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Az M6, M60-as autópálya harmadik szakaszá-
ra 2007 novemberében szerzôdtünk. A Stra -
bag AG és a COLAS SA koncessziós megálla-
podást kötve közösen indultak, bevonva a
finanszírozó bankot is. Amikor a pályamû
már biztos nyertes volt, akkor alakult meg az
M6 CG, amely a terveztetést, engedélyeztetést
végzi, illetve koordinálja a STRABAG és a
COLAS kivitelezô egységeinek munkáját. Az
M6 CG feladata még a Független Mér nö kök -
kel való folyamatos kapcsolattartás.

A COLAS Hungária Autópálya Igaz ga tó sá -
ga 2007 decemberében kezdte meg a kivitele-
zô munkát. Legelôször az alagutak építéséhez
nélkülözhetetlen szállítóútrendszer épült ki az
A, B, C és D alagutak között. A kivitelezés
elôrehaladtával együtt alakult az Autópálya
Igaz gatóság szervezete is.

A pályázat elôkészítését még a COLAS társ-
vállalatainak szakembereibôl szervezett né -
hány fôs csapat állította össze. Ahogy haladtak
elôre a pályázat készítésének különbözô fázi-
sai, egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a COLAS
központi vezetése egy külön egységet akar
szervezni az M6-os autópálya kivitelezésére. A
szervezômunka elôrehaladtával az is kikristá-
lyosodott elôttünk, hogy ezt az egységet nem
csak erre az egy feladatra, hanem hosszabb
távú célokra kell megszervezni. A koncessziós
társaságon belül ezzel egy idôben a feladatok

C
O

LA
S 

H
U

N
G

ÁR
IA

A hatodik sebességben

The contract for the construction of Stage III of
Motorways M6 and M60 was awarded in
November 2007 to the consortium made up of
STRABAG AG, COLAS SA and the financing bank.
The M6 CG Consortium responsible for carrying
out design and licensing and coordinating the
work of the construction units of STRABAG and
COLAS was established at the time when it
became clear that the bid was undoubtedly the
winner. In addition to the aforesaid M6 CG is
also responsible for the ongoing liaison with the
Independent Engineer.

COLAS Hungary Motorway Directorate com-
menced the construction works in December
2007. The system of approach routes between tun-
nels A, B, C and D essential for the construction of
tunnels was built first. Concurrently with the
progress of construction works the organization of
the Motorway Directorate was also built up.

The bid was prepared by a small team of
experts of COLAS group companies. As the team
progressed with the preparation of different
phases of the bid, so did the intention of COLAS
top management to establish a separate unit for
the construction of Motorway M6 become rather
clear. As the organizational efforts progressed it
became rather clear that this future unit is des-
tined to fulfil COLAS’ longer term motorway
construction objectives in Hungary rather than
the implementation of a one-off project. With
the progress of negotiations the tasks of the
Concession Company become better and better

specified. Our share in the implementation is a
thirty kilometre stretch of the carriageway and
thirty seven engineering structures. There are
four viaducts included in the construction of
engineering structures. The diversion of 123
crossing utility ducts, the construction of two
Motorway Maintenance Units and the rest areas
will also add to the challenge.

In the light of the aforesaid three main con-
struction units have been established under the
leadership of an area manager each. The first unit
is responsible for road construction, the second
one – for bridge construction, and a third unit is
responsible mainly for the coordination of tasks
implemented with the participation of subcon-
tractors. Other organizational units have also
been set up, such as the laboratory and process
engineering unit under the leadership of a chief
engineer, and units responsible for controlling,
mechanical engineering and mixing. These units
have been added as needed, as the implementa-
tion tasks progressed.

Today we can declare that the proportionate
part of the annual target of HUF thirty five billion
has been achieved, and we keep the schedules in
the construction of roads, engineering structures
and utilities. Our team building efforts have not
come to a stop yet, because bids for more pro-
jects have been submitted. The bids have been
prepared by our contracting team in Budapest.

The Motorway Directorate of COLAS
Hungary has switched to top gear.

In top gear
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is egyre inkább pontosodtak. Mi az északi ré -
s zen mintegy harminc kilométernyi fôpálya-
útépítést, valamint harminchét mû tár gyat
kaptunk. Ezek közül négy völgyhíd is a mi fel-
adatrészünk. Nagy kihívás a 123 keresztezô
köz mû kiváltása, a két üzemmérnökség, illetve
a pihenôhelyek kiépítése.

Ezeket figyelembe véve három fô kivitelezô
egységet állítottunk fel egy-egy területi igazga-
tóval. Alakult egy egység az útépítési felada-
tokra, egy a hídépítésre és a harmadik fôként
azon feladatok koordinálására, amelyeket al -
vál lalkozók bevonásával végzünk. További egy-
ségek is létrejöttek, így például a labor- és
technológiai hátteret biztosító csoport egy
fômérnök vezetésével, de kiépültek a gazdasá-
gi, gépészeti és keverôtelepi hátteret biztosító
egységek is.

Ma elmondhatjuk, hogy a harmincötmilli-
árd forintos éves tervünket egyelôre idôará-
nyosan teljesítettük. Az ütemterveinket mind
az útépítés, mind a mûtárgy- és közmûépítés
területén be tudjuk tartani. A csapatépítés
nem állt meg, hisz újabb és újabb feladatokra
pályázunk. Ezen pályázatokat a Budapesten
kiépített vállalkozói csoportunk végzi.

A COLAS Hungária Autópálya Igaz ga tó sá -
ga a legmagasabb sebességi fokozatban végzi
munkáját.

Puskás Imre

A szekszárdi telephely

Az M6 nyomvonalán
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Az M6/M60 projektünkön jelenleg több mint
2000 ember dolgozik, köztük mi magunk,
part nereink, tervezôink, alvállalkozóink és
még sokan mások. De kik is ôk?

Amikor 2007. április 13-án a COLAS SA
megvásárolta az elôzetes pályázati dokumen-
tációt elôminôsítés céljából, már tudtuk, kivel
fogunk indulni ezért a projektért. Ekkor már
folyamatban voltak a tárgyalások a COLAS SA,
a Bouygues TP, a Strabag AG, a John Laing és
az Intertoll között.

A COLAS SA-t, a COLAS Hungária anyavál-
lalatát felesleges volna bemutatni. A Bouygues
TP francia cég a COLAS SA testvérvállalata,
mely a Bouygues SA csoporthoz tartozik, akár
a COLAS SA. A Strabag AG egy vezetô osztrák
építési vállalat Európában; a John Laing egy
koncessziós projektek finanszírozásában nagy
tapasztalatokkal rendelkezô angol vállalat; az
Intertoll pedig egy dél-afrikai cég, amely autó-
pályák sûrû hálózatát üzemelteti, köztük a
magyar M5-öst és az M6-os elsô szakaszát.

Ezek a vállalatok alapították a Mecsek Autó -
pálya Konzorciumot, amely 2007. június 8-án
elôminôsítette magát a végsô fázisba, hogy ott
két másik indulóval megméresse magát.

2007. augusztus 14-én benyújtottuk elôze-
tes ajánlatunkat, majd 2007. szeptember 28-
án megtettük végsô ajánlatunkat, amely a
2007. november 21-i szerzôdések aláírásának
alapjául szolgált.

Nem véletlen a többes szám – számos
megállapodás született.

A koncessziós megállapodást a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium, valamint a
Strabag AG, a COLAS SA, a John Laing és az
Intertoll alkotta Mecsek Autópálya Kon cesz-
szi ós Zrt. (MAK) kötötte.

A MAK-nak, mivel koncessziós vállalat,
szüksége volt egy kivitelezô cégre az autópálya
megépítéséhez: ez a COLAS SA és a Strabag AG
által alkotott Mecsek Construction Group
(MCG – Mecsek Építési Csoport) lett. Ugyan -
ezen a napon a MAK és az MCG aláírta a ter-
vezési és építési szerzôdést.

Annak érdekében, hogy MAK felé vállalt
kötelezettségeinek eleget tegyen, az MCG
alvállalkozásba adta a tervezést két tervezô
cégnek, a Rodennek és az Unitefnek, a kivite-
lezést pedig két fô helyi vállalkozónak, a
COLAS Hungáriának és a Magyar Aszfaltnak.
Más fontosabb alvállalkozók mellett fontos
még megemlíteni a Strabag Tunnelt, amely a
4 ikeralagút megépítéséért felelôs.

Az építkezés tervezési és minôsítési szem-
pontból történô ellenôrzésére a MAK az Arup-
Eurout konzorciumot nevezte ki független
mérnöknek. Az Arupot már ismerhetjük, hi -

szen ez a cég volt az M5 független mér-
nöke is.

A GKM és a MAK közti koncessziós megál-
lapodás mellett van egy másik fôszereplô is: a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztô. A NIF alap-
vetôen a magyar állam érdekeit képviseli,
valójában azonban az elôzetes tervezés, meg-
elôzô régészeti feltárások, kisajátítások klasszi-
kus szerepei mellett egy új, soron kívüli füg-
getlen mérnök feladatát is végzi, és ellenôrzi a
minôséget, az ütemterveket, a folyamatokat és
sok minden egyebet.

A MAK egy üzemeltetési és fenntartási
szerzôdést is aláírt a Mecsek Autópálya Üze-
meltetôvel (MAÜ), amelyet az Intertoll, vala-
mint a Strabag AG és a COLAS SA alkotnak.
Feladata az autópálya üzemeltetése és magas
szintû biztonságának, kényelmének és szolgál-
tatásainak fenntartása a közlekedôk számára a
teljes koncessziós idôtartam alatt, vagyis 30
éven keresztül.

Végül, de nem utolsósorban ejtsünk né -
hány szót a hitelezôkrôl. Bármely jelenlegi
M6/M60-as építkezés ugyanis nem folyhatna

Az M6/M60 autópálya-projekt 
szervezeti felépítése
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a bankok és a pénzügyi partnerek, vagyis a
hitelezôk részvétele nélkül. Több hitel meg ál -
lapodást írtak alá a MAK és a hitelezôk annak
érdekében, hogy finanszírozzák a projektet,
amely Public-Private Partnership (PPP – Köz-

és magánszféra együttmûködés) keretein
belül bonyolódik. Ez annyit jelent, hogy a
koncessziós társaság a hitelezôk segítségével
finanszírozza a projektet, majd az autópálya
átadása után az állam havi díjat fizet a kon-

cessziós vállalatnak, amely lehetôvé teszi a
MAK számára, hogy visszatérítse a kölcsönö-
ket a hitelezôknek, és osztalékot fizessen a
részvénytulajdonosoknak.

Boris Grintal

Over 2000 people is working right now including
ourselves, our partners, our designers, our sub-
contractors etc. on the M6/M60 project… Who
are these people?

When on 13th of April 2007 COLAS S.A. pur-
chased the preliminary tender documentation for
prequalification, we already knew who we were
going to tender with on this project.

Negotiations already started before between
the companies COLAS S.A., Bouygues TP, Strabag
AG, John Laing and Intertoll.

Needless to present COLAS S.A. the share-
holder of COLAS Hungária. Bouygues TP is a
French sister company of COLAS S.A. belonging
to Bouygues S.A. group, just like COLAS S.A..
Strabag AG is a leading Austrian construction
company in Europe. John Laing is an English
company with huge experience in financing con-
cession projects. Intertoll is a South African com-
pany operating a wide network of motorways
including M5 in Hungary and M6 Phase 1.

These companies formed the Mecsek
Autópálya Konzorcium which was prequalified
on 08th of June to compete against 2 other pre-
qualified competitors.

On 14/08/2007 we submitted our Indicative
offer and on 28/09/2007 we submitted our Final
offer which was the basis of the contracts signed
on 21/11/2007. 

I am writing contracts with an –s because
there are plenty of.

The Concession Agreement has been signed
between GKM the Ministry of Economy and
Transports and MAK (Mecsek Autópálya
Koncessziós Inc.) formed by Strabag AG, COLAS
SA, John Laing, Intertoll. 

MAK being a concession company needed a
construction company to build the motorways:
Mecsek Construction Group (MCG). On the
same day a Design and Construction Contract has
been signed between MAK and MCG formed by
COLAS SA and Strabag AG.

In order to fulfill its obligations towards MAK,
MCG has subcontracted the design to 2 design
companies: Roden and Unitef, and the works to 2
main local contractors: COLAS Hungária and
Magyar Aszfalt. Among other main subcontrac-
tors we shall also indicate Strabag Tunnels which
is in charge of the construction of 4 twin tunnels,
Közgép and Konstruktor.

To control the works in terms of planning and
quality, MAK has nominated an Inde pen dent
Engineer which is the Arup-Eurout consortium.
We know Arup because it was the IE on M5 as
well.

Beside the Concession Agreement between
GKM and MAK, there is a major role player which
is NIF. Indeed NIF represents the interests of the

Hungarian State on the everyday level. Actually
beside the classical roles of NIF which are prelim-
inary designs, archeological preliminary investi-
gations, expropriations, NIF has a new role on
this project acting as an Extra ordinary
Independent Engineer and checking the quality,
the schedules, the procedures etc…

MAK also signed an Operation and
Maintenance Contract with MAÜ (Mecsek
Autópálya Üzemeltetô) formed by Intertoll,
Strabag AG, COLAS SA. 

Its role is to operate and to maintain the high
quality of safety, comfort and service to the users
during the whole period of the concession: 30
years.

Last but not least: the lenders. Anything of
what is being done today couldn’t happen with-
out the participation of the banks and the finan-
cial partners: the lenders. There are credit agree-
ments signed between MAK and the lenders in
order to finance the project which is a Public-
Private Partnership. 

It means that the concession company, with
the help of the lenders, finances the project and
when the motorway is constructed and the traffic
goes on, the State pays a monthly fee to the con-
cession company which enables MAK to reim-
burse the loans to the lenders and to pay divi-
dends to its shareholders.

M6/M60 Motorway Project Organization

M6 pályaszerkezet-építés
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Az M6 autópálya-építési munkálatai során
eljutottunk a pályaszerkezet-építéshez. A szer-
kezeti rétegek a fôpályán a következôk:

4 cm mZMA-11 Nm
7 cm mK-22/F Nm
7 cm mK-22/F Nm
20 cm CKt-4

A beépítésre kerülô mennyiségek:
mZMA-11 Nm 70 000 t
mK-22/F Nm 226 000 t
CKt-4 160 000 m3

A kivitelezési munkát a keverékek összeállí-
tásával kezdtük, amiben a laboros kollegáknak
sok munkájuk volt, mivel a közelben nem volt
olyan alapanyag a CKt-hoz, amely önmagában
megfelelô lett volna. Ezért több keverék -össze -
tétellel próbálkoztunk, végül három különbö-
zô anyag keverékébôl sikerült összeállítani egy
olyat, amely jól bedolgozható, és a felületi
megjelenése is megfelelô. Az aszfaltkeverékek
összeállításánál sok segítséget merítettünk az
M5 autópálya felújítási tapasztalataiból.

A keverékek elôállítása Bátaszéken, és Szek -
szárdon felállított keverôgépeken történik. A
bátaszéki keverôtelepen SAM 400-zal készül a
CKt, az aszfaltokat pedig TSM-25 foly ton ke ve -

rô típusú aszfaltkeverô készíti, a szekszárdi ke -
ve rôtelepen egyelôre csak CKt keverôgép mû -
ködik.

A keverékekbôl próbaszakaszok a CKt-ból
május közepén, az aszfalt alaprétegbôl pedig
június közepén készültek el. A bedolgozás,
ahol a pálya keresztmetszeti geometriája en -
gedi, egy padszélességgel épül. Azonban ívek
miatt a túlemeléses szakaszokon a leállósáv
ellenkezô irányú esése miatt nagy pad és kis
pad egymás melletti haladásával kerül beépí-
tésre. A kivitelezést nehezíti, hogy a töltésma-
gasságok miatt nem lehet egy irányba haladva
építeni a pályaszerkezetet, ezért folyamatos
szervezést igényel a bedolgozás, hogy a gépek
költöztetése ne tegye túl költségessé a tevé-
kenységet, mivel a széles padok szállítása
nyom vonalon kívül csak szétszereléssel oldha-
tó meg.

Terveink szerint az idei évben a pályaszer-
kezetek a szakasz 70%-án elkészülnek az asz-
falt alapréteggel bezárólag. A jövô év még
folyamatos munkavégzést tartogat számunk-
ra, hogy a befejezô munkák elkészítéséhez
legyen elég idônk.

Piry Tamás

Construction of the carriageway
structure of M6 Motorway

Materials built in the structure:
mZMA-11 Nm 70,000 tons
mK-22/F Nm 226,000 tons
CKt-4 160,000 m3

We began the construction by composing
the material mixes. The lab specialists had much
trouble for want of raw materials available near
the site in sufficient volumes and satisfying the
specification needed to produce the CKt quality.
Therefore, we tested several mix compositions
and, finally, succeeded in composing a mix
which consisted of three different materials
suitable for producing a mixture which could
easily be spread and offered fairly attractive
appearance. In many respects, we relied on the
experience gathered during the renewal and
upgrading of the M5 Motorway regarding the
development of the most suitable asphalt 
mix.

We envisage that the 70% carriageway struc-
tures, including the asphalt pavement, shall be
completed this year. We predict the need to
work continually also in 2009, in order to have
sufficient time for giving the finishing touches
to the Motorway. 
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Az M6-os autópályán a COLAS Hungária kivi-
telezésében jelenleg négy, a szokásos autópá-
lya-mûtárgyakat meghaladó méretû híd épül.
Ezen mûtárgyakat szeretném bemutatni, miu-
tán a hidak szerkezeti tervezése lezárult, és az
általunk kezdeményezett alternatív megoldá-
sokat a megrendelô és a független mérnök is
elfogadta.

A Sió feletti átvezetésen kívül még három
völgyhíd tartozik a nagy hidak közé: a pa lo ta -
bo zsoki, a szebényi, valamint a Csele-pataknál
lévô völgyhíd.

A 3 völgyhíd betonellátása (kb. 50 000 m3)
a Véménden felállított szerkezetibeton-keve-
rôkrôl történik, és a hidakon egyidejûleg átla-
gosan 250–300-an dolgoznak.

A 796 darab (!) elôregyártott betongeren-
dát Mohácsig vasúton szállítjuk Du na új vá ros -
ból, onnan közúton visszük a munkaterületig,

speciális trélerekkel (összhossz 40 m!). A tar-
tók súlya 30 tonna/darab.

Véleményem szerint, a fenti leírásból is
kitûnik, hogy ezeknek a hidaknak a megépíté-
se nemcsak egyszerûen egy nagy kihívást je -
len tô mûszaki feladat, hanem komoly mû sza -
ki kockázatokat is képvisel. Ilyen nagy össze-
tettségû feladatoknál nagyon fontos a csapat-
munka, melyre már összeállt a tapasztaltabb
kollégákat is tartalmazó társaság. Ugyanakkor
rendkívül fontos az a mûszaki segítség, ame-
lyet az anyacég szerkezetépítési vezetôjétôl,
Philipp Raffin úrtól kapunk, aki nemcsak vé -

gig konzultálta velünk a mûszaki kérdéseket és
alternatívákat, hanem segített is azok elfogad-
tatásában.

A munkának még csak az elején tartunk, és
a feladat nagy része még hátravan. De a leg-
fontosabb döntéseket már meghoztuk, és azt
gondolom, hogy a projekt sikeres úton halad.

Persze a völgyhidak mellett nem feledkez-
hetünk meg arról a további 33 hídról sem,
amiket szintén a COLAS Hungária kivitelez az
M6-os 33 kilométeres szakaszán ugyanerre a
határidôre. 

Sebestény Péter

Large bridges on the M6
Motorway 

At present, COLAS Hungária is building four
extra-large bridges along M6 Motorway. After
having finished the structural designs of these
bridges and obtaining approval of both the
Client and the Independent Engineer regarding
the alternative technical solutions recommend-
ed by us, our time has come to introduce these
structures.

In addition to the bridge spanning Sió River,
three viaducts, located at Palotabozsok, Szebény
and the Csele Creek, belong to the category of
large bridges.

The approx. 50,000 m3 concrete to be
poured to build the three viaducts shall be sup-
plied by the mixing plant established at
Véménd. The average number of workers
assigned to the bridge construction operations
shall vary between 250 and 300.

The 796 prefabricated concrete girders (each
weighing 30 tons) shall be shipped by rail
between Dunaújváros and Mohács. Special, 40-
meter long trailers shall transport them from
Mohács to the site.

I think that the above description reveals
that the building of bridges of such parameters
does not simply involve a significant challenge
in engineering but imposes considerable risks,
as well. Tasks of such extraordinary complexity
require real team work. In addition to having
composed a team involving experienced experts,
the technical support provided by Mr. Philipp
Raffin, head of the parent company’s structural
construction department, has been of particular
importance. He supported us in consulting the
technical issues and alternative approaches and
helped us in obtaining their approval.

We are at the beginning of our work and
most of the tasks yet wait to be completed.
However, the most important decisions have
been made and the project shall be completed
successfully. However, we should not be oblivi-
ous of the other 33 bridges to be built by COLAS
Hungária along a 33 kilometer long section of
M6 Motorway, observing the same deadline. 

Nagy hidak az M6 autópályán



Az M6–M9 csomóponttól, tehát az épülô sza-
kasz északi végpontjától indulva az elsô a
144,9 km-szelvényben épülô Sió-híd.

A mûtárgy a tendertervi kialakításnak
megfelelôen egy 240 fm hosszú (75–90–75 m
támaszközû) kétpályás, íves autópályahíd,
mely a Sió folyó felett vezeti át a gyorsforgal-
mi utat.

A tendertervben szereplô kétcellás ort ro t -
róp pályalemezes kialakítás helyett öszvértar-
tós szerkezeti kialakítású alternatív megoldás
terveztetése mellett döntöttünk, azon belül is
több kialakítás tanulmányozása után a nyi-
tott-tartós változatot választottuk. Ennek a
kialakításnak a viszonylag jól programozható
kivitelezés az elônye.

Az építés lényeges fázisai az alábbiak. Az
alépítmények építésével párhuzamosan meg-
építésre kerül a híd északi hídfôjénél a betoló-
pad, ezen hegesztik össze a teljes, 240 m-es
acélszerkezetet. Ezután az összeállított szerke-
zetet betoljuk a folyó fölé úgy, hogy a betolás-
hoz segédjármokat építünk (minden támasz-
közben egyet, tehát összesen 2x3 = 6-ot). Ezek
a segédjármok nemcsak a betolt acélszerkezet
súlyát képesek viselni, hanem a betonozás
során is teherviselôk, miáltal könnyebbé válik
az acél tartószerkezet, illetve segíteni fognak a
híd alakjának beszabályozásakor is.

A híd pályalemeze vasbetonból készül
2x12 db 20 m-es szakaszból, 2 db speciális, a
hídhoz tervezett zsaluzókocsi segítségével. Így

elkerülhetôvé válik a helyszíni zsaluzat építése,
ami jelentôs könnyebbség a kivitelezés során. 

Az 1705 tonnányi acélszerkezet terveink
szerint 2009 márciusában kerül a helyére,
utána 16 hét alatt készül el a két pályalemez,
ôszre a teljes híd.

A munkák irányítója Oláh Péter, akinek a
munka elsô fázisában a fô feladata a különbö-
zô alternatív megoldásokból az optimális ki -
vá lasztása, majd a tervezés irányítása. Ez utób-
binál a kivitelezés körülményei mellett az elér-
hetô gyártóeszközöket is figyelembe kell ven-
nie, hogy a híd tervével párhuzamosan, de

azzal összhangban a kiegészítô szerkezetek
(hidraulikák, zsaluzókocsik, segédjármok) is
megtervezésre kerüljenek külsô tervezôk és
szakértôk bevonásával.

A híd építése jelenleg az alépítmények be -
ton munkáinál tart (pillérek és hídfôk), a ter-
vezô a felépítményi tervek utolsó simításait
végzi, most már „csak” a megvalósítás van
hátra.

Sebestény Péter
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A Sió-híd

The Sió Bridge

Starting from the intersection of M6 and M9
Motorway, i.e. the northern end of the section
to be built, the first bridge to be crossed shall be
the Sió Bridge located at the 144.9 km section.

According to the tender design, the struc-
ture shall be a 240 meter long (consisting of 75,
90 and 75 m spans) 2x2 lane, bow-string type
bridge, designed to carry the traffic of the
expressway above the Sió Bridge.

After having studied numerous options, we
decided to replace the twin-cell orthotropic car-
riageway concept specified in the tender design
with an alternative approach using a composite
structure approach, more specifically, the open
box version which is expected to offer the bene-
fit of flexibly programmable implementation.

The carriageway structure shall consist of
2x12 components, each 20 meter long, to be
built using two special shuttering carts specifi-
cally designed to match the bridge’s needs.
Accordingly, no formwork needs be built at the
site, resulting in substantially simplified imple-
mentation.

The last elements of the steel structure
weighing 1,705 ton shall be placed in March
2009. Another 16 weeks shall be taken to com-
plete the carriageway structure and the bridge
shall be finished in autumn. The work is con-
trolled and coordinated by Peter Oláh.

At present, the concreting of the pillars and
abutments are built and the finishing touches
are given to the superstructure’s design docu-
mentation. In other words, “nothing else” but
the implementation phase is ahead of us.
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A COLAS CSOPORT XII/410

A palotabozsoki völgyhíd
Az autópálya a D jelû alagútból kiérve éri el
a völgyet, ami fölött ível át ez a 460 fm hosz-
szú, 26 m magas híd a 172,7 km-szelvény-
ben. Az alagutaknak köszönhetôen a jobb és
bal pálya hídja egymástól 11 méterre van.

A híd szerkezeti kialakításán a tenderterv -
hez képest nem változtattunk, így az 32,8 m
hosszú FCI-120 típusú (120 cm magas) elô -
regyártott vasbeton gerendából épül. Az igazi
kihívást az jelenti, hogy a szükséges 17 támasz
elkészítése után ebbôl a tartóból 420 darabot
kell elhelyezni 10–26 m magasságba.

A támaszok kör keresztmetszetû, 120 cm
átmérôjû pillérek (összesen kb. 2000 m),
me lyek építéséhez kúszózsaluzatot alkalma-

zunk. A zsaluzat úgy került kialakításra, hogy
a fejgerenda konzolos zsaluzatát is csatlakoz-
tatni lehessen a rögzítôpontjaiba. Ezáltal el -
ke rülhetôvé vált a pillérek beállványozása,
ami lé nye gesen lassítaná a kivitelezést. 

A támaszok számából is sejthetô, hogy a
kivitelezés egyik kritikus része, hogy az al épít -
mények idôre elkészüljenek. Ezért a táma-
szok építésére egyidejûleg négy toronydarut
alkalmazunk.

Külön feladatot jelentett a víztelenítés,
mert a völgy alján lévô 5 támasz gyenge
teherbírású talaj és magas talajvízszint
kombiná ciójára került. Itt a szádfalazások
elkerülésére mélydrénes víztelenítô rendszert

alakítottunk ki, mely az alapozástól a geren-
dabeemelésig üzemel, hiszen a 400 tonnás
darut is csak víztelenített területen lehet
alkalmazni.

A híd alapozása a hídfôk kivételével már
elkészült (8000 fm CFA 80-as cölöp), jelenleg
a támaszok építése folyik. A gerendák elôre-
gyártása lezajlott, az elsô adag beemelése
augusztus végén kezdôdik (168 db), és vár-
hatóan 3–4 hétig tart.

A munkákat Fodor Tamás irányítja, az ô
feladata az építés teljes organizációja, ami
komoly logisztikai feladatot is jelent a nehe-
zen megközelíthetô völgyben.

Sebestény Péter
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The Palotabozsok Viaduct

After passing through Tunnel “D”, the motor-
way reaches the valley at the 172.7 km section
and spans it via a 460-meter long and 26-meter
high viaduct. The right and left side carriageway
of the bridge are built apart and separated by 11
meters because of the vicinity of the adjacent
tunnels. 

The bridge’s structural design is identical
with the design stipulated in the tender design,
i.e. the structure shall consist of 32.8 meter long
and 1.2 meter high prefabricated FCI-120 rein-
forced concrete girders. The real challenge shall
be encountered when 420 girders of this size
must be hoisted to heights varying between 10
and 26 meters, after having built the 17 sup-
porting pillars. The diameter of each circular pil-
lar is 120 cm (their total length amounts to
approx. 2000 meters) and they shall be built
using climbing formwork.

Except for the abutments, the bridge’s foun-
dation (total length of the CFA-80 piles is 8000
meters) is complete and now the pillars are
being constructed. The first batch of the 168
prefabricated girders shall be put in place as of
late August and this work shall take some 3 to 4
weeks.

Mr. Tamás Fodor, the project manager, bears
sole responsibility for the organization of the
construction work which imposes a substantial
logistical task inside the hardly accessible valley.
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Széles völgyben épül az autópálya-szakasz leg-
nagyobb, és egyben mûszakilag is legbonyo-
lultabb hídja: a szebényi völgyhíd (176,9 km
szelvény).

A híd 866 méter hosszú. Kétcellás ortrot -
róp acélszerkezetû pályalemezzel terveztettük
meg, úgyhogy a közbensô 7 támaszköze
egyen ként 100–100 métert hidal át. A tender-
terv és az ajánlati terv öszvérszerkezetû, illetve
vasbeton-kialakításával szemben en ge dé lyez -
tet tük az acélszerkezetû megoldást az alábbi
érvek alapján.

A híd déli utolsó, 92 m-es támaszköze alatt
található egy értékes régészeti lelet, egy római
villa maradványa, melynek feltárási munkái a
híd elkészülte után következnek. Ez a terület
ma kerítéssel védett, így ide sem belépni, sem
ideiglenes támaszt képezni nem lehet.

A híd mérete folytán az alagutakhoz ha -
sonló módon kritikus az építési idôütemezés
szempontjából, így olyan technológiát kel-
lett terveztetni, amely minden körülmé-
nyek kö zött biztosítja a határidô betartható-
ságát.

Nagyfokú elôregyárthatóságot, és té lie sít -
he tô munkavégzést kell lehetôvé tenni a szo-
ros határidô miatt.

A híd építési fázisai az alábbiakban foglal-
hatók össze: az alapozási munkák a 8 közben-
sô támasz alatt fúrt cölöpök készítésével (ösz-
szesen 9000 fm) elkészültek, jelenleg az alap-
testek, illetve a pillérek építése zajlik. Ezek kö -
zül a legmagasabbak 30 méteresek (10 eme-
let...) és alakjuk egyedi kónuszos kialakítású,
oldalt nútolással, szép formájú fejgerendával.
A 2. pillér mostanra készült el, a 3. és a 4.
pedig kúszik fel.

A völgyfenéken itt is feladat a talajvízszint
süllyesztése, szintén mélydréneket alkalma-
zunk. Az északi hídfô mögött épül a hatalmas
betolópad, amelyen a 8203 tonna tömegû
acél szerkezetet hegesztik majd össze, 2db 20
tonnás portáldaruval mozgatva az elemeket.
Az acélszerkezet a helyszínre közúton, össze-
sen 408 db 18 méteres elem formájában érke-
zik majd, jelenleg készülnek az ehhez szüksé-
ges bejáróutak. Az elemek a 220 m hosszú sze-
relôtéren állnak majd össze hidakká, melyeket
2x2 hidraulikus emelô-toló támasz segítségé-
vel fogunk betolni a helyére, a 0,53%-os pálya-
esés irányában, a pályát betolások után szorí-
tófékekkel megtartva. 

A két hídpálya betolása 3 hét idôbeni elto-
lódással, párhuzamosan történik, hidanként

egy-egy 51 m hosszú, rácsos kialakítású be to -
lócsôr, illetve egy-egy 22,5 m magas tartóár-
boc segítségével, melyek lehetôvé teszik a 100
méteres támaszközök áthidalását is konzolos
szerkezetként. A szerkezet betolása után az
acélszegélyeket hegesztik fel, megépül a szige-
telés, a burkolatok rétegei és az egyéb hídtar-
tozékok, úgymint korlátok, meteorológiai
mérômûszerek, vízelvezetô rendszerek stb. A
befejezô munkákra szûkösen marad idô, hi -
szen a szerkezet elkészítése legalább 12 hóna-
pot vesz igénybe.

A híd tervezési, építés-elôkészítési, logiszti-
kai feladatait Deim Zsolt koordinálja, míg a
helyszíni irányítási feladatok Ivók Ferenchez
tartoznak. Szintén az ô irányításukkal épül
néhány kilométerrel délebbre a 180,3 km-nél
a Csele-patak völgyének 430 m hosszú hídja,
amely a palotabozsoki völgyhídhoz teljesen
hasonló szerkezetû, a különbség mindössze
annyi, hogy egy támasszal rövidebb, és a két
hídpálya közvetlenül egymás mellett fut.

Ütemezés szempontjából ennek a hídnak
is a támaszépítések jelentik a kritikus tevé-
kenységét, ami jelenleg teljes iramban, folya-
matosan készül.

Sebestény Péter

A szebényi völgyhíd és a Csele-patak hídja

Épül a szebényi völgyhíd
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A Csele-patak épülô hídja

The Szebény Viaduct and the bridge
of Csele Creek

The Szebény Viaduct, i.e. the biggest and technically
most complex bridge along this length of the motor-
way shall span a wide valley at the 176.9 km section.

We requested to have the 866-meter long bridge
designed according to the twin-cell orthotropic car-
riageway concept, assuming that each of the inner-
most 7 unsupported lengths would span 100 meters.
In contrast to the composite structure or reinforced
concrete structure concept envisaged in the tender
design and the original proposal, respectively, we
opted for the steel structure version, with reference
to the following arguments: 

- the 92-meter long southernmost span of the
bridge flies over the ruins of a Roman villa, a valuable
archeological finding, to be explored only after the
bridge’s completion. Therefore, this area is fenced
and neither unauthorized entry/trespassing nor the
construction of any provisional supporting structure
is permitted,

- the bridge’s dimensions justify application of
the ‘critical path’ method of scheduling (similar to
the case of tunnels). Accordingly, the designed tech-
nology must ensure, under any circumstances, strict
adherence to the time schedules, 

- the tight time schedule requires extensive use of
prefabrication and ‘winterized’ construction tech-
niques.

The tasks of designing, construction preparation
and logistical support are coordinated by Zsolt Deim
and Ferenc Ivók is responsible for local coordination.
They control also the construction of a 430-meter
long bridge above Csele Creek valley, a few kilometers
south from this site (at the 180.3 km section). Its
structure is very similar to that of the Palotabozsok
Viaduct, the only difference lying in that it is shorter
by one span and the two carriageways run closely
besides each other.

The construction of the spans represents the
activity of critical importance also in the scheduling
of this bridge which is being implemented in full
activity.
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Sokan úgy gondolhatják, hogy az autópálya -
építésnél „csak” az útépítôknek van fontos
sze repük, de mint gépészeti vezetô, úgy érzem
a mi munkánk is meghatározó szerepet tölt
be. A gépészet egy kiszolgáló szervezet, ami ha
nem mûködik százszázalékosan, akkor a töb-
biek sem tudnak megfelelô teljesítményt
nyújtani.

Az autópálya-építés legfontosabb „kellé-
kei” a keverôgépek. Jelenleg három keverôte-
leppel rendelkezünk: Bátaszéken, Szekszárdon
és Vé mén den. A keverôtelepek feladatainak
koordinálását Várnagy János végzi. Bátaszéken
három keverôgép dolgozik, amelybôl kettô
bérelt, egy pedig a COLAS Hungária tulajdo-
nát képezi. Az egyik és egyben legfontosabb
bérkeverônk Franciaországból érkezett, egy
TSM 25-ös aszfaltkeverô, amelyrôl már olvas-
hattak a COLAS magazin korábbi számában.
Az aszfaltkeverô ez év májusában kezdte meg
a munkát, és remélhetôleg az év vége felé már
100%-os kihasználtságban fog dolgozni. A
második bérkeverônk a COLAS-Debrecentôl
érkezett, amellyel CKT-t keverünk. A gép telje-
sítménye meghaladja a napi 2000 tonnát.
Bátaszéken az egyetlen saját tulajdonú keve-
rônk egy SIMEM Mobymix 3000 típusú szer-
kezeti betonkeverô, amellyel a keverôtelep
vonzáskörzetében épülô hidakat, felüljárókat
szolgáljuk ki.

Az M6-os autópálya-építés „fogaskereke”
a gépészet
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A következô keverôtelepünk Szekszárdon
található, ahol jelenleg csak egy CKT keverô
dolgozik. Ez egy SAE MB500-as típusú keverô-
gép, amelynek teljesítménye 450 tonna/óra.
Augusz tus végén érkezik a szekszárdi telephe-
lyünkre egy Benninghoven MB500-as típusú
aszfaltkeverô Németországból. A keverôgép
felépítése körülbelül hat hetet fog igénybe
venni.

A harmadik keverôtelepünkön, Véménden
kizárólag szerkezetibeton-keverôket mû köd -
tetünk, amelyek összteljesítménye mû sza kon -
ként 1400 m3. A telepen található három
keverô közül, kettô a COLAS Hungária tulaj-
donát képezi, amelyek téliesítettek, ezáltal
nem okoz gondot a keverôk alacsonyabb hô -
mér sékleten való üzemeltetése. A beton szállí-
tását négy saját tulajdonú mixerrel és további
tizenkettô bérmixerrel végezzük.

Várnagy János hatáskörébe tartozik még a
bányákkal való kapcsolattartás és fuvarszerve-
zés koordinálása, ebben Kovács József és Király
István segítik. Jelenleg az anyagbeszállítás ti -
zenhat bányából történik. Saját tulajdonban
lévô szállítóeszközzel nem rendelkezünk, ezért

az anyagszállítást bérelt autókkal oldjuk meg.
Hozzávetôleg hetven „kisautóval” (két-három-
tengelyes), harminc négytengelyessel és körül-
belül száznyolcvan nyerges vonatatóval végez-
zük.

A fôgépészeti feladatokat Tóth Sándor Ta -
más fôgépész végzi Bakos András gépészeti
mû vezetô segítségével. Az ô munkájuk a mun-
katerületen dolgozók gépigényeinek kiszolgá-
lása, a gépkezelôk felvétele, valamint a sze -
mély gépjármûvekkel kapcsolatos feladatok el -
látása. A COLAS Hungáriának huszonnégy
saját földmunkagépe van, továbbá a COLAS
Csoporton belüli cégektôl húszat bérlünk,
egyéb alvállalkozóktól pedig további száz-
egyet. Összesen száznegyvenöt munkagéppel
és hozzávetôleg százhúsz személyszállító jár -
mû vel, illetve kisteherautóval foglalkoznak.

Remélem sikerült röviden bemutatnom a
munkánkat, és összefoglaló képet adni arról,

hogy mivel is foglalkozik az autópálya-építés
gépészete.

Varga Viktor

Engineering is the “Cog”
of the M6 Motorway

Construction 

Many might think that when building a motor-
way it is “only” the road builders who have a
major role. However as an engineering manager
I believe that our work also has a defining role.
Engineering is a servicing organisation, and if it
does not work 100%, the other areas cannot
maintain an appropriate performance either.

The most important “accessories” of motor-
way building are the mixing machines.
Currently we have three mixing premises, in
Bátaszék, in Szekszárd and in Véménd. The coor-
dination of the tasks of the mixing premises is
carried out by János Várnagy. In Bátaszék three
mixers operate, from which two are hired and
one is the possession of COLAS Hungária. One
of and at the same time our most important
hired mixer is from France, it is a  TSM 25
asphalt mixer, an article has already been pub-
lished in a previous issue of the COLAS maga-
zine.

Our next mixer premises is in Szekszárd,
where currently only one CKT mixer operates.
This is a SAE MB500 type mixer, with a perfor-
mance output of 450 tonnes/hour. At the end
of August a Benninghoven MB500 type asphalt
mixer will arrive from Germany to our premis-
es in Szekszárd. The assembling of the mixer will
take approximately 6 weeks.

At our third mixing premises, in Véménd we
only operate structural concrete mixers, with a
total performance figure of 1400 m3 per shift.

Currently material sourcing takes place from
sixteen mines. We have no transportation vehi-
cles in our possession; therefore the movement
of material is through hired lorries.

COLAS Hungária owns 24 earth-work
machines, a further 20 are hired from compa-
nies within the COLAS group, and a 101 from
other sub-contractors.
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Az M6–M60 autópálya építése gôzerôvel
folyik. A mi szakaszunk Szekszárd és Véménd
helységek között található a 141+300–171
+982 km-szelvények között.

Az elején épül egy nagy csomópont, az 
M6–M9-es, a végén 4 alagúttal, melyeknek
összhossza 2974 m (más építi), s hozzánk tar-
tozik még 3 völgyhíd.

Az egész autópálya nyomvonala töltésbôl
épül, aminek földtömege megközelíti az 5
millió m3-t. Ennek a nagy mennyiségû föld-
nek a túlnyomó részét körülbelül 10 km távol-
ságból szállítjuk. Ez nagymértékben növeli
költségeinket, és erôsen igénybe veszi a helyi
lakosság türelmét.

Az építkezés már februárban elkezdôdött,
akkor még csekély létszámmal és alvállalkozó-
val. Az azóta eltelt 5 hónapban a saját létszá-
munk közel tízszeresére duzzadt, s meghalad-
ta a 250 fôt. Ennek a nagy létszámnak a
munkafolyamatba való beillesztése rengeteg
adminisztratív és munkavédelmi tevékenység-
gel járt együtt.

A társaság mára összekovácsolódott, s
képesek erejük felett teljesíteni, ami a munká-
jukban is meglátszik. Persze néhányan nem
bírták a feszítô tempót és a könnyebb utat
választották. A munkavédelem és a környezet-
védelem területén sokat fejlôdtünk, de még
így is rengeteg feladat áll elôttünk.

A sok alvállalkozóval nehéz volt megértet-
ni, hogy az építés során tartsák be a munka-

védelmi-tûzvédelmi és környezetvédelmi sza-
bályokat.

Havonta tartunk elôadásokat az Ergonom
Kft. vezetésével az alvállalkozóknak és külön a
saját doldozóinknak, ezekbôl mindenki sokat
tanult. 

Mára elértük, hogy minden telephelyen
legyen elsôsegélynyújtó hely és szelektív
hulladékgyûjtés. A középfeszültségû (20 Kv)
vezetékek elé magasságkorlátozó kapukat tele-
pítettünk, ezzel elôzve meg a súlyos balesete-
ket.

A nagyobb útkeresztezôdésekbe láncos
sorompókat építettünk, melyek kiszûrik az il -
le téktelenek bejárását.

Ehhez persze az kellett, hogy az itt dolgo-
zóknak névre szóló kártyákat és az autókra
rend szám alapján behajtási engedélyeket ad -
tunk ki.

Egy megbízott cégünk, az Ergonom Kft.
mun katársai naponta ellenôriznek mindenkit
az építési területen. Mellettük az MCG
(MECSEK Construction Group) konzorcium
munkavédelmisei és saját magunk is szú ró -
pró baszerûen ellenôrzünk, hogy minden
rendben van-e.

Az MCG havonta díjazza a konzorcium
tagjait a munka-környezetvédelem területén.
Megtiszteltetés számunkra, hogy májusban a
Sió-csatornán kialakított átjáró és júniusban a
palotabozsoki völgyhíd területén tapasztalha-
tó jó munkafegyelem miatt mi kaptuk az elis-

merést. Ez minden kol légám felelôsségteljes és
szakszerû munkáját dicséri.

Az oktatások területén is elôrébb léptünk:
16 fô sikeres tûzvédelmi és 20 fô sikeres kis-
gépkezelôi-darukötözôi vizsgát tett. Nem so ká -
ra tervezzük az elsôsegélynyújtó tanfolyamot,
melyre minél több munkatársunkat szeret-
nénk beiskolázni.

Elértük, hogy a munkaterületen már majd -
nem mindenki hasz nálja a védôsisakját, védô-
mellényét.

A saját dolgozók és az alvállalkozók is átér-
zik a munka- és környezetvédelem fontossá-
gát, ennek szabályait rend, fegyelem és sok
odafigyelés nélkül képtelenek lennénk betar-
tatni.

Rakos Zoltán

Munkavédelem az M6-os 
autópályán

Labour safety at the construction
works of Motorway M6

By now the project team has welded together to
be ready for performances beyond expectations.
In some cases, however, members of the team
were unable to keep up with the stretched pace
and chose the “easier way”. Considerable
progress has been achieved with regard to
labour safety and protection of environment,
but there is still a lot to be done.

During the works many subcontractors have
been reluctant to comply with the labour and
fire safety specifications and environmental
rules.

With the help of Ergonom Ltd. monthly pre-
sentations are held for the subcontractors and
our own staff. The sessions are very helpful, the
participants learn a lot.

We have achieved that by now we have first
aid kits and selective waste collection at every
site.

In order to keep unauthorized access under
control chain barriers have been installed at the
junctions of the motorway and major roads.
This measure called for the use of ID cards for
the staff, and entry permits for cars indicating
the registration number.

The members of the Consortium receive
monthly awards for labour safety and protec-
tion of environment from MCG. We consider
an honour the awards received for labour safe-
ty and protection of environment in May for
the crossover above the Sió channel, and in June
for the Palotabozsok viaduct.

This award is the recognition of conscien-
tious and qualified efforts of all my colleagues,
rather than of a single person.

Following the initial difficulties, by now we
have achieved the general use of hard hat and
protective vest at every work site.

Our own staff and the subcontractors are
fully aware of the importance of labour safety
and protection of environment. Without order-
liness, discipline and conscientious care we
would fail to meet these requirements.
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A COLAS Hungária Kft. dunántúli laborató -
riumának mobil egységét az M6-os autópálya
építése miatt telepítettük át Szekszárdra, ahol
nagy szervezeti és mûszaki fejlesztéseket haj-
tottunk végre. Jelenleg tizenkét laboráns dol-
gozik itt egy vezetô irányításával. Az ô felada-
tuk az M6-os autópálya COLAS Hungária Kft.
által kivitelezett, több mint 30 km-es szaka-
szának mindennemû minôség-ellenôrzése,
valamint a négy beton-, a két CKt- és a két asz-
falt keverô gép gyártásközi vizsgálata. Mivel a
labor eddig talaj-, aszfalt-, kôzet-, valamint
helyszíni vizsgálatokra volt akkreditálva, a fel-
adatnak megfelelôen a mobil laboratórium
szükséges területbôvítési kérelmét február
végén beadtuk a NAT-hoz. Az akkreditált stá-
tuszt július elején sikeresen megszereztük a
CKt-, beton- és az új aszfaltvizsgálatokra is.

Két aszfaltos és egy CKt konténerünk van a
szekszárdi, egy beton- és CKT vizsgálóhely a

bátaszéki keverôtelepen, és egy betonlabor a
véméndi keverôgépek mellett. A két talajlabo-
runk a szekszárdi irodaház udvarára került.

Hat technológus látja el a projekttel kap-
csolatos technológiai feladatokat út-, közmû-
és hídépítési területen. Feladataik közé tartoz-
nak a mintavételi és minôsítési tervek, tech-
nológiai utasítások, CKt-, aszfalt-, betonre cep -
tek elkészítése, folyamatos ellenôrzése, tech -
nológiai problémák megoldása, minôsítések
összeállítása és valamennyi technológiával és
minôséggel kapcsolatos tennivaló.

A mobil egységünkben már meglévô esz-
közök mellé a DEBMUT-tól és az EGUT-tól

több vizsgálóeszközt vettünk meg, ezzel is
csök kentve a beruházás mértékét. A kollégák
nagy része a COLAS Csoporton belüli társcé-
gektôl került ide. Azt hiszem, mindannyian
tudtuk, hogy mekkora kihívás elé nézünk,
hiszen legtöbben dolgoztunk már autó pá lya -
épí tésen. Annak ellenére, hogy az or szág szin-
te valamennyi részérôl érkeztünk, jó csapat
kovácsolódott össze, így a nehéz feladatokat is
könnyebben megoldjuk. Igaz, hogy idônként
elfáradunk, de mindig van köztünk valaki, aki
jókedvre deríti a társaságot. Köszönöm a kol-
légáimnak ezt a jó hangulatot és a hozzáállást!

Balogh Mária

Labor az M6-os autópályán

Laboratory on the M6 Motorway

The south-transdanubian mobile laboratory unit of
COLAS Hungária Kft was relocated to Szekszárd due to
the building of the M6 Motorway. We have carried out
major developments in both the structure and in the
technical area of the laboratory.

At present, in the mobile unit that is divided into two
sections, 12 laboratory assistants work under the direc-
tion of a manager. Their role is to carry out all the qual-
ity assurance tasks associated with the over 30 km sec-
tion of the M6 Motorway constructed by COLAS
Hungária Kft, as well as the in-process controls of the
four concrete, the two CKT (cement soil binder) and two
asphalt mixers. As the laboratory so far was accredited
for soil, asphalt, stone and on-site testing, in line with
the task an application for the necessary extension of the
mobile laboratory’s area was submitted to NAT
(Hungarian Accreditation Board) at the end of February.
We succeeded in obtaining the accredited status at the
beginning of July for the CKT, concrete and also for the
new asphalt tests. 

We have two asphalt and one CKT container at the
mixing premises in Szekszárd, a concrete and CKT testing
facility at the mixing premises in Bátaszék, a concrete lab-
oratory besides the mixers in Véménd, and our two soil
laboratories were set up in the courtyard of the Szekszárd
office building.

The technological tasks in the fields of road, public
utilities and bridge building associated with the project
are carried out by 6 technicians. Starting from the prepa-
ration of sampling and grading plans, technological
instructions, as well as the recipes for CKT, asphalt and
concrete, through continuous monitoring during the
progress, solving technological problems, to assembling
gradings and every task relating to technology or quality
are their responsibility.  We purchased several test
instruments from DEBMUT and from EGUT in addition
to the equipment already in our mobile unit, thus reduc-
ing the scale of the investment.

The majority of our colleagues came from partner
companies within the COLAS group. Most of us have
worked on motorways before so there were no surprises.
I think we all knew the challenge we were facing. In spite
of arriving from almost every part of the country, I feel a
great team spirit developed, and this way even the diffi-
cult tasks are more easily solved.  True we are often tired,
but there is always someone to cheer up the team. I
thank my colleagues for this atmosphere and for their
attitude!

Kósa Péter talajvizsgálatot végez

Szabó Ildikó aszfaltot vizsgál
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A COLAS SA környezetvédelmi igazgatója,
Henri Molleron 2008. július 14–18 között láto-
gatást tett Magyarországon, a COLAS
Hungária számos munkaterületén.

Molleron úr elôször járt Magyarországon.
Elmondta, hogy látogatásait a tapasztalatszer-
zés, az úgynevezett problémás helyzetek adott
körülmények közötti megoldásának megisme-
rése irányítja. A helyszínek bejárása során meg
akart ismerni minden bemutatott technológiát,
beruházást. Javaslatokat tett hibák megszünte-
tésére, valamint feljegyzett jó megoldásokat.

Elsô nap a csepeli szennyvíztisztítót tekin-
tettük meg, majd egy kicsit elidôztünk az „ipa -
ri mûemlék” kategóriába tartozó ferencvárosi
szivattyútelep 1887 óta mûködô masinái kö -
zött. Lenyûgözték a mai napig mûködô gép-
matuzsálemek. (Megjegyzem, hogy a gépek
zaj kibocsátása és rezgése nem közelítette meg
egy általános háztartási berendezés határérté-
keit.) Innen a COLAS-Eger dunaharaszti te lep -
helyére mentünk. 

Másnap az M6 autópályán töltöttük a
napunkat. Puskás Imre átfogó prezentációját
kö vetôen megtekintettük a Szent István bá -
nyát, a bátaszéki keverôtelepet és a pa lo ta bo -
zso ki völgyhíd kivitelezését.

Szerdán a gyöngyösi bitumenemulzió-te -
lep, a tiszaroffi víztározó, az egyeki aszfaltke-
verô megismerését követôen Tarcalon – egy jó
hangulatú borkóstolót és vacsorát követôen –
töltöttük az éjszakát.

Henri Molleron látogatása a COLAS
Hungáriánál

The visit of Henri Molleron at COLAS
Hungary

In the period between July 14 and 18 2008 Henri
Molleron, Director of Protection of Environment of
COLAS SA visited Hungary.

On the first day we visited the Central Waste Water
Treatment Plant in Csepel, then we went to the site of
COLAS-Eger in Dunaharaszti.

We spent the day after on Motorway M6.
Following the comprehensive presentation of Imre
Puskás we visited the St. Steven Mine, the mixing plant
in Bátaszék and the construction site of the viaduct in
Palotabozsok.

On Wednesday, following the visit to the Bitumen
Emulsion Plant in Gyöngyös, the storage reservoir in
Tiszaroff and the mixing plant in Egyek, we spent the
night in Tarcal.

The next morning we took an early start to the
quarry in Tállya. The operation of recently installed
machines, the excavation process and recultivation
were in the centre of attention of Mr. Molleron. In the
afternoon he joined briefly a meeting held at the head-
quarters of COLAS-Eger.

On Friday we visited the waste deposit site and the
associated sorter plant in Cegléd. Mr. Molleron
reminded that apart from building, COLAS also oper-
ates waste deposit sites in a number of countries.

At the assessment meeting held in the afternoon
Mr. Molleron praised the qualified operation teams,
the well-kept construction sites, and he also made a
mention of items that need improvement.

In his view eagerness in achieving the best industri-
al practice must be combined with the compliance
with statutory specifications and limit values.

Az egyeki aszfatkeverô telepen

A bátaszéki keverô telepen



Július 3-án és 4-én Riccardo Zampieri a francia
COLAS RAIL gazdasági igazgatója és Jean-
Pierre Bertrand a COLAS RAIL vezérigazgatója
látogatást tettek Kolozsvári Gyulának, a COLAS
Hungária Kft. ügyvezetô igazgatójának társa-
ságában a COLAS-Dunántúl Zrt. Vasútépítô
Fômérnökségénél.

Elsô nap a Budapest–Ferencváros „C” el -
ága zás Vecsés (kiz.) vonalszakasz vasúti pálya
és felsôvezeték-építési munkáival ismerked-

hettek meg a látogatók, melyet Homlok Tibor
építésvezetô mutatott be.

Második nap a gönyûi munkaterületen
Bali János fômérnök és Sághegyi Zsolt építésve-
zetô fogadták a szakmai teamet. Sághegyi
Zsolt elôadásában a szakemberek projektoros
vetítés segítségével betekintést nyerhettek a
„Gyôr–Gönyû országos közforgalmú kikötô
vasútépítési munkái” elnevezésû projekt kivi-
telezésének körülményeibe, nehézségeibe,

ütemtervekbe. Ezt követôen a 17,5 km vá -
gány ból álló munkaterületet a COLAS-Du -
nán túl Zrt. üzemeltetésben lévô DGKUm 2014
típusú vasúti vontatójármûvel járták be,
melynek során a gyakorlatban is szembesül-
hettek az érdeklôdôk a vasútépítési munkák-
kal.

A nap zárásaként egy kellemes környezet-
ben elfogyasztott igazi magyaros ebéd mellett
folytattak tapasztalatcserét a szakemberek a
vasútépítés rejtelmeirôl.

Sághegyi Zsolt – Fazekas MariannBali János, Sághegyi Zsolt, Jean-Pierre Bertrand, Kolozsvári Gyula és Riccardo Zampieri
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Következô nap korán reggel indultunk a
tállyai bányába. Molleron úr nagy érdeklôdést
mutatott a rendszerbe állított gépek mû kö dé -
se, a kifejtés, valamint a rekultiváció iránt.
Délután a COLAS-Eger központjában rövid
idô re bekapcsolódott az éppen folyó értekez-
letbe. 

Pénteken megtekintettük a ceglédi hul -
ladéklerakót és egy hozzá tartozó válogatót
is. Molleron úr megemlítette, hogy a
COLAS több országban nem csak megépíti,
hanem mûködteti is a hulladéklerakókat. A
délu táni kiértékelésen elismerôen szólt a jól
felkészült irányító gárdáról, a rendezett
mun katerületekrôl, és megemlítette azokat
a pontokat, ahol javítani tudnánk a hibáin-
kon.

Álláspontja szerint nem elegendô csupán a
hatósági elôírásoknak, határértékeknek meg-
felelni, hanem ezen túl törekedni kell a minél
jobb megoldások alkalmazására is.

A Francia Becsületrendet az kapja, aki a
hazájáért a szakterületén különlegesen kie -
mel kedôt tett – Molleron úr részesült ebben
az elismerésben!

Nagy József A tállyai kôbányában az ÉSZAKKÔ vezetôivel

A COLAS RAIL vezetôinek látogatása
The visit of COLAS RAIL

management

Accompanied by Gyula Kolozsvári Managing
Director (COLAS Hungary Ltd.), Riccardo Zam -
pieri Financial Director (COLAS RAIL, France)
and Jean-Pierre Bertrand General Director
(COLAS RAIL, France) visited the site of the
Railway Building Engineering Unit of COLAS-
Dunántúl Privately Held Company, Ltd.

On the first day of the visit Tibor Homlok,
Project Manager, presented the railway track
and contact wire construction works at the
Vecsés section of Budapest–Ferencváros „C”
junction.

The team of experts was welcome on the sec-
ond day at the Gönyû work site by János Bali
Chief Engineer and Zsolt Sághegyi Project
Manager. In his projected presentation Zsolt
Sághegyi gave an insight into the circumstances,
difficulties and schedules of project named
“Railway building works of the national public
port in Gyôr–Gönyû”.
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A COLAS CSOPORT XII/420

Az idei konferencia Párizsban került megren-
dezésre 2008. május 22–23-án, a COLAS köz-
pontjában. A részt vevô, munkavédelemmel
és humánpolitikával foglalkozó szakemberek
szá mos friss információval gazdagodhattak.

Jelenleg a baleseti statisztika alapján cé -
günk a középmezônybe tartozik, vagyis még
tovább kell fejlôdnie. Úgy gondolom, megfele-
lô szakemberek állnak rendelkezésre a bizton-
ságtechnika terén, így a cégvezetéssel szoros
együttmûködésben éves célként a munkavé-
delmi körülmények javítását és a balesetek
csök kenését tûztük ki.

Az elsôsegélynyújtók számának növelése
sem elhanyagolandó feladat. Növelné a biz -
ton ságérzetünket, ha minden harmadik em -
ber tudná, mi a teendô baleset, sérülés esetén.

Az elsôk között egy roppant érdekes elô-
adást halhattunk, amely a munkagépek ergo-
nómiai megjelenésén keresztül mutatta be az
elütés elleni védelem megvalósítására folyó
kutatások legújabb eredményeit. Rá dió hul lá -
mok segítségével észlelné a rendszer, a veszé-
lyes közelségben lévô munkavállalót, és a ke -
zelôhelyen fény-, valamint hangjelzés figyel-
meztetné a gépkezelôt. A jeladó a gép közelé-
ben munkát végzônél van, a jelvevô pedig a
gépben.

Több elôadó is foglalkozott a munkahelyi
stressz kérdéskörével. Tudomásul kell venni,
hogy a stressz nem betegség, hanem reakció a
környezetünk ránk gyakorolt hatásaira.

A munkavédelem tudatosságának kialakí-
tása mindennapos téma, ezért az elôadások
nagy része e köré a téma köré csoportosult.
Számtalan jó ötlet merült fel, és oktatási anya-
gok is készültek. Talán a leghatékonyabb a
napi munkavégzésrôl készült film megtekinté-
se, kiértékelése és a veszélyhelyzetek komikus
bemutatása volt színészek segítségével. A meg-
kérdezettek többsége a látott szabálytalansá-

gokra még hetekkel késôbb is emlékezett.
Megállapítható, hogy a rohamos technikai fej-
lôdés során elfelejtettünk foglalkozni a humá-
nummal. 

Cégünk képviseletében a kockázatértéke-
lésrôl beszéltem, aktuális témát feszegetve,
mivel az Unió munkavédelme a 2008-as évet
a kockázatértékelés évének jelölte meg. Úgy
gondolom, pironkodásra nincs okunk, mert
egy szinten vagyunk legalább ezen a téren a
nálunk gazdaságilag fejlettebb országokból
érkezett kollégákkal. 

Nagy József

COLAS Biztonságtechnikai Konferencia

COLAS Safety Technology
Conference

The Safety Technology Conference this year was
held in Paris on 22-23rd May 2008 in the
COLAS Centre. The work safety and human poli-
cies experts present gained a wide range of up-
to-date information from the meeting.  

At present our company can be found in the
mid range regarding accident statistics, there-
fore we have an opportunity for improvement.
I believe that we have the appropriate experts
available in the field of safety technology, thus
in close collaboration with the management of
the company we set a reduction in the number
of accidents through the improvement of work
conditions as the target of the year. 

The establishing of a work safety attitude is
an everyday topic, thus a large part of the lec-
tures followed this subject. Several excellent
ideas and teaching materials were developed.
Perhaps the most effective were the evaluation
by participants of a film made of the execution
of daily tasks and the comical presentation of
dangerous situations by actors. The majority of
those asked remembered the irregularities seen
even weeks later. 

I gave a presentation on risk assessment on
behalf of my company, touching on a very cur-
rent topic, as the European Agency for Safety
and Health at Work marked 2008 as the year of
risk assessment. Although there is no room for
complacency, I believe that we have no reason
to be ashamed, because, at least in this area, we
are at the same level as those colleagues who
arrived from more economically developed
countries.  
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A Vezetôi Információs Rendszer meghatáro-
zott struktúrában és üzleti szemléletben
mutatja be a COLAS magyarországi vállalat-
csoport tagjainak tárgyidôszaki teljesítményét
az IAS és IFRS sztenderdek elôírásainak megfe-
lelôen. 

A program alkalmas a Csoport franciaor-
szági irányítása által a leányvállalatok számára
kötelezôen elôírt jelentések elkészítésének
támogatására, de a rendszer alapvetô célja a
termelés és a gazdasági tevékenység folyama-
tos információs igényeinek naprakész ki szol -
gálása. 

A jogi személyeken kívül a riport lekérdez-
hetô a debreceni, valamint az egri érdekelt-
ségbe tartozó összes vállalatra.

A belépô lapon meghatározhatjuk a lekér-
dezni kívánt idôszakot. Fontos tudni: a rend-
szer kizárólag a könyvvitelileg lezárt idôszako-
kat tudja megjeleníteni megbízható tartalom-
mal. A jelentési rendszer bemutatja a jogi sze-
mély összes szervezeti egységét, a vállalati hie-
rarchiának megfelelôen. 

A leányvállalat nevére kattintva egy össze-
foglaló táblázat jelenik meg. Ez alatt találjuk
az összes tárgyidôszaki projekt (azon projek-
tek jelennek itt meg, amelyek tárgyévben még
nincsenek lezárva a JDE-ben, vagy a lezárt stá-
tusz ellenére van rajta könyvelés tárgyidôszak-
ban) összefoglaló listáját.

A fômérnökségek (fôépítésvezetôségek,
igazgatóságok) nevére kattintva a profitcent-

rum tevékenységének elemzésére alkalmas to -
vábbi kimutatásokat kapunk. A hierarchia leg-
alján szerepelnek a kisegítô üzemek: gépészet,
labor és technológia, valamint a vállalkozások
adminisztrációs központjai.

Az információs rendszer 2008 júniusától
érhetô el a COLAS Csoport intranetes felüle-
tén minden felhasználó számára, a megfelelô
jogosultságok beállítását követôen.

Cselédi Nóra

Az M6 autópálya Bóly és Szekszárd közötti
szakaszának építése során a 151+720– 151+
880 km-szelvény között a nyomvonal vízállá-
sos területen vezetett keresztül, az elmocsara-
sodott felszínt nád és sás borította.  Mivel az
építési munkák ütemezése meglehetôsen
feszített, nem állt módunkban kivárni, míg a
talajvízállás éves ciklusa lehetôvé teszi a kivite-
lezést. A munkaterület mesterséges víz te -
lenítése mellett döntöttünk. A terület dom-
borzati/tulajdonjogi sajátos ságai miatt azon-
ban az eltávolítandó víz mennyi ségét befogad-
ni képes vízfolyás elérése kivitelezhetetlennek
tûnt. A megoldás lényege az volt, hogy a prob-
lémás szakaszt tovább bontjuk, hogy a munka-
végzés hatékonysága még elfogadható marad-
jon, de a különálló cellák megépítésekor eltá-
volítandó vízmennyiséget még tudjuk kezelni
(a víz kiszorításával, illetve kedvezô idôjárási
feltételek esetén annak el szik kasztásával).
Földgátakat építettünk egy rá cso zatnak megfe-
lelôen, és az így kialakított ka zettákban külön-
külön kezdtünk el dolgozni.

VIR – Vezetôi Információs Rendszer

MIS (VIR)
– Management Information System

Designed to business specifications the Management
Information System presents the base period perfor-
mance of COLAS Hungary Group members in compli-
ance with the IAS and IFRS standards. Though the appli-
cation also supports the generation of mandatory affili-
ate reports to be submitted to the leadership of the
Group in France, its key objective is to provide up-to-
date information in support of production and business
management. On the log-in screen the user can select
the period of query, yet the system is capable of provid-
ing reliable information exclusively on closed fiscal peri-
ods. The reporting system presents all organization
units under the corporate hierarchy of the Group. By
clicking on the name of the appropriate engineering
units (project management units, directorates) reports
and accounts for the assessment of the activities of the
selected profit centre can be accessed.

Szabadulás a mocsárból



A belvíz szivattyúzását követôen lehetôvé
vált a növényzet és az elmocsarasodott talaj-
takaró kiemelése. A megtisztított területre
0/80-as zúzottkôbôl 0,5 m vastag töl tés ala -
pozást építettünk, amelyet geotextíliával (és
ahol szükséges volt, georáccsal) választottunk
el az altalajtól. Az elkészült mezôk melletti
gátak visszabontását követôen már megkezd-
hettük a szomszédos területek építését is, hi -

szen azok megközelíthetôvé váltak az el ké -
szült szakaszokról. A fenti módon megépült
réteg azon túl, hogy lehetôvé tette a munkák
folyamatos végzését az épülô töltés számára
is megfelelô teherbírású alapot biztosít. A
késôbbiekben pedig szemszerkezete révén
biztosítani tudja a keresztirányú vizek szabad
áramlását, illetve megszakítja a talajvíz kapil-
láris emelkedését a pályaszerkezet alatt. 

A kivitelezési idôszak alatt többnyire ked-
vezô idôjárási körülmények voltak jellemzô-
ek, a területet nem érte olyan mennyiségû
csapadék, ami ellehetetlenítette volna a
mezôk feltöltését, így a töltés építését már a
szokásos módszerekkel és eszközparkkal –
immár összefüggô és akadálymentes munka-
területen – tudtuk megkezdeni.

Bukros István

Getting rid of the marshland

In the course of constructing the 151+720 to
151+880 km section of the M6 Motorway
between Bóly and Szekszárd, we encountered an
area of high water elevation where the water-
logged surface was densely covered by reed and
sedge. Since the fairly tight schedule of con-
struction work did not allow us to wait for a
more favorable period in the annual cycle of
water level, we had no alternative but to opt for
artificial dewatering of the work area.

We built earth levees according to a grid-like
pattern and began to dewater the “pockets” one
by one.

Removal by pumping of the excess water
allowed us to set to disposing of the local vege-
tation and to excavating the top-soil saturated
by water. The cleared area was covered by
spreading an 0.5 m thick foundation using
crushed stone of 0/80 size after having laid geo-
textile (or, in case, geo-lattice) on to the subsoil.
Following the taking down of the levees of the
finished fields, we could set to upgrading and
building the adjacent cells already approachable
via the completed fields.

For the most part, we enjoyed fair weather
during the project implementation period and
the volume of precipitation did not hinder fill-
ing of the cells. Accordingly, we could set to fill-
ing the fields and to building the embankment
within the continuously available and unob-
structed area, applying the usual and proven
methods and equipment.
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Az épülô M6 autópálya 144+900-as szelvényé-
ben keresztezi a Sió-csatornát. Az autópálya
Sió-hídjának átadásáig az építési forgalom
biz tosítása egy ideiglenes átjárás kialakítását
tette szükségessé. A kb. 33–35 méter széles Sió
keresztezésénél a fô mûszaki problémát a
gátakhoz képest alacsony vízszint jelentette a
szûk mederben (7-7,5m szintkülönbséget kel-
lett áthidalni).

Elsô lépésként katonai pontonhidat pró-
báltunk létesíteni, de a végsô megoldást két –
a Dunán korábban üzemelô – 50, illetve 45

tonna teherbírású szállító kompok alkalmazá-
sa jelentette. Az áthaladás útvonalát úgy kel-
lett kialakítani, hogy a szûk hely ellenére biz-
tonságos (10% alatt emelkedô) utak megépí-
tését tegye lehetôvé, a gátak épségének meg-
ôrzése mellett.

Ezen szempontok alapján az átkeléshez egy
hely volt megfelelô, a késôbb épülô hídtól kö -
rül belül 200 méterre. A problémák a terület
illetékes kezelôivel való egyeztetések után kez-
dôdtek. Kiderült, hogy a terület nemcsak a
Sió-csatornát kezelô vízügyi igazgatósághoz
tar tozik, hanem a Nemzeti Hajózási Fel ügye -
let hez is (a Sió negyedrendû vízi közlekedési
útvonal). Ezenkívül Natura 2000-terület, ezért
a Környezetvédelmi Hivataltól szintén enge-
délyt kell kérni, s rajtuk keresztül a Duna–
Dráva Nemzeti Parktól is. Így a legkisebb bo -
zót irtás is csak ezen engedélyek birtokában

kez dôdhet meg. Ez sajnos egy rendkívül hosz-
szú procedúra, amit részletezés nélkül csak
azzal jellemeznék, hogy az engedélyezési folya-
mat lezárása még mindig tart. Erre próbáltam
utalni a cím második felében.

Az engedélyezési eljárással párhuzamosan
folytak a mûszaki egyeztetések a vízügyi igaz-
gatósággal, aminek alapján megterveztettük
az átvezetendô utat a egy úttervezô céggel.

A kiviteli tervek jóváhagyása után 2008.
május 5-ére megtörtént a kompok beállítása,
és a hozzávezetô utak kialakítása.

A kompok nyithatóak, s az esetleges hajó-
zási forgalmat kötelezôen át kell engednünk
minden nap reggel: 7-tôl 8-ig. A kompok
üzem be helyezése óta a híd építése sokkal köny-
nyebben szervezhetô csakúgy, mint a Siótól
délre esô területek töltésépítése.

Oláh Péter

Egy átkelés bürokratikus útvesztôi

Bureaucratic maze of a crossing

The constructed M6 motorway in its 144+900 seg-
ments crosses the Sió Channel. Until the handover of
the Sió Bridge of the motorway, the building traffic
from the perspectives of both the road and the bridge
required the establishment of a temporary crossing.
Technically the main problem regarding the crossing
of the approximately 33-35 m wide Sió was the low
water level compared to the embankment in the nar-
row river bed. (A 7-7.5m level difference had to be
bridged)

As a first step we tried to use a military pontoon
bridge for crossing the riverbed but due to its size the
actual solution was the use of two transport ferries,
previously operating on the Danube, with a carrying
capacity respectively of 50 and 45 tonnes. The route of
the crossing had to be elaborated in a way that in spite
of the narrow space appropriate (with less than a 10%
slope) safe roads could be built besides maintaining
the intactness of the embankments.

Based on these factors one site was suitable for the
crossing, approximately 200 m from the bridge to be
built. After this we consulted those responsible for the
area regarding the concept shown in the following pic-
ture:

The ferries can be opened up and we are obliged to
let the potential shipping traffic through every morn-
ing between 7.00-8.00am. It has been much easier to
organise the building of the bridge since the ferries
were put into operation, and the embankment con-
struction south of the Sió can also be carried out with
more ease. 
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A COLAS Hungária Kft. Autópálya Igaz ga tó sá -
ga Szekszárdon létesítette az autópálya kivite-
lezését koordináló irodát. Ezért úgy gondo-
lom, érdemes egy pár szót szólnunk arról a
városról, ahol cégünk és munkatársaink több
mint 2 évet töltenek el.

Szekszárdot, a dél-dunántúli városkát hét,
szôlôkertekkel teli, kiváló borokat adó domb
határolja. A romantikus hangulatú kisváros a
Mezôföld, a Sárköz és a Dunántúli-dombság
ta lálkozásánál fekszik. 

Szekszárd területén már 5–6 ezer évvel
ezelôtt is éltek emberek. Régészeti leletek ta nú -
sága szerint jelenlétük a kelta kortól állandó -
sult. A rómaiak korában Szekszárd – akkori
nevén Alisca – már fontos katonai szerepet töl -
tött be. A honfoglalás után ez a terület is Ár pád
fejedelmi törzsének szálláshelyéhez tartozott, a
források ekkor Zegzardu néven említik.

Szekszárdot, mint települést 1015-ben
említik elôször. Neve egyes feltevések szerint 
I. Béla királyra utal, aki barna bôrû és kopasz
volt (régi magyar nyelven: szög és szár, 1903
óta írják Szegszárd helyett Szekszárdnak.) 

Mátyás király korában Szekszárd a király
el leni összeesküvést szövô Vitéz János birtoka
volt, várát ezért lerombolták. 1485-ben már
me zôváros volt, évente öt vásárt tartott.

A török idôkben a város sokat szenvedett,
kolostora elpusztult. 

A 18. században vált me gyeszékhellyé,
céhek alakultak, az apátságot meg szüntették, a
város címert kapott. 1794-ben tûzvész vetette

vissza a fejlôdést, ami a 19. századra újrain-
dult. Ekkor épültek fel középületei, a városhá-
za, a megyeháza, kórház és több templom. 
A lakosság létszáma elérte a 14 000 fôt.

Az 1994 óta megyei jogú városi címmel
büszkélkedô megyeszékhelyen ma 38 ezren
élnek – a térség 26 településén közel százez
ren –, s mindannyian büszkék hagyományaik-
ra, színes kultúrájukra, építészeti örökségükre.

A város mûemlékei közül mindenképpen
figyelmet érdemelnek az egykori vármegyháza
udvarán lévô apátsági templomromok. Érde-
mes felkeresni a Mûvészetek Házaként mû kö -
dô, felújított zsinagógát, megnézni a Wo sins -
ky Mór Múzeum kiállításait, és persze nem
szabad kihagyni a város híres szülötte, Babits
Mihály emlékházát sem.

Szekszárd igazi fesztiválváros: a Szent Lász -
ló napi vigadalom, a Pünkösdi Fesztivál és a
Szekszárdi Szüreti Napok alkalmával több tíz-
ezer ember fordul meg a városban és a kör-
nyezô településeken.

A Szôlô és a Bor Nemzetközi Városának
kör nyéke is bôvelkedik látnivalóban, a Duna–
Dráva Nemzeti Parkhoz tartozó Gemenci-
erdô egyedülálló és szinte érintetlen flórája és
faunája, a Sárköz hagyományvilága, a sötét-
völgyi kirándulóhelyek, a szálkai horgászpara-
dicsom mind-mind felfedezésre invitálja az
ide érkezôket. 

Szekszárdnak igen gazdag a kultúrája,
jelentôs az építészeti öröksége, de a város ne -

vét hallva mégis mindenkinek a tüzes szek-
szár di borok jutnak eszébe. Valóban, az 1925
hek táron elterülô szekszárdi borvidék hazánk
egyik legrégebbi bortermelô vidéke, szôlô- és
bor kultúrájának gyökerei egészen a kelta idô-
kig nyúlnak vissza. 

Az ôsidôk óta tartó borgazdálkodásra utal-
nak az ásatások során elôbukkanó leletek is.
1845-ben egy 110 mázsás szarkofágot találtak,
melynek egyik oldalát egy kettôs kehelybôl
ága zó termô szôlôtô díszíti. A díszes szarko-
fágban egy üveg 3. századból való bort talál-
tak. A kôkoporsóban lelt áldozati üvegkehely
ógörög felirata is a bor jótékony hatását is -
merteti: „Áldozz a pásztornak, igyál, s élni
fogsz!”

A szekszárdi borászat igazi „mûfaja’’ a
vörösbor. A külföldön is népszerû, testes szek-
szárdi vörösborok jellegzetes savtartalmát – a
hiányzó talajfeltételek ellenére – a termesztett
vörösborszôlô-fajták természetes csersavtar-
talma és a hosszú, héjon történô erjesztés biz-
tosítja. A testes, tüzes, alkoholban és tannin-
ban gazdag – szinte feketébe hajló – vörösbo -
rok mellett az utóbbi évtizedben Szekszárdon
is megjelent a könnyebb, üde, de azért magas
alkoholtartalmú rozé is.

Említést kell tennünk a kadarkáról, arról a
szôlôfajtáról, amely Szekszárdot egykor oly
híressé tette, egy gyönyörû, rubinszínû,
különleges illatú, gyenge savú borról.

A magyar bortörvény értelmében Szek -

Címlapsztori

Front page
story

Szekszárd, az M6-os
autópálya-építés „fővárosa”

A város címere
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szárd az egyetlen város, amely Eger mellett a
„bikavér’’ nevet használhatja. A névhasználat
annál is jogosabb, mivel a „bikavér’’ elnevezést
elôbb alkalmazták Szekszárdon és csak vala-
mivel késôbb Egerben.

Az elmúlt másfél évtizedben jelentôsen
nôtt azoknak a pincészeteknek a száma, ame-
lyek nemzetközi mércével mérve is versenyké-
pes borokat palackoznak.

Szekszárd, az emberléptékû város, hangu-
latával és vendégszeretetével hamar rabul ejti
a látogatót. Akit pedig egyszer magával raga-
dott valamely fesztivál forgataga, és egy helyi
ételkülönlegesség mellett jóféle szekszárdi
bort kóstolt, biztosan visszatér ide.

Martonosi Anita

Szekszárd “Capital” of the
M6 Motorway Construction

The Motorway Directorate of COLAS Hungária Kft
established the office to coordinate the construction of
the motorway in Szekszárd, and I think it is worth
mentioning a few things about a town where our com-
pany and colleagues will spend over 2 years.

Szekszárd, the small south-Transdanubian town is
surrounded by seven hills covered with vineyards and
producing excellent wine. This romantic small town
lies where Mezôföld, Sárköz  and the Transdanubian
Hills meet. 

The site where Szekszárd is located today was
already inhabited 5-6 thousand years ago, with archae-
ological artefacts and evidence indicating permanent
settlements from Celtic times onwards. During Roman
times Szekszárd was known as Alisca and already ful-
filled an important military role. Following the con-
quest by the Hungarians this area was part of the quar-
ters of Prince Árpád’s tribe, and was referred to as
Zegzardu in original sources.

The County Seat, which received the town of
County Rank title in 1994, today has 38,000 inhabi-
tants, a further one hundred thousand live in the 26
settlements of the region and are all very proud of
their traditions, colourful culture and architectural
heritage.

Szekszárd is a real festival town: during the cele-
brations on St László’s Day, the Pentecostal Festival
and the Szekszárd Harvest Days tens of thousand peo-
ple visit the town and the surrounding settlements.
The surrounding area of the International Town of
Grape and Wine also abounds in sights; the unique
and almost untouched flora and fauna of the Gemenc
Forest in the Duna-Dráva National Park, the rich and
living traditions of the Sárköz, the scenic areas of
Sötétvölgy (dark valley), the fishing paradise of Szálka
all invite visitors to explore and experience the region. 

Szekszárd has a rich culture, with a significant
architectural heritage, however it is the fiery wines that
everybody associates the town’s name with. The vine-
yards of Szekszárd that spread to 1925 hectares are
indeed one of the oldest vine growing regions of
Hungary, the roots of its grape and wine culture reach-
es back to Celtic times.  

The real “genre” of Szekszárd’s viticulture are the
red wines. The characteristic acidity of the full bodied
red wines of Szekszárd that are also popular abroad, in
spite of the missing soil conditions is provided by the
natural tannin of the red grape varieties grown here
and the long fermentation on the skin. 

Szekszárd quickly captures the visitors with the
atmosphere of a large busy human scale town and its
hospitality, once you are caught by the whirls of one of
the festivals and tasted a nice Szekszárd wine with a
plate of some local speciality you will definitely return
here.

Az apátság épülete

Garay tér

Kilátó



2008. július 3-án a COLAS Hungária Tech no -
ló giai Igazgatóságán francia vendégek előadá-
sai val került megrendezésre az asz falt tech no -
ló giai kérdések és eredmények különböző té -
ma köreit érintő program a COLAS hazai vál-
lalatainak technológusai részére.

Puchard Zoltán technológiai igazgató meg-
nyitóját és bevezető előadását követően Jean-
Paul Michaut (COLAS Europe) „Új irányok az
aszfaltútépítésben: a COLAS SA gyakorlati ta -
pasz talatai az új technológiák területén” című
előadását, majd Christine Deneuvillers (COLAS
CST, Magny) „CST tevékenysége: a CST gyakor-
lati tapasztalatai az új CEN vizsgálati szabvá-
nyokkal kapcsolatban” című – a párizsi fej-
lesztő laboratóriumokat bemutató – előadá-
sát hallhatták a jelen lévő technológus kolle-
gák. Az előadásokat követően több kérdés
megvitatására is volt lehetőség, amelyek meg-
válaszolása segítette a közös értelmezések

kialakítását. A COLAS Hungária képviseleté-
ben tartott további előadások: „A COLAS
Hungária innovációs tevékenysége, Új ered-
mények a Col base, Betoflex, Ruflex, Rugosoft
keverékekkel kap csolatban, Új termékek:
Meleg aszfalt, Ru go comp, Novacol és Va lor -
col” (Görgényi Ág nes, főtechnológus); Gya -
kornokként a CST-nél címmel Somogyvári
Lász ló technológus; „Új vizsgálatok a Tech no -
ló giai Igazgatóságon: Gi rator és Duriez vizsgá-
lat” (Oszetzky László la bo ra tórium-vezető); és
„Új helyszíni vizsgá la tok bevezetésének tapasz-
talatai: ASFT, IRI” címmel Gonda József techno-
lógus.

Összegzésül elmondhatjuk, hogy remélhe-
tőleg ez az igen hasznos szakmai nap is hozzá-
járul majd COLAS hazai felkészültségének,
valamint innovatív és versenyképes kivitelezői
kapacitásainak növeléséhez.

Gonda József
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Asphalt-Technology Day

The program that was organised for the tech-
nologists of the Hungarian companies of COLAS
on the different topics regarding questions and
results on asphalt technology took place on 3rd
July 2008 at the Directorate of Technology of
COLAS Hungária with lectures by a French
guest.

The opening speech and introductory lec-
ture of Zoltán Puchard, Director of Technology,
was followed by Jean-Paul Michaut (COLAS
Europe) on “New directions in asphalt road
building: the practical experience of COLAS SA
in the field of new technologies”, and then by
Christine Deneuvillers (COLAS CST, Magny) on
“The work of CST: Practical experience of CST
regarding the new CEN standard” describing
the development laboratories in Paris. After the
lectures there was an opportunity for a discus-
sion concerning several questions, the answers
to which supported the development of joint
interpretations.

Further lectures representing COLAS Hun gá -
ria included: “The innovation activity of COLAS
Hungária, New results in connection with the
Colbase, Betoflex, Ruflex, Rugosoft mixes, New
products: Warm Asphalt, Rugocomp, Novacol
and Valorcol” (Ágnes Görgényi, Chief Techno -
logist); “As a Trainee at CST” by László Somogy -
vári, Technologist; “New tests at the Directorate
of Technology: the Girator and Duriez tests”
(László Oszetzky, Laboratory Head); and “The
experiences of the introduction of new on-site
tests: ASFT, IRI” by József Gonda, Technologist.

As a summary we can certainly say that this
especially useful professional day will also con-
tribute to the increase in the competence of
COLAS in Hungary and in its innovative and
competitive construction capacity. 

Aszfalt-technológiai Nap



Elkészült a Debrecen, Határ úti Ipari parki
Logisztikai Központ építése.

Megrendelô: Xanga Service Kft.
Kivitelezô: COLAS-Debrecen Zrt.

2. Területi Fômérnökség
Fômérnök: Puskás Béla
Építésvezetô: Madarasi Péter
Kezdés: 2008. január 10.
Befejezés: 2008. május 30.

A munka fôbb jellemzôi
2800 m2 csarnoképület, kétszintes irodarész-
szel. A csarnok vasbeton vázból épült. A külsô
oldalfal acéllemez szerkezetû, a tetô teherhor-
dó trapéz szerkezet, bitumenes lemezszigete-
léssel. Az iroda könnyûszerkezetes gipszkarton
falakkal és álmennyezettel került kialakításra.
A csarnok raktárrészében kéregerôsített ipari
padló készült, a belsô kiszolgáló út térkô bur -
ko latot kapott. 

A létesítményt határidôre, I. osztályú mi nô -
ségben adtuk át a megrendelônek úgy, hogy a
beköltözés már a beruházás utolsó né hány
hetében elkezdôdött. Az elôre jól megtervezett
ütemezés napra pontos betarthatásához nagy-
ban hozzájárult a helyi vezetés nagyszerû
munkája és a megbízható alvállalkozói gárda,
akikkel már évek óta dolgozunk együtt. Ezt
egészítette ki kollégáink kitartása és a folya-
matos hétvégi munkavégzés is.

Madarasi Péter
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A COLAS-Debrecen Zrt. az elmúlt évek során számos
alkalommal volt jelen a Budapest In ter modális
Logisztikai Központ útépítési munkáin. Az „I”, „G”, „C”
csarnokok után 2008. június havában a „H” ütem útépí-
tési, környezetrendezési munkái folytak társaságunk
kivitelezésében. 

Fôbb mennyiségek: 
tört beton ágyazat 2100 m3

C4 soványbeton alap 2100 m3

8 cm vtg térkôburkolat 9950 m2

A tervezôk által kiírt pályaszerkezet jóváhagyott
módosítása során a betervezett homokos kavics ágyazat
helyett törtbeton réteget épí tettünk be, amely lehetôvé
tette a telephelyünkön felhalmozott betontörmelék
darálás utáni újrahasznosítását, és versenyképesebb vál-
lalási árat eredményezett.

Mivel a viszonylag nagy feladat átfutására csupán
egy hónap állt rendelkezésre, a munkát csak jó logiszti-
kai háttérrel rendelkezô, rendkívül nagy intenzitású
munkavégzéssel tudtuk határidôre befejezni. 

Kesztner Andor

Budapest, Intermodális
Logisztikai „H” ütem

Budapest, Intermodal Logistics
Stage “H” 

During the past years COLAS-Debrecen Zrt was
present on several occasions at the road build-
ing works of the Budapest Intermodal Logistics
Centre. After the “I”, “G” and “C” halls, in June
2008 the road building and the tidying of the
surrounding area of stage “H” were in progress
by our company. During the approved modifi-
cation of the pavement structure specified by
the designers a broken concrete layer was con-
structed, in place of the planned sandy gravel
bed, which made the recycling of the concrete
rubble accumulated at our premises following
grinding possible and resulted in a more com-
petitive contractor price. As there was only 1
month for the execution of the relatively large
task, we could only complete the work by the
deadline through an extraordinarily intense
workload and supported by excellent logistics.

Logistics Centre in Debrecen
The main characteristics of the work: A 2800 m2

open span building with a two storey office sec-
tion. The hall was built from a reinforced con-
crete frame. The external side wall is of steel
sheet structure, the roof a load bearing trape-
zoid structure with bitumen insulation plate.
The office was developed with light-weight
structure plaster board walls and suspended
ceilings. In the storage section of the hall an
industrial reinforced concrete floor was laid.
The internal service road was finished with
block paving. All of the external public utilities
have been connected to the area. The high qual-
ity project was handed over to the Client by the
deadline and in a way that in the last few weeks
of the build the tenant was also able to start
moving in.

Logisztikai központ Debrecenben
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A COLAS-Eger Egri Fômérnöksége 2007 de -
cemberében nagy áldozatok árán, hatalmas
csatában, számos ellenféllel szemben, ala-
csony áron nyerte meg a Heves és Borsod
megyei útfelújítási munkákat. Ez nagyon fon-
tos volt az egységnek, mivel 2008 elsô félé -
vében nem volt más nagyobb munka, és a
benne lévô aszfaltmennyiség létfontosságú-
nak számított az egerbaktai és a felsôzsolcai
aszfaltkeverô telepek, valamint a gépláncok
áprilisi és májusi mûködése szempontjából.

Néhány fôbb szerzôdött mennyiség
Heves megye

Felület 59 500 m2

Aszfaltmennyiség 3 288 m3

Hídfelújítás 7 db
Borsod megye

Felület 106 000 m2

Aszfaltmennyiség 6 922 m3

A munkákat áprilisban és májusban a szoká-
sosnál gyakoribb esôzés, valamint az aszfalto-
záson kívül végzett munkákat kivitelezô alvál-
lalkozók irányítása, a határidô betartatása ne -
he zítette.

Az aszfaltozandó utak általában rossz te -
herbírású és rossz állapotban lévô négy szám-

jegyû utak voltak, amelyek állapota az ajánlat-
adás idôpontja óta is romlott. A munkánkat
legjobb mûszaki és szakmai tudásunk szerint
végeztük, amely alapján sikerült a létesítmé-
nyeket jó minôségben átadnunk megrende-
lônk, a Magyar Közút Kht. megelégedésére.
Ezért szeretnénk köszönetet mondani az asz-
faltozási munkákat irányító, abban „oroszlán-

részt vállaló” két mûvezetônek, Bozó Zoltánnak
és Tóth Tamásnak, valamint a gépláncokban
dolgozó embereknek kitartó és jó munkáju-
kért. Nehezen, de sikerült nekik a nagyon ala-
csony áron megnyert munkát igen jó minô-
ségben, nagyobb veszteség nélkül, határidôre
elvégezni.

Földesi Csaba

Útfelújítások Heves és Borsod megyében

Road Reconstruction in Heves
and Borsod Counties

The Chief Engineer’s Office in Eger of COLAS-
Eger was awarded the contract for the road ren-
ovation works in Heves and Borsod counties for
a low price in December 2007 following a major
battle, with several competitors. This was very
important for the unit, as in the first half of
2008 no other large works were visible and the
asphalt quantity involved was essential with
respect to the Asphalt Mixing Premises of
Egerbakta and Felsôzsolca, as well as to the April
and May operation of the machine chains. 

The works were hampered by the more fre-
quent than usual rain, the managing of the sub-
contractors carrying out the works apart from
asphalting and keeping them to the deadlines.
The roads to be asphalted were mainly four digit
roads with poor load bearing ability and in bad
condition. We carried out the work according
to the best of our technical and professional
knowledge to high standard, based on which we
were able to handover the sites to the satisfac-
tion of our Client, the Magyar Közút Kht. 
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A Magyar Közút Kht. által meghirdetett
„Burkolatfelújítás II. az ország területén” köz-
beszerzési eljárás eredményeként, a 441. szá -
mú út (14+539–18+500 km-szelvény közötti)
Nagykôrös belterületi szakaszának kivitelezési
munkáit a COLAS-Eger nyerte.

A Gyöngyösi Fômérnökség az év eleji vál-
tozásokat követôen immáron az új vezetôkkel
látott neki a munkának: az elôkészítést Tasi
Zoltán, a „szônyegezést” Pityi Szabolcs koordi-
nálta az irányításommal.

A felújítás a közel 4 km hosszú szakasz tel-
jes felületének burkolatmarását, a közmû fed -
la pok cseréjét, szintbehelyezését, szegélyek át -
építését, buszmegállók szabványosítását, mK-
22/F kötôréteg és mAB-11/F jelû kopóréteg
be építését jelentette.

A munka több ütemben készült, a legtöbb
szervezést a 441. és a 4601. számú utak cso-
mópontjának teljes lezárása igényelte. Az útle-
zárások megszervezésében, terelô útvonalak
kijelölésében sikerült hatékonyan együtt mû -

ködni az önkormányzattal, ezáltal a megválto-
zott forgalmi rend a közlekedésben nem oko-
zott komoly fennakadást. A két hónapos kivi-
telezési idô alatti kisebb várakozásokat min-
denki türelmesen viselte, és az április 30-ára
kitûzött mûszaki átadás-átvételi eljárás sikeres
lezárását követôen akadálytalanul megindul-
hatott a forgalom.

Bízunk benne, hogy mind a nagykôrösi
lakosok, mind az átutazók sokáig elégedettek
lesznek az elkészült új úttal.

Bartók Szabolcs

Burkolatfelújítás Nagykôrösön
Road Reconstruction in

Nagykôrös

As a result of the “Road reconstruction II in
Hungary” public procurement procedure,
announced by Magyar Közút Kht, the right to
carry out the construction work of the
Nagykôrös inner sections of Road No 441 was
won by COLAS-Eger. The construction work was
executed by the Chief Engineer’s Office of
Gyöngyös.

Collaboration with the Local Government
was excellent in organising road closures and
assigning diversions, thus no significant delays
were caused to traffic. 

After two months of construction, following
the successful completion of the technical han-
dover on 30th April, the road was opened to
traffic. 

We hope that both the inhabitants of
Nagykôrös and those travelling through will be
satisfied with the completed new road.



M
U

N
K

ÁI
K

A COLAS CSOPORT XII/430

Hol tart a Központi Szennyvíztisztító?
A Csepelen épülô Budapesti Központi Szennyvíztisztító
Telep építômesteri munkáit az ALTERRA Kft. Nagy
Létesítmények Igaz ga tósága a Hídépítô Zrt.-vel konzorci-
umban vég zi. Most azt kívánjuk áttekinteni, hogyan áll
vállalatunk ezzel a beruházással.

Összességében azt mondhatjuk el, hogy a múlt évi
nagyon meleg napok és a közelmúltbeli esôs idô ellené-
re, az enyhe télnek is kö szön hetôen a beruházás az
ütemtervnek megfelelôen halad. A telep „teste”, legna-
gyobb ré sze a „nagy mûtárgy”: a 2x9 párhuzamos, tel -
jesen egyforma vízvonalból álló elôanoxikus-anaerob-
eleveniszapos-utóülepítô-klórozó me dencesor, melynek
„felét”, azaz 9 db vízvonalat épít az Alterra Kft. Ennek az
épületnek a készültsége mintegy 85%. A gerendákból,
ké regpanelekbôl és lejtbetonból álló födém teljesen elké-
szült. Jelenleg alvállalkozó készíti a bi tumenes szigete-
lést, annak érdekében, hogy to vább folytathassuk a
munkát a zöldtetô el ké szítésével. A legtöbb medencét a
mérnök – a sikeres víztartási próbát követôen – átvette,
így ott megkezdhetik technológiai partnercégeink a
gépészet szerelését.

A kisebb mûtárgyak a legkülönbözôbb ké szültségi
fokon állnak, némelyikben – a „nagy mûtárgyhoz” ha -
sonlóan – már csak a szakipari munkák vannak hátra, de
van olyan is, ahol az alaplemez szerkezetépítési munkái
folynak.

Az elôttünk álló feladatok közül talán a legnagyobb a
17 kilométernyi udvartéri vezetékmaradék nagy részé-
nek megépítése, hiszen ed dig „csupán” a két pár nyers -
szennyvíz -fel adó  vezeték készült el – csaknem teljesen.
Ezek között szerepel a két ágon mintegy 500 m hosszú,
az eleveniszapos medencékbe a legföljebb 140 oC
hômérsékletû technológiai levegôt szállító acélvezeték,
1100 méternyi egyéb levegôvezeték a legkülönbözôbb
átmérôkben (DN 600-tól DN 1800-ig), valamint gravitá -
ciós és nyomott csapadékvíz-, csurgalékvíz-, fûtôvíz-,
technológiaivíz-, ivóvíz-, iszap-, biogáz-, földgáz- és vegy-
szervezeték DN 15-tôl DN 500-ig terjedô átmérôvel.
Szintén elôttünk áll még a Dunába való sodorvonali
bevezetés megépítése is.

A további sikeres munka csak az eddigihez hasonló
összeszedett, gondos munkavégzéssel lehetséges.

Kardos Máté
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How is the Central Wastewater
Treatment Plant Progressing?

The main construction work of the Budapest
Central Wastewater Treatment Plant that is
being built in Csepel is carried out by the
Directorate of Major Constructions of ALTERRA
Kft in a consortium with Hídépítô Zrt. Here we
would like to provide an overview with our
company’s progress in this investment.

On the whole we can say that despite the
very hot days of last year and the wet weather of
the recent past, thanks to the mild winter, the
construction has progressed according to sched-
ule. The “body” of the plant, its major section, is
a “large structure”  of a line of 2x9 parallel, pre-
anoxic, anaerobic, activated sludge and post set-
tling chlorinator pools with completely identi-
cal waterlines, half of which, i.e. 9 are built by
Alterra Kft. This section is approximately 85%
ready. The floor, constructed of beams, form
work panels and slope concrete has been com-
pleted. Currently the bitumen insulation is
being applied by the sub-contractor in order for
us to be able to carry on with the work by the
building of the “green roof”. Most of the pools
have been approved by the engineer following
successful water retaining tests, thus our tech-
nological partner companies can commence
with the engineering works.

The smaller structures have been completed
to different stages, in some of them similar to
the “large structure” only trade construction
works are left, however there are some where
the structural building of the base plate are still
in progress. 

Perhaps the largest amongst the tasks ahead
of us is the building of the main part of the
remaining section of the 17 km of connecting
pipes, as so far “only” two pairs of the raw
wastewater inlet pipes have been nearly com-
pletely. 

Further successful construction is only pos-
sible with the same focused and careful work
that  has been carried out so far.

A fölösiszap-sûrítô, iszapvíztelenítô mûtárgyak
és iszapsilók látványterve

Így álltunk
az év közepén
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Budapest szennyvízkezelésének korszerûsítése
céljából épül a Csepeli Központi Szenny víz tisz -
tító Telep. A telephez kapcsolódóan a környe-
zetében lévô, és eddig a Duna sodorvonalában
dolgozó albertfalvai, kelenföldi és ferencváro-
si átemelô telepek funkciója módosul, így
azok átalakítása, illetve átépítése szükséges.

Az albertfalvai szennyvízátemelô telep
funk ciója megváltozik: végátemelôbôl egy
köz bensô – automatikus üzemû – átemelô-
ként üzemel tovább.

A jelenleg érvényben lévô környezetvédel-
mi jogszabályoknak megfelelôen igény volt az
is, hogy a teleprôl méretlen szennyvíz nem
kerülhet ki, ezért mind a Kelenföldre juttatott,
mind az üzemállapotnak megfelelôen a Duna
sodorvonalába juttatott szennyvizeket mérni
és dokumentálni kell.

Szintén elôírás volt a szennyvízbôl feltörô
bûzös gázok kezelése is, amely még az áteme-
lô telepen belül bûzöslevegô-elszívó rendszer
kiépítésével és biofilterberendezésen átára-
moltatással történô szagtalanítással valósul
meg.

A telep mûködése során háromféle üzem-
állapot léphet fel.

1. Az egyesített rendszerrôl érkezô szenny-
víz mennyisége nem haladja meg a 0,42 m3/s,

így a beérkezô szennyvizet a szivattyúk közvet-
lenül Kelenföldre nyomják.

2. A beérkezô szennyvizek mennyisége
meghaladja a 0,42 m3/s-ot, de nem éri el az
1,00 m3/s-ot, így a teljes kapacitással
Kelenföldre nyomott szennyvízmennyiség
feletti mennyiség a Duna sodorvonalába kerül
(ez kb. hétszeres hígításnak felel meg).

3. Csak az e fölötti vízmennyiségek kerül-
nek a meglévô és jelen átépítés során nem
módosított úgynevezett csapadékvízvonalon
keresztül közvetlenül parti kiömléssel a Du -
nába.

A kivitelezés legjobban érintett részei a fen-
tiek alapján a szivattyúgépház gépészeti be -
ren dezéseinek módosítása és az irányítás, biz -
tonságtechnikai rendszer kiépítése.

A telep a végleges átadást követôen auto-
matikus üzemû lesz, a kezelô személyzet csu-
pán napi néhány órát lesz jelen, a fennmara-
dó idôben a telep gépészeti és biztonságtech-
nikai felügyeletét távfelügyeletben Ke len föld -
rôl is elláthatják.

A telep próbaüzeme 2008. július 10-én
megkezdôdött, az átmeneti üzemállapot sze-
rinti mûködése 2008. augusztus 10. után, vég-
leges, üzemszerû mûködésének beindítása
pedig – valószínûleg – 2009. július 31. után, a

csepeli szennyvíztisztító elindulásával egy  idô -
ben történik.

Erdôsi Imre

Az albertfalvai szennyvízátemelô telep
rekonstrukciója

The Reconstruction of the Pumping
Station in Albertfalva 

For modernising the wastewater treatment of
Budapest, the Central Wastewater Treatment Plant in
Csepel is being developed. In connection with the
plant, the function of the pumping stations of
Albertfalva, Kelenföld and Ferencváros that are located
within its environment and so far routed into the
sewer line of the Danube are changing, therefore the
conversion and reconstruction of them is necessary. 

The function of the Albertfalva Wastewater Works
changes from being the final wastewater pumping sta-
tion to operating as an inner, automatic effluent
pumping plant.  

In accordance with the environment protection leg-
islation currently in effect there is a requirement that
no unmeasured wastewater leaves the plant, therefore
both the wastewater transferred to Kelenföld and
according to conditions to the sewer line of the
Danube, shall be measured and documented.  

The treatment of foul gases arising from the waste-
water in addition to the wastewater treatment was also
part of the specification. This was executed by the
development of an extraction system for foul air with-
in the pumping plant and deodorising the air by pass-
ing it through bio-filter equipment. 

The pilot testing of the plant commenced on 10th
July 2008, and will operate according to the temporary
conditions after 10th August 2008, with final normal
operations commencing probably after 31st July 2009
at the same time as the starting of the Csepel
Wastewater Treatment Plant.

A biofilter és a szivattyúház
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Az M5 autópálya 73+150–113+750 km-szel-
vény közötti szakasz nagyfelújítási munkái
2007-ben kezdôdtek a COLAS Hungária rész-
vételével.

Az építési munkát a COLAS-Eger és a
COLAS-Debrecen végzi. A technológiai felada-
tokat a COLAS Hungária látja el.

A megépített kötôrétegen a burkolatjel fes -
tés után és a kiegészítô munkák végeztével a
forgalom elindult. A kopóréteg csak késôbb
kerül elhelyezésre, kb. 2–3 év múlva.

2008-ban a technológiai újdonságnak szá-
mító Rugosoft 0/8 kopóréteget építettük be 3
cm vastagságban. Az aszfaltnak teljesítenie
kellett a szerzôdésben rögzített 76 dB-es zaj-
mérési értéket.

A 2007-ben megépített próbaszakaszon
végzett zajmérés bebizonyította, hogy az
elvárt zajszint teljesíthetô. Reményeink szerint
ezt az értéket idén is biztosítani tudjuk.

A kivitelezésben és a minôség-ellenôrzés-
ben részt vevô dolgozók – a megrendelô teljes
meg elégedésére – maximálisan betartják a
technológiai utasításban és a szerzôdésben
elô írtakat, ami biztosítéka a kiváló minôségû
burkolatnak.

Az építési tevékenység befejezését és a
mûszaki átadást augusztus elsô hetére tervez-
zük.

Terjéki József

Zajártalom-csökkentés az M5 autópályán

Noise Nuisance Reduction on the M5
Motorway

The large scale renovation works of the M5 Motorway
between sections 73+150–113+750 km commenced in
2007 with the participation of COLAS Hungária.

The construction work is carried out by COLAS-Eger
and COLAS-Debrecen. The technological tasks are exe-
cuted by COLAS Hungária. 

Traffic commenced on the completed binder fol-
lowing the painting of the road signs and complemen-
tary works. The wearing layer will be applied at a later
date, in approximately 2-3 years.

In 2008 the technological novelty Rugosoft 0/8
wearing layer was applied by us to a 3 cm thickness.
The asphalt had to comply with the 76 dB noise mea-
surement limit specified in the contract. 

The noise measurement that was carried out on the
trial section built in 2007 provided proof that the
required noise level can be achieved.  Our intention is
to provide the same rating this year.

The employees participating in the construction
and in the quality assurance, to the full satisfaction of
the Client, comply entirely with the specifications of
the Technological Instructions and the Contract, which
is the guarantee of an excellent quality road surface.   

The completion of the building works and the tech-
nical hand over is scheduled for the first week of
August.
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Az M1-es autópálya Hegyeshalom határátkelô
elôtti utolsó, 11 km hosszú szakaszának felújí-
tási munkáit a COLAS-Eger Zrt. Tatai Fô mér -
nök sége nyerte el. A szakasz kötôrétegének fel-
újítása REMIX- ADMIX technológiával készül a
fôpályán. A burkolat felújítása mellett a szaka-
szon lévô összes mûtárgy, csomópont, vízelve-
zetô rendszer és forgalomtechnikai tartozékok
is felújításra, illetve korszerûsítésre kerülnek.

A REMIX–ADMIX technológiával készülô
kötôréteg építésénél a meglévô 4 cm vastag
ZMA-12 kopóréteget remixáljuk, és 75 kg/m2

hozzáadott új anyaggal egy mK-22/F jelû asz-
faltot állítunk elô, valamint építünk be 7 cm
vastagságban. A meglévô kopóréteg magas bi -
tu mentartalma és finom kôváza miatt a hoz-
zá adott anyag egy 2,8 m% bitumentartalmú
és durva szemnagyságú keverék.

A kivitelezési munkák április 1-jén kezdôd-
tek meg, és október 7-ig kell a pályát a forga-
lomnak átadni. A munkákat a labdarúgó Eu -
ró pa-bajnokság kezdetétôl a Forma–1 ma -
gyar országi futamának befejezéséig fel kellett
függeszteni. A fentiek miatt volt szükséges a
kivitelezést viszonylag korán, már április ele-
jén megkezdeni. A korai kezdés a REMIX–
ADMIX technológia hômérséklet-érzékenysé-
ge miatt nagyon gondos odafigyelést igényelt.
Kivitelezési munkáinkat tovább nehezítette,
hogy a terület Magyarország talán legszele-
sebb helyén található, ami leginkább talán az
itt lévô szélerômûvek számában mérhetô.
Áprilisban az alacsony hômérséklet és az erôs
szél miatt a kivitelezési munkákat többször fel

kellett függeszteni a REMIX–ADMIX techno-
lógiával épülô kötôréteg, de egy esetben a ko -
pó réteg építésénél is.

A jobb pálya felújítási munkái 2008. május
31-ig elkészültek, és azt átadtuk a forgalom-
nak. A következô ütem, a bal pálya felújítása
2008. augusztus elején indul.

Bányavári Gábor

Az M1-es autópálya felújítása

Renovation of the M1 Motorway

The contract for the renovation works of the last 11 km
section of the M1 Motorway before the border crossing
of Hegyeshalom was awarded to the Chief Engineer’s
Office in Tata of COLAS-Eger Zrt. 

The renovation of the binder of the section will be
carried out with REMIX–ADMIX technology on the
main carriageway. In addition to renovating the pave-
ment all of the structures, junctions, drainage system
and traffic technology accessories along the section will
also be renovated or modernised.

The construction works commenced on 1st April
and the road should be opened for traffic by 7th
October. The works will be suspended between the
start of the European Football Championship until the
end of Forma-1 Hungary. The renovation works of the
right carriageway was completed by 31st May 2008 and
opened for traffic. The next phase, the renovation of the
left carriageway will commence at the beginning of
August 2008.



M
U

N
K

ÁI
N

K

Szinte már csak formaságok vannak hátra 
az M1 autópálya 162 km-szelvényében lévô
MOL benzinkútpár és kamionparkoló bôvíté-
si és felújítási munkáiból a mûszaki átadás-
átvételi eljárás megkezdéséig.

Az itt található két üzemanyagtöltô állo-
más a napi több ezer jármû kiszolgálásával
Magyarország legforgalmasabb benzinkútjai
közé tartozik. A MOL a Marchéval karöltve
éttermet is építtet az üzemanyagtöltô állomás
kiszolgáló épületének bôvítményeként.

A mi feladatunk, a meglévô parkoló teljes
felújításán túl, a két oldalon összesen 6000 m2

új parkolófelület építése a megnövekedett ka -
mi onforgalom miatt. Az elvégzett munka
fôbb mennyiségei:

földmû építése 18 000 m3

aszfalt beépítése 8 000 m3

A kivitelezést a COLAS-Eger Zrt. 22. Fô mér -
nök sége végzi annak ellenére, hogy a „moson-
magyaróvári” munkaterület jóval kívül esik a

gyöngyösi központú fômérnökség mûködési
határain. Ez a munka bemutatkozás a MOL-
nál, mint megrendelônél, de a kapcsolat meg-

erôsödése után reményeink szerint majd
újabb megbízások következnek.

Szabó Szabolcs

Körmend városához cégünk már nagyon sok
munkája kapcsán kötôdik. Minden ilyen alka-
lommal elcsodálkozunk a város fejlôdésének
hullámzásán, a Rába-parti rendezvényeken, a
kosárlabdaligákon. A várost kettôs hangulat
hatja át, az emberek családiassága, és a fejlôdô
üzemek gazdasági lüktetése. Ha ismerjük a
város történelmét, nem lepôdünk meg ezen a
kettôsségen, hiszen ez a Rába-parti település
hol városként, hol faluként tengette napjait.

A várost átkelôként már a római korban is
ismerték, a legjelentôsebb lakott helyként tar-

tották számon. A körmendi Rába-átkelônél ki -
lenc út futott össze, városszerkezetét ennek a
kilenc útnak a találkozási pontja határozta
meg. Az elsô városi rangot IV. Béla uralkodó-
tól kapta, és ezután rohamos fejlôdésnek in -
dult, bár fôleg az egyházi intézmények hatá-
rozták meg a városképet. 

A 16. században kezdett átalakulni a tele-
pülés, a folyamatos harcok miatt a várost
palánkokkal, árkokkal vették körül. A vár és a
város története ettôl az idôszaktól kezdôdôen
300 évig összekapcsolódik a Batthyány család
történetével. A város többször cserélt gazdát,
de minden „helytartója” gyarapította gazdasá-
gát, mûemlékeit, hagyományait. A kiegyezést

követôen elvesztette városi rangját, amelyet
csak 1979-ben kapott vissza. A településnek
van gôzfûrésze, gôzmalma, ecetgyára, húsfel-
dolgozója, téglagyára, cementgyára és renge-
teg mûködô vállalkozása. 

Cégünk munkája is ezen vállalkozások bô -
vü léséhez kapcsolódik, hiszen a Zalai Általá-
nos Építô Zrt. megrendelésében kaptuk meg a
Körmend, Ipari Parkhoz kapcsolódó útépítési
munkát. Az útépítésen belül jelenleg is a föld-
munka, szegélyépítés, beton útalap építése
zajlik. A feladat utolsó szakaszában 1565 m3

aszfalt is bedolgozásra kerül. A zalaegerszegi
fômérnökségnek augusztus végéig kell befe-
jeznie a munkát.

Cégünktôl Körmenden járó kollégák nyá-
ron rengeteg vízparti sütés-fôzésen, sportren-
dezvényen, kulturális mûsoron vehetnek
részt.

Lackner Dóra
Körmend – Industrial Park

Through work our company has several ties with the
town of Körmend, however we are still surprised on
every occasion with each stage of its development. The
town was already known in Roman Times as a crossing
place and nine roads met at the crossing of the River
Rába at Körmend. The structure of the town was also
defined by this meeting point. The town changed hands
several times but all of its “governors” increased its
wealth, monuments and traditions. The settlement is
pervaded with the dual atmosphere of the homely
nature of the people and the economic pulse of devel-
oping factories. There is a steam saw, power mill, vine-
gar factory, meat processing plant, brick and cement
works and numerous other enterprises.  

Our company’s work is also connected with the
extending of these enterprises, as we were awarded the
road building contract related to the Industrial Park in
Körmend from Zalai Általános Építô Zrt. The work will
be completed by the end of August by the Chief
Engineer’s Office in Zalaegerszeg. 

For those who travel to Körmend, there are numer-
ous opportunities in the summer to participate in
water side cooking, sport events and cultural pro-
grammes. 

Our Client – MOL

It is almost only the formalities left from the
extension and renovation works of the MOL
petrol station pair and lorry parking in segment
162 km on the M1 Motorway before the start of
the technical  handover procedure.

The two fuel filling stations located there are
some of the busiest petrol stations in Hungary

and has MOL joined with Marché to have a
restaurant built as an extension of the service
building. Our task is the complete renovation of
the existing parking area and the building of
6,000 m2 of new parking surface in total on both
sides due to the increased lorry traffic. 

This work is an introduction for MOL, as a
Client, however as the relationship strengthens
our hope is that other work will follow.

Megrendelônk a MOL

Körmend – Ipari Park
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Eltelt egy év, és az ÉSZAKKÔ Kft.-nél ismét az
ISO irányítási rendszerek felülvizsgálati audit-
ja következett augusztus 13–14-én. Az EN ISO
9001:2000 és EN ISO 14001:2004 szabványok
szerint kialakított rendszert, mint már évek
óta rendszeresen, ismét a TAM-CERT Ma gyar -
or szág Kft. auditorai vizsgálták. Az elôzetes
audittervnek megfelelôen elsô nap a nóg rád -
kö vesdi üzemet látogatták meg az auditorok.
Második nap a bodrogkeresztúri üzemben
kezdtünk, majd délután a Társaság központja
került sorra.

Az irányítási rendszerek alkalmazásának
vizsgálata mellett szokás szerint kiemelt figyel-
met kapott a minôségbiztosítás és a gyártásel-
lenôrzés. Az auditorok Nógrádkövesden meg-
tekintették az üzemi labort, ahol a napi ter-

melés gyártásellenôrzéséhez szükséges vala -
mennyi vizsgálat elvégzésére képesek vagyunk.
A körülmények és a laboreszközök ellenôrzé-
se, valamint a kiválasztott vizsgálatok bemuta-
tása kedvezô eredménnyel zárult. A környe-
zetvédelmi és bányamûvelési dokumentumok
áttekintése során megállapították, hogy a vizs-
gált üzemeinkben a szükséges dokumentu-
mok vezetése megfelelô, különös tekintettel a
veszélyes hulladékok kezelésére és a mûszaki
üzemi tervekre.

A záróértekezleten Szalai Károly vezetô
audi tor úr megállapította, hogy az irányítási
rendszerek megfelelôen mûködnek, a javasolt
módosításokkal együtt összefoglalva sikeres-
nek értékelték a felülvizsgálati auditot.

Sipos István

Felülvizsgálati audit az ÉSZAKKÔ Kft.-nél

Medla József, Horváth József, Csillag Pál, Szalai Károly, Erdei József

Horváth József,
Medla József

Audit review held at ÉSZAKKÔ Ltd.

After the lapse of one year, ÉSZAKKÔ became, again,
subject of an audit review aimed at checking and veri-
fying adequacy of the ISO management systems. 

In addition to examining the actual application of
the management systems, the inspectors focused their
attention to issues like quality assurance and produc-
tion control. A survey of documents related to environ-
ment protection and mining operations revealed
appropriateness of the documentation, with particular
regard to methods used to handle and dispose of haz-
ardous wastes and the structuring of the Technical
Operational Plans.

During the wrap-up meeting, Mr. Károly Szalai, lead
auditor, observed that the control and management
systems are operated correctly and, in conclusion, qual-
ified (notwithstanding the recommended modifica-
tions) the audit review procedure a successful event.
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A vállalkozással foglakozó kollégák egyre
nagyobb számban találkoznak olyan kht-s
kiírásokkal, ahol a régi burkolatalapot felhasz-
nálva kívánják a burkolatot felújítani. Ez a
technológia a hideg remix, melyet a T-ROAD
megvétele után illesztettünk be a cégcsoport
profiljába.

Az említett technológia elônye, hogy a régi,
teherbírásra még alkalmas, de már tönkre-
ment burkolatot nem kell felbontani és lera-
kóhelyre való szállításáról gondoskodni min-
den, vele járó papírmunkájával együtt, hanem
burkolatalapként felhasználásra kerülhet. 

A kivitelezési munkák minden esetben elô-
zetes feltárással és laborvizsgálatokkal kezdôd-
nek, ahol meghatározzuk a kiegészítô kôváz
vastagságát és a szükséges cementadagolást.
Ezt követôen kezdôdhet az igazi kivitelezési
munka. Az adott szakaszt minimum félpályá-
san, szerencsés esetben teljes pályásan lezár-
juk. A már meghatározott vastagságban elterí-
tésre kerül a kiegészítô kôváz, melyre egy kö -
tô anyagszóró gépkocsival juttatjuk ki a szük-
séges cementmennyiséget. A fô munkát a
2100 mm széles hidegremix maró végzi, mely
a ráterített anyagokat a régi pályaszerkezettel
együtt a szükséges mélységig, de max. 25 cm-
ig összedarálja. Ezt követôen jöhet a gréderes
profilozás és a tömörítô munka, amely során
az út végleges profilja kialakításra kerül. Így
egy teherviselô, úgynevezett betonréteget állí-
tunk elô, amelyre a szükséges kötésidô letelte
után az aszfaltréteg rá is húzható.

Ez év elején cégünk egy WIRTGEN 2500-as
talajmarót is vásárolt a COLAS egyik angliai
cégétôl. Ez a gép kiválóan alkalmas meszes,
cementes, illetve zúzalékos talajstabilizációk
kivitelezésére. Továbbá tökéletesen használha-
tó Cth-feladatok ellátására is. Talán nem is kell
mondanom, hogy a technológia nagyjából

megegyezik a hideg remixes technológiával.
Ezt a cikket felhasználva szeretném megkö-
szönni a COLAS Hungáriának, hogy a ta laj sta -
bi lizációnak az épülô M6-os autópályán, vala-

mint a COLAS-Debrecennek, hogy a hideg re -
mixes technológiának a 4606-os úton, illetve
Pécs városában bizonyítási lehetôséget adott.

Bíró István

Special Technologies in Road
Building

Colleagues dealing with new business meet pro-
jects where more and more frequently road
reconstruction is required by using the old sur-
facing. This technology is the cold remix, which
was included in the company group’s profile
following the purchase of T-ROAD. 

At the beginning of this year our company
also purchased a WIRTGEN 2500 rotary tiller
from one of the COLAS companies in England. 

This machine is excellent for stabilising non-
cohesive soils containing lime, cement or stone
rubble. Furthermore it can be excellently used
for CTH (in-situ stabilisation) tasks. 

I would like to use this present article to
thank COLAS Hungária for providing an oppor-
tunity to prove the soil stabilising on the M6
Motorway which is under construction, and to
COLAS-Debrecen for the cold remix technology
on Road No 4606 and in the town of Pécs.

Különleges útépítési technológiák
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A DEBMUT Zrt. rendelkezik egy SAM400 típu-
sú nagy teljesítményû CKT keverô berendezés-
sel, amely az M0 építési munkáin teljesített
szolgálatot és a téli idôszakban komoly
modernizáción esett át: korszerû vezérlést és
megnövelt teljesítményû hajtást kapott. A
SAM400 egy úgynevezett mobil keverô,
amely nek minden részegysége gördülô alvá-
zon van elhelyezve. A berendezés óránként
400 tonna CKT elôállítására képes, nagyon
üzembiztosan dolgozik, így ideális autópálya -
építési munkálatokra.

A cégcsoport egyszerre két autópálya -pro -
jekten is dolgozik, az M0-s és az M6-os mun-
kálatok idôben némileg átfedik egymást. Az
M6-os autópálya jelenleg stratégiailag nagyon
fontos a COLAS számára, ezért a cég jelentôs
erôforrásokat koncentrál a pontos és gazdasá-
gos megvalósítás érdekében.

A komoly CKT-igény miatt mindenképp
szükség van a nagy teljesítményû keverôre,
ezért a bátaszéki keverôtelepre kellett telepíteni
a SAM400-as berendezést. Az M0 építése az ere-
deti tervekhez képest csúszásban van, így még
ott is folyamatosan jelentkezett CKT-igény.

Végül az a megoldás született, hogy egyet-
len hétvége alatt áttelepítjük a SAM400-as
gépet Csömörrôl (M0) Bátaszékre (M6) és
egyidejûleg két 2 darab, kisebb teljesítményû
FHB típusú CKT keverôt telepítünk a csömöri
helyszínre.

Nagyon komoly és összetett szervezômun-
ka vette kezdetét, hiszen mindezt koordinálni
kellett a kivitelezôkkel, a szállítmányozókkal.
Darut és egyéb segédeszközöket kellett bérel-
ni, speciális útvonalengedélyt szerezni, mivel a
SAM400 geometriailag és tömegét tekintve is
túlméretes szállítmánynak minôsül. Hely ze -
tün ket nehezítette, hogy az egyetlen lehetsé-
ges idôpont a pünkösdi hétvége volt.

A kisebb teljesítményû FHB keverô hely-
színre szállítása a saját szállító eszközeinkkel
történt, három trélerünk közlekedett folya-
matosan a Csömör–Debrecen útvonalon.
Csütörtök délelôtt még az SAM400 termelt,
délre kiürítették a cementsilókat és a víztar-
tályt, megkezdôdött a berendezés szétszedése
és szállításra elôkészítése. Az egyes részegysé-
gek kivontatásra kerültek a munkaterületrôl
és felsorakoztak egy semleges területen, ott
várták a szállító jármûveket. Szombat dél-
utánra végül összeállt a nyolc szerelvénybôl
álló, igen impozáns látványt nyújtó karaván,
és megérkeztek a kísérô jármûvek is. Az útvo-
nalengedélyünk szombat 19-órától, másnap
reggelig volt érvényes. A jó szervezésnek és
elôkészítésnek, valamint a precíz, összehan-
golt munkavégzésnek köszönhetôen már 17
órára indulásra készen állt a konvoj, így a nagy
odafigyelést kívánó hosszú út elôtt, még
pihenhettek egy kicsit a jármûvezetôk. Az
éjszaka folyamán minden probléma nélkül

megérkezett Bátaszékre a karaván, ahol aztán
megkezdôdhetett a berendezés telepítése,
beállítása, hogy néhány nap elteltével már
próbakeverést végezhessen az M6-os autópá-
lya munkála taihoz.

Az alapos elôkészítésnek és a lelkiismere-
tes, összehangolt kivitelezésnek köszönhetôen,
sikeresen oldottuk meg ezt az elsôre szinte
lehetetlennek tûnô, komplex feladatot is, ami-
ért köszönet illet, minden részt vevô kollégát
és külsô vállalkozót.

Kricsfalusi Zsolt

Keverôkaraván
Mixing caravan

The companies of COLAS Hungary are
involved in the implementation of two motor-
way projects running simultaneously. The
works on M0 and M6 overlap to some extent.
Motorway M6 is currently the strategic priority
for COLAS; therefore the Group concentrates
extensive resources to assure timely and cost-
effective implementation.

Due to the massive need for CKT a high-per-
formance mixing equipment was required,
therefore the SAM400 equipment was relocated
to the Bátaszék mixing site to prepare the
approximately 200,000 tons of CKT scheduled.

The relocation called for intensive and com-
plex preparatory operations including coordi-
nation with the construction and transport
contractors, procurement of crane and other
equipment, get a special road permit due to the
non-standard size and mass of SAM400.

Thanks to the thorough preparation and
painstaking, well-coordinated construction
efforts we managed to complete this highly
complex task that seemed almost impossible at
first sight. All the contributors and third party
contractors deserve our appreciation.
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2008. július 1-jén az ALTERRA Kft. nyári gya-
korlatosainak egynapos programot szervez-
tünk, hogy a hallgatók jobban megismerhes-
sék cégünket, tevékenységünket. A megjelen-
teket Sidó Szabolcs ügyvezetô igazgató úr kö -
szöntötte. Röviden bemutatta a nagy múltú
ALTERRA Kft.-t, és beszélt a nemzetközi
COLAS Csoportról is. Több rövidfilmet is vetí-
tettünk a meghívottaknak, amelyeken keresz-
tül új, modern közmûépítési technológiákkal
ismerkedhettek meg. A munkahelyi látogatás
elôtt Gál Gergô biztonságtechnikai irodaveze-
tô röviden szólt a munkavédelem szabályairól. 

A Galvani úton Filip Gábor, a 85. Fô épí tés -
ve zetôség fôépítésvezetôje ismertette a Duna
alatti csôfektetési munkát, majd körbekalau-
zolta az ifjú kollégákat az építési területen,
ahol betekinthettek az aknába, s a csôsajtoló
berendezést is megszemlélhették.

Csepelen, a központi szennyvíztisztító tele-
pen Kardos Máté beosztott mérnök vezetetett
minket körbe a hatalmas mûtárgyak között, s
mesélt a telep létesítményeirôl, várható mû -

ködésérôl. Ezt követôen Görbedi László, a Nagy
Létesítmények Igazgatóságának területi igaz-
gatója részletesen ismertette a projektet, fil-
met vetített az építésrôl, s betekintést nyújtott
a kivitelezés érdekességeibe.

A munkahelyi látogatáson a gyakorlato-
soknak a hôség sem vette el a kedvét attól,
hogy kérdéseket tegyenek fel az ALTERRA
mérnökeinek. Az összejövetel kellemesen zaj-
lott, a hallgatók hasznos szakmai élményekkel
és tapasztalatokkal gazdagodtak.

Marosin Éva

Szakmai gyakorlatosok látogatása

A work site visit by technical trainees

On July 1st, 2008 we organized a one-day program
for the summer trainees of ALTERRA Ltd. so that stu-
dents may become better acquainted with our com-
pany and our activity. Managing director Mr. Szabolcs
Sidó welcomed the attendants. He then briefly intro-
duced ALTERRA Ltd. our company with a great past
to them, and also spoke of the international Group
COLAS. We showed a couple of short films to the
participants, through which they got familiar with
some new and modern public utility constructing
technologies. 

Even the heat could not dishearten the trainees
from asking ALTERRA engineers questions on the
work site visit. The meeting was going on in a nice
atmosphere and the students found themselves 
richer with useful technical knowledge and expe-
rience.
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Ezután heteken keresztül szinte hisztérikusan
sóhajtozott Lisszabon után – amely most már
kétszeresen is csodálatos volt számára: mint a
mûveltség és mint a szenvedélyek paradicso-
ma… 

Lisszabon! – Szenvedélyesnek és nagy sze -
rû nek képzelte az ott folyó életet, éppen
olyannak, mint amilyen Balzac Emberi színjá-
tékának a világa. Különben is, a francia regé-
nyek alapján építette föl magában a lisszabo-
ni társadalmat, és éppen olyan monumentá-
lisnak hitte a méreteit is; azt képzelte, hogy a
fôvárosnak kocsizörgéstôl hangos, gázfényben
fürdô széles útjai vannak, és fényûzô pompá-
ja a hosszan elnyúló, kéklô öböl partján össz-
pontosul, ahol katonai alakulatok gyakorla-
toznak, és üdvlövések dörögnek az ódon
kôbástyák tetejérôl! De még inkább izgatta
Lisszabon éjszakai élete: szinte hallotta a kávé-
házak aranyozott tükreinek tövében
folytatott irodalmi beszélgetések
moraját; szinte látta a színhá-
zak kapui elôtt egy-
begyûlô, mû-
vészetre

éhes
töme-
get, és 
kö rös-körül
a kivilágított,
lám pafényes tere-
ken a csoportokba
verôdô embereket, akik
hozzáértéssel vitatják meg a
költôk esztétikai értékeit és a szónokok
politikai nézeteit. Aztán az éttermek párás
fényû ablakai derengtek fel elôtte, amelyek
mögött mûvészek és kéjnôk költôi és pazar

orgiákat ülnek, távolabb pedig felrémlettek az
arisztokrata szalonok balkonjai, ahonnan a
selyemfüggönyökön megtörô diszkrét világos-
ság szûrôdött ki; ez az igazi nagyvilági élet... a
roppant város (Megfejtés)

* * *

Later he kept on yearning, almost hysterically,
after Lisbon, which seemed now twice as
wonderful for him, as the paradise of culture
and passions…

Lisbon! He pictured to himself life there as
passionate and magnificent, exactly as the
world of Balzac’s Human Comedy. Otherwise
he pieced together for himself the society in
Lisbon after the French novels, and he pic-

tured its size just as monumental; he
believed that the capital had wide

gaslight lit avenues noiseful
of the clatter of liveries,

with the sumptu-
ous pomp

c o n -

centrating along the sweeping blue bay where
military corps have drills, and salutes thun-
dering from the top of ancient stone bul-
warks! But he was even more fascinated by
the imaginary Lisbon’s night life: he seemed
to hear the murmur of literary conversations
under the gilded mirrors of cafés and watch
masses hungry for art gathering in front of
the gates of theatres, and the groups of peo-
ple trooping together round and round in the
illuminated squares competently discussing
the esthetic values of poets and the political
views of debaters. Then before his eyes the
clouded windows of restaurants appeared,
behind which artists and courtesans held
poetic and extravagant orgies, and further
away he fancied the balconies of aristocratic
salons with the discreet light lingering from
behind the silk veils; this is the true high life….
He imagined the life of protagonists of novels
and theatre plays unfolding in the mysterious
world of the immense city…

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 za 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: 2008. szeptember 29.

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. öröm az: szépen engedelmeskedni. 

II. De a legtöbb fiú mégis parancsolni szeret.
III. Ilyenek az emberek.

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

Bakó József, Czebe Miklós, Csepin Zsolt, Csufor Bertalan, Elek Gáborné, Fodor László,
Géczy Tibor, Lencsés Imre, Springinzeisz Gábor, Végh Károly

Eça de Queirós, José

Maria:

A fôváros

(részlet)

Eça de Queirós, José

Maria:

To the capital

(excerpt)
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A szobába
Az ENSZ egyik

fô szerve
Megfejtendô

(1. rész)

Dísz
Rába…
(sport-

egyesület)

Információ
átadása

Állóvíz

Számnév

Remek
eredmény

Panaszt
fejez ki

Közterület

Teherautó-
típus

Ütô-
hangszer

Megfejtendô
(2. rész)

…-bákom,
csúnya írás

Jegyzet-
füzet

Elmúlt, vége
angolul

Bíborvörös
virágú növény

Hidrogén
vegyjele

Melyik
helyre?

Forróság

Külterület,
külváros
Portugália

régi latin neve

Megkímélt

Érettségi
vizsga

A halmaz
egy

mennyisége
Orosz folyó

Részesül

Megfejtendô
(3. rész)

Római pro-
vincia volt

E napon

Belga
fürdôhely

Ivadékok
összessége

Angol -ban, -ben
Táplálkozni

Tartózkodási h.
Német, svéd
autójelzés

Európai nép

Cseh-
országban él

Kártyajáték

Foghús
Kedves em-
lékû komikus
(… Kálmán)

Sürgetô szó

Gabona-
növény

Helyez

Csatorna a
Mezôföldön

Indiai király

Tréning
kezdete!

Becézett
nôi név

G.L.

Héra
100 szemû
pásztora

Körülbelül

Horvát feje-
delmi cím

… legis (A tör-
vény rendje

szerint)

Tantál
vegyjele

Tudományos
akadémiánk

Indián törzs
Vál. labdarú-

gó v. (Sándor)

Rôtvad

Ezen a
másik helyen

Kezével
jelez

Féreg-
nyúlvány
Állóvíz
Magad

Álomba
ringatni

József
Attila
verse
Indok

Kereskedelmi
tevékeny-

séget folytató
Azonos betûk

Világtalan

Hadak
Fiatal

nôstény-
szarvas

Fafajta

A
magasba

… Zeppelin
(zenekar)

Énekes, tán-
cos mûsor

Kés
élezése

Vékony faáru
Füves terü-

let házi-
állatoknak

Tévesen
feljegyzôk

Karinthy
Ferenc
mûve

Élelem

Római
szám: 50 Apró

Fordítva
nô!

Bírósági
ügy

Gyümölcs
nedve

Tûztôl
kilyukad

Kóstolás

Az egyik
bank neve

A Volga
mellékfolyója

Nitrogén
vegyjele

… Kelly
(filmsztár

volt)

Afrikaiak
tanács-
kozása

Taszít

Feltûnôen
eltér

a színe

Kazal része
Magot

hint
a földbe

Spanyol
autójelzés

Muzsikáló

Nem valódi

Terv-
hivatalunk

Keresztül

Kén
vegyjele

Hibáztat

Kifejezés
buzdításra

Kettôs betû

Megfejtendô
(4. rész)

Nagylemez

A Carmen
zeneszerzôje
Orosz repülô-

géptípus

Pénzt ad ki

Liter

Tárgyrag

Gondol

Az erô jele

Egyiptomi
napisten

Ittrium
vegyjele
Hagyma-

fajta
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A COLAS újságban az év elején beszámoltunk
arról, hogy intenzív egyéni vezetôi angolképzés
indult több mint 20 felsôvezetônk számára. 
A program módszertani hatékonyságára
kiemelten szükség van azért, hogy a nagyon
leterhelt vezetôink nyelvtanulásra fordított
ideje a lehetô leghatékonyabban hasznosuljon.

Örömmel számolunk be arról, hogy a kép-
zés második körére több cégünk pályázott a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Hu mán -
erôforrás Fejlesztési Operatív Program kereté-
ben a Munkahelyi képzések támogatására
kiírt pályázaton és több mint 10 millió forint

támogatást nyertünk el programunkhoz. Az
eddigi képzésekben részt vevôk hatékonynak
találták a programot, amelyet visszajelzései
statisztikájuk is megerôsít. Az elégedettségi
kérdôívben 0–10-es skálán áltagosan 9,5
pontra értékelték, hogy „Folytatni kívánom
Önöknél a tanulmányaimat az elkövetkezô 6
hónapban”, 8,5 pontra, hogy „Ta pasz talataim
alapján a Berlitz kitûnô befektetésnek bizo-
nyult” és 7,6 pontra, „Kitûzött célomat elér-
tem.” Ennek alapján érdemes folytatnunk
programunkat.

Kövesdy Tamás

Vezetôi angolképzés – „az Európai Unió
által társfinanszírozott projekt”

„Idegen nyelvet tanulni jó és elengedhetetle-
nül szükséges. Nem kell hozzá más, mint el -
szántság, kitartás és idô. Hát ez utóbbi az, ami-
ben én jelenleg szûkölködöm. Tökéletesen elé-
gedett vagyok az angoltanfolyamunk temati-
kájával, az egyedi órabeosztással, az idegen
nyelvû tanáraink rugalmas hozzáállásával. De
szívesen fogadok el ötleteket, hogyan nö vel -
hetô a tanulásra fordított idô.”

Pinczés Tibor területi igazgató,
COLAS-Debrecen Zrt.

„Jó érzés újra a »sulipadban« ülni a munka
mellett! Örülök, hogy a COLAS támogatja az
angolképzésünket, s bízom benne, hogy a tár-
saságunk hasznát veszi a megszerzett tudá-
sunknak!”

Molnár Zsolt területi igazgató,
COLAS Hungária Autópálya Igazgatóság

„Kezdôként ez év márciusában egyhetes, napi nyolcórás angoltanfolyamon indultam el a
COLAS-Hungária jóvoltából, a budapesti Ber litz nyelviskola szervezésében. A bentlakásos tanfo-
lyamot viszont egy eddig még számomra ismeretlen tanítási módszerrel, internetes úton foly-
tattam április közepétôl június közepéig. Esetemben a tanárnô Izraelbôl próbálta meg fejembe
tölteni az angolt, véleményem szerint sikerrel. Összességében a módszer jó nak bizonyult, nem
beszélve arról, hogy szabadon tudtam megválasztani az órák idôpontját, munkámból egy perc-
re sem estem ki. Ôsszel szeretném ugyanezzel a módszerrel a 3. kurzust is elvégezni.”

Sipos István mûszaki igazgató, 
COLAS-Északkô Kft.
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„Most új alkalom adódott angoltudásom a továbbfejlesztésére a COLAS központi egyéni
angolprogramjában, amelyben egyhetes, napi 12 nyelvórás tréninggel kezdtem, amelyet
rendkívül élveztem. Jogosan »teljes elmerülés« a neve. Tanulmányaimat ezután heti két alka-
lommal tudtam folytatni egy ausztrál tanárral, és bár nehéz idôt szakítani a tanulásra, a sze-
rencse is mellém állt azzal, hogy a nyelviskolától két percre lakom. Nyári pihenés után, ha
vezetôimtôl támogatást kapok a folytatásra, nem fogok tétovázni.”

Erdôs Dániel építésvezetô, ALTERRA Kft.

„A tanfolyam módszerét hatékonynak tartom, melyhez hozzájárul, hogy a külföldi oktatók
csak anyanyelvükön kommunikálnak a hallgatókkal, az üzleti életben elôforduló szituációkat
teremtve. Felsôvezetôként számomra né mi nehézséget okoz a megfelelô idôpont megtalálá-
sa, különösen az intenzív egyhetes program beiktatása a mindennapi teendôim közé, de
ebben a nyelviskola rugalmassága nagy se gítséget nyújt. Az órákon megszerzett ismeretet
még otthoni gyakorlással és folyamatos is métléssel szinten kell tartani, ugyanis ezzel kap -
csolatosan egy mondás jut eszembe: „A Nyelv olyan, mint egy nô, foglalkozni kell vele, mert
ha nem foglalkozunk vele, elhagy.”

Homlok Zsolt területi igazgató, COLAS-Eger Zrt.

English language training for the
executives – a project co-financed

by the EU

At the beginning of the year the COLAS newslet-
ter reported on the intensive training course in
English language for more than 20 top execu-
tives of the company. Highly efficient method-
ology of the program was a must to utilize in
the best way the time of these extremely busy
people.

Now we gladly report on the successful bid-
ding of several group companies for the second
round of this training course in the framework
of the Human Resource Development
Operational Programme published by the
National Development Agency for On-the-job
Training Courses. Our training courses have
been awarded a grant in excess of HUF 10 mil-
lion.

The participants have found efficient the
training courses confirmed also by the feedback
of trainees. In the trainee satisfaction question-
naire the answers to questions “In the next six
months I intend to continue my studies at your
training courses”, „In my experience Berlitz
proved an excellent investment” and „I have
achieved my goal” scored on a scale from 0 to 10
in average 9.5. 8.5 and 7.6, respectively. This
feedback confirms our conviction that our
training programme is worth continuing.
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„Szekszárdon születtem, színésznôt szeret-
tem” – ki ne ismerné Babits Mihály elhíresült
sorát? Amikor a COLAS újság jelen számában
az M6-os szekszárdi építkezésünkrôl számo-
lunk be, magától értetôdik, hogy a „Kis mai
tanulság régi nagyjainktól” rovatban ezúttal
tôle veszünk példát.

Életmûve kimeríthetetlen gazdagságot kí -
nál az emberi és mûvészi értékeket keresôk
szá mára, amely ahelyett, hogy a roppant
nagy sággal vagy magasabbrendûséggel el ri -
asz tana, Babits személyisége miatt magához
vonz minket és megtaláljuk benne: „szerény-
ségét, amely tulajdonképpen szemérmetes, ér -
zékeny önérzet takarója. Egyszerûségét, mely-
ben csodálatos komplikációk egyensúlyozód-
nak ki. Tudatosságát, mellyel önmagát nézi s
ugyanazzal a pillantással mérlegelni tudja a
környezetében való viszonyát is. Tömörségét,
amellyel éppen csak annyit mond, amennyit
mondani akar, de azt egészen megmondja.
Át ható intelligenciáját, amely tulajdonképpen
az érzés intelligenciája: amit gondol, azt egy-
úttal érzi is, és gondolja is, amit érez. (…)
Tartózkodását, amely (…) közvetett közlékeny-
ség: nem lármás szavakban, hanem a szavak
mögött rejlô finom árnyalatokban…” – írta
róla Schöpflin Aladár 1914-ben a Nyugatban.

Szavait Babits 1941-ben bekövetkezett halálá-
ig százszorosan is igazolta.

1884-ben Szekszárdon, mûvelt polgári csa-
ládba született, ahol tehetségéhez biztatást, a
szellemi önállósághoz támogatást kapott.
Késôbb minden kötetébôl kettôt juttatott szü-
lôvárosába, egyet az anyjának, egyet pedig
anyja testvérének, Kelemen Ilonának, akit
„Nenne”-nek hívott, és fiatalon bizalmasa, el -
sô irodalmi sikereinek örömteli nyugtázója
volt. Noha jogásznak szánták, 1901-tôl a bu -
da pesti bölcsészkar magyar–latin szakát vá -
lasz totta. Megbarátkozott Kosztolányival is.
Kor társai ámulva említették rendkívüli mû -
veltségét, amellyel sosem kérkedett és amelyet
alázattal mindhalálig gazdagított. Már hu -
szon évesen meghívták a „Nyugat” szerzôi kö -
zé, amelynek haláláig fôszerkesztôje maradt. A
legendás Nyugat címû folyóirat elsô száma
épp 100 éve jelent meg, s Babits halálával
szûnt meg.

Sok évig gimnáziumi tanárként vidéken
dolgozott. A „Játszottam a kezével” címû verse
miatt hazafiatlansággal vádolták, és elvesztet-
te tanári állását. A „Levelek Irisz koszorújából”
címû elsô kötetével a legnagyobbak közé lé -
pett, 1913-ban írta fantasztikus regényét a
„Gó lyakalifát”, 1913-ban kezdte fordítani

Dan te Isteni színjátékát. Az irodalmi közélet
megbecsült alakja lett. 

A politikai témáktól tartózkodó Babits át -
érezve közéleti felelôsségét, visszahúzódásán
túl lépve határozottan szólalt fel a háború el -
len: „Ó, béke! béke! / legyen béke már! / Le -
gyen vége már! / Aki halott, megbocsát, / ra -
gyog az ég sátra. / Testvérek, ha túl leszünk, /
sohse nézünk hátra! / Ki a bûnös, ne kérdjük,
/ ültessünk virágot, / szeressük és megértsük
/ az egész világot (…)” (Húsvét elôtt, 1916).

Örökké becsülnünk kell, aki azt írja: „Ó
hidd el nékem, benned a Cél és nálad a Kulcs.
/ Madárka tolla se hull ki — ég se zeng — föld
se remeg, / hogy az Isten rád ne gondolna. /
Az Istent sem értheti meg, / aki téged meg
nem ért. / / Mert kedvedért alkotott mennyet
és földet és tengereket, / hogy benned telje-
sedjenek; — s korok történetét / szerezte
meséskönyvedül — s napba mártotta ecsetét,
/ hogy kifesse lelkedet.” (Zsoltár férfihangra,
1918).

A Nyugat fôszerkesztôjeként helyet adott a
fiataloknak. Bár a szocialistáktól, különösen a
nyílt politizálástól idegenkedett, elôítéletein is
felül tudott emelkedni és idôvel elismerte Jó -
zsef Attila jelentôségét. Feltehetôen 1911-ben
írott Cigánydal címû verse ihlette József At -

Babits Mihály
példája

Kis mai tanulság régi nagyjainktól

A bit of a lesson from our great

ancestors

Egy fotó Babitsról és Rippl-Rónai József festménye
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tilát a „Tiszta szívvel” megírására: „Ne felejtsd
hogy ágrul lettél / szederfa alatt születtél / s
mint a röpke mag az ágrul / ugy leszakadsz
majd anyádrul / se apád / se anyád / se orszá-
god, se tanyád”.

Babits ôszinte fellépéseinek meghurcolta-
tás lett a következménye, a Fortissimo-ért
(1917) istenkáromlás címén perbe fogták. Pró -
bálta a Nyugatot semlegesnek tartani jobb és
bal között, nem látva át ennek a képtelenségét
az egyre fasizálódó világban. Élete végsô évei-
ben egyre elszigeteltebben állt az ellentétek
között. Már maga sem hitt az elefántcsontto-
rony elméletében, és azt kezdte hirdetni, hogy
a szellem emberének ôrtoronyban kell állnia. 

Példája a méltósággal viselt hosszú szenve-
désben is megmutatkozott, miközben kiemel-
kedô mûvészi alkotó munkát végzett. Élet mû -
vének lezárásaként írta meg nagy jelképes el be -
szélô költeményét, a Jónás könyvét. A Bib liából
vett, groteszk és komikus költemény a prófétá-
ról szól, aki el akar futni hivatása elôl, de nem
lehet: jön a cethal, és lenyeli, mire be látja téve-
dését, s amikor a cethal kihányja, még is
elmegy prófétának, majd rémülten lát ja: nem
úgy következnek az események, mint ahogy
prófétálta, de megérti, hogy élete árán is az
igazságot, az emberségességet kell szolgálnia.
Babitson 1938-ban gégemetszést hajtottak
végre, képtelen volt beszélni, ezért „Be szél -
getôfüzetén” keresztül kézírással érintkezett a
külvilággal. 1941. augusztus 4-én halt meg.

Amikor elment közülünk, Radnóti Miklós
a nevünkben is megrázóan írta:

„Tudtuk már rég, minden hiába, rák 
marcangol és szemedben ott ragyog 
egy messzi és örök dolgokból font világ, 
s hogy oly idôtlen vagy te, mint a csillagok. 
Tudtuk, hogy meghalsz, tudtuk s mégis oly 
árván maradtunk most a Mûvel itt. 
Nagysága példa. És magasság. 
És szédület. Szivet dobogtató. „
(Radnóti Miklós: Csak csont és bôr és fáj-

dalom, Babits Mihály halálára, részlet, 1941) 
Kövesdy Tamás

The example of the poet,
Mihály Babits

The oeuvre of Mihály Babits (1884–1941) is part
of our rich heritage. In his poetry Babits revisits
images of millennia from antiquity to the mod-
ern world, where this exceptionally sensitive
and highly cultured person expresses his fears,
anxiety and loneliness along with the apprecia-
tion of wonders of civilization and culture.
Babits’s wealth of artistic expression amalga-
mates the achievements of the past millennia
raising him to the ranks of Hungarian poets of
richest imagination. His works of fiction range
from symbolism to strict realism. Babits was
also an outstanding literary translator who
made a great contribution to the westernization
of Hungarian culture. His essays, reviews and
works of literary history effuse erudition and
the love of literacy. He yearned for humanism
and in a credo stood up for a progressive soci-
ety.

Farkas Pál szobra Babitsról

Babits-emlékház Szekszárdon
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2008. június hónap termelésirányítója: Gál
Lász ló mûvezetô, a Kelet-magyarországi Te rü -
le ti Igazgatóság 16. Fôépítésvezetôségrôl.
■ Sok szeretettel köszöntelek, hogy immár

harmadszor elnyerted e kitüntetô címet.
Legutóbb 2002 szeptemberében olvashat-
tunk rólad hasonló témájú cikket. Azóta
sok idô telt el. Mi történt veled az elmúlt
hat évben?

Köszönöm az elismerést, bár úgy gondolom,
nemcsak nekem szól, hanem egyben a teljes
fô építésvezetôségnek is, hiszen csak jó csapat-
ban lehet eredményesen dolgozni. 2002 óta
részt vettem kisebb-nagyobb projektekben.
Ezek közül említésre méltóak az M5 autópá-
lya vízépítési munkái, és ahol most is dolgo-
zom: a tiszaroffi árapasztó tározó építése.
■ A tiszaroffi munkáról már többször lehe-

tett olvasni az újságban, most csak a lé -
nye ges momentumokat, illetve az új része-
ket említsük meg!

A tiszaroffi árapasztó tározó munkái 2006
májusában kezdôdtek, és ez év végén kell
átadni. A projekt két részbôl áll, egyrészt a
töltésépítésbôl és kisebb mûtárgyakból, más-
részt 2 db vízbeeresztô és -leeresztô mû tárgy -
ból. A munkaterület 150 ha, melyen 14,2 km
töltés épült. A töltésépítés jelenleg 95%-os
készültségi fokú. A 2 db le- és beeresztô mû -
tárgyból az ALTERRA az északit készíti. Je len -
leg a mûtárgy alaplemeze készül. A 940 m3-es
alaplemezt egyben kell bedolgozni, ezért elô-
reláthatóan 24 órán keresztül fogunk beto-
nozni. Ter mé sze tesen váltott mûszakban.
■ Nagy a munkaterület, nagy a létszám, és

gépigény. Hogy tudjátok ezt kezelni?
A munkán javarészt alvállalkozókkal dolgo-
zunk. 2 év alatt sokan megfordultak már itt.

Vol tak, akik nem váltották be a hozzájuk fû -
zött reményeket (olyanok is voltak köztük,
akik csôdbe mentek), de akik megmaradtak,
azok ütôképes csapatot alkotnak. Szerencsére
szakmai segítséget is kapok: Szûcs Zoltán léte-
sítményi fômérnök, Dobrádi Attila fô épí tés ve -
zetô és Gulyás Ferenc mûvezetô kollégák sze-
mélyében. 
■ Saját emberek akkor meg sem fordultak az

építkezésen?
Dehogynem. A munka elôkészítésében cserje-
és erdôirtás, tuskókiszedés, lôszermentesítés
átereszépítésben, mederburkolat-készítésben,
mûtárgyépítésben is közremûködtek. Az a ta -
pasz talat, hogy saját emberekkel precízebb
mun kát lehet végezni, ezért az alvállalkozók-
nak lehetôleg a tömegmunkát kell kiadni. 
■ Milyen nehézségeitek voltak a munka

során?
Volt belôlük több is. A terület nagyon gazdag
régészeti lelôhely. Avar kori, honfoglalás kori
leletek kerültek elô, de a töltés nyomvonalán
egy középkori falu maradványait is megtalál-
ták. A terület föltárása több tíz évet vett volna
igénybe, ezért inkább a nyomvonalat módosí-
tottunk. A másik nehézség a Tisza közelsége,
hiszen a munkaterület ártérben van. Most I.
fokú készültség volt elrendelve, de bármikor
bekövetkezhet egy nagyobb áradás. Az árvíz vé -
dekezési terv szerint III. fokú készültségnél
már tevékenyen részt kell venni a védekezés-
ben, elôírt létszámmal, anyagokkal, gépekkel.
Harmadik nehézség az idôjárás. Minden reg-
gel azzal kezdôdik, hogy az idôjárás-jelentést
meghallgatjuk. Ahhoz kell igazítani a munkát.
Itt nincs munkanap vagy hétvége, itt esôs nap
vagy száraz nap van. Szoktam mondani a kol-

légáimnak: „itt nem munkaidô van, hanem
feladat.”
■ Terveid?
Erre az évre pont elég lesz ezt a tiszaroffi táro-
zót befejezni. Következôkben pedig szintén
egy nagy munkát szeretnék levezényelni: a
Tisza jobb oldalán egy hasonló tározót építe-
ni. Remélem, sikerrel pályázunk erre a mun-
kára. 
■ Szabadidô, család?
Szabadidôbôl nem sok van, de azt igyekszem a
családommal tölteni. 7 és 10 évesek a lánya-
im, velük tervezzük mindig a programokat. 
■ Köszönöm a beszélgetést, és még egyszer

gratulálok!  
Kerti Márta

A hónap termelésirányítója:
Gál László mûvezetô2008. június

Production manager of the
month: foreman Mr. László Gál

mûvezetô (June, 2008)

Production manager of June, 2008: foreman
Mr. László Gál, at the Chief Building
Management Post No. 16 of the East-Hungarian
Regional Directorate.

“I have participated in projects of various
volumes since 2002. What I think to be worth of
mentioning were the project of water works
construction on M5 Motorway and the one I
am currently working on: construction of the
flood controlling basin in Tiszaroff. The storage
basin is capable of receiving a water quantity of
97,000,000 m3. 14,2 km of embankment was
built for the basin, the total size of the work site
is 150 hectares. We are not thinking in terms of
workdays or weekend; we only have rainy days
or dry days. I keep saying to my colleagues: “we
aren’t here to get through the work hours, but
to get done with the task”.

Kovács Gusztáv, Simon Tibor, Lakatos Gyula, Gál László
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Molnár Máté, az ALTERRA Kft. Nagy Lé te sít -
mé nyek Igazgatósága 87. Lé te sít mény ve ze tô -
ségének beosztott mérnöke elsô alkalommal
szerepel a COLAS Csoport újságban a hó nap
termelésirányítójaként. A fiatal mérnökkel
munkahelyén, a csepeli szennyvíztisztító telep
konténervárosában beszélgettem.
■ Gratulálok a kitüntetô címhez! Mesélj az

olvasóknak egy kicsit a pályádról: hol 
vé geztél, hogyan kerültél az ALTERRÁ-
hoz?

Köszönöm ezt a kitüntetô elismerést! Az Ybl
Miklós Mûszaki Fôiskolán végeztem mûszaki
menedzserként 2005-ben, majd ugyanitt idén
megszereztem az építômérnöki oklevelet szer-
kezetépítô szakirányon. Tervezéssel szerettem
volna foglalkozni, de végül a kivitelezés mel-
lett tettem le a voksomat. Mielôtt a társaság-
hoz kerültem, mûvezetôként vettem részt egy
elôregyártott szerkezetû autószalon komplett
ki vitelezésében, illetve elôkészítôként te vé -
keny kedtem egy fôként társasházak kivitelezé-
sével foglalkozó generálkivitelezônél. Az AL -
TER RÁ-nál egy éve dolgozom, ahol rögtön be -
le csöppentem Budapest egyik legnagyobb be -
ruházásába. Nagyon élvezem, hogy részese le -
hetek ennek a rendkívül jelentôs munkának. 
A telepre éppen akkor kerültem, mikor a szag-
talanító mûtárgy építése kezdôdött. 
■ Milyen feladatokat látsz el a szennyvíz-

tisztító építésénél?
A szagtalanító, iszapsûrítô és víztelenítô gép-
ház, illetve a gázmotor-gépház betonacél-üte-
mezése és nyomon követése, ezen mûtárgyak
kivitelezôivel való napi szintû kapcsolattartás,
továbbá a helyszíni munka folyamatos ellen-
ôrzése. Betonacél tekintetében gondoskodom
róla, hogy a mûtárgyak építésénél ne legyen

fenn akadás. Érdekességként jegyzem meg,
hogy ezen mûtárgyakba eddig 480 tonna be -
ton acél épült be. A központi szennyvíztisztító
telep szakipari munkáit is végig fogom követ-
ni egészen a befejezésig. 
■ Láthatóan jól érzed magad a helyeden.

Mesélj az itteni csapatról! Milyen a szak-
mai kapcsolatod a kollégáiddal?

Remekül kijövünk egymással, de ez elenged-
hetetlen is egy ilyen nagy léptékû feladatnál.
Hetente tartunk kooperációt, ahol a mû tár -
gyak kal kapcsolatban felmerülô problémákat
együtt oldjuk meg. Kollégáim nagyban segítik
munkámat, jó csapatot alkotunk, és nagyon
sokat tanulhatok tôlük. Remélem az itt meg-
szerzett tudást és tapasztalatokat módomban
áll majd más szennyvíztisztító építésénél
kamatoztatnom.
■ Volt lehetôséged kikapcsolódásra az idén?

Mivel töltöd azt a kevés szabadidôt, ami
rendelkezésedre áll?

Év elején mindig beiktatunk egy kis síelést. Ez
idén is így volt. Aztán a diplomaírás kötött le,
elég nehéz idôszak volt. Augusztus végére is
ter vezek egy hosszabb szabadságot, hogy ki -
hasz náljam a nyár utolsó napjait. Sza bad -
idôm ben szívesen kirándulok a párommal,

fôként a vízpartot részesítjük elônyben, s per-
sze nem maradhatnak el a hétvégi családláto-
gatások sem.
■ Köszönöm az interjút és sok sikert kívánok

neked a munkádban és a magánéletben is!
Marosin Éva

A hónap termelésirányítója:
Molnár Máté beosztott mérnök2008. július

Production manager of the
month: subordinate engineer Mr.

Máté Molnár (July, 2008)

Máté Molnár, subordinate engineer at the
Establishment Management Post No. 87 of the
Directorate of Large Establishments of ALTERRA
Ltd. appears in the Group COLAS magazine for
the first time as production manager of the
month.

”Apparently you enjoy your present posi-
tion. Tell me a little about your team! What is
your professional relationship with your col-
leagues like?”

”We get on with one another brilliantly, but
it is essential in the case of a project of this vol-
ume. We hold cooperative meetings every week,
where we solve the problems occuring in con-
nection with the construction items all togeth-
er. My colleagues help me a lot in my work, we
make a really great team and there is a lot I can
learn from them.”
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Tóth Istvánné, Marika a recski üzem admi-
nisztrátora novemberben elérve a szükséges
életkort, nyugdíjba vonul. Ez alkalomból idéz-
zük fel pályája fôbb pontjait.

Érettségi után immár 37 éve dolgozik a
vál lalatnál, ami akkor még Mátravidéki Kô bá -
nyák néven üzemelt, majd késôbb olvadt be a
COLAS-Északkô Bányászati Kft.-be.

Az elsô években üzemi adminisztrátorként
dolgozott, majd bérelszámoló, statisztikus,
raktáros lett. Idôvel a számítógépes rendszer

bevezetésekor a szükséges tanfolyamok elvég-
zése után a pénztár, az anyagforgalom és a
dolgozók bérének felvezetése, könyvelése, lel-
tározások, ügyintézések és adminisztrációs

munkák elvégzése is a feladatai közé tartozott.
Mikor a helyzet úgy kívánta, a szállítást végzô
tehergépkocsik mérlegelését is elvégezte a
recski és a gyöngyössolymosi üzemekben.

A cikk alcíme „Munkaügyi kihívások” is le -
hetne, hiszen a különbözô piaci igények nem
csak az értékesítés és termelés területén hoz-
nak kihívásokat, hanem a munkaügy te rü -
letén is. Ezekrôl a kihívásokról is beszélgettem
Nagy Istvánnéval, az ÉSZAKKÔ Kft. munkaügyi
és TB ügyintézôjével.

■ Milyen jelenleg a munkaügyi helyzet a
Kft.-nél?

A piaci igények jelentôs visszaesése miatt csak
az állandó létszámot tudjuk az üzemeinkben
foglalkoztatni. Mivel az igények nem egyenlete-
sen jelentkeznek, ezért vannak olyan üzemeink
(Szob, Nógrádkövesd, Gyön gyös soly mos), ahol
második vagy harmadik mûszakot is kellett
indítani. Illetve vannak olyan üzemeink (Recsk,
Tállya, Tarcal és Sárospatak), ahol elég az egy

mûszak is. Ilyenkor a hiányzó létszámot határo-
zott idejû munkaszerzôdéses dolgozókkal
egészítjük ki. Idén ezt az üzemek közötti
munkaerô átcsoportosítással oldjuk meg. Így
tudjuk biztosítani dolgozóinknak a folyamatos
munkavégzést, és természetesen a megspórolt
plusz bérköltség sem elhanyagolható.
■ Az elmúlt években hogyan változott a lét-

szám?
A korábbi években mindig volt szükség szer -
zô désesek felvételére. A csúcs 2006-ban volt
mikor is összesen 121 fôt vettünk fel, igaz ez
éves szinten 69 fôt jelentett. Tavaly már csak
70 fô volt, de mivel ez csak a nyári hónapokra
koncentrálódott, így csak négy fôvel emel -
kedett az éves átlaglétszámunk. Az emberek
felvétele mindig kellemes érzés, kiküldetésnél
pedig külön gondot kell fordítani a várható
bérek alakulására, pontos kalkulálására.
■ Milyen változások történtek a mun ka kö -

rödben az évek alatt?
1977-ben kezdtem a tállyai üzemben, mint
bérszámfejtô. ’78-tól az üzemigazgatóságon,
majd ’84 óta a Központban dolgozom. Akkor
még az üzemekben is voltak TB ügyintézôk és
bérszámfejtôk, a Központ csak ellenôrizte az
üzemeket és a központi dolgozók bérszámfej -
tését végezte. Idôvel folyamatosan kopott a lét-
számunk. 2004-tôl, mikor a TB-s kolléganô
nyugdíjba ment, egy tanfolyam elvégzése után
az ô munkáját is átvettem. 2006-tól a bérelszá-
molást és a TB-t a COLAS Hungária végzi.
■ Mondanál még néhány szót a családod -

ról?

A férjem a tállyai üzem dolgozója volt, de már
nyugdíjas. A fiam a szerencsi cukorgyárban
dolgozik, Reni lányom a nyíregyházi fôiskolán
most szerzi a második diplomáját. A szabad -
idô eltöltésére van egy kis szôlô, de nehéz
szabadságra menni, fôleg hó végén a bérelszá-
molás idôszakában. 
■ Köszönöm a beszélgetést!

Csillag Pál

Az Északkô pillére:
Nagy Istvánné

Nagy Istvánné (53)

CÉK Központ 

Képzettség: érettségi,

TB ügyintézô

Gyakorlati évek

száma: 31 év

Az Északkô pillére:
Tóth Istvánné

Tóth Istvánné (50)

CÉK recski üzem 

Képzettség: érettségi,

TB ügyintézô

Gyakorlati évek

száma: 37 év

Employment related challenges

The varying range of market demands bring
forth challenges not only in the field of sales and
production but some more issues relating to
employment as well.

At present due to the significant fallback in
marked demands ÉSZAKKÔ Ltd. is capable of
employing only the permanent working staff at
our production plants. Since orders do not
come in on a steadily balanced basis there are
plants (Szob, Nógrádkövesd, Gyöngyössolymos)
where it was necessary to launch a second or
even a third shift to meet all requirements. At
the same time, there are workshops (Recsk,
Tállya, Tarcal and Sárospatak) where one single
shift is sufficient. When it happens we normal-
ly hire workers on a definite work contract basis
to make up for the missing workforce. This year
we ensure the optimal number of people on
staff with transferring work groups among our
plants. This is how we can provide our workers
with constant employment and save the extra
cost of wages as well, which is a significant fac-
tor in our budget. In previous years we were
always forced to hire people with a definite
work-term contract.

Mrs. István Tóth, Marika, administrator at the
Recsk workshop, reaches the age to retire in
November. On this occasion we shall now recap-
ture the major events in her career.

She has worked for 37 years at the company,
which was at that time operating under the
name Mátravidéki Kôbányák (Stone Quarries in
the region of the Mátra Mountain), and later on
was merged into the COLAS-Északkô Mining Ltd. 

A few thoughts about the future:
“I would like to retire in advanced old-age

pension, which is a good thing and I am happy
about it, but also I feel sorry for leaving my
younger colleagues as well as those just before
retiring, with whom I have worked together
effectively in friendship and peacefulness over
the past decades. I trust that I shall be able to
spend more time with my beloved ones in the
forthcoming years.”

In the name of workers at the Plant and at the
Company we, too, wish useful pensioner’s years
with full of life and health to Marika! 

Pillars of ÉSZAKKÔ: Mrs. István Tóth
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Munkával töltött évek alatt megismerke-
dett az üzem mindennapi gondjaival, problé-
máival, az elôtte álló feladatokkal, kihívások-
kal és legjobb tudása szerint segítette az annak
elôrehaladását.

Férje már nyugdíjas, aktív éveiben üvegcsi-
szolóként dolgozott Parádsasváron az üveg-
gyárban. Két gyermeke van. Lánya közgazdász,
jelenleg két unokájával otthon van. Fia cuk-
rászként dolgozik Egerben. Szabadidejében,
amikor csak teheti, az unokáival van. Üdülni is
együtt megy a „nagy” család, legtöbbször a
társaság üdülôibe.

A jövôrôl néhány gondolat: „Elôrehozott
öregségi nyugdíjba szeretnék vonulni, aminek
nagyon örülök, de sajnálom is itthagyni a  fia-
talabb és nyugdíj elôtt álló  kollégákat, akikkel
az elmúlt évtizedek alatt sikeresen, barátság-
ban, békességben tudtunk együtt dolgozni.
Bízom benne, hogy az elkövetkezô években
minél több idôt fogok tudni eltölteni szerette-
im körében.”

Az üzem és a Társaság dolgozóinak nevé-
ben mi is hasznos és tartalmas nyugdíjas éve-
ket kívánunk Marikának!

Kovács István

2008. augusztus 10-én, körülbelül 300 részt-
vevővel, a Mecsek-alján került megrendezésre
az I. Szekszárd Hegyikerékpáros Maraton ver-
seny, melynek szponzora a COLAS Hungária
volt. A három táv közül én a 80 km hosszú,
1300 méter szintemelkedésű hosszú távon
indultam, ahol korcsoportomban a 35 év
feletti Master kategóriában 3. helyet szerez-
tem meg.

A szekszárdi rajt után barátommal vi -
szony lag jó tempóban, a 15–20. helyen halad-
tunk, majd Bátaapáti után, 28 km-nél megle-
petésre szembetalálkoztunk az eltévedt élme-
zőnnyel és a motoros felvezetővel. Rövid tana-
kodás után „rendkívüli tájékozódási verseny”
kezdődött. A magammal vitt GPS berendezés
segítségével megtaláltuk a helyes irányt, és 

az élre állva megpróbáltam minél nagyobb
előnyt szerezni a nálam gyorsabb profik előtt.
Számításomat Ófalu előtt 43-km-nél egy
defekt hiúsította meg, ahol többen is meg-
előztek. Bonyhád után az utolsó 20 km-en a
felázott, agyagos terepen technikai nehézségek
hátráltattak, de már csak kisebb helycserék
történtek. Végül az abszolút 7. helyezést szer-
zetem meg, míg korcsoportomban a COLAS
Hungária zászló égisze alatt a dobogóra is fel-
állhattam.

Ez a verseny jó alkalmat nyújtott az au -
gusz tus 31-én megrendezésre kerülő Mátra
Ma ratonra való felkészülésre, melyen bárki ki -
próbálhatja – akár rövidebb távon is – az álló-
képességét.

Balázs Ádám

Szekszárd Maraton The Szekszárd Marathon

The first Szekszárd Hegyikerékpáros (Mountain
bike) Marathon took place at the foot of the
Mecsek Hills on 10th August 2008 with approx-
imately 300 participants, the sponsor of which
was COLAS Hungária. From the three possible
distances I went for the longer 80 km distance
with a 1300 m height gain, coming third of 35
within my age group in the Master category.  

Following the start from Szekszárd with my
friend, we progressed at a relatively good pace
in approximately the 15-20th place, then after
Bátaapáti at 28 km to our surprise we came face
to face with those in the lead position, together
with the motorbike outrider, who were lost!
Following a short discussion a “specific orien-
teering competition” commenced. With the
help of the GPS equipment I had with me we
found the correct direction and by taking the
lead I tried to put as much ground between me
and those professionals faster than me. My
strategy failed due to a puncture before Ófalu at
43 km, where many overtook me. After
Bonyhád on the last 20 km on the soft clay ter-
rain I was hindered by technical complications,
but by then only small changes took place in the
order. At the end I achieved 7th place overall,
whilst in my own age group I could stand on
the podium under the flag of  COLAS Hungária. 

This competition provided an excellent
opportunity to prepare for the Mátra Maraton
that will take place on 31st August, where
including shorter distances, anybody can test
their fitness.

Balázs Ádám a dobogó harmadik fokán
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10 éve írtuk/Written 10 Years Ago
Téli üdülés

A DEBMUT Rt. gazdasági vezetése és a szak -
szervezeti bizottság szervezésében az idei
évben is sor került a téli tátrai üdülésre.

Winter vacation

This year too, the management of DEBMUT
Rt. and its Trade Union Committee have
organized a winter vacation trip to the Tatra
Mountains.

A Magyar Bányászati Hivatal elnöke, dr. Esztó
Péter úr, valamint Nemes Zoltán bá nya mû -
szaki elnökhelyettes úr tájékozódó látogatást
tett a Pestkô Kft. szobi üzemében a Társaság
ügyvezetô igazgatóinak, mûszaki vezetôinek
részvételével

Newslashes

The President of the Hungarian Mining
Administration, dr. Péter Esztó and Zoltán
Nemes, Vice President for Mining Enginering
has visited the Szob plant of Pestkô Kft. and
met by the managing directors and chief engi
neering stuff.

Hírek röviden

Ebben az évben az ALTERRA Kft. Halterra
Kupa rendezvényén a családtagokkal együtt
180-an vettek részt. Még éjfélkor is hallották
a sátrakon kívül rekedt szúnyogok a zenekar
remekelését, amelyet a táncolók kurjongatása
egyre magasabb színvonalra emelt. Reggel esô
fogadta a horgászszerencsét kipróbálni
akarókat, de egy kis késéssel el lehetett kez-
deni a horgászversenyt a Búbánat-völgyi
Kerek-tavon.

Halterra Cup 1998

There have been participated 180 people –
together with members of families – on pro-
gramme Halterra Cup of ALTERRA Kft. The
people intending to try their angler’s luck
and creeping out from their tents were
received by rain but with a little delay it was
possible to start the competition of anglers
on the Kerek lake in the Búbánat valley.

Halterra Kupa 1998

Mint már elôzô számunkban is jeleztük, gyors
ütemben épül az M0-ás autópálya északi
szektorának az M3-as autópályát az új 2. sz.
fôúttal összekötô 69,6–73,1 km-szelvények
közötti szakasza az EGUT Rt. generálvál-
lalkozásában. A megvalósítást a 30. sz. Területi
Fômérnökség munkatársai végzik. Ez a
munka nagy jelentôséggel bír a cég életében,
hiszen ez az elsô fôvállalkozóként építendô
autópálya-szakaszunk.

Accelerated execution works 
on M0

As it was noticed also in our previous issue
the highway M0 is built in enforced manner
as a general contracted work of EGUT Plc. This
work is the first portion of highway built in
our general contracting.

Gyorsított kivitelezés az M0-áson

1996 végén érkezett a felhívás az 5 km hosszú
Rákos-völgyi északi fôgyûjtôcsatorna épí té sé -
re vonatkozó versenyajánlat elkészítésére. A
beérkezett ajánlatok közül az ALTERRA Épí tô -
ipa ri Kft. ajánlata volt a legkedve zôbb. 

Construction of the Rákos-völgy
north collection sewer

Invitation has arrived in the end of 1996 to
prepare a competitive bid for the 5 km long
Rákos-völgy northern main collection sewer.
From amongst the bids received, the most
advantageous was the proposal of ALTERRA
Építôipari Kft.

Édes Csaba (29)
fôépítésvezetô
ALTERA Kft.
Képzettség: okl. mélyépítô üzemmérnök
Gyakorlati évek száma:
- a cégnél 4 év
- a kivitelezésben 7 év.

Csaba Édes
building engineer in chief
ALTERRA Kft.
Qualification: graduate civil engineer
Experience in years:
- 4 years with the firm
- 7 years in construction.

A Rákos-völgyi északi fôgyûjtôcsatorna építése
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Július 25–27-én ismét megrendezésre kerül-
tek a tarcali bornapok. Péntek este nagy kon-
certtel indult a rendezvény, amin a LORD és a
TOTEM zenekarok léptek fel. A TOTEM zene-
kar a COLAS Csoport motoros találkozóján
immár visszatérô vendég. 

Szombattól a kirakodóvásár mellett a szín-
padokon elôadómûvészek (Nagy Bandó
András, Márió, Rokker Zsolti) és tánccsopor-
tok szórakoztatták a nézôket. A pincegalériá-
ban Macskássy Izolda kiállítása volt megte-
kinthetô. A 6 puttonyos borfaluban szakmai

rendezvények is voltak. A bornapok legfôbb
attrakciója az I. Országos Borkirálynô-válasz-
tás volt. A rendezvényre a regisztrált borvidé-
kek már megválasztott királynôi érkeztek.
Délelôtt a királynôk karneváli felvonulásával
kezdôdött a rendezvény, majd 16 óra után
választották meg Magyarország legszebb bor-
királynôjét.

Ezt követte a pálinkaverseny eredményhir-
detése, a Harlequin csoport táncbemutatója
és végül a záró utcabál.

Turánszki Tímea

XIII. Tarcali Bornapok

13th Wine Days in Tarcal

On 25-27th of July the Wine Days event was organized
again in Tarcal. From Saturday on artist and dance
groups entertained the audience, who could also look
at and buy things from the selection of various goods
and articles displayed at the open-air market. Technical
events were also held in the village famous for its top
quality wines. 

The chief attraction of the wine days was the 1st
National Wine Queen Selection. Pre-elected queens
arrived from various wine regions that registered for
the event.
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A Közlekedési és Mélyépítô Dolgozók Szak -
szer vezetének hagyományos horgászversenye
2008-ban nemzetközi versennyé bôvült. A
rendezvényre meghívást kaptak a szlovák és
lengyel társszakszervezetek csapatai is. A ver-
seny a kikapcsolódás és barátkozás mellett jól
szolgálta a tapasztalatcserét is. A hegyi pata-
kokhoz szokott lengyel horgászok felszerelését
meglátva többen kipróbálták a különleges
botokat. A lengyelek pedig a tavi horgászás
rejtelmeivel ismerkedtek.

A hirtelen melegre fordult idôjárás kedve-
zett a versenyzôk remek hangulatának. A Mi -
ke pércs melletti Rókás-tó partján július 11–
12-én tizenöt csapat negyvenöt fôvel verseny-

zett. Az ALTERRA Kft. egy csapattal, a
DEBMUT Zrt. három csapattal indult. A várat-
lanul érkezett hôség befolyásolta a nagyobb
halak étvágyát, így a csapatok fôleg a darab-
számra törekedve gyûjtögették a pontokat.

A COLAS-csapatok között legjobb ered-
ményt a DEBMUT szakszervezet 1. csapata
érte el az ötödik hely megszerzésével. Sajnos
nem sikerült hozni a több éve biztosan tartott
dobogós fokozatot. Az amatôr horgászverse-
nyek mindig a barátkozásról, a jókedvrôl, a
vidámságról szólnak. Ennek a versenynek is ez
volt a legfôbb értéke.

Végül egy horgászanekdota: A horgász haj-
nalban kel. Felszerelésével tíz kilométert
kerékpározik a legközelebbi folyóig. Egész dél-
elôtt ábrándozik a nagy fogásról. Délben elfo-
gyaszt egy dobozos szardíniát. Délután már
csak egy becsületbeli fogásra vágyakozik. Este

zuhogó esôben siet a városba, hogy elérje az
utolsó nyitva tartó halas üzletet, és megvesz
egy kétkilós tavi pontyot a családi béke kedvé-
ért.

Tóth József

KMDSZ Nemzetközi Horgászverseny

KMDSZ International Anglers’
Contest 

The traditional anglers’ contest of the trade
union workers of transport and civil construc-
tion companies was upgraded to an interna-
tional contest in 2008. Teams of Slovakian and
Polish partner trade unions were also invited to
the event. The contest served well the goal of
exchanging experience in addition to being a
means of recreation and making friends. 

Team No. 1 of the DEBMUT trade union got
the best rank among COLAS teams with them
getting the fifth place in the row of winners.

Pekó István, az ALTERRA Kft. csapatának kapitánya

Ez is egy pont!

2008. június 20–22-én immár tizenkettedik
alkalommal került sor az ALTERRA családi
hétvége megrendezésére. A rendezvénynek
Bo gács harmadszor adott otthont. Az ese-
mény megszervezésére a legalkalmasabb hely-
nek a bükkaljai község bizonyult, mivel min-
den szórákozási, szabadidôs tevékenység lehe-
tôsége adva van. A termálfürdô, a horgásztó és
borospincesor kiváló alkalmat nyújt a kikap-
csolódásra. Meg kell még említenem a telepü-
lés festôien szép elhelyezkedését és a vendég-
fogadósok kedvességét, figyelmességét is.

A horgászversenyt szombaton rendeztük
meg, összesen 101 versenyzôvel. Az indulók
életkora 4 évestôl a nyugdíjas korhatárig ter-
jedt. A megmérettetésbôl végül Priegl Csaba, a
85. Fôépítésvezetôség dolgozója került ki

12. ALTERRA családi hétvége
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gyôz tesen. Ô fogta ki a legtöbb törpeharcsát is
a tóból, amiért a helyi horgászegyesület külön
ajándékkal jutalmazta.

A verseny elôtti nap a helyi horgászegyesü-
let hat mázsa halat tett a tóba, és tíz nappal
korábban is volt telepítés, de mivel a nagy
meleg miatt a halak elbújtak, a résztvevôknek
nagyon kevés sikerélményük volt. Így esett hát,
hogy ezen a horgászversenyen a halak gyôztek!

Rendezvényünkön 113 család, összesen
380 fôvel vett részt. Sidó Szabolcs ügyvezetô
igazgató úr adta át a Halterra horgászverse-
nyen elért eredményekért járó díjakat, aján-
dékokat. A 12. Fôépítésvezetôség vezetôje és a
Budapesti Területi Igazgatóság vezetôi is ellá-
togattak a családi hétvégére, amelyrôl idén is

kellemes élményekkel tértek haza az ALTERRA
Kft. dolgozói és családtagjaik.

A Halterra Kupa eredményei
Felnôtt:

1. Priegl Csaba 364 pont
2. Rákóczi Zoltán 234 pont
3. Vetési Viktor 184 pont

Ifi:
1. Nagy Bettina 138 pont
2. Kamondi Tamás 127 pont

3. Lénárt Zoltán 104 pont
Gyerek:

1. Szomor Áron 525 pont
2. Szabó Csilla 303 pont
3. Szûcs Gergô 193 pont

Legnagyobb hal:
1. Rákóczi Zoltán 1,66 kg
2. Baranyi Sándor 1,24 kg
3. Vetési Viktor 0,90 kg

Nádai Jenô

12th Family Weekend 
at ALTERRA 

On 20-22nd of June, 2008 the ALTERRA Family
Weekend was organized for the 12th time. The
scene of the event was again Bogács, for the
third time in a row.

We held the anglers’ contest on Saturday
with 101 participants. The age of contestants
was from 4 years to pensioner age.

The local anglers’ association put 6 hundred
kilograms of fish into the lake on the day before
the contest and the regular settling had taken
place 10 days earlier, but because the weather
was so very hot all the fish burrowed themselves
and they did not take the hook contestants had
very little success with their fishing-rods. This is
how it came to be that on this contest it was
finally the fish that came out winning!

113 families took part in the program with a
total number of 380 persons. Managing direc-
tor Mr. Szabolcs Sidó handed out the prizes and
gifts for the results achieved at the Halterra
anglers’ contest.
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Fantasztikus hír! Puskás Pali bácsi a senior
úszó Európa-bajnokságon a 85-90 évesek ka -
te góriájában 4 számban indult és valamennyi -
ben aranyérmet nyert.

Eredményei
100 gyors 1:47.02
200 gyors 4:04.45
400 gyors 8:52.07
800 gyors 18:24.38
A bajnokságot tizennégy kategóriában ren-

dezték meg Krajban. 34 országból 3846 fô ver -
senyzett hat napig. Magyarországot 185 ver -
senyzô képviselte. Az amatôr úszóbajnokság a
világ egyik – minden korosztályt megmozgató
– tömegsportrendezvénye.

Ennyi a rövid hír, de a lényeg az ember, az
emberi sors, ami mögötte van. Pali bácsit a
’70-es évek közepén ismertem meg, amikor
munkatársak lettünk az akkori Debreceni Köz -
úti Építô Vállalatnál. A COLAS Csoporthoz
való csatlakozás után az évenként megren-
dezett nyugdíjas-találkozókon mindig korát
meghazudtoló frissességgel, irigylésre méltó
fizikai állapotban jelent meg. 
■ Gratulálok, Pali bácsi a csodálatos ered-

ményedhez! Honnan ered az úszás iránti
szereteted?

A két világháború között Debrecenben nagy -
szerû úszóélet volt, ugyanis vidéken itt volt az
egyetlen fedett uszoda. Itt kezdôdött az
életemet meghatározó és többször megmentô
úszásnak a szeretete. Sorra nyertem a külön-
bözô korosztályos, országos szintû gyermek-
versenyeket. Az álmodozások kora a debreceni
uszoda tetôszerkezetének beszakadásával és
19 évesen az orosz frontra történô ki ve zény -
lésemmel ért végett. Törvénytelenül három és

fél évre szovjet fogságba hurcoltak a Gulágra.
Hogy mindezt túléltem, kizárólag az úszás ál -
tal nyert fi zikai állóképességemnek, izom z a -
tomnak és a lelki akaraterômnek köszönhe -
tem. Ter mé sze te sen a szerencsémnek is.
■ Hogyan tudtál talpra állni, hogyan ala -

kult a sorsod ezután?
Hazakerülve ismét az úszás felé fordultam, de
pár hónap után rájöttem, hogy az én úszókar-
rierem örökre véget ért. Diósgyôrben kaptam
munkát, ahol megalakítottuk a DVTK úszó
szak osztályát, így továbbra is az úszás kö ze lé -
ben maradtam, és segítettem a fiatalokat.
Közben tanultam, és elvégeztem a mélyépítô
ipari technikumot. 1960-ban visszakerültem
Debrecenbe a Közúti Építô Vállalathoz, ahol
már csak a munkámmal, vagyis útépítéssel
fog lalkoztam. 
■ Hogyan alakultak nyugdíjas éveid?
A rossz egészségi állapotom miatt kezdtem
ismét rendszeresen úszni. Újra bekapcsolód-
tam az úszóélet szervezésébe. Tizenkét évig
vol tam a Hajdú-Bihar Megyei Úszószövetség
elnöke és országos alelnök. A sok társadalmi
munka, az idegeskedés miatt ismét megrom-
lott az egészségi állapotom. Három szívka té ter
és egy szívmûtét után orvosi ajánlatra
kezdtem el megint úszni. Egy idô után na gyon
szép eredményeim születtek, és nyolcvan -
évesen sorra nyertem a korosztályos ver se nye -
ket. Sajnos anyagi helyzetem miatt a nem zet -
közi versenyekre nem tudtam elutazni. Csak
egy érdekesség: a San Fransisco-i világbajnok-
ságon nem vettem részt, de az ezzel egy idô -
ben rendezett magyar bajnokságon olyan
ered ményekkel gyôztem, amelyekkel 4-5 vi -
lág bajnoki érmet szerezhettem volna. 
■ Ha tudnám teljesíteni egy kívánságodat,

mint egy mesebeli tündér, mit kérnél?
Debrecenben van az ország legszebb uszodája,
ahol – mint a város egyik legsikeresebb
úszójának – az eredményeimnek külön sarkot
rendeztek be. Itt edzhetek hetente három-
négy alkalommal. Családom, unokáim sok
örömet szereznek. A múlt borzalmait lassan-
lassan elfelejtem. Ahogy ezeket mesélem, tu -
laj donképpen nincs is kívánságom, de a bá na -
tomat azért elmondom. Egy kicsivel több elis-
merést várnék a helyi sajtótól, rádiótól, té vé -
tôl, nem is magamért, hanem a fiatalok miatt.
Törôdni kell az egészségünkkel, a testünkkel és
a rendszeres mozgás legalább annyira fontos,
mint a mindennapi tanulás. Nagyon sze ret -
nék kijutni a jövô évi spanyolországi Európa-
bajnokságra. Ehhez pedig támogatás kell két
fô részére – mert nyolcvan év felett elôírt a
kísérô –, repülôjegy és hatnapi ellátás. Ha 87

éves vagyok is, de magyar versenyzô, aki en -
nek a kis országnak dicsôséget hoz. Amikor
Szlo véniában 600 nézô elôtt átvettem az elsô
érmemet, elismerô tapsot kaptam, a má -
sodiknál csodálkoztak, a harmadiknál üdvri-
valgás fogadott, a negyediknél hangos ováció.
Akivel csak találkoztam, a vállamat veregette.
Nem is rossz elismerés – egy öreg útépítônek. 
■ Drága Pali bácsi! Szeretettel ölellek és

nagyon jó egészséget kívánok! Megígérem,
hogy lehetôségem szerint tolmácsolom
kérésed a COLAS Hungária vezetôsége felé.
Nagyszerû reklám lenne COLAS Hun gá -
riás zászlóval állni Spanyolországban a
dobogó tetején.

Íme a sors: Egy emberé, akit az élet önhibáján
kívül többször büntetett, egy em beré, aki
mindig felállt, hogy legyôzzön há borút, fogsá-
got, megpróbáltatásokat, be teg sé get. Itt az
emberi akarat, a testedzés, a sport, a lélek
gyôzelme, maga az élet. Gratulálok, Pali bácsi!

Tóth József

Európa bajnok útépítô
– Pali bácsi „aranyai”

European Champion road builder
- the “gold medals” of uncle Pali

Here comes a fantastic piece of news! Uncle Pali
Puskás entered the competition at the European
Senior Swimming Championship in 4 events in
the age category of 85-90 and won a gold medal
in Kraj! 3846 people from 34 countries took
part in the championship for six days.

I met uncle Pali in the mid 70s when we
became colleagues at the Debrecen Public Road
Constructing Company. I liked to talk to him
because his special life story and his attitude
would absolutely fit in a novel. He retired at the
age of 57 on account of his deteriorated health
condition.

“Where does your love for swimming come
from?”

“Between the two world wars there was a
vivid swimming life in Debrecen, as that was the
only in-door swimming pool in the country
outside Budapest. This is where I fell in love
with swimming, which determined and saved
my later life on a number of occasions. Having
survived the horrors of the war, in the spring of
1945 I was illegally dragged to a Gulag, in cap-
tivity under the Soviets for three and a half
years. The fact that I stayed alive could simply
and solely be thanked to my physical condition,
my muscular system and my mental will. Of
course luck had a little part in it, too. I got back
to Debrecen in the 1960s to work at the  Public
Road Constructing Company, where I dealt only
with my job and road construction. After three
heart catheters and a heart operation I took up
swimming again on my doctor’s recommenda-
tion. After a while I started to have really nice
achievements and I won championships in my
age category one after another at the age of 80.
Unfortunately I could not go to international
championships due to lack of financial means.
Thanks to my family and my eldest grandchild I
could travel to the Slovenian European
Championship, that is the farthest I could get to
until now. I would really love to go to the
European Championship in Spain next year.”

“My dearest uncle Pali! My heart is with you
and I wish you great health! I promise to for-
ward your request to the management of
COLAS Hungary to the best of my possibilities.
It would be great to see the COLAS Hungary flag
in the hands of the winner in Spain next year.”
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Idén is meghirdettük a korábbi években már
hagyománnyá vált COLAS motorostalálkozót.
A kirándulós körmotorozás, kultúrtörténeti
emlékek és kikapcsolódás mellett minden
évben igyekszünk a cégcsoport valamelyik
mun káját is megnézni. Idén szerencsés mó -
don kiváló szálláslehetôségre leltünk a Ge -
menci-erdô szélén a Gemenc Kiránduló Köz -
pontban, így az M6-os építkezés megtekinté-
sét is beiktathattuk a programba. 2008. júni-
us 28-án találkozott a húsz motorral érkezô,
közel harmincfôs társaság.

A kellemes és jóízû ebéd után nekivágtunk
egy könnyed délutáni kirándulásnak. Az M6-
os építkezés egy-egy pontján rövid betekintést
nyertünk a folyamatban lévô munkákba: Bá -
taszéken megnéztük a keverôtelepet, majd a
Szekszárdi-dombság felé vettük az útirányt.
Verôfényes napsütésben, gyönyörû útvonalon
haladva jutottunk el Grábócra, amelynek or -
todox szerb kolostora a középkor óta az elmé-

lyült szerzetesi élet központja. XVII. századi
kolostor templomát szépen felújították az
évtizedes pusztulás után, ikonosztáza szeren-
csésen fennmaradt, amelynek csodálása köz-
ben egy kedves szerzetesnôvértôl lelki útrava-
lót is kaptunk.

Következô állomásunk – a Szálka melletti
felduzzasztott tavak partján kialakított szép
fövenyes strand – teljes sikert aratott. Komoly
motoros kollégáink gyermeki örömmel vetet-
ték magukat a hûs vízbe. Visszatérés közben
egy közös fényképre megálltunk a Szálka
fölötti kápolna mellett, ahonnan csodálatos
panorámában gyönyörködtünk.

A szálláshelyrôl busszal vittek ki minket
egy hangulatos hajóútra a Sió-csatornán, a
Gemenci-erdôben. Arra, hogy létezik még élô-
világ, bizonyítékként szolgált az a több kilós
hal, amely csaknem egyikünk nyakába ugrott
a hajófedélzeten. Az esti grillvacsora sikerét
jelezte, hogy valamennyien számtalanszor
visszatértünk a hússütô rácsokhoz. Ráa dás -
ként Bekényi József és rockbandája a tavalyihoz
hasonló sikerrel adott koncertet, így teljes

részvétellel az elsô COLAS hazai táncversenyt
is megrendeztük. A nagy mulatság és a vasár-
nap reggeli kolbászos tojásrántotta után ter-
mészetesen elégedetten tértünk haza.

Kövesdy Tamás

Két keréken az épülô út nyomában

Following the trace of the road under
construction on two wheels

This year we organized again the COLAS motorbike
meeting, which has become a tradition by now after
the previous years. Besides arranging motorbike excur-
sions, visiting cultural and historic monuments and
relaxation we also try to visit one of the actual work
sites of the company group. This year we were lucky
enough to find excellent accommodation at the
Gemenc Excursion Center at the edge of the Gemenc
Forest, so we could include a visit to the construction
site of the M6 Motorway in our program. 

Our company of nearly 30 people riding 20 motor-
cycles gathered on June 28th, 2008. 

At certain locations of the M6 site we had a brief
insight into the works in progress, in Bátaszék we visit-
ed the mixing plant before we headed towards the hills
at Szekszárd. 

We went to see a couple of lovely places in the sur-
rounding area and then we enjoyed an unforgettable
boat trip on the Sió canal. After all this on Sunday we
traveled home in an understandably relaxed and satis-
fied mood.
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Családi nap az Autópálya Igazgatóság
dolgozóinak
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Family day for workers of the Motorway Directorate



Árpád vezér a honfoglalás során Bors vezért
küldte ki erre a területre, hogy egészen a Tátra
hegységig kémlelje ki a vidéket. Bors a környék
lakosságát összegyûjtve várat épített. Erre a
legalkalmasabb a Bódva folyó kanyarulata volt
a Sajó és a Bódva közeli összefolyásánál. A
dombra épített vár a két folyó táplálta mocsár
mellett kitûnô védelmet biztosított.

A történet igaz, hiszen Anonymus is így
említi mûvében, csak nem a honfoglalás, ha -
nem az államalapítás idején lezajlott ese-
ményt örökíti meg. Bors Szent István korában
élt személyiség, Borsod megye elsô ispánja
volt. Borsod megye az egyike azon kevés me -
gyénknek, mely 1100 éves múltunkra visszate-
kintve is történelmi hitelességgel bizonyítja
nemzeti ittlétünket. Az elmúlt 100 évben
többször indítottak feltárásokat a földvárban,
de csak részeredmények születtek. 1987–1990
között folyt a teljes feltárás. Az avar kori föld-
várat a magyarok korszerûsítették, és építették
megyeszékhellyé. A vár mellett feltárták a ko -
ra beli falut, a temetôt, a mûhelyeket, a fa ze -
kasmûhelyt, a várban pedig elôkerültek a kô -
épületek, a templom, szerszámok, fegyverek,
pénz és ékszerek. A vár tövében két volt kisne-
mesi házban néprajzi kiállítást és helyi gyûj -
teményeket helyeztek el. Bôven van látnivaló a
csipkeveréstôl a juhászatig, a kovács- és aszta-
los mûhelyig, a bányászati és technikai emlé-
kekig minden megtalálható. A tájékoztató tár-
lókban a reformkortól itt élt értelmiségi em -
berek: írók, költôk, mérnökök, orvosok, papok
életét ismerhetjük meg. Munkájuk bizonyítja,
hogy a végeken is lehet értelmesen és haszno-
san élni.

Borsod községet viszont nem találjuk a tér-
képen, mert az 1950. évi közigazgatási törvény
Edelényhez csatolta. A vártól 1 km-re a Bódva
szigetén található Magyarország egyik leg-
szebb barokk kastélya. Szépségével, nagyságá-
val, a Loire menti kastélyok között lenne a
helye. Az ország hetedik legnagyobb kastélya.
A Kastélyt L. Huillier Ferenc építette, aki
Elzász–Lotaringiában született, majd a török
elleni háború idején került Magyarországra,
és itt telepedett le. Az elsô átalakítást az
Esterházy család végezte 1763–64-ben, ami-
kor megtervezte és megépítette a hatalmas

parkot és a melléképületeket. A Coburgok
1910-ben végezték az utolsó korszerûsítést.
Ekkor alakult ki a kastély mai formája.

Sorsa megegyezik a magyar kastélyokéval.
Volt itt minden: járási bíróság, bányaigazgató-
ság, 1945 után pedig tsz-iroda, öregek ottho-
na és magánház, minden, ami nem a funkció-
jába tartozott. Az állami tulajdon ellenére
nem úszta meg a teljes kifosztást sem. A kas-
tély romos állapotában is gyönyörû. Föld be -
gyö kerezett lábbal állok a barokk szépség
elôtt, és nem találok szavakat. A fôbejárat vas-
munkái, a homlokzat, a szimmetrikus kupo-
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Jártamban,

keltemben
Kallódó értékeink -
Borsod várának története

A Bódva betorkollása a Sajóba

Szép kisnemesi ház
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lák mind-mind építészeti csoda. Az egyetlen
ôr megengedi, hogy fotózzak és végigsétáljunk
a még járható hét szobán. Fotózni nem tudok,
mert ezt a pusztulást nincs miért megörökíte-
ni. S ekkor mesébe illô dolog történik. Tün -
dérekkel találkozom. Ôk a felmérôk és a meg-
mentôk. Megtudom, hogy a közelmúltban az
Európai Unió az elsô ütemben 2,1 milliárd
forintot adott a helyreállításra, a part és a szi-
get teljes rehabilitációjára. Hogy mi lesz a
funkciója, még nem tudni, de Borsod megye
egy gyöngyszemmel lesz gazdagabb. 

Egy vers cseng a fülemben: 

Amíg Borsodban 
zeng a magyar nóta, 
addig a jó isten a bajtól megóvja. 
Legyen ez így mindig,
újabb ezer évig,
Isten áldásával
virágozzon végig.

Tóth József

A kastély hátsó udvara és homlokzata

Chief Árpád sent his leader Bors to this area dur-
ing the Hungarian Conquest, giving him the task
to watch the land right up to the Tátra
Mountains. Bors gathered together the popula-
tion of the area and started to build a castle. 

The story is true, as Anonymus wrote about it
the same way in his work, only he did not write
of it as if it had happened during the Conquest
but during the time the state was established.
Bors lived in the era of King Saint Stephan, he was
the first reeve of Borsod County. Borsod County
is one of the few of our counties that hold his-
toric proof of the fact that our nation was here
1100 years ago.

One of the most beautiful baroque castles of
Hungary is to be found on the isle of Bódva, at a
distance of 1 km away from the castle. Looking at
its size and its true beauty it should certainly be
amongst the castles alongside the Loire in France.
It is the seventh largest castle in the country. It was
built by Ferenc L. Huillier, who was born in Elsace-
Lotharingie and he came to Hungary during the
war against the Turkish occupation and settled

here. He received a baron title as an acknowledg-
ment of his deeds in the war. He built the castle in
the years 1716-1728. He is a foreigner we can
rightly be proud of. His descendants are linked to
Hungarian aristocratic families by marriage.

The story of the castle is what the story of
other castles came to be in general. It used to give
place to everything: district court house, quarry
director’s office, and after 1945 it was trans-
formed into a co-operative farm office, old peo-
ple’s home and private estate, everything that
was outside its original function.

Even in its ruinous condition the castle is
beautiful, a true wonder. I am standing in front
of it breathless and mesmerized, fighting for
words to describe the baroque beauty, a wonder-
ful piece of architecture. Recently the European
Union has provided a sum of 2.1 thousand mil-
lion Huf in Phase 1 for the purpose of restora-
tion, the full rehabilitation of the river bank and
the island. There is no way of knowing yet what
the function will finally be, but Borsod County
will certainly be richer with a true gem.

Endangered values of Hungary – the history of the castle of Borsod

A Borsod vármegyét  megalapító István király mellszobra
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