a másodiké Puchard Zoltán volt. Az elô -

adóknak 15 perc állt a rendelkezésére, mely
sokszor rövidnek bizonyult. Cégcsoportunk
elôadói jól szerepeltek. 

Gonda József bevezetett minket a francia
típusú, nagy modulusú aszfaltokhoz használt
bitumenek kiválasztási folyamatába, illetve a
bitumenekkel szemben támasztott követelmé-
nyek és vizsgálatok eredményeibe. 

Somogyvári László a Franciaországban
alkalmazott fundamentális megközelítésû asz-
faltkeverék-tervezési eljárást ismertette a
nem zeti és az EN szabvány elôírásai alapján.

A konferencia konzultációval és állófoga-
dással zárult. Az elôadók felkészültségéhez
gratulálunk, és további sok sikert kívánva
bízunk benne, hogy jövôre ismételten talál-

kozhatunk a III. HAPA Fiatal Mérnökök
Fórumán.

Poszpisek Anikó

II. HAPA Fiatal Mérnökök Fóruma

We have been taking efforts to adapt in Hungary
asphalts (Ruflex, Betoflex, Colbase, Rugosoft,
tinted and others) based on French technology.
For mapping the practical experiences our team
composed of Zoltán Boncz, Area Director, Attiláné
Szûcs, Process Engineer and Nándor Kolozsvári,
Chief  Process Engineer took part in a study trip
to France in the period between October 13th
and 15th 2008. Our host was Mr Jean-Paul
Michaut, Process Director Central and Northern
Europe of COLAS. During our study trip we visit-
ed mixing plants and project sites; we talked to
the active participants in manufacturing and
installation processes and we also had an insight
into the everyday process of product qualifica-

tion. Our unconcealed intention was to see the
similarities between French and Hungarian prac-
tice. We had a chance to see the French analogs
of all mixtures tested in Hungary, and we also
received detailed documentation on the compo-
sition and test results. The adaptation under
Hungarian circumstances of the French experi-
ence will be a rather difficult yet promising task
for us.

To sum up, the study trip was interesting and
useful indeed, and we could truly concentrate on
the practical side of the trade. We should like to
express our gratitude to Mr Michaut for the
three-day guidance and for the perfect arrange-
ment of the study trip.

Asphalt study trip to France

HAPA II – Forum for Young
Engineers

HAPA II, the Forum for Young Engineers was
held on 2nd and 3rd October 2008. The organi-
zation committee again voted for the 300-year
old baroque Savoya castle to accommodate the
event.   

13 young Hungarian engineers delivered
papers during the two-day program. A profes-
sional jury evaluated the presentations and
awarded the prize to the best three of them. The
audience had a chance to vote, and the winner
received audience prize.

Balázs Orbán, Chairman of the HAPA opened
the forum and expressed his pleasure over the
great number of presenters and audience.

Papers were delivered in two parts; Ákos
Darnyi acted as chairperson during the first part
before noon, and Zoltán Puchard in the second
part in the afternoon. Speakers had 15 minutes
for their presentation, which proved to be too
short in several cases. The speakers of our group
of companies did well. 

– József Gonda introduced us to the process
of selecting French type high modulus asphalt
mixtures, and to the requirements of bitumens
and test results.   

– László Somogyvári explained the asphalt
mixture design process applied in France
according to the fundamental approach, with
regard to the national and EN specifications.

Consultation and reception closed the con-
ference. We congratulate the speakers on their
thorough grounding and trust that we’ll meet
again at the HAPA III Forum for Young
Engineers.

Orbán Balázs a HAPA és dr. Pallós Imre a BME képviseletében átadják a szakmai díjat
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Az elôzô számban hírt adtunk arról, hogy len-
dületet vett a marási tevékenység, és ezáltal az
újrahasznosítás. Az eddigiekben azonban hely-
színi remixelés történt hozzáadott anyagokkal,
hideg vagy meleg körülmények között. A kiíró
Magyar Közút Kht. most a már felmart és
deponált aszfalt hasznosítására tett kísérletet,
melyhez Társaságunk jó partnernek bizonyult.

Tavaly, az M3 autópálya ÁAK megrendelé-
sére elvégzett felújítása során megközelítôleg
10 000 tonna mart aszfalt keletkezett, amit
alsóbbrendû utak megerôsítésére szántak. Ta -
valy a felújításra most kiszemelt útszakaszo-
kon a pályaszerkezet nem volt elég vastag, így
12–15 cm mart aszfalt ráterítésével tettük
alkalmassá a hideg remixeléshez. Ezzel olyan
bányászati nyersanyagokat váltottunk ki, mint
a homok, homokos kavics vagy a zúzalék. A
technológia egyéb feltételében nem változott. 

A fentiek szerint elkészített hidraulikus
kötôanyagú útalapra két változatú kopóréteg
került: Pest megyében egy réteg aszfalt, Heves
megyében pedig két rétegû felületi bevonat.
Természetesen a pályaszerkezet-építés mellett
helyreállítottuk a padkát és a vízelvezetést
szolgáló létesítményeket is felújítottuk.

A munkákat néhány kis forgalmú, al sóbb -
rendû úton kísérleti jelleggel kiviteleztük. Kí -
ván csian várjuk, hogyan felelnek meg az elvá-
rásoknak.

Bíró István

Újrahasznosítás egy kicsit másképp

A 611. számú fôút útburkolata ez alkalommal
körülbelül egy 8 km-es szakaszon kerül
felújításra a pályaszerkezet anyagának újra-
hasznosításával. A keletkezô hulladékok mini-
malizálása, a költségek leszorítása, az anyag -
használat hatékonyabbá tétele, a gyorsaság, a
környezetbarát kivitelezés, és persze mindezek
mellett a kiváló minôség biztosítása is célunk
volt.

Az út az évek során többször is csak felületi
zárást kapott. Az alépítményi hibákból és a
rosszul megválasztott felújítási technológiák-
ból eredôen nagy felületeken nyomvályú-
sodás, hámlás, kipergés alakult ki. Az inho-

mogén felület indokolttá tette a felújítást. A
kritikus helyeken lokális pályaszerkezet-cserét
hajtunk végre, megelôzve a gyenge alépít-

mény bôl származó problémák késôbbi ki ala -
kulását.

Szôllôsi Gyöngyi

Remix-admix technológia

This time the road is being resurfaced on an
approximately 8 km section by recycling the
material of the pavement structure. 

Our aims were to minimise waste, keep costs
down, more efficient use of material, speed, envi-
ronment friendly construction and in addition,
naturally, also ensuring excellent quality.

It was also the case for road No 611. Over the
years the road had only had its surface repaired.

Due to the faults of the substructure and the
wrongly chosen renovation technologies there is
rutting, stripping and surface scour developed in
large areas. 

The inhomogeneous surface justified the ren-
ovation. At the critical spots a local pavement
structure change will take place, preventing
problems from developing later due to the weak
substructure. 

Remix-Admix Technology on Main Road No 611

Last year, during the renovation of the M3
motorway, approximately 10,000 tonnes of grave
emulsion was produced, which the client wished
to be used for strengthening roads of a lesser 
category. 

On the road sections that were targeted for
renovation the pavement structure was not thick
enough, thus we made them suitable for the cold

remix by rolling onto them 12-15 cm of grave
emulsion. With this we replaced the extraction of
raw materials such as sand, sandy aggregates or
grit. No other conditions were changed regard-
ing the technology. The works were carried out
on a few roads of a lower category with little traf-
fic on an experimental basis. We look forward to
seeing how they fulfil their task.

Recycling a Little Differently
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A helyszíni újrahasznosítási technológiákon
leginkább a hideg, illetve meleg remixet és a
stabilizációt értjük. A hideg remixes eljárás
történhet cement vagy habosított bitumen és
cement kötôanyag hozzáadásával. A stabilizá-
ciók készülhetnek kötôanyag nélkül, vagy me -
szes, cementes, vegyes kötôanyaggal.

A meleg remixes eljárás további három al -
osz tályra bontható: admix, remix-plusz és re -
shape. 

Az admix technológia során a felmelegí-
tett, fellazított és a keverôegységbe továbbított
régi aszfalt kiegészíthetô olyan összetételû új
aszfaltkeverékkel, melynek hatására elôállítha-
tó egy megfelelô, elôírt paraméterekkel ren-
delkezô új aszfaltkeverék. Az eljárás akkor le -
het sikeres, ha a pályaszerkezet alsóbb rétegei
teherbírás és ellenállás szempontjából megfe-
lelôek, így például alkalmazható keverék-ösz-
sze tételi hiba miatt deformált keréknyomvá-
lyús szakaszok javítására, elöregedett, felületi
hámlást, kipergéseket mutató rétegek megújí-
tására, típusváltásra.

A remix-plusz eljárás során a felmelegített
régi aszfalt gyakorlatilag változatlan összetétel-
lel – homogenizálás után – kerül visszaterítésre,

és erre a felületre egy új 2–5 cm vastag réteget
terítenek. A két réteget együtt tömörítik, ezzel
jó kötést és együttdolgozást biztosítanak. Ez az
eljárás kismértékû pályaszerkezet-erôsítésre, a
polírozódott felületek javítására, a burkolattí-
pus megváltoztatására és a plasztikusan nem
deformált kopórétegek felújítására alkalmas.

A reshape technológiát olyan elkészült
pályaszerkezeti rétegek esetén használják,
melyek összetétele megfelelô, azonban beépí-
tésük során valamilyen probléma lépett fel.
Ilyen javítható beépítési hibának számít a ki -
te rített aszfalt szegregálódása, hullámossága,
rossz oldalesése.

Mielôtt a meleg remix eljárást alkalmaz-
nánk, a fogadó felületet elô kell készíteni: a
burkolat felületén profilmarást kell végezni az
oldalesésviszonyok kialakításához, a mechani-
kai szennyezôdésektôl a felületet meg kell tisz -
títani és az esetleg megmaradó kátyúkat ma -
rás után ki kell kátyúzni.

Miután minden – a beépítéshez szükséges
– feltétel teljesül, az elômelegítô egységek inf -
ra sugárzói segítségével a meglévô burkolat
fel sô 10 cm-ét átmelegítik, folyamatos elôre-
hátra irányuló mozgással a remixer elôtt ha -

lad va. Így a burkolat hômérséklete 100–130
fokot ér el. A remixer a felmelegített burkolat
felsô 4 cm-ét fellazítja, felszedi és a keverôegy-
ségbe továbbítja. Itt keveri hozzá a gép putto-
nyába ürített kiegészítô aszfaltkeveréket, mely
után 7 cm vastagságban a már homogenizált
aszfaltot visszateríti a felületre. A tömörítés
döntô mértékben befolyásolja a beépített
réteg minôségét és élettartamát. A hengerlési
hosszakat és a hengerjáratok számát a léghô-
mérséklet és a remix réteg hômérsékletének
figyelembevételével kell meghatározni. A
remix rétegre hagyományos fi ni she res tech-
nológiával egy kopóréteg kerül. 

Az eljárást összevetve a hagyományos eljárá-
sokkal megállapítható, hogy alkalmazása elô-
nyös, mivel száraz és elômelegített felületre dol-
gozik, nincs szükség bitumen emulziós kötôré-
teg permetezésére, a fellazító hengerek által elô-
állított durvább felület jó fogas kötést tesz lehe-
tôvé, az elôrehaladás fo lya matos, a remixer
nagy tengelytávolsága mi att kicsi az esélye a
hosszirányú hullámok ke letkezésének, gazdasá-
gos, kevesebb a szállítandó építôanyag, ezáltal a
környezô úthálózatot is kíméli. 

Szôllôsi Gyöngyi

Helyszíni újrahasznosítási technológiák
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A szennyvíztisztító telepek mûködésénél fel-
merülô speciális igények hatására tevékenységi
körünket mobil iszapvíztelenítési berendezés
alkalmazásával bôvítettük. E berendezés
bemutatására, alkalmazhatósági területeinek
és alkalmazási elônyeinek megismertetésére
nyújtott kiváló lehetôséget a nyolcadik alka-
lommal megrendezésre került nemzetközi

Az ALTERRA az Ökotech kiállításon

ALTERRA at the Ökotech
Exhibition

As a result of the special requirements in con-
nection with the operation of the sewage works
plants, we have expanded our profile to include
the application of mobile sludge dewatering
equipment. The international environment pro-
tection and municipal specialist exhibition,
which has taken place for the 8th time, provid-
ed an excellent opportunity for introducing this
equipment, also the areas of application togeth-
er with its advantages.

Between 14th and 17th October visitors of
the exhibition had the chance to update them-
selves on the latest developments or even find a
partner in the fields of waste management,
water management, soil and air quality protec-
tion, renewable energy, settlement operations
and environmental damage prevention.

We were delighted that many visitors were
familiar with the name of ALTERRA as a result
of our environment conscious activity and envi-
ronmental protection tasks. We hope that by
the dewatering of sludge, by making its dispos-
al and utilisation easier we will also contribute
to the protection of our environment.

Generally, the hot and cold remix and stabiliza-
tion are considered as on site recycling technolo-
gy. The cold remix method may take place by the
addition of cement, or foamed bitumen and
cement binders. Stabilisation can be without
binders or with lime, cement, or mixed binders.   

The hot remix method can be further divided
into three sub-classes: admix, remix-plus and
reshape. During the admix technology, the heat-
ed and broken up old asphalt that has been for-
warded to the mixer unit can be supplemented
with a new asphalt mixture with a composition
that makes it possible to produce an appropriate
new asphalt mixture with the specified parame-
ters. The procedure is only successful if the lower
layers of the pavement structure are suitable in
regards to load bearing and resistance, thus for
example it can be used for correcting sections
with deformed wheel tracks due to mixture-com-
position error, for renovating aged layers that
show surface stripping and scouring, as well as
for changing surface types.

During the remix-plus procedure the heated
old asphalt is re-spread after homogenisation,
practically in the same composition, and a new 2-
5 cm thick layer is then spread onto this surface.
The layers are compacted together, thus ensuring

good binding and that the two layers work well
together. This method is suitable for slight
strengthening of the pavement structure, for cor-
recting polished surfaces, for changing the pave-
ment type and for the renovation of the wearing
layer that is not plastically deformed.

The reshape technology is used in case of com-
pleted pavement structure layers, the composi-
tion of which is appropriate but during their
installation some sort of problem occurred. The
segregation, undulation and poor lateral fall of
the rolled asphalt are considered to be such cor-
rectable installation errors.

Prior to applying the hot remix method, the
receiving surface has to be prepared: profile
milling has to be carried out on the surface of the
pavement for developing the conditions for the
lateral fall, the surface has to be clean of mechan-
ical impurities and the potentially remaining pot-
holes have to be cleared after milling.

After all the conditions necessary for the
installation are fulfilled, with the help of the
infrared radiators of the preheating units, by pro-
gressing in front of the remixer the top 10 cm of
the existing surfacing is heated with a continuous
forward-backward movement. This way the tem-
perature of the surfacing reaches 100-130 oC.

The remixer loosens the top 4 cm of the heat-
ed surface, takes it up and forwards it to the
mixer unit. 

The supplemental asphalt mixture that had
been emptied into the hopper of the machine is
mixed with it there, and afterwards the now
homogenised asphalt is re-rolled on the surface
in a 7 cm thickness.

The quality and life span of the installed layer
is decisively influenced by the compacting
process. The rolling length and the number of the
roller passes have to be set with consideration to
the temperature of the air and of the remix layer. 

A wearing layer is placed on the remix layer
with traditional finisher technology.

By comparing the method with traditional
procedures, it can be said that its application is
advantageous, as it works on a dry and preheated
surface, there is no need for the spraying of a
bitumen emulsion binding layer, the rougher sur-
face produced by the breaking rollers enables a
better bond, progress is continuous, due to the
large wheelbase of the remixer there is a smaller
chance for the development of longitudinal
waves, it is economic, less building material need
to be transported and thus it is easier on the road
network. 

Local Recycling Technologies
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környezetvédelmi és kommunális szakkiállí-
tás.

Október 14–17. között a látogatóközönség
többek között a hulladék-, vízgazdálkodás, ta -
laj-, levegôtisztaság-védelem, megújuló ener-
giák, településüzemeltetés, környezeti kárel-
hárítás témákban találhatott magának part-
nert, újdonságot, érdekességet.

Örömünkre szolgált, hogy több látogató
ismerôsként üdvözölte az ALTERRA nevet a
környezettudatos tevékenység és a környezet-
védelmi feladatok révén elnyert elismertség
eredményeként. Bízunk benne, hogy a szenny-
víziszap víztelenítésével, elhelyezésének, vala-
mint felhasználhatóságának megkönnyítésé-
vel is hozzájárulhatunk környezetünk meg -
óvásához.

Patócs Zsolt,  Balázs Ádám

A COLAS-Északkô Bányászati Kft. 2008. no -
vember 8-án üzembe helyezett egy mobil
üzem részleget a nógrádkövesdi bányaüzemé-
ben, amelynek legfôbb részegységét egy Nord -
wheeler NW 200 GPC típusú hordozható kú -
pos törôgép és osztályozó berendezés együttes
alkotja. A beruházást az üzemben a 16 mm
alatti frakciók iránti ugrásszerû igénynöveke-
dés in dokolta. Az új berendezéssel a meglévô
0–22 mm szemcsetartomány ~120 t/h-s tel-

jesítményét további ~90 t/h kapacitással tud-
juk bôvíteni. Az új törôberendezésre az eddig
visszajáratott 32/50-es zúzottkô kerül alapa-
nyagként. Jelenleg 0/4, 4/11 és 11/16-os frak-
ciók elô állítására képes rostaszövetek vannak
felsze relve a berendezésre, természetesen ezek
igény szerint változtathatóak. Ezáltal lehetsé-
ges a KZ és NZ termékek egyidejû gyártása, az
igények szerinti termékvariációkban.

Gánóczi Péter

Mobile rock crusher in
Nógrádkövesd 

On 8th November 2009 the COLAS-Északkô Ltd.
put into service a mobile plant, the principal
unit of which is the Nordwheeler NW 200 GPC
type mobile cone crusher and screening 
plant. 

The investment was justified by the sudden
increase in demand for fractions below 16 mm.
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Az elmúlt napokban minôségirányítási, kör -
nye zetirányítási és biztonságtechnikai auditot
tartott a TAM CERT Magyarország Vizsgáló és
Tanúsító Kft. az ALTERRA Kft.-nél. Au di tor -
ként Szalai Károly, Puppán Jenô és Pintér László
azt vizsgálták, hogy társaságunk mûködése
megfelel-e az irányítási szabványokban foglal-
taknak, illetve az ezek alapján kidolgozott
rend szerdokumentációnknak.

Az auditok során négy munkahelyet vizs-
gáltak meg, valamint a Gépészeti Osztály is
górcsô alá került. Munkahelyi látogatást tet-
tek Csepelen a Budapesti Központi Szenny víz -
tisz tító Telepen, a ferencvárosi átemelônél, a
tiszaroffi árvíztározónál és a 4-es metró építé-

séhez kapcsolódó Fôvám téri aluljáró építési
munkáinál.

Az audit sikeresen befejezôdött, néhány
nem kritikusnak számító eltérés megállapítása
és észrevétel mellett.

Az észrevételek tanulsága, hogy szükséges
oktatással kell bôvíteni az ismereteket, a belsô
auditokon pedig ellenôrizni ezek helyes alkal-
mazását. 

Ha ezeket megtesszük, további kis lépést
tettünk a Társaság mûködésének fejlesz -
tésében, a tartós siker eléréséhez.

Kerti Márta

Audit az ALTERRA Kft.-nél

Audit at ALTERRA Ltd.

Recently the TAM CERT Magyarország Vizsgáló és
Tanúsító Ltd. conducted a quality management,
environment management and safety audit at
ALTERRA Ltd.  It was the purpose of the audit to
establish, whether the operation of our company
complies with the management standards and with
the system documentations developed on basis of
such standards. The audit was successfully complet -
ed; only a few non-cri tical differences have been
found and some minor findings communicated. 

A ferencvárosi átemelôtelepen

Ilyen szûk volt a hely!

Nyitóértekezlet
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A tiszaroffi mûtárgy építésénél

A Fôvám téri gyalogos-aluljáró építése a téma
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Az elôzô számunkban elindított Kossuth-cik-
ket folytatva Szabad György néhány gondola-
tát idézzük. „Az 1848 áprilisában szentesített
új törvények félreérthetetlenül jelezték, hogy
Magyarország, a forradalom eredményeként,
átlépett a döntô határvonalon. Megszületett,
Batthyány Lajos elnökletével, az elsô felelôs
magyar kormány, amelyrôl éppen az újabb
kutatások mutatták ki, hogy stabilitásban, cél-
tudatosságban más, egykorú új kormá nyok -
nál, amelyek a forradalomból születtek, elô-
nyösen különbözött. Az elsô lépést tehát a
ma gyar politika eredményesen tette meg, fel-

használva a történelmi alkalmat, a nemzetkö-
zi erôviszonyok kedvezô változását. Ezért nagy
tévedés lehangoltan azt emlegetni, hogy a ma -
gyar forradalom elbukott. A valóságban a pol-
gári forradalom gyôztes maradt, a feudaliz-
mus nem állt vissza. A polgári rendszer alap-
vetése, a jobbágyfelszabadítás történelmünk-
nek nem a bukásai, hanem nagy pozitívumai
közé tartozik.”

Nem terhelheti negatív elôítélet Kossuth
emlékét a Széchenyivel folytatott történelmi
vitája miatt: „A vita közben mind Kossuth,
mind Széchenyi igen fontosnak ítélte, hogy

reformok gyôzzék meg a nemzetiségieket a
magyar politikai törekvések haladó irányáról.
Széchenyi azonban, aki Kossuth és a reformtá-
bor túlzásai elleni küzdelme során mind köze-
lebb sodródott a kormánytámogató, a kor -
szerûsítô hajlandóságot a feudális kiváltság-
rendszerben szerzett pozíciók átmentésének
szándékával egyeztetgetô ifjú konzervatívok-
hoz, mind kevésbé konkretizálta a tényleges
teendôk, a kiváltságok felszámolása és a pol-
gárosító reformok életbe léptetése felôli elkép-
zeléseit. Kossuth viszont lankadatlanul szor-
galmazta az érdekegyesítô politika mindenol-
dalú kibontakoztatását, elítélt minden huza-
vonát a nemzetiségi megkülönböztetést nem
ismerô reformok fokozatos, de folyamatos
megvalósításában.”

A szabadságharc bukásakor is hivatása
jelölte ki útját:. „Én magam elôtt a választás
kettô közt állott, a halál nyugalma s a honta-
lanság irtózatos kínjai közt, amahoz vonzott
az annyi viszontagsággal terhelt s örömet alig
ismert élettôl undor. Emezt parancsolá a
hazafiúi, keresztényi, családapai kötelesség.
Megfontolván, hogy ép a szerencsétlenség leg-
fôbb fokán kell leginkább iparkodnunk az
euró pai diplomatia útján valamit tenni ha -
zán kért, hogy megtartsa az életnek valamely
elemeit a jövendô számára (…) azért hát a
számkivetést választám.” És amit célul ki -
tûzött, maradéktalanul teljesítette. A magyar
ügy megértetése és a megoldandó nagy nem-
zetközi kérdések sorába való emelése érdeké-
ben Kossuth tette és érte el a legtöbbet. (…)
1851 ôszén, amikor az Egyesült Államok
kong resszusának határozata alapján amerikai
hadihajó vitte nyugatra, még csak legendák
hôsét látta benne az újságolvasó, s ünnepelte
örömtüzekkel, saját hatóságaival is dacoló lel-
kesedéssel az itáliai és a francia kikötôk népe.
Angliai és amerikai körútjain azonban szóno-
ki tehetségénél is inkább okfejtésének ereje
nyûgözte le a hallgatóságot. (…) A tiszteletére
rendezett gyûlések látogatottságát esélyes
elnökjelöltekével vetették egybe, cikkek ezrei
foglalkoztak vele, versek sokasága köszöntötte,
könyvek sora örökítette meg látogatását.
Emer son, az egykorú amerikai értelmiség
egyik legnagyobb tekintélye méltónak mon-
dot ta Kossuthot arra, hogy »tanár legyen a
szabadság egyetemén«, helyi fogadtatásának
szervezôi közt ott volt Lincoln, személyisége
felejthetetlen benyomást tett a gyermek
Edisonra.”

Kossuth Lajos
kimagasló példája
II. rész

Kis mai tanulság régi nagyjainktól

A bit of a lesson from our great

ancestors
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„Több szeretettel és több gyûlölettel talál-
kozott életében, mint bármelyik magyar kor-
társa. Halála után pedig a helytállásnak és az
elôrelépésnek hatékony ösztönzôjévé vált
ugyan, de »legendák hôsévé«, önkényes értel-
mezések, kisajátító és torzító törekvések
kiszolgáltatottjává is. Annyira páratlan volt

pályájának íve, olyan kivéte-
les jelentôségû a történelmi
szerepe és messze sugárzó a
politikai hatása, hogy nép -
szerûségét tartósan leronta-
ni nem, csak félresiklatni
lehetett, magasba emelve
hamis szobrait és mélyre
temetve igaz gondolatait. De
Kossuth, ha idôszakosan so -
kak elôl takarta is el a rága-
lom és a tömjénfüst, azonos
maradt önmagával, azonos
azzal az életének értelmet

adó, vereségei ellenére is mindenki másénál
eredményesebb küzdelemmel, amit a feuda-
lizmus felszámolásáért, Magyarország polgá-
rosításáért és önrendelkezése biztosításáért
folytatott.”. 

1894-ben bekövetkezett halála az egész
nemzetet megrázta. Örök felelôsségünk, hogy

emlékét ápoljuk, csodálatos
életmûvét becsüljük és
tanuljunk tôle, hogy a haza
javára hogyan tehetünk meg
mindent, ami tôlünk telik.

A 1890-ben Torinóban
készült hangfelvételen így
búcsúzott tôlünk:

„Legyenek a szentemlékû
vértanúk megáldottak pora-
ikban, szellemeikben a hon
szabadság Istenének legjobb
áldásaival az örökké valósá-
gon keresztûl; engem, ki
nem bo rúl ha tok le a magyar
Golgota porába, engem Oc -
to ber 6ka térdeimre borúlva
fog hontalanságom remete
lakában látni a mint az
engem kitagadott Haza felé
nyujtva agg karjaimat a hála
hô érzelmével áldom a vér-
tanúk szent emlékét hû -
ségükért a Haza iránt, ‘s a
magasztos példáért, melyet
az utódóknak adtanak; ‘s
buzgó imá val kérem a ma -
gyarok Istenét hogy tegye

diadalmassá a velôkig ható szózatot, mely
Hun gária ajkairol a magyar nemzethez zeng.
Úgy legyen. Amen!”

A hangfelvétel letölthetô az internetrôl:
http://www.helikonportal.net/?q=node/425

Kövesdy Tamás

The Outstanding Example of
Lajos Kossuth

– Part II

The new laws that were sanctioned in April
1848 and the resulting Hungarian politics
utilised the historical opportunity, the
favourable change in international powers.
With consideration to this, the interpretation of
the Hungarian revolution as a failure is incor-
rect.  

The civil revolution remained a success, feu-
dalism was not reinstated and the emancipa-
tion of serfs is amongst the great achievements
in our history. 

In the famous debate between Kossuth and
Széchenyi, the great reforming politician
Széchényi urged changes within the feudal
social conditions. The actual tasks, the elimina-
tion of privileges and enacting the reforms for
achieving a civil society received smaller empha-
sis in his politics. Kossuth however called for the
multilateral development of the uniting of
interests and condemned any kind of delays in
the gradual but continuous implementation of
reforms that were not discriminative on the
grounds of nationality.  

In order to make the Hungarian matter
understood and to lift it amongst the great
international questions, Kossuth also worked
hard at an international level. On his trip to
England and America the power of his reason-
ing fascinated his audience. Emerson, an
American intellectual saw him as one of the
embodiments of the idea of liberty. Amongst
the organisers of the American reception was,
amongst others, Lincoln. His personality also
made a lasting impression on the young Edison.

After his death he became a symbol for
moral courage and for progress.  His unique life
and his exceptional historical role as well as his
far reaching political influence were defining
for our history. Despite the periodic attacks,
Lajos Kossuth was able to remain true to him-
self with a fight that was more successful than
anybody else for eliminating feudalism, creating
a civil society and for ensuring the self-determi-
nation of Hungary.

Az idôs Kossuth

Kossuth síremléke a Fiumei úti temetôben
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Társaságunk az idei vezetôi összejövetelét Bu -
da pesten tartotta. Az elsô napon Sidó Szabolcs
ügyvezetô igazgató úr részletesen elemezte a
gazdasági életterünk elemeit, a cég jelenlegi
helyzetét, valamint a kihívásokra adandó stra-
tégiai, szervezeti válaszokat. Az egyes területek

vezetôi nehézségeinket és eredményeinket ele-
mezték. Meghívott elôadók minôségügyi és
vállalkozási továbbképzést tartottak.

A második napon a Duna felôl közelítettük
meg a csepeli munkálatokat. Elôször Pappert
Attila területi fômérnök ismertetett meg ben-

nünket a sodorvonali bevezetés titkaival a
hajón, majd a parton.

A központi szennyvíztisztító telep jelenlegi
állapotába Görbedi László területi igazgató be -
ve zetésével tekinthettünk be.

Kiskovács Ferenc

Vezetôi összejövetel – ALTERRA Kft.

Management meeting - ALTERRA Ltd.

This year, our company held its management meeting
in Budapest. On the first day Szabolcs Sidó managing
director analyzed in detail the elements of our eco-
nomic environment, the current position of the com-
pany, and the strategic and organizational adjust-
ments required to meet the challenges. The line man-
agers analyzed the problems and achievements in the
field of different activities. The guest lecturers con-
ducted an in-service course in quality management
and contracting.

On the second day we surveyed the operations in
Csepel, starting at the Danube. First Attila Pappert
regional chief engineer explained to us - first on a
boat, and then on the shore - the tricks of discharge at
the channel line of the river. László Görbedi explained
the current status of the central sewage treatment
plant. 
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Az ALTERRA Kft., mint a környezetvédelmi
piac egyik meghatározó szereplôje 1998. no -
vember 17-én és 18-án Debrecenben kétna-
pos szakkonferencián és kiállításon vett részt.
A rendezvény célja volt, hogy tájékoztassák a
környezetvédelmi ipar szereplôit és az önkor-
mányzatokat a szabályozó rendszerben várha-
tó aktuális változásokról. Az ALTERRA Kft.
nem titkolt szándéka volt, hogy ennek során a
piac szereplôivel találkozzon, és megfelelô
szinten információhoz jusson a környezetvé-
delmi projektek megvalósításához elérkezô
állami és banki pénzforrásokról.

ALTERRA Ltd. as one of the dominant players
in the environmental market participated at a
two-day professional conference and exhibi-
tion in Debrecen on November 17th and
18th, 1998. The event aimed at informing the
players of the environmental industry and the
local authorities of the actual changes expect-
ed in the regulatory system. ALTERRA Kft.
made no secret of their intention to meet the
players of the market and acquire information
at the appropriate level of the governmental
and banking funds available for the imple-
mentation of the environmental projects.

1998. október 28-án ünnepélyes külsôségek
közepette megtörtént a szakmai körökben K2
jellel azonosított délkeleti iparterületi összekö-
tô út kivitelezésének alapkôletétele Eger ben. A
projekt különlegessége számunkra az, hogy a
megvalósítására a közlekedési tárca ál tal meg-
hirdetett és a HEMÁK által lebonyolított tender
nyertese az EGUT Rt. és az ALTERRA Kft. erre a
célra létrehozott konzorciuma. A díszes urnát a
város frissen megválasztott polgármestere, dr.
Nagy Imre helyezte el. Mindent megteszünk
azért, hogy a me gye székhelyünk legnagyobb
közlekedési beruházása pontosan a vállalt köte-
lezettségünk szerint elkészüljön – mondja Bíró
István területi fômérnök, az objektum kivitele-
zésének legfôbb irányítója.

With all due solemnity, the foundation stone
of the connection road for the south-eastern
industrial area marked K2 in the trade was laid
in Eger on October 28th, 1998. The speciality of
the project is that the winner of the tender
invited by the Ministry of Transport, Com mu -
nication and Water Management for its imple-
mentation and arranged by HEMAK is the con-
sortium established for this specific purpose by
the EGUT Rt. and ALTERRA Kft. The newly elect-
ed mayor of the town, Dr Imre Nagy plac ed the
decorated vase. We will do everything we can
to ensure that the largest transport project of
our county seat will be completed according to
the commitment undertaken – said István Bíró
Regional Chief Engineer, the Head Manager for
the construction.

Alapkôletétel az Egert elkerülô út elsô szakaszán /
Laying the foundation stone of the first section of Eger bypass road

Környezetvédelmi szakkonferencia Debrecenben / Environmental conference in Debrecen

Az a 64 fôs bányászkollektíva, amely Tállyán
dolgozik, mint azt minden évben teszi, idén is
megünnepelte a bányásznapot. 

„Már több mint 25 éve dolgozom ebben az
üzemben külszíni bányászként, az itt végzett
munkát csak 1989-tôl ismeri el az ország

bányászati tevékenységként. Ebben az évben
jöttünk át a bányászszakszervezethez, annak
kô- és kavicsipari ágazatához. Büszkén valljuk
magunkat bányásznak.” – Erdei József, Tállya

Hollókôi Sándor üzemvezetô úr köszön-
tôjében említést tett arról, hogy ezen a napon

nemcsak a bányásztár-
sadalom emlékszik a
mártírjaira, és nemcsak
mi, bányászok ünne-
peljük önmagunkat,
hanem a társadalom is
figyel és ünnepel ben-
nünket.

Az üzemvezetô úr,
miközben gratulált a
rendezôknek a sikeres
lebonyolításhoz, vicce-
sen meg is jegyezte: „no,
ezt múljátok felül jö -
vôre!”

The mining quarry team of 64 people, who
work in Tállya, just as in every year, also cele-
brated this year’s Miners’ Day.  

“I have been working here for over 25
years as a surface miner; the work that is car-
ried out here has only been recognised by the
country as mining activity since 1989. We
transferred this year to the Mining Union, to
the Stone and Gravel Industry Division. We
are proud to be miners.” – József Erdei, 
Tállya

Sándor Hollókôi, the Manager in his greet-
ing said that on this day, it is not only the
Mining Society that remembers its martyrs,
and not only us, the miners themselves that
celebrate, but the wider society also watch
and celebrate us.

Hollókôi, whilst congratulating the organ-
isers on the successful celebration, also com-
mented jokingly: “well, try to outdo this next
year!”

Bányásznapi ünnepség Tállyán / Miner’s day in Tállya
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Kegyetlen hideg tél volt, azóta se tudok hozzá-
foghatót… Akkora hó volt, hogy alig látszot-
tunk ki belôle…

Legkülönb mulatság mégiscsak a szánkázás
volt… A bíró csináltatott a fiainak olyan szán-
kót, hogy annál szebb még nem volt a világon.
Még most is sokszor álmodom vele így tél ide-
jén. Kôrisfából volt a talpa, diófából a karja, az
ülése lószôr vánkos, beterítve bársonyposztó-
val, a lábtakaróján bolyhos szônyeg. Be volt
festve az egész szép pirosra, tán a kötele is
selyembôl volt… 

Másnapra kerítettünk pénzt… Délután
elmentünk a szenesboltba, vettünk a pénzün-
kön egy szenesládát. A ládát félig megraktuk
szalmával, a fenekére szögeztünk két gyalult
deszkát, kerítettünk egy ruhaszárító kötelet, s
azt ráerôsítettük a láda két oldalára. Megvolt
a szánkó… Megegyeztünk, hogy kimegyünk a
falu végére, ahol senki se lát. Fújt a szél kegyet-
len, sodorta a tetôkrôl az arcunkba a havat, de
nem törôdtünk vele. Csak arra gondoltunk,
hogy milyen jó lesz szánkóba ülni… 

Az utolsó ház a Kati nénié volt, az öreg kol-
dusasszonyé… ott gubbasztott a vackán, elké-
kült orcával, dideregve vékony kendôjében.
Olyan hideg volt odabent, hogy még a tûzhely
sarkait is kivirágozta a dér… Jánoska rám
nézett, én meg ôrá. Elôhúzta a sarokból a bal-
tát, kiment, csattogott-pattogott odakint: föl-
vágta tûzrevalónak a szánkót. Kisvártatva
hatalmas tûz lobogott a kunyhóban. Égett a
szánkó. A mi szánkónk, amelyikbe egyszer se
ültünk bele. A szánkódarabok piros lángja
hosszú csíkokban táncolt a falon, amely mint-
ha sírt volna örömében, ahogy a dér leolvadt
róla. Az öreg koldusasszony orcája is színesed-
ni kezdett. Ahogy ránk vetette háládatos
tekintetét, a mi szívünkben is valami melegség
támadt. És egyszerre megsajnáltuk a gazdag
bíró fiait, akik érzik, hogy… (Megfejtés)

* * *
The winter was ferociously cold, no match for
anything I had experienced that far…. There
was so much snow that we were hardly visi-
ble for the observer.

The finest pastime, however, was sleigh-

riding … The magis-
trate ordered a sleigh
to be made for his sons
that had practically no
parallel the world over.
In the winter season I
still frequently dream
about this sleigh. The
shoe of the sleigh was
made of ash, the rail –
of walnut wood; the
seat was padded with
horsehair under vel-
vety cloth and it had
a furry foot-cloth. It
was painted beauti-

fully red, and perhaps
even the rope was
made of silk, too.

The day after we
collected enough
money.… In the after-
noon we went to the
coaler’s shop and
bought a coal-box for
all the money we had.
We half packed the
coal-box with straw,
nailed planed planks to the bottom and fas-
tened to the side of the coal-box the clothes-
line we found. Now we had a sleigh … We
agreed to go the end of the village where no
one could see us. The vicious wind blew the
snow into our faces, but we did not care. We
had only been full of the expectation how
wonderful it would be to ride our sleigh… 

The last hut belonged to Aunt Kati, the old
beggar… There she crouched on her berth
shuddering with cold in her thin shawl, and
her face had gone blue. It was so cold inside
that there was frost on the corners of her
stove.… Jánoska looked at me, and I looked at

him. He took the axe from the corner, and we
heard cracking and crashing from the outside:
he cut the sleigh for firewood. Soon there was
big fire in the hut. Our sleigh was burning. It
was our sleigh that we had not even tested
once. The pieces of the sleigh projected long
red streaks on the wall that seemed to weep
as the frost melted. Colour returned to the
cheeks of the old beggar. We felt warmness in
our hearts as she cast a grateful glance at us.
And then we were sorry for the sons of the
rich magistrate who may have enjoyed flying
on the sleigh but were ignorant of the good
feeling we shared helping the poor.

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 szer kesz tô ség cí mé re le het be kül de ni:
AL TER RA Kft. – A CO LAS Cso port szer kesz tô sé ge 

1103 Budapest, Sib rik Mik lós út 30.

Be kül dé si ha tár idô: 2009. január 24.

A meg fej té se ket csak a COLAS Hun gá ria Kft. 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:
I. Az elsô oldalon, ahogy olvasni kezdte,

II. mindjárt olyat olvasott, 
III. amibôl egy szót sem értett… 

A he lyes meg fej tôk kö zül ju ta lom ban ré sze sül nek:

Bozsekné Páll Zsuzsanna, Czebe Miklós, Keresztúri Katalin, Knyeskó Albertné,
Lipovits Zsuzsanna, Misovits Zsuzsanna, Papp Ferenc, Tóth Mihály, Úri István, Varga István

Móra Ferenc:

A szánkó

(részlet)

Ferenc Móra:

The sleigh

(excerpt)
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Tantál vegyj.
Labdarúgó v.

Megfejtés
(1. rész) Japán pénz

Délután (röv.)
Megfejtés
(2. rész)

Kijelzô része!

Folyó
Megfejtés
(3. rész)

Papírra vet

Római szám:
50

A szabadba

Szôlô beta-
karítása

Cipész
szerszám Monda,

hitrege

Alakoskodik
Fogoly

Szappan
márka

70 literes
boroshordó

Feladattal
ellát

Mocsár

Gyümölcs-
lekvár
Kiejtett
betû

Síkbeli
kiterjedés

Kiütés!

Papírra
vetne

Bebocsájtás-
ra vár

Francia
folyó

Ittrium, kén
Jód, szén
Repülôgép-

típus

A
Törökországi
levelek írója

(… Kelemen)

Királyi
ülôhely

Gonosz-
tevô!

Amerikai
film-

színésznô
volt (Kim…)

A tetejére
helyez
Folyó

spanyolul

Állóvíz

Kémiai
elem

Állami
jövedelem

Légi utazás
Kiemelkedô
építészünk
… Miklós)

Ajtót kitár

Nigériai törzs
Opera-

énekesnô
(…Andrea)

Olasz szárma-
zású tenor

volt (Mario…)
Elpusztít

Férfi viselet

Állatkert

Zûrzavar

Filmsztár
(Robert de…)

Rádiómûsor
Angol író
(Sir Arthur
Conan…)

Félig forral!

Két fôs
együttes

Üdülôhely
Jövendölés helye

Nitrogén, szén
Hevesi község

Házas és
gyermekei

vannak

Trópusi növény
termése

Mezôgazda-
sági eszköz

Spanyol
autójelzés

Létezik
Díszít

Állatok
viselkedé-

sével
foglalkozik

Hullócsillag
Vasúti

felépítmény
része

Gazol

Kés része

O.D.

Egy angolul

Állókép

Nem enged
adásba
…Curtis

Ének

Hullámos
hajfürt

Fekete fejû
és lábú juh

Mák
toktermése

Ruhát
simító

Távol keleti
táblajáték

Phil Collins
zenekara

Férfinév

Elbeszélô
irodalom

Nitrogén
vegyjele

Nagy
orosz folyó

Tanuló

Finn
gôzfürdô

Ételmelegítô
berendezés

Szintén

Akol

Urán
vegyjele

A francia
kártya

egyik színe
Bevonat

Kutya

Közelre
mutató szó

Oktatási
intézmény

Irat

Görög betû

Makacs,
akaratos

Élénk

Amerikai
gitáros

(Duane…)
Kótyagos

Nem angolul

Festômûvész
(…Károly,

1833–1904)

Forgácsoló
szerszám

Motor
eleje!

Olimpiai baj-
nok tornász
(…Henrietta)
Európa Kupa

Hordó-
készítôVédelmezô

Német
popénekes-

nô

Állam az
USA-ban

Csattanós,
vidám

történet

Közjogi
méltóság

volt

Tengerszoros
Jáva és

Szumátra között
Azonos betûk

Szikla-
zátony
Szlovák

autójelzés

Tisztítást
végzô

Mondat
eleme
Török

uralkodó

Fészer,
pajta

Átmérô

Rideg,
komor



BÜ
SZ

K
ES

ÉG
EI

N
K

A COLAS CSOPORT XII/640

A csapat nyolc fôvel 1999-ben lépett be a
COLAS Csoporthoz tartozó DEBMUT Zrt. III.
Te rületi Fômérnökségéhez. A társaság, amióta
az útépítô szakmában van, mindig aszfaltos
be dolgozó csapatként dolgozott. A kecskeméti
idôszakban bevásárlóköz pon tok (Soroksár
TESCO, Kecskemét Auchan), útfelújítások,
szônyegezések aszfalt bedolgozási feladatait
végezték el. 

A csapat 2003-tól elkerült az M3 autópálya
építési mun káira, ahol a pályaszerkezetek

építési feladatait látták el. Egy rövidebb
megszakítással az M5, M0, M6 autópályákon
dolgoznak. A tár saságban egy-két személy
cserélôdött, il let ve az autópályás idôszakban
bôvült a létszám a több gép miatt, de a csapat
magját alkotó tagok a kezdetek óta együtt húz-
zák az aszfaltot. A munkájukat megbízhatóan
és meg fe lelô minôségben végzik. 

További kitartó és szorgalmas éveket kívá-
nunk nekik!

Piry Tamás

A Molnár-brigád

Balról jobbra: Felsô sor: Barta László, Brenyó László, Barna Pál, Csucsulya Péter, Mucsi Attila, Tóth Zsolt, Burka István. Alsó sor: Szávai Zsolt, Juhász Sándor,
Bevíz Kálmán, Molnár József mûvezetô.

The Molnár Brigade

The team of 8 people started at the Regional
Chief Engineer’s Office of DEBMUT Inc. III,
which is part of the COLAS Group, in 1999. The
group has worked as a team of asphalt out-
workers since entering into the road building
profession.  They work, with short interrup-
tions, on the M5, M0 and M6 motorways. One
or two people have been replaced in the team
and during the motorway building period their
number was extended as a result of more
machinery, but the core members have been
rolling asphalt together since the beginning.
They carry out their work reliably and to the
required quality. We wish them many more
determined and industrious years! 

Hihetetlen, de igaz: Jugenheimer Ferenc, mind-
annyiunk örökifjú Jugija már negyvenöt éve
dolgozik Társaságunknál, illetve annak elôdjei-
nél. Gépésznek lenni nem mindig egyszerû és
hálás feladat egy építôipari cégnél. Aki erre
adja a fejét, az egész életét ennek szenteli.
Mun kája állandó odafigyelést, pontosságot és
konstruktivitást kíván. Csak az képes erre, akire
mindig lehet számítani. Most egy ilyen ember-
rel, egy igazi pillérrel ismerkedhetünk meg.
■ Szevasz, Öreg Harcos! Áruld el a titkot, mi -

ként jön össze ez a 45 év! Talán cégünk jog-
elôdjénél jártál óvodába?

Ha óvodás koromban még nem is, de már isko-
laéveim alatt, egészen pontosan 1963. szeptem-
ber elsején kapcsolatba kerültem az ALTERRA
elôdjével. Sajnos édesapám fiatalon el hunyt, így
édesanyám egyedül nevelt minket a húgom-
mal. Jó tanuló voltam az általánosban, ezért az
iskola segített a továbbtanulásban. Kapcsolatai
révén elhelyezett a Csatorna Építô Vállalatnál,
és itt ösztöndíjasként tanultam ki az általános
építôipari gé pész mesterséget. Inaséveim alatt
Gyöngyösön és Egerben, majd kezdô gépész-
ként az akkori 5. (késôbb 8-as illetve 9-es),
Franki-cölöpök építésére szakosodott fô épí tés -

ve ze tôségen dol goztam. Ekkor sajátítottam el
ennek a kü lön leges technológiának az alapjait.
Közben a vállalat oktatási központjában mû ve -
ze tôképzésen vettem részt, melynek keretében
bôvítettem ismereteimet, többek között beton-
technológiát, talajmechanikát és geodéziát ta -
nultam. 1970-ben ugyanezen technológiai fô -
épí tés vezetôségen kineveztek mû ve ze tô nek. 22
évesen én lettem a cég legfiatalabb közvetlen
termelésirányítója. Szükség szerint 4–6 géppel,
átlag 30 emberrel cölöpöztünk, évente mint egy
100 millió fo rint tal növelve az akkor már
Közmû- és Mély építô Vállalat árbevételét.

Az ALTERRA Kft. pillére:
Jugenheimer Ferenc ter. fôgépész
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1974-tôl ismét mint gépész, de most már a
fôépítésvezetôség 60 gépészének irányítója-
ként, fôgépészként tevékenykedtem egészen
1998-ig. Ren ge teget dolgoztunk, az egész
országot be jártuk, minden lakótelep alapozá-
sából kivettük a részünket, sôt még Cseh szlo -
vá kiá ban is készítettünk cölöpalapokat szállo-
dáknak. Meg nem tudnám mondani hány
ezer cölöpöt készítettünk. Példaként említe-
ném Paksot, ahol az atomerômûben minden
reaktor alá 99 cölöpöt vertünk. Természetesen
mindez nem egyedül az én érdemem. Három
egyívású kollégámmal, név szerint Késmárki
Tónival, Mermeze Janival és Duka Pistivel egy
nagyon jól húzó négyes fogatot alkottunk.
Pôcz Béla ült a bakon, az ô kezében volt a gyep-
lô. Sokat köszönhetek neki. Emberségrôl pél-
dát, szakmáról formát mindeneknek ô adott.

1998-ban szervezeti átalakítás keretében
összevontak több fôépítésvezetôséget, meg -
ala kult a Budapesti Területi Igazgatóság, és én
lettem a vezetô fôgépész. Ez nem csak a cég,
hanem az én életemben is változást hozott.
Szakmai felügyeletem mellett dolgoznak a
darusok, villanyszerelôk és a gépkocsivezetôk,
továbbá irányítom a technológiai szerelésve-
zetôséget is. 2002-tôl mindezek kiegészültek a
mélyvezetésû, nagy átmérôjû csatornák fekte-
téséhez szükséges gépészeti háttér biztosításá-
val. Részese voltam több új technológia beve-
zetésének, és a hozzájuk tartozó gépi berende-
zések honosításának. Sokoldalú, állandó
figyelmet igénylô munka.
■ Befejezésül légy szíves, mesélj a családod-

ról, terveidrôl.
Törökbálinton élek tökéletes harmóniában a
feleségemmel és két lányommal. A fiamnak
már saját családja van, eddig három unokával
örvendeztetett meg minket. Szabadidôm nincs
sok, de ami van, azt otthon családi körben töl-
töm. Terveim? Dolgozni szeretnék, amíg lehet
és tudok, ugyanúgy, mint eddig: a rám bízott
feladatokat legjobb tudásom szerint teljesíte-
ni, minden területen helytállni. A magánéle-
temben pedig még több idôt családi körben
tölteni, mintegy kárpótlásul, hiszen munkám
miatt sokszor napokra egyedül hagytam ôket.
Hidd el, Lalikám, mindezt csak olyan biztos
családi háttér mellett tudtam elvégezni, ami-
lyet a feleségem biztosított nekem. A 45 év,
amit ennél az egy cégnél töltöttem, mások szá-
mára talán abszurdnak tûnik, de én semmit
nem bántam meg. Örülök minden egyes nap-
nak: a szépeknek, a kevésbé szépeknek, sôt a
nehezebbeknek is. Örülök, hogy mindez ve lem
és az ALTERRÁ-nál történt meg.
■ Jugi élete kivételes módon összefonódott az

ALTERRÁ-val. Itt ért az elmúlt negyvenöt
év alatt Jugenheimer Ferenc iskolás ka -
masz ból felnôtt férfivá, gondos családapá-
vá, itt lett a szemünk láttára szakmát
elsajátítani igyekvô inasból sokoldalú
szakember, kiváló termelésirányító. Gra -
tu lá lunk, Feri! Köszönjük a munkádat, az
együtt töltött éveket!

Kertész Lajos

28 éve vezetô állásban

Balról jobbra: Mózes Géza, Somogyi László, Juhász Tibor, Dobi János
Elöl: Perecz Zoltán, Perecz Márton, Jugenheimer Ferenc 

Unbelievable but true: Ferenc Jugenheimer, our
perennially youthful Jugi already has been
employed at our company and its predecessors
for forty-five years. It is not always a simple and
appreciated job to be a mechanic at a construc-
tion company. He, who engages in this profes-
sion, devotes his whole life to the job. This work
requires continuous attention, accuracy and con-
structiveness.  

I went into service at the predecessor of the
company on 1st September 1963, and won a
scholarship to study as general construction
mechanic. In year 1970 I was appointed works
manager. At age 22 I was the youngest direct pro-
duction manager of the company. I continued to
work as mechanic again from 1974, but this time
as chief mechanic and manager of 60 mechanics of
the superintendency. I couldn’t count how many
piles we made. Of course, it is not my personal
achievement. I worked with three colleagues of the
same generation, namely with Tóni Késmárki, Jani
Mermeze and Pisti Duka, with whom I formed an
efficient coach-and-four. Béla Pôcz sat in the coach
box and kept a tight rain. I am much obliged to

him. He sat a good example of honesty and taught
everyone the tricks of this profession.   

Several superintendencies were united in year
1998 in the course of restructuring; the Budapest
Agency was formed and I was appointed senior
chief mechanic. I supervise the work of chief
mechanics, crane operators, electricians and dri-
vers, and I manage the technological installation
line. It is a diverse job that requires continuous
attention.

- What are my plans? I wish to work the same
way as to this date until I’m allowed and able to
work; I’d like to perform my duties to the best of
my knowledge and to hold my own in every field.
As for my private life, I’d like to spend more time
with my family, actually by way of compensa-
tion, as I frequently left them alone for days due
to my work.  

The 45 years I spent with the same company
may seem absurd to others, but I don’t regret a
thing. I’m delighted with each day, the beautiful
days and the less pleasant ones, and even the
hard days. I’m happy that all this happened to
me, and that it happened at the ALTERRA. 

Pillar of ALTERRA Ltd.: Ferenc Jugenheimer regional chief mechanic
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A COLAS újság tavaly szeptemberi számában
olvashattunk Benkô Éváról, mint a hónap
termelésirányítójáról. Most sokoldalúságát
bi zonyítandó új oldaláról, új megközelítésbôl,
mint az ALTERRA pillérét üdvözölhettem. A
vele folytatott igen kellemes beszélgetésbôl
szeretnék minél többet közreadni az alábbi
riportban.

■ Gratulálok az elismeréshez, örülök, hogy
mint pillér is köszönthetlek!

Köszönöm az ismételt megtiszteltetést! Kicsit
eljátszva a gondolatattal, mint építôiparos,
elgondolkodom azon, hogy mi is az a pillér. A
pillér a fal merevítése, amely önmagában fal
nélkül nem ér semmit. A fal az elemek (kövek,
téglák) sokaságából áll össze, ahol az elemek
alatt azokat a szellemi és fizikai munkát végzô
kollégákat, szakmunkásokat értem, akiknek a
szaktudása ma is példaértékû és nem kapnak
ekkora nyilvánosságot. Úgy érzem, hogy ôk is
tesznek annyit hozzá egy-egy feladat megvaló-
sulásához, mint bárki más, mint akár én, vagy
a többi mûszaki kolléga. Nekem, mint pillér-
nek, támasznak akkor van funkcióm, ha a fal-
nak van mit tartania, van feladata, munkája,
vagyis ha van megvalósítandó építmény. Azt
mondhatom, hogy a célom, vágyam is ez a
jövôt illetôen, vagyis, hogy legyenek szép fela-
datok, és annyi munka, hogy mindenki meg-
élhessen belôle.
■ A pillér stabil része az egésznek, de a nagy

terhek alatt elfárad olykor, ugye?
Szerencsére nem egyedüli pillér vagyok, ezért
még nem fáradok. Itt vannak a régi és új kol-
légák, akik szintén sokat dolgoznak. Igyekszem
az újakat segíteni, támogatni, és bízom abban,
hogy az ilyen régi pillérek, mint én, szorgal-
mukkal, szakmai tapasztalatukkal elôsegíthe-

tik azt, hogy az új kollégák közül is sokan
ALTERRÁ-t erôsítô pillérré váljanak.
■ 32 éve dolgozol az ALTERRÁ-nál. Mi áll a

kitartó hûség mögött?
A feladat. Úgy éreztem, hogy szükség van a
munkámra. Fiatalon, mint sokan mások, én
sem voltam elhivatott. Nem gondoltam vol -
na, hogy építôipari kivitelezôi munkából fo -
gok megélni. Tervezni szerettem volna a kez-
detekkor, és azért jöttem a kivitelezésbe, hogy
a megfelelô gyakorlati ismeretek megszerzése
után tegyem ezt meg. A változatossága miatt
érdekesebb feladatnak tûnt a kivitelezés, ezért
maradtam. Jó érzés részt venni egy-egy feladat
létrehozásában és a késôbbiekben látni a meg-
valósult építményt. Ez az, ami az embert az
építôiparon belül megtartja.
■ Hogy érzed, mások is megbecsülik a mun-

kádat?
Csak bizakodni tudok abban, hogy igen. Re -
mélem, hogy jelenlegi munkánkat, a Fôvám
téri aluljárót is – annak használatbavétele
után – az emberek nem teszik majd tönkre
irka-firkákkal, rongálással. Remélem, hogy
végre-valahára megtanulják megbecsülni az
épített környezetüket, azok karbantartásával,
rendszeres takarításával. Remélem, hogy a fia-
talok is rájönnek arra, hogy nem rongálni,
hanem fenntartani és védeni kell az értékeket.
Szeretném azt, hogy a szemléletkialakításban
erre vonatkozóan is irányt tudjak mutatni
nekik.

■ Hogyan látod, milyen gyakorlati tanácsok-
ra van szükségük az iskolapadból kijött
fiataloknak?

Jól képzettek a mai fiatalok. Inkább gyakorlati
tudnivalókra, a szakma apró trükkjeinek meg-
ismerésére van szükségük. Ezért ilyen jellegû
tanácsokkal igyekszem ellátni ôket.
■ A jelenlegi feladatod is alkalmas erre?
Igen, itt a Fôvám téri munkán is sokat lehet
tanulni. A jelenlegi feladatot 2007 októberé-
ben kezdtük a tervek elkészíttetésével. 2008
vé gére olyan állapotot kell elérnünk, hogy a
kiskörúton a 47–49-es villamosforgalom biz-
tosított legyen. Ehhez többek között a Fôvám
téri aluljáró vasbeton szerkezetének is el kel-
lett készülnie. 2009 végére a 2-es villamos for-
galmát kell biztosítanunk. A Fôvám téri aluljá-
ró átépítéséhez rendkívül sok közmûvet kel-
lett átépíteni, kiváltani.
■ Milyen módon oszlanak meg itt a felada-

tok?
Több fiatal kollégával együtt végzem itt a
munkát, akik jelentôs részt vállalnak magukra
a feladatokból, már csak ezért is szívesen emlí-
tem meg a nevüket: Odry Balázs, Tóth Róbert,
akik a helyszíni mûszaki feladatok ellátásában,
Márton Szûcs Tímea, aki az irodai mûszaki
adminisztrációban és Sebestyén Rita, aki gaz-
dasági vonalon tevékenykedik. Mindannyian
rendkívül önállóak, lelkesek, szorgalmasak és
kitartóak. Szeretném, ha lennének hasonlóan
szép projektek a jövôben is, ahol a fiatal kollé-

Az ALTERRA Kft. pillére:
Benkô Éva építésvezetô

Odry Balázs, Tóth Róbert, Márton Szûcs Tímea, Benkô Éva, Sándor István, Bíró Béla



Buzás István ipolydamásdi születésû, általános
iskolai ta nulmányait Letkésen végezte, majd
1970-ben a Dunakeszi Jármûjavítóban villany-
szerelôi szakmunkás bizonyítványt szerzett. A
szobi kôbányába 1970-ben nyert felvételt, mû -
sza kos villanyszerelôként dolgozott, három
mû szakos munkarendben. Be irat kozott esti,
levelezô tagozatra a Lôwy Sán dor Gépészeti
Szak középiskolába, 1979-ben érettségi vizsgát
tett, majd 1980-ban technikusi minôsítést
szerzett. 1980-tól TMK-vezetô volt a malom-
völgyi bá nyában. 1993-ban aktív részesévé vált
a „HAMBERGER”-es privatizáció által végre-
hajtott telepi feldolgozó, osztályozó részleg
Ma lom völgybe való kitelepítésének.

A termelés újraindításával új feladatok há -
rultak rá, mûszakvezetôi, termelésirányítói te -
vé kenységgel bízták meg. Mindezek mellett

mindig újabb és újabb kihívásoknak tesz ele-
get, munkavégzése korrekt, megbízható.

Üzemünkben az idén szeptember 5-én
meg tartott bányásznapi ünnepségen munkája
elismeréséül büszkén vehette át a megérde-
melt Bányász Szolgálati Oklevelet.

Szabadidejét a családjának, két fiú-, és egy
lányunokájának szenteli. Mindennapjaikat

kirándulások, játékok, családi összejövetelek
teszik színesebbé. 

Feleségével, Karolinával szívesen pihennek
a CÉK üdülôiben, évrôl évre visszatérô vendé-
gek. Hobbija a kertészkedés, szôlôtermesztés,
valamint borászkodással is szívesen foglalko-
zik.

Veres Péter
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gák produkálhatnának, eredményeket érhet-
nének el, és örömmel gondolhatnának arra,
hogy ebben ôk is részt vettek. Így szemléletük
talán hasonlóvá csiszolódna, és megelégedés-
sel töltené el ôket a saját elkészített munkáju-
kon túl az épített környezet látványa is.
■ Az érdeklôdési köröd sem áll messze a

hivatásodtól?
Úgy érzem nem, hiszen a természetjárás,
kirándulás, városnézés, építészeti alkotások és
azok történelemi vonatkozásainak megisme-
rése tud igazán lekötni. Kedvenceim azok a
könyvek, amelyek leírják a régi építészeti, épí-
tômesteri módszereket, szokásokat.
■ Köszönöm a beszélgetés! Kívánok szép

munkákat, amelyeken keresztül mindenki
megvalósíthatja céljait, önmagát!

Patócs Zsolt

We read about Ms. Éva Benkô last year in the
September issue of magazine COLAS, on the occa-
sion of her having been chosen production man-
ager of the month. As proof of her versatility, this
time I can introduce her from a new aspect, from
a new approach, as one of the pillars of ALTERRA.

“I am once again privileged to receive this
great honor. Playing a bit with the concept as
someone working in the trade of construction I
am thinking of what a pillar really is. A pillar is
supposed to strengthen the walls, but it is worth-
less without the walls in itself. The wall consists
of a multitude of components (stones, bricks),
where by components I mean our colleagues and
skilled workers, doing mental and physical work,
whose expertise is essential and priceless, yet they
are not given such publicity. My belief is that
they put as much into realizing a certain task as

just anyone else, including me or the rest of our
technical staff.”

“You have been working at ALTERRA for 32
years. What do you think is behind this persis-
tant loyalty?”

“It is nothing but the task to be done. I always
felt my work was needed. In my younger years,
like many others, I did not feel this devoted
either. I never thought I would make my living
from construction realization works. I wanted to
do structural engineering, and I came to work in
the field of realization to actually learn how to do
that after getting the appropriate practical
knowledge. Due to its versatility realization
seemed way more interesting and challenging, so
I stayed. It feels great to take part in carrying out
a project and to see the accomplished results
afterwards.” 

Pillars of ALTERRA Ltd.: building manager Ms. Éva Benkô

Az Északkô pillére:
Buzás István

Buzás István (56)

CÉK Szobi üzem

Képzettség: gépész

technikus

Gyakorlati évek: 37

A Pillar for Északkô: István Buzás 

He was taken on at the quarry in Szob in 1970;
he carried out electricians tasks in a three shift
pattern. Besides work he also took the Matura
exam and obtained the grading of Technician.
From 1980 he has been a TMK (Preventive
Maintenance) leader in the mine in
Malomvölgy. When production restarted, he
had new responsibilities and was entrusted
with shift and production management tasks.
In addition to all of these he continued to satis-
fy newer and newer challenges, his work ethic is
one of fairness and reliability. 

At the Miners’ Day celebration on 5th
September this year he was presented, as recog-
nition for his work, the well deserved Miner’s
Certificate for Service.
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– vallja az a két fiatalos hölgy dolgozónk, akik
az idén vonultak nyugdíjba, és megérdemlik a
megemlékezést. Mindketten – ma már ritka-
ságnak számít – ugyanattól a cégtôl mentek
nyugdíjba, amelyiknél elôször létesítettek
munkaviszonyt.

Ferencz Sándorné, Ági 1968. szeptember 2-
án lépett be az akkor még Egri Közúti Építô
Vállalathoz. Elsô munkaköre a gyöngyösi épí-
tésvezetôségen figuráns volt, 1000 forintos
havi bérért. A következô évben bekerült az egri
központba. Manuális könyveléssel kezdte, de
pályafutása során – haladva a korral és a kihí-
vásokkal – kiválóan elsajátította a leg kor sze -
rûbb számítógépes adatfeldolgozást is. Széles
körben csak „a villámkezû” kolléganôként em -
legetik. A nyugdíjkorhatár elérése után – látva
kolléganôinek leterheltségét – egy évvel még
tovább dolgozott, így kerek negyven év után
lépett ki végleg az EGUT kapuján.

Férjével, aki szintén 68-ban került a válla-
lathoz, és néhány éve ugyancsak innen vonult
nyugdíjba, a cégnél ismerkedtek meg. Így
aztán elmondhatják magukról, hogy nem csak
egymásnak, de a cégnek is örök hûséget fo -
gad tak. A dolgos évek alatt három szép gyer-
meküket nevelték fel tisztességben, akik révén
ma már öt unokával büszkélkedhetnek.

Megköszönve az elmúlt 40 év odaadó
munkáját és kitartását, mostantól teljesen
visszaadjuk Ágit a családjának. Kívánjuk, hogy
a vállalatnak szentelt sok-sok idôért számos,
tartalmas és egészségben eltöltött nyugdíjas
évet kapjon kárpótlásként cserébe, melyeket
szerettei körében boldogságban tölthet el.

Vígh Gyuláné, Marica 1973-ban került az Egri
Közúti Építô Vállalathoz. Pályafutása so rán

végig a laborban, illetve késôbb a minôségbiz-
tosítás területén dolgozott. A laboráns beosz-
táshoz idôvel belsô auditor, ISO- és szabvány-
felelôs munkakör is kapcsolódott. Nem pa -
nasz ként mondogatta, de mindig volt mit csi-
nálnia. Bármennyire is elfoglalt volt, kollégái
mindig számíthattak a segítségére. Ad mi niszt -
ratív világunkat egyszerû, sallangoktól men tes
megoldásaival igyekezett élhetôbbé tenni.

Lendületes mozgása alapján az ember
hitetlenkedve fogadja, hogy már ô is nyugdí-
jas korú. Fiatalos mentalitására az lehet a
magyarázat, hogy ifjú korában a kosárlabda

volt a mindene. A sportnak élt, és ezt a spor-
tosságot mindmáig megôrizte.

Az EGUT történetében ô tartotta az elsô és
az utolsó nyugdíjas-búcsúztatót kerti parti
formájában, amire nagyon büszke. A hobbijai
tekintetében sem követi igazán az átlagot,
hiszen leginkább motorozni és pecázni szeret.

Bár bízunk benne, hogy még nagyon sok-
szor találkozunk, búcsúzásként azt kívánjuk,
hogy a mostani „formáját” megôrizve renge-
teg idôt szentelhessen a kedvenc elfoglaltsá-
gainak.

Gömöri Tibor

„Csak a szépre emlékezem…”

“It is only the nice things that I
remember”

Mrs. Sándor Ferencz (Ági) started to work at the
Gyöngyös building management post of the
company formerly known as the Eger Public
Road Construction Company on September
2nd, 1968. Having spent one more year after
she reached retirement age she finally left the
gates of EGUT after exactly 40 years of employ-
ment. She met her husband at the company,
too. With three beautiful children she is now
proud to be the grandmother of 5 grandchil-
dren.

Mrs. Gyula Vígh (Marica) came to work at
the Eger Public Road Construction Company in
1973. In the first part of her career she had
worked in the laboratory, later she worked in
the field of quality assurance. In her youth she
was a basketball fan and she remained to be
sporty up to this day. When it comes to hobbies
she is a bit out of the ordinary again, as her
favorite spare-time activities are biking and
angling.

Ferencz Sándorné

Vígh Gyuláné
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Szeptember utolsó hétvégéjén több mint 30
fôs nemzetközi kutatócsoport tett látogatást
tokaj-hegyaljai települések közintézményei-
ben, borászataiban és néhány jelentôsebb ipa -
ri vállalkozásánál, többek között a COLAS-
Északkô Kft. tállyai bányájában.

A kutatás célja a világörökségi borvidékek,
vagyis Saint-Emilion, Cinque Terre és Tokaj-
Hegyalja összehasonlító elemzése volt.

Magyar részrôl a gödöllôi Szent István
Egye tem Környezet- és Tájgazdálkodási In té ze -
tének tanszékvezetôje, dr. Ónodi Gábor egyete-
mi docens és kollektívája, francia részrôl pedig
Aline Brochot a Laboratoire LADYSS „Dy na -
miques Sociales et Recomposition des Es -
paces” Párizs I. Egyetem szakterületi referense,
valamint a vele érkezett olasz és szintén fran-

cia kutatók a saját tapasztalatainkra voltak
kíváncsiak. 

Számos kérdés mellett elsôsorban az fog-
lalkoztatta látogatóinkat, hogy a világörökségi
cím a tokaj-hegyaljai lakosok számára az eltelt
4–5 évben hozott-e valamilyen változást, javí-
tott-e életvitelük minôségén, alakította-e
jövôképüket. 

Az iránt is érdeklôdtek, hogy a társaságunk
számára mit jelent ezen környezetben dolgoz-
ni. A programszervezôk által a látogatásra ter-
vezett idô - mintegy egy óra – rendkívül
szûknek bizonyult, így a csoport vezetôi jelez-
ték, hogy kisebb létszámban visszatérnének
további konzultációra 2008 végén.

Cseh Zoltán

Nemzetközi kutatócsoport Tállyán
International Research Group

in Tállya

In the last weekend of September a research
group of over 30 people visited the public insti-
tutes, wine growers and several other significant
industrial enterprises of the settlement of Tokaj-
Hegyalja, in addition to the COLAS-Északkô Ltd.
mine in Tállya.The purpose of the research is the
comparative analysis of the World Heritage
wine growing sites of Saint-Emilion, Cinque
Terre and Tokaj-Hegyalja. From the Hungarian
side, the university lecturer Dr Gábor Ónodi,
Head of Department of the Environment and
Landscape Management Institute of the Szent
István University in Gödöllô and his team, and
from the French side specialist Rapporteur Aline
Brochot, Laboratoire LADYSS “Dynamiques
Sociales et Recomposition des Espaces”
University I of Paris, as well as the Italian and
also French researchers who arrived with her,
asked about our experiences during their visit to
the mines. In addition to many questions the
visitors were primarily interested in whether
the World Heritage title has resulted in any
change for the inhabitants of the Tokaj-Hegyalja
region in the past 4-5 years, whether it has
improved the quality of their lives and therefore
have the prospects and attitudes of those living
here changed, furthermore what it meant for
our Company to work in such an environment.
The 1 hour that was scheduled for the visit by
the organisers was very tight, thus the leaders of
the groups indicated that they would return in
smaller numbers at the end of 2008 for further
consultations.

dr. Ónodi Gábor Cseh Zoltánnal
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Vannak tájak, melyeket a Teremtô jó kedvé-
ben alkotott. Ilyen a Lengyel Tátra és a Besz -
kidek által átkarolt medence. A hatalmas,
2000 méter fölötti hegyek ölelésében épült
fel a „tündéri” Zakopane. 

A táj szépségét különlegessé varázsolták az
itt élô hegyi emberek, a gorálok. Talán a mi
palóc népcsoportunkhoz hasonlíthatjuk
ôket. Máig megtartották öltözési, építkezési,
zenei, erkölcsi szokásaikat, hagyományaikat.
A vá rost színessé teszi a mindenütt jelen lévô
népvi seletük és a fát felhasználó építészeti stí-
lusuk. A világ változásai, a reklámok harsogá-
sai ide lassabban jutnak el. Sokan foglalkoz-
nak állattenyésztéssel, kéz mû ipar ral és ki tû -
nô építô szakemberek. 

Nem is csoda, hogy a világ minden tájáról
özönlenek ide a turisták télen-nyáron. Aki
többször végigcsodálta a különös piacot, szó-
rakozott a sétálóutca forgatagában, azt várja
a természet. Lehet túrázni, sziklát mászni,
síelni, lovagolni, és mindezeket jól kiépített
turistautak, felvonók, szekerek és buszok
szolgálják. 

A faházakban mûködô szállodák, családias
panziók teljes kényelmet biztosítanak. Aki
hegymászásra adja a fejét, az elôször látogas-
son el a Tátra Múzeumba, ahol széles körû
ismereteket szerezhet.

A magyarokat szeretik. A két nép sorsa
hasonló, és sok esetben teljesen összefonódik.
Évszázadokig jó szomszédok voltunk. A Krak -
kóba utazó magyarok legtöbbször az Árva
folyó völgyében, Zakopane mellett lépték át a
határt. Észak felôl a Királyi Magyarországot

ritkán fenyegette veszély. Egy alkalmat kivéve,
az 1848-as szabadságharcot, amikor Len gyel -
ország is megszállás alatt volt. Rüdiger orosz
tábornok közel 60 000 fôs egységei zavartala-
nul vonulhattak be a magyar határon.
Görgey csak Besztercebányánál tudta felven-
ni velük a harcot. A Királyi Magyarország tér-
képén a szabályos északi köríven egy kis
beszögellés található. Ez a Lengyel Tátra vo -
nu lata. Itt húzódik nyolc darab 2000 méter és
kilenc darab 1800 méter feletti csúccsal az
egykori magyar, ma szlovák határ. 

A várossal pontosan szemben helyezkedik
el a Kasprowy 1987 méter magas csúcsa, ma -
gyar nevén a Gáspár-csúcs. A határkövekhez
többórás, kényelmes turistaúton lehet felér-

ni. A kényelmesebb látogatók a modern sífel-
vonót vehetik igénybe. A késô ôsz ragyogó
napsütéssel ajándékoz meg. A csúcson na -

pozni is lehet. A látvány lenyûgözô. Dél felé
tekintve 1700 méter körül mindent felhô
takar, csak a csúcsok látszanak, mintha repü-
lôrôl néznék a tájat. Észak felé a déli napsü-
tésben tündököl Zakopane szépsége. 

Történelmi hely. Lengyel ismerôsöm sajná-
lattal említi, hogy 1987-ben még állt az a ha tal -
mas szikla, melynek egyik oldalán a magyar
koronás címer, a másikon a lengyel sasos címer
állt. A 90-es években a lengyel–szlovák határ-
kövek lerakásánál ez is eltûnt. 

A felhôk felett fenségesen ôrködik a határ-
vonal legmagasabb csúcsa, a Rysy 2500 méte-
res magasságával, magyar neve Tengerszem-
csúcs. Alatta a jól ismert két tó: a Tengerszem
és a Halas-tó. Híres, mert a közhiedelem sze-

Jártamban,

keltemben
A Lengyel Tátra
„tündérkertje”

Határkô a Gáspár-csúcson

Kilátás a csúcsról

A gorálok egyik remekmûve fából
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rint minden lengyelnek életében legalább
kétszer, fiatal és idôs korában el kell ide láto-
gatnia. Miután a lengyel pápa kedvenc turis-
ta útvonala volt, a követôi ezt szó szerint ve -
szik. Az úton turisták százai gyalogolnak, pe -
dig az út nem könnyû. Aki a tavak körbejárá-
sa után a Tengerszem-csúcsra is fel akar jutni,
annak tíz-tizenkét órás túrát kell teljesítenie.

A határ elôtt a sík vidékhez szokott ma -
gyar szemünk tágra nyílik. A határátkelôhely-
tôl pár kilométerre áll és dacol az idôvel Árva
vára. Egy 136 méter magas mészkôsziklára
épített sasfészek. A bevehetetlen vár ma
Szlovákia egyik becses vármúzeuma. Kü lön -
leges gyûj te ménye a középkori hadászatot és
a történelmet örökíti meg. A vár teljes szép-
ségében áll, és mutatja a nyolcszáz éves építé-
szeti csodát. Mindenkor magyar királyi vár

volt, amit idônként egy-egy fôúri családnak
adtak bérbe. Tu lajdonos volt Corvin János, a
Szapolyai család és a Thurzó család, akik a
XVI. században építették ki igazi erôdítmény-
nyé. Legutolsó tulajdonosa a Pálffy család
volt, akik 1918 után veszítették el. 

A megemlékezésnek történelmi idô sze rû -
sége is van. 1918-ban november 11-én ala-
kult meg többszáz éves elnyomás és szétta-
goltság után az újkori Lengyelország. Pár hó -
napig állt csak a lengyel–magyar közös határ,
hogy aztán a történelem vihara végleg elso-
dor ja. A szép novemberi ôszrôl írtam, hogy
az tán az idô egyet mordulva egy éjszaka alatt
fe hérre változtassa a világot, ha itt egyszer es -
ni kezd, a hóhullás 25–30 cm alatt nem hagy-
ja abba. A szépségekrôl beszéljenek a ké pek.

Tóth József

The “Enchanted Garden” of the
Polish Tatras

There are landscapes that the Creator shaped whilst
in a good mood. Such a place is the basin embraced
by the Polish Tatra and Beskidy Mountains. The
“enchanting” Zakopane was built embraced by
mountains over 2000 m high. The Polish folk dress
and wooden architectural style that is present
everywhere makes the town very colourful.  No
wonder that tourists are pouring here from all over
the world at any time of the year. After wondering
around the strange market several times and having
enjoyed the entertainment on offer in the bustling
pedestrian street an excursion to nature awaits.
Walking, cliff climbing, skiing, horse riding are
available and all of these are served with a well
developed system of tourist tracks, lifts, carts and
buses. The 1987 m peak, the Kasprowy (in
Hungarian the Gáspár peak) is located exactly
opposite the town. The border landmark can be
reached via a several hours comfortable tourist
track. For those tourists who don’t wish to walk,
there is the modern ski lift to help them to the top.
Late autumn provides us with the gift of bright sun-
shine, it is even possible to sunbathe on the top.
The view is breathtaking, towards the south every-
thing at 1700 m is covered by clouds with only the
peaks visible, it is as if we were looking at the land-
scape from a plane. To the north, the beauty of
Zakopane gleams in the midday sun. The Castle of
Árva stands the tests of time a few km from the bor-
der crossing, an eagles nest on the 136 m high lime-
stone cliff. The impregnable castle today is one of
the excellent castle museums of Slovakia with its
special collection displaying medieval military and
history. The castle stands in its full glory and shows
the eight hundred years old architectural marvel. I
wrote about the beautiful November autumn, but
the weather by growling only once can turn the
world white overnight.  When it starts to snow here
it does not stop until there is at least 25-30 cm. The
pictures shall tell the story of snowy beauty. 

Árva vára ilyennek mutatja magát
a folyó felôl, az új autóútról

A Gáspár-csúcs a turisták kedvelt helye



Szeszélyes természet / Unpredictable nature Ôszi árnyék / Autumn shadows

Egy egér rémálma / A mouse’s nightmare


