COLAS HUNGÁRIA

Kellemes karácsonyi ünnepeket,
békés, boldog új esztendôt
kívánunk!

A világon elôször Debrecenben – Leonardo da Vinci: A Sforza emlékmû
First in the world in Debrecen – Leonardo da Vinci: Sforza monument
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árakkal, kedvezôtlen vállalkozási és üzleti
körülményekkel kellett szembesülnünk.
A kialakult helyzetben a DEBMUT Zrt. idei
forgalma várhatóan 25 milliárd forint – melybôl autópálya-építés 3,7 milliárd forint
összegben realizálódik, 300 millió forint
magyar beszámoló szerinti adózott eredménnyel és – az elmúlt egy év során végrehajtott közel 20%-os létszámleépítés következményeként 457 fôvel.
Tavaly ôsztôl meglehetôsen feszített a
pénzügyi pozíciónk, melynek hátterében elsôsorban a nagy volumenû állami megrendeléseinkhez kapcsolódó rossz fizetési magatartás
áll, így a vállakozás és a termelés mellett a
követelések kezelésére is fokozott figyelmet
kellett fordítanunk. Lejárt kintlévôség-állományunk mára javuló képet mutat, jelentôs
Decembert írunk. Ez a hónap minden évben a
számvetés, az összegzés idôszaka. Visszatekintve elmondható, hogy a DEBMUT Zrt.-nél
az elmúlt évek folyamatosan javuló, dinamikus fejlôdése és teljesítménye 2005-ben érte el
a csúcsot.
A hivatalos magyar mérleg szerinti adatok
szerint a 2005. évi 39 189 millió forint forgalmú M5 és M3 autópályákkal szemben 2006ban 11 610 millió forint autópálya-forgalom
valósult meg. E tekintetben ugyanakkor elmondható, hogy a termelés csökkenése ellenére a tradicionális – autópályán kívüli – termelési tevékenységben kedvezô irányú változás következett be.
Míg 2005-ben az autópálya-építésen kívüli termelés 22 949 millió forint volt, addig
2006-ban ez a teljesítmény 33 928 forintra
változott, mely 48%-os növekedést jelentett.
Az autópályákon kívüli – úgynevezett tradicionális – forgalom a teljes termelés arányában
a 2005. évi 37%-ról 2006-ban 75%-ra emelkedett. 2007-ben azonban a szûkülô piacon
egyre kiélezettebb versenyhelyzettel, nyomott

finanszírozási költségeinket sikerül mérsékelni
a behajtott késedelmi kamatokkal.
Az elmúlt nehéz idôszakban üzletpolitikai
célunk továbbra is a piaci pozíciónk megtartása, megfelelve a gazdaságosság és a jövedelemtermelés kritériumainak. Feladatunk tehát
az, hogy teljesítsük a változó környezet elvárásait és megrendelôink igényeit, valamint az
eredményes mûködés érdekében a munkákat
kellô körültekintésssel és felelôsséggel végezzük.
December nemcsak a visszatekintés hónapja, hanem egy kicsit az ünnepeké, a pihenésé. Kívánok minden kollégának és családjának szép ünnepeket, feltöltôdést, fizikai, szellemi erôgyûjtést az elôtttünk álló 2008-as esztendôre!
Bagdi Géza
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Célunk: piaci pozíciónk megtartása

Az M0–M3 csomópont

Our objective is to keep our market share
It is December now, the month of recurring
annual reckoning. Looking back to the past period it is safe to say that the dynamic growth of the
recent years and corporate performance peaked
in 2005 at the DEBMUT Inc. According to the official Hungarian balance sheet figures the revenue
from motorway projects in 2006 was HUF 11,610
million compared to the revenue of HUF 39,189
million from the M5 and M3 motorway projects
in 2005. In this respect, however, it is worth mentioning that, despite the reduction of revenue, a
favorable change took place as regards the share
of traditional, non-motorway business. In contrast to the HUF 22,949 million revenue generated in 2005 by the non-motorway business the
amount earned from the same in 2006 increased
to HUF 33,928 million amounting to 48%
growth. From 37% in year 2005 the share of traditional, i.e. non-motorway business to the total

revenue increased to 75% in 2006. In 2007, however, our Company had to face even keener competition, reducing prices and an unfavorable turn
in business conditions.
Under the said conditions the revenue of the
DEBMUT Inc. is expected this year at HUF 25 billion, of which the share of motorway construction business will amount to HUF 3.7 billion. The
profit after tax by the balance sheet compiled
according to the Hungarian accounting regulations will be HUF 300 million, earned by the 457strong staff, nearly 20% of which has been laid off
in the past year.
From last autumn the company’s financial
position has been rather tight, explained mainly
by the poor payment discipline of the clients of
large-volume governmental projects. Along with
the issues of contracting and production the
administration of receivables also called for the

special attention of the management. By today
overdue receivables reduced, and the significant
financing costs have been offset to some extent by
the default interest collected. In the past unfavorable period the objective of the business strategy remained, as it has been, the conservation of
market share while meeting the criteria of costefficiency and profitability.
Consequently, our task is to meet, for profitable operation, the challenge of the changing
environment and of our customers’ expectations,
and to carry out business with utmost care and
dependability.
Apart from retrospection, December is also
the month of holidays and relaxation. Let me
send the season’s greetings to all our colleagues
and wish you all efficient recharging of your
physical and mental energies sufficient to meet
the challenges in the oncoming year 2008!
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Vezetôségi
látogatás
2007. november 12-én Hervé Le Bouc úr, a
COLAS SA elnök-vezérigazgatója látogatást
tett az M0 autópálya építésénél Alain Benquet
úr, az COLAS Európai Igazgatóság vezetôje és
Christophe Da Poian úr, a Közép-európai
Igazgatóság vezetôje kíséretében. Ezt követôen
rövid tájékoztatót hallgattak meg az M6-M60
autópálya építésérôl. A bemutatón részt vettek a munkálatokat irányító COLAS társaságok vezetôi is.

Molnár Zsolt projekt-fômérnök tájékoztatást tart

Kolozsvári Gyula, Christophe Da Poian,
Hervé Le Bouc,
Vitális Melinda, Alain Benquet

M0 – betonozó géplánc munka közben
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Indul az M6 autópálya építése
Az M6–M60 autópálya építésére kiírt pályázat
kiértékelése véget ért. 2007. november 12-én a
Mecsek Autópályaépítô Konzorciumot hirdették ki gyôztesnek. A pályázat elôkészítésében
részt vettek a COLAS Csoport magyarországi
kivitelezô egységei is. A teljes kivitelezésre kerülô autópálya-szakasz az M6 és az M9 autópálya csomópontját is figyelembe véve mintegy 80 km. A teljes kivitelezési munkából a
COLAS részesedése megközelítôleg 40%. Ha az
összes jogi procedúra lejátszódik, várhatóan
már a tél folyamán el kell kezdôdnie a munkálatoknak annak érdekében, hogy az elvárt
ütemezést a kivitelezésben tartani lehessen. A
konzorciumon belül a feladatok szétosztása
van jelenleg folyamatban.
A tárgyalások mostani állása szerint a
COLAS-hoz tartozó társaságok érdekeltségébe
fog kerülni az M6, M9 autópálya csomópontja is, és mintegy 30 km autópálya-építés. Ezen
a szakaszon megépítendô mûtárgyak száma
41, ezek közt van 4 völgyhíd is. Jelentôs az
autópálya és a meglévô közmûvek keresztezése miatti kiváltások száma. A közel 60 kiváltás
a rövid kivitelezési határidô miatt igen jelentôs organizációs és ütemezési feladat is.
A részletes kivitelezési munka organizálása
jelenleg is folyamatban van. Az építôk arra
törekszenek, hogy a lehetô legkisebb mértékben zavarják az építkezés közelében élôk életét. Ez nem lesz könnyû feladat, hisz a rövid
kivitelezési idô miatt nagyon intenzív munkavégzésre van szükség, hogy a 2010. márciusi
véghatáridôt tartani lehessen. Organizáció és
ütemtervek függvényében az erôforrások
meghatározása folyamatban van.
Ez egy olyan léptékû feladat, amely külön
figyelmet érdemel a COLAS Csoport hazai tagjaitól. Nem volt példa még rá, hogy ilyen
nagyságrendû kivitelezés valósuljon meg a
Csoporton belül.
Puskás Imre

M6–M9 + M6 szakasz
(észak)
18,7 km
22 híd
1 viadukt

M6 szakasz II (dél)
30,5 km
28 híd
6 viadukt
4 alagút

M60
30,2 km
30 híd
2 viadukt

Jelmagyarázat
aszfaltkeverô telep
betonkeverô telep
viadukt
alagút

The construction of Motorway M6 will soon begin
The evaluation of bids submitted for the tender
for the construction of Motorway M6 and M60
was completed. On November 12th 2007 the
Mecsek Motorway Construction was announced
as the winner of the tender. The Hungarian contractors of the COLAS Group also participated in
preparation of the tender. The total length of this
section of the motorway including the junctions
of Motorways M6 and M9 is approximately 80
km. The share of COLAS in the construction
works is approximately 40%. Upon the completion of the legal formalities the project is likely to
start during the winter with a view to keep the
tight schedule. The distribution of specific tasks
within the members of the Consortium is currently underway.
According to the current status of negotiations
the junction of Motorways M6 and M9 and the
construction of approximately 30 km length of the
motorway will be the responsibility of COLAS

Group companies. The number of engineering
structures to be built along this section of the
motorway is 41, including 4 viaducts. Due to the
crossing of the motorway under construction with
existing utility services the number of utility
replacements is quite substantial, too. The tight
deadlines make the task of nearly 60 utility replacements a rather intricate project of its own right in
terms of resource allocation and scheduling.
The detailed construction design is underway.
The contractors are making every effort to minimize the inconvenience caused to local residents.
This is not an easy task, since the extremely tight
milestone deadlines call for highly intensive work
in order to keep the final deadline of March
2010. The determination of required resources in
terms of the schedule is currently underway.
This is project of unparalleled magnitude
necessitating special attention from all the
Hungarian members of the COLAS Group.

2007 júniusában készült légifotó
az M6 nyomvonaláról

XI/6 A COLAS CSOPORT

5

COLAS HUNGÁRIA

3K Technológiai Nap
A COLAS Hungária Technológiai Igazgatóságán egyedülálló konferencia került megrendezésre a COLAS Csoport jelentôs megrendelôjeként a hazai útügyi adminisztrációt képviselô 3K (Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ) mûszaki menedzsereibôl álló hallgatósága számára.
Az elôadások a „Technológiai változások és
új vizsgálatok az EN-hez igazított hazai szabályozás tükrében” témakörben fogalmazódtak
meg az útügyi adminisztráció reprezentatív
vezetôi részére.
A megnyitó elôadást Puchard Zoltán technológiai igazgató tartotta „Az MSZ EN 13108
szabványsorozat alapján készített elôírások,
valamint az aszfaltrétegekre vonatkozó új
ÚME” címmel, majd Karoliny Márton a H-TPA
(Strabag Csoport) ügyvezetôje prezentálta

3K Technology Day
A distinctive conference for an audience of technical executives of 3K (Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ – Centre for the Coordination of Traffic Development) representing
Hungarian road administration, a key account of
the COLAS Group, was held at the Technology
Department of COLAS Hungary.
The presentations held for the key representatives of Hungarian road administration centred
around the main topic of “Technology changes
and new tests in the light of the Hungarian regulations harmonized with the EN standards”.
Zoltán Puchard Technology Director, held the
keynote presentation entitled “Specifications prepared on the basis of the series of standards MSZ
EN 13108 and new specifications ÚME concerning the asphalt layers”, then the presentation of
Márton Karoliny, Chief Executive of H-TPA
(Strabag Group) followed, providing lucid and
unambiguous guidance regarding the substance
and importance of carriageway dimensioning in
terms of cost savings and cost efficiency for contractor and client both. Ágnes Görgényi, Chief
Process Engineer, provided and overview of the
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test procedures of standards EN 12697, and Lajos
Balogh, Production Manager, reviewed the properties of bituminous binders. László Oszetzky,
Head of Laboratory, presented the practical
applications of new on-site test equipment of
COLAS Hungary (RST, ASFT) through Hungarian
and international examples. Valuable contributions by our process engineers completed these
lectures such as Szabolcs Nyiri’s presentation on
the new mechanical testing methods of asphalt,
and József Gonda’s presentation on in-process
control and product certification.
A great opportunity to demonstrate the professional skills, construction capacities, competitiveness and potentials of the COLAS Group was
the wrap-up event of the Technology Day including the introduction of the Central Laboratory
and the test instruments used.
To sum up, this conference also contributed
to the determination of new horizons and objectives of road construction in Hungary, understanding of the importance of tenders affording
broader horizons for progress and implementation of tasks of “European relevance and standard” identified in terms of the cost-efficient use
of available resources.

mindenki felé egyértelmûen a pályaszerkezetméretezés aktualitását és gazdasági-anyagi
megtakarításban, költséghatékonyságban is
megmutatkozó jelentôségét, mind a kivitelezôi, mind a megrendelôi oldal számára.
Görgényi Ágnes fôtechnológus az EN 12697
szabványsorozat vizsgálati eljárásait, Balogh
Lajos termelési igazgató pedig a bitumenes
kötôanyagok tulajdonságainak vizsgálatait
ismertette. Oszetzky László laborvezetô a
COLAS Hungária új, helyszíni vizsgálóberendezéseinek (RST, ASFT) gyakorlati felhasználásának lehetôségeit mutatta be a hazai és nemzetközi példákon keresztül. Technológusaink
bemutatkozása is több értékes szemponttal
egészítette ki, illetve tette teljessé a fentieket:
Nyiri Szabolcs az új aszfaltmechanikai vizsgálatok, Gonda József pedig az üzemi gyártásellenôrzés és terméktanúsítás témaköreiben tartottak prezentációt.
A Technológiai Nap zárásaként a Központi
Laboratórium bemutatása és a vizsgálóeszközök ismertetése is hasznosnak bizonyuló alkalom volt a COLAS Csoport szakmai felkészültségének, kivitelezôi kapacitásainak, versenyképességének és potenciális lehetôségeinek ismertetésére.
Összegzésül elmondhatjuk, hogy ez a konferencia is hozzájárult a magyar útépítés új
távlatainak és céljainak kijelöléséhez, a fejlesztéseknek nagyobb teret nyitó tenderkiírások
jelentôségének megértéséhez, a források gazdaságosabb felhasználása érdekében megfogalmazott, „európai szintû és színvonalú” feladatok megvalósításához.
Gonda József

Minôségvizsgálati és termékfejlesztési tevékenységét a COLAS anyavállalat a párizsi CST
Magny Központi Laboratóriummal végzi,
amelynek során a nemzetközi és francia gyakorlatban bizonyított termékek és innovációk
lehetséges magyarországi adaptációit valósítja
meg a COLAS Hungária Központi Labor közremûködésével.
A Franciaországban alkalmazott vizsgálati
formák hazai alkalmazhatósága, adaptációja,
bevezetése és fejlesztése céljait szolgálják a hazai és nemzetközi laboratóriumi körvizsgálatok. Különösen érvényes ez olyan mérôeszközök esetében, amelyekkel Magyarországon
elsôként a COLAS Hungária Központi Labor
rendelkezik. Ilyen például az trapézoid próbatesteken végzett merevség (modulus) és
fáradási ellenállás EN szabványos vizsgálata,
amelyet az angol Cooper típusú kétpontos
hajlítóberendezéssel végzünk.
A párizsi és budapesti vizsgálóeszközök öszszemérésére szervezett körvizsgálaton az említett kétpontos mérés mellett a nyomvályúvizsgáló berendezések és egyéb aszfaltmechanikai vizsgálatok (zsirátor, indirekt-húzás stb.)
szerepeltek még.
A mérési eredmények megbízhatósága és a
pontossági paraméterek (ismételhetôség, reprodukálhatóság, szórás) meghatározása szempontjából igen hasznosnak minôsülô körvizsgálat egyik jelentôs eredménye volt a kétpontos eszköz angol gyártójának (Andrew Cooper)
és a COLAS CST szakemberének (Vincent
Lapeyronie) szakmai találkozója október 30–
31-én a budapesti Központi Laborban.
Az eszköz gyártója a budapesti és párizsi
eszközök sikeres összemérésének alapján a
vizsgálóberendezés konstrukciójának továbbfejlesztését és a CST Magny által javasolt
beépítések végrehajtását ígérte és fogja végrehajtani a közeljövôben.
Gonda József

Results of an international cycle test
CST Magny Central Laboratory is responsible for
the quality testing and product development of
COLAS France. This activity also includes the
eventual testing, with the participation of the
Central Laboratory of COLAS Hungary, of adaptations of internationally proven products and
innovations in the Hungarian practice.
The domestic and international laboratory
cycle tests serve the purpose of ascertaining the
applicability in Hungary, adaptation, implementation and development of testing methods
applied in France.
This is particularly valid regarding the
measuring devices implemented first in Hungary
at the Central Laboratory of COLAS Hungary,
such as the EN standard testing of rigidity (modulus) and fatigue resistance of trapezoid testpieces using two-point bender of Cooper type
(UK).
The cycle tests organized for the benchmark-

ing of test equipment used in Paris and Budapest
include, in addition to the two-point bender
mentioned above, rutting testers and other
devices for the mechanical testing of asphalt
(gyrator, indirect tension tester, etc.).
A significant result regarding the reliability
and accuracy (repeatability, reproducibility, standard deviation) of the measurement results of
the cycle tests was the professional meeting of
the representative of the manufacturer of the
two-point bender, Andrew Cooper, with the
expert of COLAS CST, Vincent Lapeyronie on
October 30-31 in the Central Laboratory in
Budapest.
Based on the successful cycle tests of the test
equipment used in Paris and Budapest the representative of the manufacturer promised to
upgrade the design of the equipment and implement, in the near future, the integrated design as
suggested by CST Magny.
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Új pénztárprogram
a JDE rendszeren belül
Cégcsoportunkon belül jelenleg kétféle pénztárprogram mûködik: az ALTERRA, illetve a
többi cég által használt. Mindkét program az
integrált rendszertôl függetlenül mûködik, és
a pénztári tételek feladása interfészen keresztül történik a JDE rendszer számára.
Ez a megoldás több szempontból bonyolult és elavult:
• a külsô programokban tárolt törzsadatokat idôrôl idôre frissíteni kell a JDE-ben tároltakkal (például címtörzs, költséghelyek, eszközök stb.);
• a programok javításait, különbözô verzióit folyamatosan frissíteni kell az egyedi
gépekre;
• a fôkönyvi feladás egy sérülékeny szöveges állományon keresztül történik, amibe
néha kézzel kell javítgatni az esetleges hibákat;
• az integráltság hiánya miatt az ellenôrzések is nehézkesek, például nem létezô fôkönyvi szám, lemaradt elemzôkódok utólagos javítása stb.;
• a pénztárak feladásai sokszor csak hó
végén történnek meg;
• külsô cég végzi a fejlesztést.
A felsorolt okok miatt kívánatossá vált egy
egységes, integrált pénztárprogram kialakítása, amely a JDE rendszeren belül, ahhoz szorosan kapcsolódva látja el a pénztárosok napi
feladatait.
Az új program elônyei:
• teljes integráltság a vállalatirányítási
rendszerrel (a törzsek a JDE-n belüliek);
• a fôkönyvi feladás akár naponta is történhet;
• hibák kiküszöbölése több ellenôrzés
beiktatásával;
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Misovits Zsuzsanna pénztáros, ALTERRA Kft.

• cégcsoporton belüli egységes felület;
• jövôbeli devizapénztárak kezelése;
• központi frissítés és fejlesztés, így mindenhol ugyanaz a verzió üzemel;
• saját fejlesztéssel megoldható.
A program tesztelését a COLAS Hungáriánál, az ALTERRÁ-nál és az EGUT-nál tervezzük annak érdekében, hogy 2008. január 1-jén már élesben tudjunk indulni mindenhol. A tesztelés után következik a prog-

ram használatának oktatása a pénztárosok
részére.
Veréb József

New cash management
application integrated
with the JDE system
Our Group currently uses two types of cash
management applications; one is installed at
ALTERRA, and the other is used by all other
group companies. Both applications are not
integrated with the system, and the cash management items are posted to the JDE system via
an interface.
This solution is complicated and outdated
due to many reasons. The advantages of the new
application are listed below.
•Full integration with the corporate management system (the master files are resident in
JDE);
•G/L postings can be made at daily frequency, if required;
•Several checkpoints to sort out errors;
•Standard user interface within the Group;
•Ability to manage foreign currency transactions in the future;
•Central updating and upgrading to assure
uniformity of versions used across the group
companies;
•In-house development.
The application will be tested at COLAS
Hungary, ALTERRA and EGUT with a view to go
live at all group companies on January 1st 2008.
After testing the user training of cashiers will
follow.

2007. október 12-én aláírásra került a COLAS
Csoport egységes kollektív szerzôdése. A
COLAS nemzetközi humánerôforrás céljai
között fontos helyet foglal el, hogy a vezetôi,
irányítási elveket harmonizálja a méltányosság és az áttekinthetôség érvényesítése érdekében.
A COLAS magyarországi vállalatcsoportra
érvényes egységes Kollektív Szerzôdés aláírását
a vezetés olyan elôrelépésnek tartja, amely
ebbe az irányba mutat. Az új kollektív
szerzôdés célja, hogy a munkáltatók és a szakszervezetek kapcsolatát, valamint a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat cégcsoportszinten azonos szabályok alapján határozza
meg. A kollektív szerzôdés legfontosabb elemei a munkaszerzôdés tartalmára, a munkáltatói jogkör gyakorlására, az összeférhetetlen-

On October 12th 2007 the uniform collective
contract of COLAS Group was signed.
Harmonization of management and leadership
principles and assertion of equity and transparency are among the key objectives of international human resource management of COLAS.
The management of COLAS Hungary deems the
adoption of the uniform corporate Collective
Contract an important step made in this direction. The objective of the new collective contract
is to implement corporation-wide standard rules

for employment and for regulating the relations
between employers and the unions. The key components of the collective contract include provisions regarding the scope of the labor contract,
exercising of employer’s rights, incompatibility,
working hours, certain fringe benefits and scholarship/study contracts. The special provisions
following from the peculiarities of operations of
the individual group companies are included in
the special part of the collective contract relating
to each company. The collective contract will
soon be distributed to the units of group companies.

ségre, a munkaidôre, az egyes juttatásokra és
a tanulmányi szerzôdésre vonatkozó szabályok. Az egyes társaságok sajátos tevékenységébôl adódó speciális rendelkezéseket a
kollektív szerzôdés egyes társaságokra vonat-

kozó különös részei tartalmazzák. A kollektív
szerzôdés kiosztása az egyes társaságok
szervezeti egységeihez a közeljövôben történik.
Dukai Zsolt

New collective contract

A Kocsel György vezette brigád a DEBMUT Zrt.-tôl

COLAS HUNGÁRIA

Új kollektív szerzôdés

REFERENCIAMUNKA

Lakossági utak építése Debrecenben
2007-ben Debrecen Város Önkormányzatának megbízásából került sor városunkban kilenc lakossági utca építésére, melynek kivitelezôje a COLAS-Debrecen Zrt. II. Területi Fômérnöksége. A beruházás során a városszerte lévô
homokos utcák szilárd burkolattal való ellátása volt a feladat, mely során elkészült 1400 fm
szegély, 180 fm csapadékcsatorna, 7500 m2
útfelület, és 600 tonna aszfaltot dolgoztunk
be.
A munkálatok során a megfelelô tájékoztatásnak köszönhetôen a városi kivitelezési
munkáknál a szokásos lakossági panaszok
nem jelentkeztek.
Madarasi Péter

Public road construction projects
in Debrecen
Nine public streets were built in our city upon
the assignment of the Debrecen City
Municipality in year 2007. The projects were
implemented by the Regional Chief Engineering
Post No. 2 of COLAS-Debrecen Inc. During the
realization of the main tasks was to provide the
sand-covered streets with solid pavement. The
project included the construction of 1400
meters of edge, 180 meters of rainwater channel, 7,500 m2 of road surface and 600 tons of
asphalt.

A csomádi szennyvíziszap-lerakó telep
(FCSM) – Építette az ALTERRA Kft.
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Szennyvízcsatorna- és
szennyvíztisztító telep építése
Az ALTERRA Kft. Biharkeresztes–Ártánd szennyvízcsatorna-hálózatát és közös szennyvíztisztító telepének építését végezte el az alábbi
adatok tükrében.
Munkakezdés idôpontja:
2006. április 16.
Átadás-átvétel idôpontja:
2007. június 30.
Mûszaki adatok
Szennyvízcsatorna:
Gravitációs szennyvízcsatorna
DN 160-315
44 000 m
Nyomott szennyvízvezeték
2 100 m
Szennyvízátemelô
11 db
Szennyvíztisztító telep:
Kapacitása:
500+40 m3/nap
Megépült létesítmények a technológiai sorrendnek megfelelôen:
Folyékonyhulladék-fogadó és -tároló mûtárgy
23,3 m3
Üzemviteli épület
126 m2
Uszadékfogó mûtárgy
17,6 m3
Kombinált biológiai mûtárgy
19 m átmérôjû,
1160 m3 térfogatú
Fertôtlenítô mûtárgy
20 m3
3
Iszapsiló
113 m térfogatú
Iszapvíztelenítô
2007. október 19-én, az ünnepélyes átadáson a létesítményt dr. Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter adta át.
Gere Miklós

Balról jobbra: Benkô Sándor, Ártánd polgármestere; Barabás Ferenc, Biharkeresztes polgármestere;
Sidó Szabolcs, az ALTERRA Kft. ügyvezetô igazgatója; dr. Fodor Gábor miniszter;
Fülöp Mihály, Biharkeresztes volt polgármestere
Forrás: Hajdú-Bihari Napló

Construction of the sewer
network and joint waste water
treatment plant
in Biharkeresztes and Ártánd
Project start date:
Date of technical take-over:

16th April, 2006
30th June, 2007

Technical details
Sewer:
Gravitational sewer ND 160-315
44,000 m
Discharge sewer
2,100 m
Waste water midshaft pumping-station
11 pieces
Capacity of the waste water treatment plant:
500+40 m3/day
Facilities completed (in the technological order)
Liquid waste receiving tank and engineering
structure for storage
23.3 m3
Plant management building
126 m2
Skimmer structure
17.6 m3
Combined bioengineering structure
(diameter 19 m, volume
1.160 m3
Decontamination structure
20 m3
Storage tank for sludge
volume 113 m3
Sludge dehydrator
On 19th October, 2007 dr. Gábor Fodor,
Minister of Ministry of Environmental Protection and Water Management inaugurated the
facility at the formal opening ceremony.

Kombinált biológiai mûtárgy

Üzemviteli épület
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BILK logisztikai bázis
A DEBMUT Zrt. IX. Autópálya Igazgatósága
már negyedik éve dolgozik kisebb-nagyobb
megszakításokkal a BILK logisztikai bázison,
amely az M0 autópálya és az 5. számú fôút keresztezôdésében kerül kiépítésre.
A logisztikai bázis kiépítésének elsô ütemében sikerült csatlakozni a munkához, majd
sikeres nyitás után egy keretszerzôdésben három évre elköteleztük magunkat a különbözô
ütemek kivitelezésére. Most ott tartunk, hogy
már ez a keretmegállapodás során rögzített
mûszaki tartalom is megvalósításra került, de
a munka újabb és újabb megrendelésekkel
bôvül.
Ma már az ipari park bérlôitôl is kapunk
közvetlenül megrendeléseket. Hisz egyre több
helyen az Igazgatóság által kidolgozott közmû-, illetve pályaszerkezeti megoldásokat alkalmaznak. Ha a tervezés is át tud kerülni hoz-

zánk, még gyorsabban és hatékonyabban
tudunk bekapcsolódni a további fejlesztésekbe, illetve természetesen a kivitelezésbe is.
Az eltelt idôszakban több mint 180 000 m2
burkolatot építettünk a BILK logisztikai bázison.
Jelenleg mintegy 15 000 m2 pályaszerkezet
építése folyik, a közmûépítés is egyre jelentôsebb és komplexebb.
A kivitelezés során mindig törekedtünk
arra, hogy egy ilyen funkciójú bázis pályaszerkezete a várható speciális igénybevételnek
megfelelôen kerüljön beépítésre, mivel sok
kamion lerakodik vagy kirakodik. Így nagyon
fontos, hogy ezeken a helyeken betonburkolat
épüljön, vagy valamilyen térköves megoldás
kerüljön kivitelezésre, a gyûjtô, illetve összekötô utak pedig aszfaltos szerkezettel kerüljenek megépítésre.

BILK Logistic Base
Besides smaller and larger cessations, DEBMUT
Inc.’s Motorway Directorate No. 9. has been
worked on BILK Logistic Base for 4 years. This
base is under construction at the interchange of
Motorway M0 and Main Road No. 5.
Today we obtain orders directly from the
leaseholders of the industrial area. After all, at
more and more locations the public utility and
roadbed structures of our Directorate became
common. This way, the design of these structures is in our control we are able to join in the
developments and implementations faster are
more effectively. During these years we built
more than 180,000 square meters of pavement
at BILK Logistic Base.
Recently, up to 15,000 square meters of
pavement structure is being built and public
utility construction is more pregnant and more
complex as well.

Nagy figyelmet fordítunk a környezetvédelmi, higiéniai és esztétikai elvárások teljesítésére is. Ma már értelemszerûen fontos az is,
hogy nagyon gyorsan, viszonylag jól organizáltan, a telep mûködését a legkisebb mértékben zavarva valósuljanak meg a bôvítések.
Az, hogy „házi” kivitelezôkké nôttük ki
magunkat, nagyon fontos, de hogy azok is
maradhassunk, nap mint nap újra és újra
bizonyítanunk kell a logisztikai bázis vezetôinek.
Természetesen munkánk csak úgy tud
eredményes maradni, ha egyre komplexebbek
az általunk elvégzett feladatok. Természetesen
ezt a mi fô profilunkra alapozva tudjuk és
akarjuk is bôvíteni.
Reméljük, az elkövetkezendô idôszakban
még további lehetôségek nyílnak meg itt és
más hasonló logisztikai bázison is arra, hogy
hasonló léptékû munkákat tudjunk elvégezni.
Puskás Imre

MUNKÁINK

Pécsi körkép a DEBMUT Zrt. munkáiról
Survey at Pécs about the works of the DEBMUT Inc.

Körforgalom Pécsett
Aszfaltterítés Hertelenden ➤

A pécsi Lindl áruház útépítési munkái
A Siklóson megépült áruház
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Újabb két üzemcsarnok épülhet
Az elmúlt hat évben Debrecen Határ úti ipari parkjában számos
csarnok (BUMET I. és II. ütem, Hungarotech, Innovációs Technológiai központ) építésére került sor a DEBMUT Zrt. közremûködésével. 2007-ben a már elôzô évben elkészült csarnok belsô
kialakítása volt a feladat. A beruházó cégcsoporttól változó
nagyságrendû, de folyamatos munkát kapunk. A megbízható
kivitelezôi gárda eredményes munkáját bizonyítja az, hogy
ebben az évben ugyancsak az ipari parkban várhatóan két
csarnokra kötünk szerzôdést.
Madarasi Péter

Further two industrial halls
– DEBMUT Inc.
During the passed six years in the industrial area by Határ
road in Debrecen, a number of industrial halls (BUMET 1st
and 2nd phase, Hungarotech, Centre for Innovation Technologies) were built. In 2007, our task was the construction of
an inner building of the hall which was constructed in the
previous year. From the part of the investor company group
we are continuously provided with tasks of various magnitude. The successful work of this dependable implementing
group is evidenced by two further halls in the same industrial area which we expectably contract to build this year also.

Budapesti központi szennyvíztisztító
telep építése Csepelen
Az ALTERRA Kft. munkarészeként elindult az
eleveniszapos és utóülepítô medencék 9 vízvonalának építése. Több ütemben elkészült a
mintegy 4200 m3 szerelôbeton, a nagy területi kiterjedés miatt finiseres bedolgozással. A
minden eddigi téli melegrekordot megdöntô
idôjárásnak köszönhetôen a mûtárgy kétharmadának alaplemeze hamarosan elkészült.
Ezt követôen megkezdôdött a falak, födémek
építése. Ez idáig 12 ezer m3 alaplemez, 15 ezer
m3 fal és 3800 m3 födém készült el vasbetonból ezen mûtárgyban. Jelenleg folyik még a
telep szerves részét képezô rothasztótornyok,
és pasztörizálóépület, a szagtalanítást végzô
gépházak és a gravitációs nyersiszapsûrítô
mûtárgyak építése is.
A vízzáró szerkezeti beton tervezése és minôsítése az új szabvány (MSZ 4798-1:2004)
szerint történik. A projekt során beépítendô
betonmennyiségek miatt a helyszínre betonüzem került telepítésre. A szerkezeti betonok
alkalmasságát próbakeveréssel kellett igazolni
a mûszaki ellenôrzést végzô Mérnöknek.
A vízzáró szerkezeti beton C30/37-XV2(h)XD2-XA2-32/24-F3 minôségben készült.
Ettôl eltérô a nem vízzáró szerkezetek betonminôsége, mely C25/30-XV2(h)-XC2-32F3, illetve a rothasztótornyok falának betonja
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a külsô utófeszítés miatt, mely C40/50XV2(h)-XA2-32-F3.
Mindegyik betonhoz CEM II/A-V 32,5 R-S
jelû cementet használtak fel.
A rothasztótornyok és nyersiszapsûrítôk
ferde alaplemezének betonja a vízzáró szerkezeti betonhoz képest 1 kg/m3 fibrinszál-adagolással készült.
Az eltérô szerkezeti vastagságokhoz igazítjuk a beton maximális szemnagyságát, a vékonyabb falakat inkább 24-es szemnagyságú
betonokból készítjük.

Természetesen a munka minôség-ellenôrzése is nagy hangsúlyt kap. Az ALTERRA Labor
részt vesz a próbakeveréseken, a friss beton
vizsgálatában (konzisztenciavizsgálat), próbakockák készítésében (mintegy ezer mintavétel
készül), s azok szilárdsági és vízzárósági vizsgálataiban. Az eddigi eredmények igazolták a
szerkezetek megfelelôségét. Többszörös, az
EU-s és magyar eljárási rend kívánalmait kielégítô dokumentálás folyik, amely szerzôdéses
kötelezettségünk.
Végh Viktória, Oláh Ferenc

Construction of the Budapest Central Waste Water Treatment Plant in Csepel
The construction of nine level lines of the activated
sludge tank and final sedimentation tank has started
as part of the works carried out by ALTERRA Ltd. Due
to the vast expanse of the blinding layer of concrete of
approximately 4200 m3 area large finisher placement
was used in several stages.
In the above mentioned engineering structures 12
thousand m3 of base plate, 15 thousand m3 of walls
and 3800 m3 of slabs have been prepared of reinforced concrete so far. Currently the construction of
putrefaction towers, the sterilization building, the
machine rooms of odor control and the gravitational
raw sludge condenser’s engineering structures forming an integral part of the plant is in progress.
The watertight concrete structures are designed
and certified to the new standard, MSZ 4798-1:2004.

Due to the large volumes of concrete used in the project an on-site concrete mixing plant was installed.
The Engineer responsible for technical inspection verifies compliance of structural concretes with the specifications through test mixing.
Obviously the quality inspection of works is
attached great importance. ALTERRA Laboratory is
involved in test mixing, testing of fresh concrete (consistence test), preparing of test cubes for approximately thousand samples, and also in the strengthand watertightness testing of the samples.
The results obtained so far prove the compliance
of structures. The plural documentation prepared as
part of the contractual obligations is compliant with
the relevant rules of procedure of the EU and
Hungary.

MUNKÁINK
Az iszaprothasztó tornyok építése

Az eleveniszapos és utóülepítô medencék építése

Látkép a Csepel-sziget felôl
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A tiszaroffi tározó építése
A tervezett árvíztározó, melyet konzorciumvezetôként részben az ALTERRA Kft. épít a
KÖTIKÖVIZIG mûködési területén, a Tisza bal
partján, Tiszagyenda és Tiszabô települések
között fekszik a 2.82 számú ártéri öblözetben.
Határait nyugatról a Tisza bal parti töltése, a
többi irányban pedig új töltések és kisrészt
magas partok alkotják.
A tiszaroffi tározót árvízvédelmi célból akkor kell megnyitni, ha a Tisza vízszintje a vízbeeresztô mûtárgy szelvényében (370,35 fkm)
várhatóan a mértékadó árvízszint (MÁSZ=
89,94 mB.f.) fölé emelkedik, illetve az elôrejelzések alapján további vízszintemelkedésre kell
számítani.
A tározó tervezett új töltése füvesített földmû, 5,0 m koronaszélességû, 1:3-as kétoldali
rézsûhajlású és mindkét oldalon 1:20 rézsûhajlású fenntartási sávval rendelkezik, mely a
vízoldalon 1:3 hajlású lezárást kap. A töltés a
mentett oldalon többségében vízelvezetô
árokkal kerül kialakításra. A töltés hossza
14 250 m.

A tározótér és a nyomvonal egy szakasza

Ilyen árvizek miatt szükséges
a víztározó

A „nyers” töltés mindkét oldali rézsûfelületére, az elôterekre (fenntartási sávokra)
0,5 m vtg humuszréteg kerül, melyet megfelelô elôkészítés után be kell füvesíteni.
A töltéskoronán teljes hosszban 3 m széles
aszfaltozott kerékpárút létesül 1–1 m széles
stabilizált padkával.
Az árvízvédelmi töltést a próbatömörítéssel meghatározott terítési vastagsággal,
anyagnyerôhelyi keveréses kitermeléssel és
keveréses bedolgozással (ürítés, elterítés,
aprítás, tömörítés), valamint szárítás utáni
tömörítéssel lehetett csak megépíteni.
A létesülô rámpák két oldalán a töltésen
sorompók és behajtást tiltó közlekedési táblák
elhelyezése szükséges. A sorompók úgy kerülnek kialakításra, hogy csak a gépjármûves közlekedést akadályozzák meg, a kerékpárok számára azonban ne jelentsenek akadályt.
Fôbb mûszaki paraméterek
Részleges munkaterület átadás-átvételének
kezdete:
2006. I. 18.
Várható befejezési határidô:
2008. IX. 30.
Töltésépítés:
1 620 000 m3
Tározófelület:
22,8 km2
Tározótérfogat:
97 000 000 m3
Szûcs Zoltán
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Anyagnyerôhely kitermelés közben

Construction of water reservoir in Tiszaroff
The planned water reservoir built in cooperation by ALTERRA
Ltd. at the operational area of KÖTIKÖVIZIG on the left bank
of River Tisza is located between the communities of
Tiszagyenda and Tiszabô, in flood area embayment No. 2.82.
The planned new dam of the water reservoir is a grass-covered earthwork of 5.0 m crown width and 1:3 slope inclination both sides, with a maintenance zone of 1:20 slope inclination both sides, with a closure of 1:3 slope inclination on
the water side. Along the protected side the dam is built with
a drainage ditch. The length of the dam is 14–250 m.
Along the entire length of the dam crest a 3 m wide
asphalted bicycle road including a stabilized shoulder of 1 m
width both sides will be built.
On both sides of ramps barriers and traffic signs prohibiting entry are required. The barriers are designed to obstruct
motor traffic only while leaving free passage for bicycles.
Key technical parameters
Date of taking over the work site :
18th January, 2006
Completion deadline:
30th September, 2008
Dam construction volume:
1,620,000 m3
Surface area of the water reservoir:
22.8 km2
Volume of the water reservoir:
97,000,000 m3

Az elkészült árvízvédelmi töltés
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Koromgyár
A pályáztatás a Koromgyártó Kft. részérôl
meghívásos alapon történt, négy pályázó
közül az ALTERRA Kft. lett a nyertes.

Soot Factory
The calling on the part of Koromgyártó (soot
manufacturer) Ltd. was a challenge competition
which has been won by ALTERRA Ltd. out of
four applicants.
Project title: Soot Factory, basement works on a
new tread row
Client: Columbian Tiszai Koromgyártó Ltd.
Designer: OLAJTERV Co.
Start:
15th October, 2007.
Ending:
31st March, 2008.
Technical specifications:
Technological reinforced concrete basement
construction
C20 quality concrete – 350 m3,
armature - 150 tons)
Public utility redemptions
Basalt concrete pavement construction
800 m3 CP 4/3 concrete
Expansion of the existing sediment basin

Projekt megnevezése:
Koromgyár, új tread sor alapozási munkái
Megrendelô: Columbian Tiszai Koromgyártó Kft.
Tervezô: OLAJTERV Zrt.
Határidôk:
Kezdés:
2007. október 15.
Befejezés:
2008. március 31.

Mûszaki jellemzôk
Technológiai vb. alapok készítése:
350 m3 C20 min. beton, 150 tonna betonacél
Közmûkiváltások, bazaltbeton térburkolat
készítése
800 m3 CP 4/3 beton
Meglévô ülepítômedence bôvítése
Árvai István

Az 1. számú fôút burkolatfelújítása
2007-ben cégünk, az EGUT Zrt. nyerte Budaörsön, az 1. számú fôút felújítását mintegy 3
km hosszon, a budakeszi csomóponttól Budaörs centrumig. A munka része egy körforgalom-építés, illetve egy 250 m hosszú szélesítés csomópont-építéssel.
Az útburkolatbfelújításon kívül feladatunk
volt a csomópontok közmûátépítése is, amely
tartalmazta a csapadékvízbelvezetést, a közvilágítás átépítését, az ivóvízvezeték, a távközlési vezeték, illetve az elektromos vezeték kiváltását, melyek mind nehezítették a csomó-

Paving reconstruction works of
Highway No. 1 at Budaörs
In 2007 EGUT Private Limited Company won the
tender published for the paving reconstruction
works of approximately 3 km length of Highway
No 1, starting from the Budakeszi junction to the
centre of Budaörs. Most of the works include the
construction of the roundabout and widening
along 250 m length of the highway including the
construction of a junction.
In addition to the reconstruction of road
paving EGUT was also responsible for the reconstruction of utilities at the junctions including
the drainage of rainwater, reconstruction of
street lighting, replacement of the telecommunications cabling and electrical mains that hindered compliance with the tight deadlines set
for the reconstruction of the junctions.
The heavy morning traffic from and heavy
afternoon traffic towards downtown Budapest
across Budaörs also hampered the construction
works.
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pontok átépítésére meghatározott szûk határidô tartását.
A terv szerint az építendô alaprétegek különbözô technológiai megoldásokkal készültek volna (kátyúzás, hideg remix, meleg remix,
kötôréteg hengerelt aszfalt) az útfelújítás teljes hosszán. A megrendelôvel, illetve a mérnökkel folytatott egyeztetések eredményeként,
különbözô mérések, vizsgálatok kiértékelése
alapján az EGUT Zrt. javaslatára egységes kötôréteg épült a teljes szakaszon.
Az 1. számú fôút felújításának mûszaki
paraméterei:
25 000 m2 útpálya-felújítás K-22F kötôréteggel, illetve mAB-11F kopóréteggel; a csomópontokban JU-32F alapréteg is épült
34–445 ft2- es felületen.

Átépült körforgalomban 2 db bazaltbeton
burkolatú buszmegálló építése 210 m2-en.
A felújítás része a részleges szegély- és járdaátépítés.
A kivitelezést nehezítette a Budaörsön
keresztül haladó nagy forgalom, mely a reggeli órákban Budapest irányában, a délutáni
órákban a centrum irányában igen jelentôs.
A körforgalom-építés gyorsításának érdekében, hosszú egyeztetések eredményeként
egy háromhetes idôszakra lehetôségünk nyílott az 1. számú fôút forgalmát elterelni az
M1-M7 közös szakaszára, illetve Budaörs
belsô útjaira.
A kivitelezés befejezése november közepére
várható.
Tóth Sándor

2007 októberében indult meg a munka az 5.
számú fôút 42+103 kilométerszelvényében,
Dabas határában, ahol a fôút mellett egy új
Tesco áruház épül. A feladatot az EGUT Zrt.
magánmegrendelôtôl nyerte el. A körforgalmi
csomópontot az Earth Invest Kft., a kiszolgáló
utakat és a parkolót az Út-híd Mérnökiroda
Kft. tervezte. A mûszaki ellenôrzést a Metróber Kft. végzi. A tényleges kivitelezési munkát
az EGUT Zrt. 51. számú Budapesti Területi Fômérnöksége irányítja.
Elôször az 5. számú fôútra építjük meg az
új ötágú körforgalmat és az új közvilágítást.
Az elsô fázis 2007. november elsô felében fejezôdik be a fôúton haladó forgalom zavartalan
fenntartása mellett. Ezzel párhuzamosan
elkészítjük a belsô parkoló földmunkáját,
majd közmûépítés után még ebben az évben
megépítjük az útpályaszerkezet jelentôs
részét. 2008. április 5-ig készül el a teljes parkoló járdákkal és a hozzá tartozó kiszolgáló út
a vasbeton rakodóudvarral együtt.
Fôbb építési feladatok:
Töltésépítés 15 709 m3
Aszfalt
1 477 m3
Térkô
1 510 m2
Basa Ádám

Construction of a five-entry roundabout in Dabas
The construction work began in October, 2007,
at the 42+103 km cross section of Main Road No.
5, near Dabas, where a new Tesco hypermarket is
being built. EGUT Inc. acquired this task from a
private client.
In the first phase we will accomplish the new
five-entry roundabout and its public lighting.

Beside the undisturbed maintenance of the traffic on Main Road No. 5, this first phase will be
finished in the early part of November, 2007.
Before the 5th of April, 2008, the whole parking
lot equipped with foot-ways will be constructed
together with its serving road and an armored
concrete loading court as well.

Halmajugra, RIGIPS gipszkartongyár
Az EGUT Zrt. 2007 tavaszán két pályázati csomagot nyert el a Halmajugra mellett épülô
RIGIPS gipszkartongyár építési munkái közül.
A kivitelezést az EGUT Zrt. a DEBMUT Zrt.-vel
közösen, konzorciumban, kis saját létszámmal, fôleg alvállalkozók bevonásával végzi.
Az elsô pályázati csomag az ideiglenes
melléklétesítményekbôl és a végleges kerítésbôl áll. Az ideiglenes melléklétesítményekhez
tartoznak: a gyár már elkészült földmunkája,

az ideiglenes megközelítô és felvonulási útvonalak, az energiaellátás, valamint az 55 konténerbôl álló konténerbázis közmû- és elektromos csatlakozásai. A konténerbázis külön egységet tartalmaz a megrendelô, a mûszaki
ellenôr és a technológiai szerelôk részére,
továbbá vizes blokk készül öltözôvel és étkezôvel a fizikai dolgozóknak.
A második pályázati csomag tartalmazza a
gyár alapozási, vasbetonszerkezet-építési

RIGIPS Plasterboard Plant,
Halmajugra
In the spring of 2007 EGUT Private Limited
Company won two tender packages for the
construction works of the RIGIPS Plasterboard
Plant near Halmajugra. The construction is carried out by the consortium of EGUT Private
Limited Company and DEBMUT Private
Limited Company, at low staffing, mainly with
the involvement of subcontractors.
Key quantities:
Removal of 14,500 m3 of humous topsoil
Earthworks 30,000 m3 of
Reinforced concrete pillar foundation, 220 pcs
Industrial flooring and bedding 10,800 m2
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Ötágú körforgalom építése Dabason
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munkáit, 10 800 m2 acélhajas ipari padló készítését, valamint egy elôregyártott szerkezetû
sprinkler tûzivíztartály létesítését.
Az eddigi építkezésekhez képest különbség,
hogy a megrendelô megbízásából a mûszaki
ellenôrzést és a lebonyolítást végzô BOVIS
LEND LEASE szigorúan betartatja és ellenôrzi
a magyar szabályokat gyakran felülmúló
munkabiztonsági elôírásokat.
Jelenleg az ideiglenes melléklétesítmények
már elkészültek, az alapozási és szerkezetépítési munkák pedig 70%-os készültségûek, a tél
folyamán várható befejezésük.
Fôbb mennyiségek:
14 500 m3 humuszos termôföld leszedése
30 000 m3 földmunka
220 db vasbeton pontalap
10 800 m2 ipari padló és ágyazat
Dóka Roland

A 4. számú fôút Abony belterületi
szakaszának felújítása
Ez év második felében a Magyar Közút Kht.
közbeszerzési eljárást írt ki az országos fôúthálózat leromlott szakaszainak tárgyában. A
kiíró által kiválasztott, a fontossági lista elsô
helyeire került utakra régiónkénti csomagokban lehetett pályázni az ajánlattevôknek. A
közbeszerzési eljárás elôminôsítési szakaszában elfogadták a COLAS-Eger Zrt. részvételi
dokumentációját.
Ezt követôen a régiós jelleg miatt a cég két
fômérnökségének közös feladata lett a középmagyarországi régió mûszaki ajánlatának

összeállítása. A régióban kiírt három felújítási
munka kettô-egy arányban oszlott meg a
Csepeli és a Nógrádkövesdi Fômérnökség
között.
Sikeres pályázati szakaszt követôen a
COLAS-Eger Zrt. szerzôdhette le a régióban kiírt felújítási munkák kivitelezését. A 4. számú
fôút Abony belterületi szakaszának felújítása a
Nógrádkövesdi Területi Fômérnökség feladata, melynek szerzôdését október elsô napjaiban írták alá a felek. Nem tûnik lazának az
ütemezés, figyelembe véve, hogy november

30-ig át kell adni a forgalomnak a teljesen
elkészült utat. Pap Kornél területi fômérnök
Almásy Richárd építésvezetôre bízta a kivitelezés irányítását.
A három fôbb ütemre osztott munka
körülbelül hét kilométer szegélyépítést, hétezer köbméter aszfalt beépítését, valamint
háromezer köbméter aszfaltmarást tartalmaz.
E sorok megjelenésekor már túl leszünk a
közel 300 millió forint értékû feladat végrehajtásának nagy részén.
Szabó Szabolcs

Recovery of the interior section of
Main Road No. 4. in Abony
By the pre-qualification stage of the public acquisition
process the participation documentation of COLASEGER Inc. was accepted. Hereafter, regarding the
regional aspect of this project the task of preparing the
technical proposal for the Middle-Hungarian Region
became a joint assignment for two Chief Engineering
Posts of our company. The three recovery projects were
divided between the Chief Engineering Post of Csepel
and the Chief Engineering Post of Nógrádkövesd in two
to one proportion, respectively. The three projects contain seven kilometers of curb building, 7,000 cubic
meters of asphalt setting-in and 3,000 cubic meters of
asphalt cutting.
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A Lenti Creaton Cserépgyár föld- és
útépítési munkái
Cégünk, a COLAS-Dunántúl Lenti városában
már hosszú évek óta folyamatosan dolgozik,
jelenleg a Lenti Creaton Cserépgyár területén
dolgozik Németh Balázs irányításával a zalaegerszegi építésvezetôség brigádja. A cserépgyár pár éve mûködik, a termékválaszték bôvítése miatt kerül sor a II-es gyártócsarnok építésére, amelyben préselt cserepet fognak elôállítani.
A Lenti Creaton Cserépgyár II. ütem kivitelezési munkáiban alvállalkozóként a ZÁÉV Zrt.
megbízásából a gyár technológiai pincéinek
földmunkáit, valamint a padlóbeton alatti
földmunkákat és ágyazatépítési munkákat végezzük. Földmunka mennyisége: 10 000 m3.
A kivitelezést nagymértékben nehezítette,
hogy a padlóbeton felületén a ±0,0 szinthez
képest nagyon sok technológiai süllyesztést és
kiemelést kellett elvégezni.
Az építkezés során a fôvállalkozó megbízta
cégünket a külsô útépítés kivitelezési munkáival is. A kivitelezendô burkolat felülete 30 000
m2.
Az új gyárcsarnok 50-60 fônek tud munkát
biztosítani, örömmel tölt el bennünket, hogy
munkákkal hozzájárulhattunk Lenti városának munkaerô-piaci lehetôségeinek bôvítéséhez.
Mészáros Attila

Earthworks and road construction
works, Tile Plant, Lenti

A kondorfai brigád a kivitelezés helyszínén

Our company, COLAS-Dunántúl has been working at
Lenti since many years. Currently the team of the
Zalaegerszeg Contracting Unit under the supervision
of Balázs Németh is involved in the implementation
of the Creaton Tile Plant project in Lenti.
The large number of points flushed and elevated
in relation to the ±0.0 level on the surface of the concrete floor required for the process equipment has
largely encumbered construction.
During the construction works the general contractor entrusted COLAS-Dunántúl to carry out the
external road construction works as well. The size of
surface to be paved is 30,000 m2.
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Sopron – Baumax
Sopron városában nem könnyû utat építeni,
hiszen egyik legforgalmasabb városunkról van
szó, melynek történelme egészen a bronzkorig
nyúlik vissza. Kedvezô földrajzi fekvése nemcsak a turizmusnak nyitott kapukat, hanem az
ipar és a kereskedelem is megélénkült a vasfüggöny lebontása után. Az évek folyamán a
„leghûségesebb magyar város” megpróbálta
erôsen ôrzött szegleteibe a kultúrát kiteljesíteni, ezzel ellensúlyozva az ipar visszaszorítottságát. Ha Sopronban járunk elôbb-utóbb

megcsap minket a családias vendéglôk hangulata, az ódon utcák bája, a modern plázák,
áruházak forgataga, és talán ez a kettôsége
emeli ki minden északi város közül. Ezt a kettôsséget képviseli a Baumax áruház is, mely
sokrétû, multifunkcionális barkácsfelszereléseinek árusítását valójában egy családi vállalkozás keretében teszi. Bár nemzetközi vállalat,
122 áruházzal, mégis szemléletében a vásárlók
kiszolgálásában a családias kisvállalatok hangulatát viszi tovább.

Sopron – Baumax
It is not “easy” to build a road in the city of
Sopron, since this is one of the busiest cities in
Hungary, with a history dating back to the
Bronze Age.
COLAS Eger Private Limited Company, a
COLAS Group company, is responsible for
implementing the construction works of the
junction at the Baumax Store in Sopron, to be
completed by the end of November 2007.
By the technical specification the project
consists of the milling of asphalt paving on the
461 m long four-lane highway, widening and
asphalting of the existing carriageway, construction of 350 m length of new road inside the territory of the Baumax Store, including 600 m
length of sidewalks and safety islands.

A COLAS cégcsoporton belül a COLASEger Zrt. végzi Sopronban a Baumax áruház
csomópontjának kialakítási munkáit, melyet
2007. november végéig kell befejeznünk.
A mûszaki specifikáció szerint a 461 m
hosszú négysávos fôút aszfalt marása, szélesítése, újra aszfaltozása, 350 m új út építése a
Baumax belterületén, 600 m járda kiépítése,
járdaszigetek felépítése történik.
Szabó Károly építésvezetô és új kollégánk,
Horváth András mûvezetô vállalta magára,
hogy teljes szépségében és a legkiválóbb minôségben kivitelezi ezt a projektet.
Megrendelônk, a Baumeister Áruház, ismerve a COLAS cégcsoport kiváló referenciáit
meghívásos úton kérte fel cégünket a megvalósításra.
Lakner Dóra

Logisztikai központ Ebesen
A logisztikai központ I. ütemének út- és
közmûépítési munkáit 2004-ben kivitelezte a
DEBMUT Zrt. 1. számú Területi Fômérnöksége. A tulajdonos nagyra törô elképzelései
folytatódni látszanak a II. ütem megvalósításában is. A kivitelezés megkezdése elôtt – az I.
ütemhez hasonlóan – megelôzô régészeti feltárások zajlottak a területen, kora ôszig.
A feltárás során a 283 db objektumból
Kr. e. 5200 körül megtelepült alföldi vonaldí-
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szes kerámia kultúrájának késôi – úgynevezett
Esztár-csoportjához tartozó – települése és temetkezési helye, középsô vaskori szkíta település (Kr. e. 7–6. század), késô vaskori kelta
tanya objektumai, római császárkori (szarmata), valamint késô avar falu maradványai
kerültek napvilágra. Cégünk november elejétôl kezdve végzi a földmunkákat a 12 hektáros
bôvítési területen.
Pinczés Tibor

Logistic Centre in Ebes
The road and public utility construction works
of the first phase of this logistic centre project
was implemented by DEBMUT Inc.’s Regional
Chief Engineering Post No.1. The ambitious
conceptions of the owner seem to be continued
in the accomplishment of the second phase as
well. Correspondingly to the first phase, prior to
the beginning of implementation, archeological
excavations were obtained on the site until the
early autumn. Our company is busy with the
earthworks on 12 ha. expansion area since the
beginning of November.

A 37. számú fôút tehermentesítô szakasza építésének részeként a közút 3+577 kilométerszelvényben fekvô vasúti híd átépítése is a
DEBMUT Zrt. szerzôdésének része volt.
A munkaterület átadásakor, 2006 áprilisában a terv még nem rendelkezett semmilyen
vasúti jóváhagyással.
A vágányzári határozat kiadása után a híd
félpálya bontása augusztus végén kezdôdött
meg a vasúti forgalom fenntartása mellett.
A hídfôk alapozásához tartozó földmunkák megkezdésekor az egyik hídfô alaptestének tervezett helyén a terv szerint más
helyen jelzett NA 300-as ivóvízvezeték, a
másik hídfôben pedig egy helyközi távközlési
kábel húzódott.
A vágányzári határidô túllépése komoly
kötbérigénnyel járt volna, de sikerült az említett közmûveket ideiglenesen áthelyezni.
Ezek után felülvizsgáltuk a kiviteli tervek
helyességét, és jeleztük a megrendelônek,
hogy a tervek nem megfelelôek, valamint nem
állnak rendelkezésre a kiváltásokhoz szükséges
üzemeltetôi hatósági engedélyek és tulajdonosi hozzájárulások sem.
Az idôközbeni beruházói szervezeti váltások következtében ezen engedélyek beszerzése
jelentôsen elhúzódott, mindemellett a tervezô
szervezet kihátrálása a munkákból tovább
növelte az egyébként is rendkívül összetett feladat véghatáridejének tartását.

Case history of a public road subway

Mindezek ellenére a mûszaki problémákat
ez év végére meg fogjuk oldani, de a létesítmény egy részén munkát egy építôanyag-kereskedés önkényes területfoglalása miatt nem
tudunk végezni. Emiatt a mûszaki átadásra,
várhatóan 2008 májusában kerülhet sor.
Szép Sándor

Being the part of the construction of the relieving section of Main Road No. 37, the reconstruction of the
railroad bridge located at cross section 3+577 km was
also included in the contract of DEBMUT Inc. When
the site was transmitted in April, 2006, the plan had
not been provided with any railroad affirmation. After
the conveyance of the railroad stopping order the
half-way demolition began at the end of August with
the continuous maintenance of railway traffic. It came
to light at the beginning of the earthworks that in the
planned location of one of the basic structures for the
end-abutments there was an NA 300 drinking water
conduit (which was labeled somewhere else in the
blueprints) and a telecommunication toll-line in the
other abutment.
Over passing the time limits of the railroad stopping would have been followed by a serious penalty
but we succeeded to relocate the mentioned public
utilities temporarily.
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Egy közúti aluljáró kórtörténete
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Kft.
Ô
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Az ÉSZ yái
bán
A COLAS-Északkô Bányászati Kft. szobi
andezitbányája Pest megyében, Szob város és
Márianosztra község területén helyezkedik el,
a Börzsöny hegység déli részén, a Dunától körülbelül 3 kilométerre. A Szob–Csák-hegyi vonulat vulkanitjai több szakaszban, a miocénban képzôdtek. Az amfiból-andezit
összletet dácithoz közeli láva törte át. A késôbbi tektonizmust utólagos dácittelér-benyomulások követték.
A 19. század elejétôl városaink rohamosan
felgyorsuló építkezése, majd az utcák kikövezése fokozódó szükségleteket támasztott építô- és útburkoló kô iránt. Így a Csák-hegyen az
1830-as években kezdôdött a nagyobb arányú
kôbányászat. „Jobb a gránitnál, minthogy az
kocsi és lópatkó és emberláb alatt kisimul és
akkor veszélyesen síkos, holott a szobi kô némileg reszelôs marad, s így igen alkalmatos”
tartotta a mondás. Élelmes tôkés vállalkozók
felismerték a Csák-hegyi kôbányászatban rejlô
üzleti lehetôséget, és rövid idô alatt felfuttatták a termelést: 1869-ben már 300 munkás
dolgozott a kôbányákban, 1864-ben 300–400
ezer darab faragott és faragatlan kockakô és
100 ezer darab járdakô került ki a Csák-hegyi
bányákból. A környékbeli falvakból sokan
elsajátították a kôfejtést és a kôfaragást. Visz... és ma

Szob–Malomvölgy
szaemlékezések szerint a mesterség fogásait az
ausztriai Mauthausenbôl hozott munkásoktól
tanulták meg, akik késôbb visszaköltöztek hazájukba. A leghíresebb kôfejtôk a márianosztraiak lettek.
Jelentôsebb változást az 1991-es privatizáció során megalakult Pest környéki KôbáAz osztályozó mû régen...

nyák Kft. hajtott végre. A Szob város határán
elhelyezkedô, elavult üzemet a környezetvédelmi problémák, valamint a gazdasági vasút
drága üzemeltetése miatt a Malomvölgybe
költöztették ki. Itt egy, a mai kor követelményeinek megfelelô, korszerû üzem került felépítésre.

A bánya 1996-ban került COLAS-tulajdonba. A korábbi fejlesztések folytatásaként a
mobil gépek cseréje kezdôdött meg. Az elmúlt
években a vibrátorok cseréje és a vezérlés
korszerûsítése történt meg. 2005-ben új
vagonrakó berendezés került megépítésre. A
szobi üzem 2 db pofás törôbôl, 2 db röpítô
törôbôl és 3 db vibrátorból álló technológiájával NZ, KZ és vasútépítési zúzottkô elôállítására alkalmas, 600 000 t/év kapacitással.
Az idei év eddigi 300 000 tonnás zúzottkô
értékesítésébôl 73 ezer tonna volt a vasútépítési, valamint 120 ezer tonna volt az NZ és KZ

zúzottkô. Jellemzô piaca Budapest és vonzáskörzete, valamint az Észak-Alföld. A Társaság
vizsgálja a dunai vízi rakodó újbóli kialakításának lehetôségét, a fogadóállomások keresésével párhuzamosan, mivel a beruházás lehetôsége csak megfelelô piaci igénnyel alátámasztva válhat realitássá.
A szobi üzemben a piaci igényeket felmérve ez év második felétôl megkezdték a Z
32/50-es vasútépítési zúzottkô gyártását és
értékesítését, amely versenyképes árával máris
népszerû a felhasználók körében.
Krizsanyik János

The mines of Északkô Ltd. in
Szob–Malomvölgy
The Szob andesite mines of COLAS-Északkô
Mining Ltd. are located in Pest County, in the
territory of towns Szob and Márianosztra, in
the southern part of the Börzsöny mountains, at
approximately 3 km distance from the Danube.
The vulcanites of the Szob–Csák-hegyi ridge
developed in several phases in the Miocene.
Lava akin to dacite broke through the proterobase-andesite complex.
Starting from the beginning of the 19th century the accelerating pace of construction in
Hungarian cities then the paving of streets
induced increasing demand in construction and
paving stones, and thus larger scale quarry
operations began on the Csák Mountain in the
1830s.
The Pest Province Quarry Ltd. established at
the time of privatizations in 1991 implemented
significant changes. COLAS acquired the quarry
in 1996. As a sequel to the earlier projects the
upgrading of mobile equipment commenced. In
the past years the vibrators were replaced, and
the control equipment was upgraded. In 2005 a
new car loading equipment was implemented.
The capacity of the plant is 600 thousand tons /
year. Along with the railway terminal stations
the management is currently seeking the possibility of a river loading port on the Danube,
however, such a project may only be implemented subject to appropriate market demand.
Following a market study the Szob Quarry
launched the production and distribution of
ballast bed Z32/50 for railway construction
starting from the second half of this year. This
attractively priced product has become very
popular in the community of the users.

Krizsanyik János (54)
üzemvezetô

ÜZEMEINK

Késztermék depózása

1971-ben Vácon végez a Gépipari
Technikumban, mint általános gépésztechnikus. Még abban az évben Ikladon, az
Ipari Mûszergyárban helyezkedik el. A honvédség után, 1975-ben jelentkezik a KözépMagyarországi Kôbánya Vállalathoz. Az
üzemben a biztonsági megbízottól a
bányamesterségig végigjárja a szamárlétrát.
1979-tôl TMK mûvezetô Keszegen, majd
mikor a DCM váci cementgyár átvette a
bányát 82-ben, visszakerül a Központba.
Gépészeti elôadó, majd gépészeti csoportvezetô. 1985-ben nevezik ki Szobra
üzemvezetônek. Ekkor költözik át családjával Vácra. Nôs, két fiú édesapja.
Csillag Pál

János Krizsanyik (54)
Plant manager
He graduated from the Mechanical Polytechnic
of Vác in 1971, as a general mechanic. In the
factory he walked along the lineal preferment
from the safety warden to the quarry-master.
He was mechanical referee, later mechanical
team manager. He was nominated for the post
of plant manager to Szob in 1985. This is the
time when he moves to Vác with his family. He
is married and father of two sons.

A bányaudvar madártávlatból
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DEBMUT

ztori
Címlaps age
Front p
story
Debreceniként méltán lehetünk büszkék, hiszen városunk neve néhány hónapra összeforrt a festô, polihisztor Leonardo da Vinci
nevével.
Az augusztusban közepén megnyílt, „Az
igazi da Vinci” címû kiállítás több mint százezer látogatót vonzott a Modern és Kortárs
Mûvészeti Központba, MODEM-be. A tárlat
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A Kolosszus
kultútörténeti jelentôsége egyrészt, hogy itt
állították fel a világon elôször a tervhû Kolosszust, másrészt ez volt az elsô eset, amikor
külföldrôl eredeti Leonardo-alkotás érkezett
egy magyarországi kiállításra.
Leonardo da Vinci gondolkodásmódja
minden kor számára izgalmas és rejtélyes.
Számtalan geometriai, orvosi, technikai találmány, felfedezés és felismerés, s megannyi
mûvészeti remekmû kötôdik a nevéhez. Lángelme volt, aki szüntelenül, lenyûgözô leleménnyel fáradozott mindazon ésszerû folyamatok megfejtésén, amelyek mozgásba hozzák a körülöttünk lévô világ jelenségeit és a
„gondolatok áramlásait”. Mindezt azért, hogy
megteremtse a természet hiteles mását – a
mûvészet világában.
Leonardo da Vinci híres volt arról, hogy
aprólékos munkával, sokáig dolgozott a mûvein. Ám egyetlen alkotásával sem foglalkozott olyan hosszú ideig, mint a milánói Sforza-ház emlékmûvének szánt szobron. A Nagy
ló tizenhat évig foglalkoztatta a reneszánsz

Being citizens of the city of Debrecen we can
rightly be proud of our town, the name of which
was fused together for several months with the
name of Leonardo da Vinci, the great painter and
polyhistor.
The exhibition entitled “The veritable da
Vinci” opened in August attracted to the
MODEM (Centre for Modern and Contemporary Art) more than hundred thousand visitors. The historical significance is, on the one
hand, that the accurate Colossus true to
Leonardo’s plans has been first erected at this
exhibition, and on the second hand, for the first
time foreign owners lent to an exhibition held in
Hungary original works by Leonardo da Vinci.
Leonardo’ enigmatic mentality puzzled all
ages. Countless multitudes of inventions and discoveries in geometry, medicine, engineering, and
even more artistic masterpieces are attached to
his name. This genius ceaselessly devoted all his
efforts and compelling artfulness to finding
answers to all the forces open to reason that set
to motion the phenomena of the world around
us, including the “flux of thoughts”, with the sole
objective to create the authentic representation
of nature in the realm of art.
Leonardo da Vinci was famed for the scrupu-

zsenit. Sajnos csak a mû agyagmodellje készülhetett el, de a terrakotta Kolosszusnak is
csodájára jártak egész Európából. „Szentül
hiszem – írta az egyik milánói udvari költô –
és nem tévedhetek, hogy ehhez foghatót sem
Hellász, sem Róma nem látott.” Ekkor született meg a szójáték arról, hogy Leonardo diadalt aratott a híres antik mûvészeken: „Vittoria vince e vinci tu vittore!” A szobor öntéséhez kétszázezer font bronzot hordtak össze.
Leonardo da Vinci legnagyobb személyes tragédiája volt, hogy az idôközben kitört háború
miatt a herceg úgy döntött, hogy inkább
ágyúkat készíttet az összehordott bronzból (a
sors pikantériája, hogy végül az ágyúk sem
készültek el). A szobor agyagmodelljét a Milánót elfoglaló franciák elpusztították. Ötszáz
év eltelte után a mester tervrajzai alapján Firenzében készítették el üveggyapotból a gigantikus, 7 méternél is magasabb ló részleteit,
onnan szállították Debrecenbe, ahol daruk segítségével két nap alatt állították fel.
Leonardo da Vinci a köztudatban úgy él,
mint „a reneszánsz zseni”, ugyanakkor a neki
szentelt kiállítások munkásságának többnyire
csak valamelyik szûkebb területét mutatják
be: festészetét, technikai újításait, az anatómiai, a vízzel vagy a repüléssel kapcsolatos tanulmányait stb. A debreceni kiállítás ezekhez
képest új megközelítésmódot kínált. Arra invitálta a látogatót, hogy fedezze fel a géniusz
gondolkodásmódját. Ez a tárlat nem kevesebbre vállalkozott, mint megjeleníteni a koncepciót, amellyel – merész elméleti szintézisek
és újító kísérletek segítségével – Leonardo
igyekezett egymásba integrálni azokat a törvényeket, amelyek az ember és a természet csodálatos mûködését szabályozzák.
Pozdora Zsuzsanna

lous effort devoted to each and every work he
made, yet none of his masterpieces required as
much of his attention as the monument dedicated to the House of Sforza of Milan. The Colossus,
the Great Horse, kept busy the Renaissance
genius for sixteen years. Unfortunately only the
clay model of the monument was prepared, but
even the terra-cotta Colossus attracted admirers
from all ends of Europe.
After five hundred years the parts of the
gigantic horse of height exceeding 7 meters were
made of fiberglass in Florence, in the faithful likeness of the great master’s design, and then transported to Debrecen, where the horse was assembled in two days by the use of cranes.
Leonardo da Vinci is widely known as the
„Renaissance Genius”, yet the exhibitions devoted to his works have tended to demonstrate
merely a narrow segment of his activity, such as
his paintings, engineering innovations, studies in
anatomy, water-ways or flight, etc. In contrast,
the exhibition in Debrecen offered a new
approach, inviting the visitors to discover the
mentality of the Genius. No less was the aim of
this exhibition than to demonstrate the conception of using daring theoretical synthesis and
innovative experiments in Leonardo’s work aiming at the integration of laws that regulate the
amazing synergy of Man and Nature.

DEBMUT

The Colossus

Leonardo repülô embere
(da Vinci tervei alapján készült)
Fotó: Balogh Tibor
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Útépítés a kezdetektôl
Magyarországon IV. rész

1930-ban elkészül az egész Európát átszelô
autóút terve (London–Isztambul), melynek
magyarországi szakasza az 1-es és 5-ös fôút
volt. 1935-ben Budapesten felállítják a
London-Isztambul út Állandó Nemzetközi
Bizottságát, s ezzel egyidejûleg elkészül az 5-ös
fôút teljes szakasza.
1940-ben megépül Magyarország elsô
gyorsforgalmi útja, az elkülönített forgalmú,
betonpályával épült Ferihegyi út.
A hazai autópályák építésének gondolatát
elsôként dr. Vásárhelyi Boldizsár, a Budapesti
Mûszaki Egyetem professzora vetette fel
1942-ben. Elképzelése szerint a magyar
„automobilutak” hálózata 1770 kilométeres
lett volna. A terveiben Budapestre – a nemzetközi összeköttetéseket is szolgáló – öt
sugárirányú autópálya vezet, s ezeket a fôváros körül autópályagyûrû köti össze. A sugárirányú „automobilutakat” – az északkeleti,
keleti, déli és nyugati országhatárral közel párhuzamos, mai fogalmaink szerint autóútnak
minôsíthetô – külsô gyûrû fogja össze. Errôl
az elképzelésérôl ír 1942-ben megjelent tanulmányában, melynek címe „Automobil-pályák
mûszaki követelményei”.
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Az automobilpályák kialakításánál tôkében
gazdag országoknál legegyszerûbb építésmód
ez, melynél – tekintet nélkül arra, hogy a forgalmi szükséglet a teljes szelvény kiképzését
indokolja-e, vagy nem – az útvonal mindjárt a
teljes szelvényével kerül kiépítésre. Tôkében
szegény országoknál azonban olyan megoldás
felel meg a gazdasági helyzetnek, amikor az

automobilpálya kialakítása teljes szelvényûvé
fokozatosan, a forgalom fejlôdésével
egyidejûleg történik. Ilyen esetben ideiglenes
szelvénnyel épülhet ki az automobilpálya.
1953-ben országos szintû útkorszerûsítési
program indul el Magyarországon.
Szántó Gábor

Road construction in Hungary
from the beginnings, Part IV
In 1930 the plan of a motor road crossing
Europe from London to Istanbul was prepared.
The Hungarian section of this road consisted of
highways No 1 and No 5. In 1935 the
International Standing Committee for the
London–Istanbul motor road was set up in
Budapest; at the same time the entire length of
highway No 5 was completed.
In Hungary the fist expressway for separated
traffic and concrete carriageway was built in
1940 to the Ferihegy Airport.
In 1942 Dr. Boldizsár Vásárhelyi, Professor at
the Budapest Technical University, raised first
the idea of motorways in Hungary. His vision
consisted of a network of “motor roads” of the
total length of 1770 kilometres including five
radial motorways to Budapest for international
traffic connected through a motorway ring
around the capital city. The radial “motor
roads” were connected by an outer ring of highways qualifying in modern terms as expressways, running nearly parallel with the northeastern, eastern, southern and western border
of Hungary. He summarised his ideas in a study
entitled “Technical requirements of motor
roads” published in 1942.
The simplest construction method of motorways in overcapitalized countries is to build the
full section along the entire length of the route
irrespective of the actual traffic need. In the case
of undercapitalized nations the preferable solution is to roll out gradually the motorway section as the traffic grows. In such cases the
motorway is built with a temporary section.
In 1953 a nationwide project for upgrading
the highway network started in Hungary.
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10 éve írtuk / Written 10 Years Ago
Hírek röviden
Newsflashes

A COLAS-Északkô Bányászati Kft. bemutatkozik
Introducing COLAS-Északkô Mining Ltd.

Újabb nagyjelentôségû autópálya-építési
megbízatást nyert el az EGUT Zrt.
A létesítmény a most átadott új 2. számú
fôút és az M3 autópálya összeköttetését fogja
majd megteremteni.
Természetesen minôsített alvállalkozók
kiváló csapatával együttesen valósítjuk meg
ezt a fôváros közlekedésére is komoly jelentôséggel bíró objektumot, amelyek között az
ALTERRA Kft. is megtalálható.
***
EGUT, Inc. has won a significant tender for
motorway construction. The facility will connect the recently completed Highway No. 2
and motorway M3.
Needless to say this project deemed
essential for the traffic in Budapest will
be implemented jointly with the team of
certified subcontractors, such as ALTERRA
Ltd.

Új technológiai sor a Pest Környéki Kôbányák Kft. szobi üzemében
New process line at the Szob Plant of Pest Region Quarries Ltd.
Krizsanyik János (44), üzemvezetô. PESTKÔ Kft., Szobi üzem
Képzettség: technikus.
Gyakorlati évek száma: a cégnél 26 év
János Krizsanyik (44), Plant manager, PESTKÔ Ltd., Szob Plant
Qualifications: technician.
Years in service: 26 years (with the company)

Az igényes szakmai munka segítôtársa a korszerû minôség-ellenôrzés
State-of-the-art quality inspection in support of ambitious
professional work
Az idei év a minôség-ellenôrzés technikai hátterének fejlesztésével jelentôs továbblépési
lehetôséget biztosított a DEBMUT Rt. számára. A rendelkezésre álló korszerû RM-160
ERMONT típusú mobil aszfaltkeverô gép
olyan hátteret biztosít számunkra, ami lehetôvé teszi, hogy a meglevô aszfaltkeverô telepeink vonzáskörzetétôl elszakadva az ország
egész területén végezhessünk útépítési munkát. A nagy teljesítményû mobil aszfaltkeverô
gép megbízható üzemeltetéséhez hozzátartozik a folyamatos gyártásközi minôség-ellenôrzés. A mozgó konténer laboratóriumot a vizsgálati folyamatok sorrendjét figyelembe véve
az optimális helykihasználásra törekedve rendeztük be.
Diviki István

30

A COLAS CSOPORT XI/6

This year the upgrading of technical background of quality inspection offered a considerable progress perspective for DEBMUT,
Inc.
The state-of-the-art mobile asphalt mixer
Model RM-160 ERMONT provides a background allowing us to carry out road construction works far away from the catchment
area of the existing asphalt mixer plants, practically in the entire territory of Hungary.
Continuous in-process quality inspection is
adjunct to the reliable operation of the highperformance mobile asphalt mixer. The
mobile container laboratory has been furnished for optimum use of space, in consideration of the order of test processes.
István Diviki

Székesfehérvár, belvárosi
közmûrekonstrukció
Reconstruction of utility
services in downtown
Székesfehérvár
Az ALTERRA Építôipari Kft. mindig kiemelten
kezelte a nagyvárosi közmûrekonstrukciós
feladatokat.
Székesfehérvár megyei jogú város, 1996ban kezdte meg az Óváros téri, történelmi
városközpont térburkolat-felújítását megelôzôen, a tér alatti közmûvek cseréjét, illetve felújítását.
Ezen munkálatok során a Nyugat-magyarországi területi Igazgatóság Székesfehérvári Építésvezetôsége nyerte meg az ivóvízrekonstrukcióra, valamint a csapadékcsatorna
építésére kiírt tendert.
The management of ALTERRA Building
Company Ltd. has always deemed the reconstruction of utility services in cities a priority.
Székesfehérvár is a city of county ranks; the
project for the reconstruction and replacement of utilities beneath the renewed pavement of the Óváros Square in the historical
centre of the town started in 1996. The tender
for the reconstruction of potable water lines
and construction of a rainwater sewer was
awarded to the Székesfehérvár Construction
Project Management Unit of the WestHungarian Regional Directorate.
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HAPA Fiatal Mérnökök Fóruma
A HAPA Fiatal Mérnökök Fóruma elsô alkalommal került megrendezésre 2007. november 8–9-én Ráckevén, a Savoyai-kastélyban.
Cégünk három fôvel – Kolozsvári Nándor,
Poszpisek Anikó, Szôke Sándor – képviseltette
magát az összejövetelen.
A remek helyszínen megtartott és 15 elôadással tarkított konferencia megnyitóján
Orbán Balázs, a HAPA (Hungarian Asphalt
Pavement Association – Magyar Aszfaltipari
Egyesülés) elnöke köszöntötte a résztvevôket,
megerôsítette azt a törekvést, hogy a rendezvény hagyományt teremetô jelleggel, minden
év ôszén megrendezésre kerüljön. A megnyitó
után a jövô lehetséges nemzedékét képezô fiatal mérnökök vették át a pulpitust, akik elôadásait egy háromtagú szakmai zsûri értékelte. A szakma által kiosztott elismerésen kívül a
hallgatók is kitölthettek egy szavazószelvényt,
melynek összesítése után a közönségdíj is
átadásra került a kastélyban tartott esti állófogadáson. Ez utóbbit Kolozsvári Nándor érdemelte ki a színes aszfaltok gyártásáról és
beépítésérôl szóló elôadással, melyet az EGUT
Zrt. által gyártott keverékek és alkalmazott
kötôanyagok bemutatója is színesített.

A prezentációk egy délelôtti és egy délutáni ciklusban zajlottak le. Délelôtt fôleg az
útépítés mindennapjainak gyakorlati és elméleti hátterét ismerhettük meg. Átfogó képet
kaptunk a termelési volumenek tavalyi és idei
várható mennyiségeinek összehasonlításáról,
a jövô évi típusvizsgálati és üzemi gyártásellenôrzési feladatok elméleti és tesztidôszakban lévô, gyakorlati alkalmazásáról. Ezen kívül
betekintést nyerhettünk a megrendelôink
körében ismételten és egyre gyakrabban felbukkanó drénaszfaltkeverék tervezésének rejtelmeibe, valamint az M1 autópálya
burkolatfelújítása során alkalmazott meleg
remix technológia elméleti és gyakorlati kérdéseibe.
A délután folyamán már több olyan elôadás is elhangzott, amely nem elsôsorban a
szakma mindennapjait, hanem inkább az
útépítésben alkalmazható és jelenleg is alkalmazott különleges technológiákat és vizsgálatokat vette nagyító alá. Ilyen volt többek között a már említett, a színes aszfaltok gyártásáról és beépítésérôl szóló prezentáció Kolozsvári Nándor tolmácsolásában. Nagyon érdekes volt a „Keverôgépek és bedolgozás

HAPA Young Engineers’ Forum
HAPA Young Engineers’ Forum was organized
first time on November 8th and 9th 2007, at the
Savoy Castle in Ráckeve. Three delegates,
Nándor Kolozsvári, Anikó Poszpisek and Sándor
Szôke represented our company at the event.
In his opening address Balázs Orbán,
Chairman of HAPA (Hungarian Asphalt
Pavement Association) welcomed the participants of the conference varified with 15 presentations held at this magnificent venue, and confirmed the intention to create the tradition by
repeating this autumn conference every year.
After the opening address the representatives of
the likely future generation of young engineers
took floor, whose presentations were scored by
a three-strong panel of experts. In addition to
the awards of the experts of profession the
favorite with the audience was selected by ballot. At the standing reception held in the
evening Nándor Kolozsvári pulled off the latter
award with his presentation on the production
and placement of colored asphalts made vivid
with a demo of mixtures and binders manufactured and used by EGUT Private Limited
Company.
The remaining presentations also provided
theoretical and practical information on the
day-by-day experience including the mechanical
tests of asphalt, production and placement of
compact asphalts and mixes applied in the
reconstruction of Motorway M5, production
and placement of floated asphalt, and the integration of flue-ash sludge in the supporting
shell. We congratulate the Organizers and the
Speakers for their excellent work and thorough
grounding, and we wish success hoping to meet
next year again at the 2nd HAPA Young
Engineers’ Forum revisited by an even larger
audience.

hôtérképes vizsgálata” címû elôadás, mely
során diák sokaságát láthattuk a keverék gyártásakor és bedolgozásakor készített, igen érdekes és tanulságos hôkamerás felvételekrôl.
Ezeket most elsôsorban mint újdonságot és
érdekességet tekintettük meg, de az ilyen típusú vizsgálatok nagyban befolyásolhatják és
elôsegíthetik az aszfaltgyártás során befektetett energia minél jobb megtérülését.
A többi elôadásban szintén a mindennapok gyakorlati és elméleti ismereteibôl kaptunk részletes tájékoztatást az aszfaltmechanikai vizsgálatok, a kompaktaszfaltok, az M5
autópálya felújítása során alkalmazott keverékek gyártása és beépítése, az öntött aszfalt
gyártása és beépítése, valamint a zagytéri pernye töltéstestbe való beépítése témakörében.
A szervezôk és az elôadók munkájához és
felkészültségéhez gratulálunk, és további sok
sikert kívánva bízunk benne, hogy jövôre
ismételten, még nagyobb érdeklôdés mellett
egy újabb helyszínen találkozhatunk a II.
HAPA Fiatal Mérnökök Fórumán.
Szôke Sándor
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SZTE Szakmai Nap
A Szilikátipari Tudományos Egyesület
bányalátogatással egybekötött szakmai napot
rendezett 2007. október 9-én, a COLAS-Északkô Kft. tállyai üzemében.
A szakmai program részeként, dr. Gálos
Miklós levezetô elnök vezetésével a több mint
40 fônyi résztvevô két elôadást hallgatott meg.
Puchard Zoltán, a COLAS Hungária technológiai igazgatója az MSZ EN 13108 szabványsorozat alapján készített elôírások, valamint
az aszfaltrétegekre vonatkozó új ÚME fôbb
szabályozási elemeit ismertette. Második elôadóként Cseh Zoltán, az Északkô Kft. ügyvezetôje az ÚT 2-3.601:2006 számú ÚME szerinti
zúzottkôgyártói tapasztalatot összesítette. Kiegészítésként Sípos István mûszaki igazgató
konkrét példákat ismertetett, felhíva a figyelmet az új mûszaki elôírás milyen negatív hatással van a zúzottkôfrakciók gyárthatóságára,
konkrét változtatási javaslatokat megfogalmazva. Felkért hozzászólóként dr. Pallós Imre,
a MAÚT képviseletében reagált az elhangzottakra.
Ezt követôen a résztvevôk a telepi feldolgozót, a Társaság NAT által akkreditált laboratóriumát valamint a Társaság valamennyi laborjában használt WIL laborprogram alkalmazását tekinthették meg, érdeklôdési körüktôl
függôen.

A rendezvény zárásaként a fehér asztal
mellett folytatódtak a szakmai megbeszélések,
a látottak, halottak kiértékelése. A Szakmai
Nap eredményeként is kialakult a konzultáció

az utas és köves szakma reprezentáns képviselôi között a szükséges változtatások meghozatalára.
Csillag Pál

SZTE Professional Day

ifications (ÚME) relating to asphalt layers. The
second speaker, Zoltán Cseh, Executive Manager
of Északkô Ltd. summarized the experience in the
production of crushed stone compliant with
specifications ÚT 2-3.601:2006. He called the attention of the audience to the negative effect of
the new Technical Specifications on the producibleness of crushed stone fractions, and set forth
specific recommendations. In the course of the
dialogue following the Professional Day the representatives of road construction and quarry operation businesses agreed on the required changes.

On October 9th 2007 the Scientific Association
for the Silicate Industry (SZTE) organized a professional day coupled with a visit to the quarry of
the Tállya Plant of COLAS-Északkô Ltd.
As part of the professional event the 40strong audience heard two presentations. Zoltán
Puchard, Technology Director (COLAS Hungary)
reviewed the specifications prepared on the basis
of the series of standards MSZ EN 13108 and the
key regulatory components of the new road spec-

Munka mellett tanulás
A COLAS-Északkô Kft. nagy hangsúlyt fektet
dolgozói képzésére az adott területen felmerülô igényekkel összehangoltan. A nehézgépkezelôi tanfolyamtól az AutoCad-képzésig széles spektrumon tanulnak dolgozóink.
A most kezdôdô cikksorozatban néhány
fiatal kollégánk mutatkozik be, akik munka
mellett vállalják, vállalták a tanulás plusz terheit. Üzemeinkben a felügyeleti teendôket
ellátó személyek (például üzemvezetô-helyettes) pótlása szükségessé vált.
Társaságunk a Miskolcon indított külszíni
bányaipari technikus képzésre 3 fôt indított,
de mellettük korábban határozott idejû szerzôdéssel foglalkoztatott fiatalok is jelentkeztek
az egyéves képzésre. Tállyáról, Recskrôl és
Gyöngyössolymosról vesznek részt dolgozóink a képzésen.
Benkô Tamás (30), a tállyai üzem dömpervezetôje is részt vesz a képzésen. Mûszak közben, a KOMATSU dömper vezetôfülkéjében
beszélgettünk munkájáról, céljairól:
■ A termelésbôl nem eshet ki a dömper, ezért
beszélgetünk menet közben. Mikortól dolgozol a cégnél?
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Szerencsen végeztem, mint géplakatos, majd
utána rögtön elkezdtem a gáz- és készülékszerelô szakma tanulását is. A végzés, majd a katonaság után 1999-tôl dolgozom a Társaságnál. Rögtön a bányában kezdtem, elôször a kinetikán, mint osztályozókezelô, majd – mivel
megvolt a hivatásos jogosítványom – mint
dömpervezetô.
■ Munka mellett sem álltál fel az iskolapadból.
A szerencsi gimnáziumban levelezôn leérettségiztem, majd 2006-ban magánúton középfokú munkavédelmi szaktechnikusi képesítést

Learning besides work
COLAS-Északkô Ltd. attaches great importance to
the education of its employees in respect of the
occurring needs of a given area. The wide range
of the education available for our employees
extends from courses on heavy machine operation to AutoCad training. In the forthcoming
series of paragraphs we introduce some of our
colleagues who had accepted the burden of learning besides work.
Tamás Benkô (30), larryman at the factory of
Tállya participates in the training as well.

Képzés 2007
Robbantásvezetôi
Nehézgépkezelôi
Munkavédelmi
Pályázati szakértô
Vasútüzem-vezetôi
AutoCad-tervezô
Mérlegképes könyvelô

4 fô
12 fô
8 fô
1 fô
2 fô
1 fô
2 fô

szereztem. Idén, az október 24-én indult bányaipari technikusi képzésen már a cégen keresztül veszek részt.
■ A munkavédelmi képesítésedet hol kamatoztatod?
Szakszervezeti vonalon, két munkavédelmi bizottságnak is a tagja vagyok. A BDSZ és az
’I finished the school of Szerencs as an engine
fitter and afterwards I began to learn the vocation of gas and equipment repairman immediately. As I see it, industrial safety is of high importance at our company and at COLAS management as well.
Not only because of the regulations but they
see how important it is. At our post, safety
devices are qualified as personal safety equipments and their use is obligatory. Most of the
state-owned companies do not have such regulations and they have not heard about Mebir
either.’

OKTATÁS

MSZOSZ bizottságaiban, jelenleg a munkavédelmi törvény véleményezésén dolgozunk.
■ Akkor, mint bennfentes, hogyan látod a
cégnél a munkavédelem helyzetét?
Úgy látom, a cégvezetésnek fontos a munkavédelem. Nem csak azért foglalkoznak vele,
mert elô van írva, hanem nagy hangsúlyt is
fektetnek rá. Nálunk a védôeszközök egyéni
védôfelszereléssé vannak minôsítve, a használatuk kötelezô. Sok állami cégnél nincs így,
vagy például a MEBIR-rôl sem hallottak még.
■ Milyen céljaid vannak, amiket szeretnél
elérni?
Mindenféleképpen szeretnék egy munkavédelmi üzemmérnöki szakot elvégezni, ehhez
azonban még egy fôiskolát is el kell végeznem.
A számítástechnika érdekel, ezért egy informatikusi fôiskolán gondolkodom.
■ Szabadidôdben mivel foglalkozol?
Gyerekkori álmom volt, hogy mozdonyvezetô
legyek. Ez mára a mozdonyok iránti érdeklôdésben maradt meg. Minden érdekel velük
kapcsolatban. Képek, mûszaki tartalom vagy
akár internetes fórumok.
■ Sok sikert kívánok a céljaid eléréséhez!
Csillag Pál

Egyetemisták látogatása
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak egy népes csoportja
a mûegyetemi szakmai napok keretében
munkahely-látogatáson vett részt a Budapest
Ferencváros „C” elágazás–Vecsés vonalsza-

kasz vasútipálya-rekonstrukciójának kivitelezésén.
A diákokat Csehi Andrásné vállalkozásvezetô és Kohn István építésvezetô kalauzolta
végig az építkezés színhelyén.

A hallgatóknak lehetôségük volt megismerni a kivitelezés érdekesebb momentumaival, és szakmai kérdéseik feltevésére is
lehetôség nyílt.
Rudalics Beáta

University students on site visiting at
COLAS-Dunántúl
Within the frame of their University Professional Days a team of students from the Budapest University of Technology and Economics visited our working site at the reconstruction works of the “C” interchange
– Vecsés railroad section at Budapest Ferencváros. The students were
guided along the construction site by Mrs. András Csehi enterprise-manager and Mr. István Kohn building manager. These students had the
opportunity to learn about the most interesting details of the implementation and to set their technical questions as well.
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ALTERRA KFT.

Együtt a jövônkért
Társaságunk idei vezetôi összejövetelét november 16–17-én Sarlóspusztán tartottuk.
Az elsô napon értekezletek keretében elsôként Sidó Szabolcs ügyvezetô igazgató úr beszélt
a 2007-es nehéz esztendôrôl, de bizakodik a
jövônkrôl, összefogásra, kitartásra biztatva. Ezt
követôen az ALTERRA vezetôi területenként
szóltak helyzetükrôl, aktualitásaikról.
A zenés, mûsoros vacsora elôtt Sidó úr üdvözölte a meghívott vendégeket, akikkel
együtt vezetôink Juhász Bélát köszöntötték sok
szeretettel, nyugdíjba vonulása alkalmából. A
teljesség igénye nélkül közöttünk volt: Ifj. Cseh
Zoltán, Gyôri Mihály, Pavelka József, Kemenes
Tibor, Gerencsér Gábor, Zachár András, Antal
Ernô is.
Juhász Bélát 43 éves, szorgalmas, kitartó
munkásságának elismeréseként az ALTERRA
Kft. Életmû-díjjal jutalmazta.
A vacsorát követôen kötetlen beszélgetéssel
zárult az este.
A második napon népzenei együttes elôadása következett, majd mozgalmasabb program elé néztek a résztvevôk. Csapatépítô tréning keretében szekérhúzásban, talicskatolásban, ostorcsattogtatásban, kötélhúzásban és
patkódobálásban mérhették össze erejüket és
mutathatták meg csapatteljesítményüket. Ezt
követték az egyéni megmérettetés lehetôségei,

ahol kötélpálya, íj-, légpuskalövészet és
quadvezetés várta a vállalkozó kedvûeket.
A barátságtalan idôt mind csapatban,
mind az egyéni programokban feledtette az
aktív részvétel, a jó csapatszellem, a lelkesedés.

Juhász Béla köszöntése

A nap eseményeire Igaly Diana koronglövô
olimpiai bajnokunk bemutatója tette fel a
koronát, itt lehetôség nyílt belekóstolni,
kipróbálni ennek a sportnak a nehézségeit.
Patócs Zsolt

Together for our future
The annual management meeting of our
Company was held on November 16th
and 17th, in Sarlóspuszta.
At the conference held on the first
day Szabolcs Sidó, Managing Director
spoke about the difficulties we had to
face in year 2007 and the brighter
future, encouraging the audience to
hold on and keep together.
For the 43 years of perseverant and
assiduous effort the management of
ALTERRA Ltd. granted to Béla Juhász the
life’s work award.
Informal chatting trailed the dinner.
After the show of a folk music
ensemble a highly animated programme
followed on the second day. As part of
the team-building exercise the participants tested their individual and team
abilities in cart- and wheelbarrow towing, lash snapping, tug-of-war and horseshoe throwing. Then the individual exercises followed, with ropeway, longbow
and air-gun shooting, and quad driving
for the adventurously minded participants. The team spirit and enthusiasm
manifest in the active participation in
individual- and team-exercises effaced
the cold and inhospitable weather.
The demonstration by Diana Igaly,
Olympic gold medalist in flying disk
shooting crowned the day, where the
participants also had the chance to try
and test the difficulties of this sport.
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ALTERRA KFT.

REJTVÉNY

Kedves Olvasók!

:
a
d
g
a
M
Szabóízibornyú
A v (részlet)
ó:
b
a
z
S
a
d
Mag e water
Th lo
bu(efxcfearpt)

Rejtvényünk elkészítéséhez egy irodalmi mûvet vettünk segítségül, amelynek az angol nyelvû mûfordítása is rendelkezésünkre állt. Egy-egy hosszabb részlet kulcsmondatát (magyarul) tettük a
rejtvénybe, amelyet az angol nyelvû idézet tartalmaz. Ezzel szeretnénk elérni, hogy az irodalomkedvelôk, valamint az angol nyelvet tudók vagy tanulók is találjanak szórakozatót ezen az oldalon, még ha nem is kedvelik a rejtvényfejtést.
A megfejtéseket a szerkesztôség címére lehet beküldeni:
ALTERRA Kft. – A COLAS Csoport szerkesztôsége
1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30.
Beküldési határidô: 2008. január 25.
A megfejtéseket csak a COLAS Hungária Kft. Cégcsoport tagvállalatainak dolgozóitól
tudjuk elfogadni.
Az elôzô számunk rejtvényének megfejtései:

I. szeretni kell az életet, s nem kell törôdni
II. a világ ítéletével
III. Minden más hiúság.
Egyik legelsô gyerekkori élményem határozott
kontúrú: hároméves vagyok,… apám új hanglemezzel érkezik,… Nem tud angolul, de szeretné énekelni,… Nyelvi fantáziája bûvös játékával már átírta a szöveget az ismeretlen
nyelvbôl, … „Vízibornyú a barátom – mondta
apám -, nehogy félj tôle, jó állat, én lovagolok
rajta, ha messzi útra megyek, csak olyankor te
már alszol.” … És elkezdte újra az éneket, és
akkor már én is vele csipogtam, lelkesen és
hamisan, de örökre megjegyezve az angol
dalt,… A folytatás évtizedekkel késôbb következett, Chicagóban… valami kísérleti színházat
akartak megmutatni nekünk, … Én ezt a dalt
már hallottam valamikor – éreztem, s azt az
egyszerre feszítô, egyszerre stimuláló nyugtalanságot éltem át, ami a rejtvényfejtéssel jár…
Úgy sírtam, hogy nem tudtam megmagyarázni semmit, senkinek, a férjemnek sem,… Nem
értette azt más, csak az apám meg én… A
Michigan-tavon nagy hullámokat vert a kará-
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A helyes megfejtôk közül jutalomban részesülnek:

Baranyi János, Farkas Krisztina, Ferenc Sándorné, Gaál Mária, Kovács Jánosné,
Kovács Jenôné, Knyeskó Albertné, Pintér Ágnes, Sipos Istvánné, Turánszki Istvánné
csonyi szél. Akkor már a férjem is látta, mert
nyilvánvaló volt: Szabó Elek, Debrecen szabad
királyi város hajdani kultúrtanácsnoka egy
kislányt tart a jobb karján, baljával egy víziborjú csillagos nyakörvébe kapaszkodik, és
úszik, úszik a téli tóban, körülötte nap és hold
és csillagok, és énekel, mert a gyereke erre
kérte,… és mert karácsony van, a csodák ideje,
… (Megfejtés)
A teljes novella megtalálható a http://www.
irodalmiakademia.hu honlapon, Szabó Magda:
Mézescsók Cerberusnak címû novelláskötetében.
Mindenkinek szeretettel ajánljuk!
A childhood memory standing out sharp: I
am three… Father arrives with a new record…

He does not speak English, but he would like
to sing along… His linguistic imagination
translated the lyrics from the unknown language … ‘My pal is the water buffalo, says
father, don’t be afraid, he’s a good fellow, on
the long road I shall ride him only, when you
are sleeping.’ … And he again started the song,
so I chimed in fervently and off key, and I
remembered the English song forever. … The
sequel came many decades later in Chicago…
They wanted us to visit the show of an experimental theatre… I listened to a song and it
rang a bell of olden times, and I felt the stimulating, yet agonizing unease associated with
solving a puzzle… I broke out in tears without
explanation, and I could not explain it to my
husband either… No
one except my father
and I would have understood it… The Christmas
winds swept the surfbeaten shore of Lake
Michigan. My husband
then had witnessed the
obvious: Elek Szabó,
erstwhile
Cultural
Councilor of the City of
Debrecen, holding a little girl in his right arm
with the left one hanging onto the starry collar
of a water buffalo adrift
in the frosty lake surrounded by the Sun, the
Moon and the stars,
singing at the request of
the child … and also
because of Christmas,
the time of wonders,
when the Water Buffalo
holds up sky high the
soft
muzzle,
also
singing. At Jesus’ birth
even the beasts speak.

Beszélg. poharazgat.
Szaharai szél

Literátor

A
matematika
egyik ága
Lóeledel

Ijesztô
alak

B. nôi név

B

Elrejt

Élen áll

A szobába
Ételízesítô

Napszak
Megfejtés
(2. rész)
A Balaton
vizét vezeti le

Ügy

S

Titokban
figyel
Szöveget
megváltoztat

Nyelvtani
mûvelet
… Pál,
(1475–1556)
Sporteszköz
Szikla anyaga

Tárgyrag

Társadalom
Biztosítás
(röv.)
Szénhidrát

Legendás
jugoszláv
labdarúgókapus

…-kopott
Mezôgazdasággal
kapcs.

Indonéz
sziget
Azonos
betûk

Nôi név
Község a
Kisalföldön
Karl…, indián
regények írója
Kézi
hosszmérték
Strázsa
Kicsinyítô
képzô
Kiegészítéssel lát el
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Asztácium
Bô palástot
viselô
Megfejtés
(1. rész)

Ép,
csorbítatlan
Belga
autójelzés
Magyar
államférfi
(1802–1894)

Bánat,
szomorúság
Menyasszony

Kézben
fog
Selyemszövet

… van
Vinkle,
(hétalvó)
Van
szabadideje
Régi idôbôl
származó
Minôségi
javítás
Dísznövény

Régi orosz
hosszmérték
Mind
angolul

Spanyol
város
Nitrogén és
kén vegyjele
Belga és
osztrák
autójelzés
Pépes étel

E napon
Zalai
sportegyesület

Természetes
eredeti

Vágyakozó
Becézett
nôi név

Megfejtés
(3. rész)

Kettôsbetû

Gazdasági
növény
Lengyel
labdarúgó
Házastársunk fivére
Heveny
lefolyású
Nógrád
megyei
település
Megállóhely
(röv.)
Rövid
férfi felöltô

NaCl
Mesterség
Római súlye.
Névelô

Angol
zenekar
Könnyet
hullat
A fûben
meghúzódik

Kopasz
Római 500
Természetes
üreg
Ellenértéket
tévesen
tüntet fel

Igazi nevén
Tó
Ausztriában
(… see)
Néma
utazás!

Marokkó
fôvárosa

Hûség
Valaminek a
nem engedélyezése
Erdei kártevô
bogár

Belsô
falburkolat
… Clapton
(gitáros)
Iskolai
tanulmányait
befejezi

Nagy
mûveltségû
ókóri nép

Perzsa uralk.
Európa Kupa
Kôhajigálás
Német folyó

Moszkvai
nevezetesség
Francia
város

Téli
sporteszköz
Tejföl
mellékterméke
Váltogatja

Idegen
férfinév
Hangosan
lélegzik

Kálium
vegyjele

Feketekávé
üledéke
Egy angolul
Akol
egynemû
betûi
Farmer
márka

… Pongrác
(zeneszerzô) Zamat
Ellenben Az iszlám
Mûszál isten neve

Válaszolá
Róka
kicsinye
Méret meghatározás

Norvég
és
svéd
autójelzés
Román
megye
Gyümölcs

Tó
angolul
Pénz nélkül
üzletel
Nem
szóródó
fény

Magyar
autójelzés

A C-dúr
hangsor
5. hangja

Holland
autójelzés

Lelki jelenségekkel
foglalkozó
tudományág
Személye

Hónap név
(röv.)

Savas
hatású

… mail
(légiposta)
Spanyol és
norvég
autójelzés

Francia
folyó
Kiejtett
betû

Papírra vet
Dies…
(A harag napja)
Részben
titkos!
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IRÁNYÍTÁS

Audit az ALTERRA Kft.-nél
Az elmúlt napokban minôségirányítási, környezetirányítási és biztonságtechnikai auditot
tartott a TAM CERT Magyarország Vizsgáló és
Tanúsító Kft. az ALTERRA Kft.-nél. Auditorként Szalai Károly, Szórád Mária, Puppán Jenô,
Tarján Jenô és Pintér László azt vizsgálták, hogy
Társaságunk mûködése megfelel-e az irányítá-

si szabványokban foglaltaknak, illetve az ezek
alapján kidolgozott rendszerdokumentációnknak.
Az auditok során valamennyi igazgatóságunk, a labor, a szerviz és a raktár is górcsô alá
került. Munkahelyi látogatást tettek Csepelen
a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Tele-

pen, (alászálltak a mélybe, hogy a SoroksáriDunaág alatti átvezetést közelrôl is megcsodálhassák), valamint a pécsi ivóvíz- és
szennyvízcsatorna-hálózat építésén.
Az audit sikeresen befejezôdött, néhány
nem kritikus eltérés megállapítása mellett.
Kerti Márta

Audit at ALTERRA Ltd.
During the recent days the TAM CERT
Hungary
Supervising
and
Authenticator Ltd. performed a quality
control, environmental control and
safety-technical audit at ALTERRA Ltd.
They investigated whether our company operates correspondingly to the
control regulations and the system documentations which were elaborated by
these regulations. During the audit
each of our directorate, our laboratory,
the service-station and the storehouse
were examined to the bottom.
They visited worksites in Csepel and
in the Central Sewage Purification Plant
of Budapest (they even made a trip
down to the deep, only to closely
admire the channel beneath the
Danube at Soroksár) and they called at
the construction site of the drinking
water and sewer conduct network at
Pécs.
Apart from a few non-critical declinations the audit was finished successfully.
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Leköszön a DEBMUT gépészeti vezetôje
Mielôtt arra készültem, hogy Hradeczky Viktorral leüljünk beszélgetni megkérdeztem néhány
kollégát mi jut eszükbe elôször, ha rá gondolnak.
„Rendkívüli figura; Végtelenül rendes srác; A
Kolléga; Remek szakember; Megbízható, precíz
ember”. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy
az interjúra Viktor ezzel a rövid életrajzi kivonattal érkezett.

2007. október 15-tôl nyugdíjas vagyok, ez a
friss jelen. Az elmúlt pár hét alatt megtapasztaltam, hogy milyen is nyugdíjasnak lenni, azt
mondhatom, ez a bekövetkezett állapot megegyezik azzal, amit én „aktív” koromban elképzeltem.
Van egy nehéz átmeneti idôszak, amit
nagyon jól kell tudni kezelni, ha ez sikerül,

akkor a nyugdíjasság is egy statisztikai fogalom. Pályámat 1967-ben kezdtem akkor még
Közúti Üzemi Vállalatnál, mint körzeti gépszerelô, 1990-ig, körülbelül hat évet dolgoztam
egy-egy beosztásban (fôgépész, üzemelésvezetô, szállítási üzemvezetô) 1990. év végétôl
neveztek ki gépészeti osztályvezetônek, majd a
hambergeres idôszakban az EGU-nak én voltam a mûszaki vezetôje, 1996 óta pedig gépészeti vezetô voltam.
Szívesen gondolok vissza a hatvanas évekre. Minden év hozott szakmailag valami újat,
rendhagyót nekem és a közvetlen kollégáimnak. Itt kell megjegyeznem, hogy vezetôimmel, közvetlen irányító munkatársaimmal, a
mûhelyben dolgozó kollégáimmal soha nem
kerültem „nyolc napon túl gyógyuló”
konfliktushelyzetbe. Igazán jó volt a munkahelyi légkör. Kellett is a megértés, az azonos
hullámhosszon való gondolkodás, fôleg az
utolsó tíz évben, amikor is óriási teher nehezedett ránk, amit a legjobb tudásunk szerint
igyekeztünk megoldani (keverôk bontása,
újak telepítése stb.).
Említettem, hogy szakmunkásként kezdtem dolgozni. Legelôször autószerelô szakmunkás bizonyítvány szereztem, alapvégzettségem jármûgépész szaktechnikus. Ahogy változott a munkaköröm, saját elhatározásomból különbözô, államilag elismert képesítéseket szereztem, így felsôfokú mûszaki menedzser, felsôfokú logisztikai menedzser képesítésem is van. A 90-es évek közepétôl három
évig jármûakadémiára jártam, ahol oklevelet
is szereztem.

BÜSZKESÉGEINK

„Számomra legfontosabb rendezô elv az emberközpontúság”

“For me, the most important
ordering principle is human
centric thinking” Mechanical
leader of DEBMUT resigns
“As an entrance to the profession I began to
work for the Public Road Factory Company as a
regional mechanic in 1967. Until 1990, I had
worked approximately 6 years in each of the following posts: chief mechanic, operating manager, transportation manager. At the end of 1990,
I was nominated to the post of the head of the
mechanical department. In the Hamberger era, I
was the technical leader of the EGU, since 1996,
I was the mechanical leader. During the passed
40 years I always emphasized that the scientifically described methods can be simplified.
Strategic management is nothing else but the
combination and joint use of systemic approach
and solid common sense. There is nothing much
to do than being open-minded, honest, trustworthy and dependable. More importantly, all
this should be achieved in collaboration on the
solid ground of reciprocity. For me, the most
important ordering principle is human centric
thinking.
I wish much success both in their professional and their private lives to all my dear former colleagues. And I wish the same to the
members of the Group with whom we labored
together effectively for so many years.”

1992-tôl, megalakítása óta tagja vagyok az
európai autószervizek magyarországi egyesületének (érdekvédelmi szervezet). A leírtakból
is látszik, hogy minden idegszálammal a szakmai képzésre fektettem a hangsúlyt, és ezt
követeltem meg a beosztottaimtól is.

A Gépészeti Osztály dolgozói
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Az elmúlt több mint 40 évben kiemelten
fontosnak tartottam, hogy a tudományosan
leírt módszerek leegyszerûsíthetôk, hogy a
stratégiai vezetés nem más, mint a rendszerszemlélet és a józan paraszti ész együttes és
tudatos alkalmazása, ötvözése. Nem kell mást
tenni, mint nyitottnak, ôszintének, szavahihetônek, megbízhatónak lenni. Az nagyon fontos, hogy mindez a kölcsönösség talaján,
együttmûködve történjen meg. Számomra
legfontosabb rendezô elv az emberközpontúság.
Nôs vagyok, feleségem a Kossuth Egyetem
Gyakorló Iskolájának gazdasági és élelmezésvezetôje. Két fiam van: a nagyobbik többdiplomás, jelenleg egy magáncégnél dolgozik

Debrecenben, mint mérnök-közgazdász, de
Budapestre tart. Kisebbik fiam médiakommunikáció szakon végzett, az Fm 95 kereskedelmi
rádió munkatársa és az Alföld TV-nél gyakornok.
Kevesen tudják a kollégák közül, hogy korábban veterán Csepel motorkerékpárok
restaurálásával foglalkoztam. Mindegyikre
büszke voltam, amelyik úgy készült el, hogy a
mûszaki kivitele megegyezetett a gyártáskor
meghatározott jellemzôkkel. Autók közül kedvencem egy 1961-ben gyártott mini Austin1000 volt. Mivel 2003-tól alapvetôen megváltozott a veterán autók minôsítésének rendje,
úgy döntöttem, hogy ezzel a költséges szenvedéllyel felhagyok. Azért, hogy ne vesszen kárba

több évtizedes munkám, az összegyûjtött
jármûvekrôl szóló könyvek, grafikák, korabeli
mûszaki újságok felhasználásával, valamint
jármûgyûjteményekrôl híres múzeumok
megkeresésével, ismerôseim támogatásával
szeretnék elôször egy füzetet, majd egy tartalmas enciklopédiát összeállítani a katonai jármûvekrôl. Tudom, hogy ez nem könnyû feladat, lesz elfoglaltságom a következô 2-3 évre.
Minden volt, kedves munkatársamnak sok
sikert kívánok a vállalati, valamint magánéleti
céljainak elérésében. Ugyanezt kívánom a
Csoport azon tagjainak, akikkel hosszú éveken
keresztül eredményesen dolgoztunk.
Lejegyezte:
Pozdora Zsuzsa

Új gépészeti fômérnök a DEBMUT-nál
Kricsfalusi Zsolt 2007. november 1. óta a
DEBMUT Zrt. gépészeti fômérnöke. Már nem
mint új munkatársat mutatom be, hiszen 1 évig
a most nyugdíjba vonult Hradeczky Viktor mellett dolgozott gépészeti vezetôként.

Igen szerencsés volt az utódlásnak ez a formája. Igaz, hogy 40 év szakmai, vezetôi tapasztalatát egy év alatt nem lehet átadni, de nagyon
sokat segített abban, hogy a munkámat hatékonyabban tudjam végezni.
■ Villamosmérnök diplomád van, de ha jól
tudom más területen is próbára tetted a
képességeidet.
Korábbi munkahelyemen 11 évig dolgoztam.
Menedzser asszisztensként kezdtem, az utolsó
hét évben pedig területi igazgató voltam.
A közbensô idôszakban pénzügyi tervezôként,
elemzôként tevékenykedtem, melynek jelenleg, gépészeti fômérnökként is nagy hasznát
veszem a precízebb költségtervezés és számítások terén. A jelenlegi feszült gazdasági helyzetben a fokozott költségérzékenység nagy kihívás elé állítja a gépészeti szervezetet. Elôzô munkahelyemen komoly prioritást jelentett munkámban az értékesítés, de úgy gondolom, hogy ezen tapasztalatokat jól tudom

Ebbôl a gyerekbôl egyszer még világbajnok lehet!

New mechanical chief engineer
at DEBMUT Inc.
Mr. Zsolt Kricsfalusi has been the mechanical
chief engineer at DEBMUT Inc. since November
1st, 2007. He is not a new colleague, for he
worked as mechanical manager for 1 year with
Mr. Viktor Hradeczky, who recently retired.
The way I followed my predecessor came out
really fortunate. It is true that the professional
experience of a leader can not be taught in just
one year, but it did help a lot for me to be more
effective in doing my work.
The tensions in the present economic
situation make mechanical engineering face
serious challenges in handling expenses. At my
previous company sales was of remarkable
priority in my work, but I think I can put those
experiences to good use here on the “other
side”, being someone who deals with purchases.

hasznosítani itt a „másik” oldalon, beszerzôként is.
■ Gondolom, nagyon elfoglalt vagy, nem
hiányol a család, van elég idôd közös programokra?
Igyekszem minél több idôt a családommal
tölteni. Napi szent program 2 éves kisfiunk,
Dávid fürdetése, minden egyéb esti elfoglaltságot igyekszem ehhez az idôponthoz igazítani. Feleségem korábban gyémánt ékszer
üzletet vezetett, most Dáviddal gyesen van.
Gyakran járunk baráti összejövetelekre, sokat
utazunk. Dávid is élvezi a változatosságot, hét
hónapos volt, mikor autóval bebarangoltuk
fél Európát, több mint 5000 km-t tettünk
meg. De nemcsak az autós túrákat élvezzük.
Van egy sportmotorom, s ha csak tehetjük
feleségemmel, Edinával kettesben, vagy baráti társasággal hegyvidéki kirándulásokra
megyünk.
■ A motorozáson kívül van még egy izgalmas hobbid: fotózol. Több budapesti kiállításon szerepeltél a képeiddel, mi pedig a

2007. október

szert. Persze, azóta folyamatosan bôvítem a
gyûjteményem és a technikai tudásomat is.
Azért jó, ha ehhez társul egyfajta sajátos csak
rád jellemzô látásmód is. Legjobban talán a
természetfotózást élvezem, megnyugtatja az
embert, igazi kikapcsolódást, feltöltôdést
jelent számomra. Van, amikor elôre megtervezetten fotós túrára indulok, de gyakran családi kirándulásokon az alkalom, a pillanat

szüli a képeket. Szerencsére ez sem magányos
hobbi; együtt a család, a baráti társaság. Sôt,
mivel legtöbb képem diapozitív, a baráti
összejövetelek a közös emlékek felidézése mellett gyakran dianézésbe „fajulnak”. Persze elég
gazdag a családi fotógyûjteményünk is. A háttérben komoly archiváló munkát is végzek,
mert szeretem téma, dátum szerint rendszerezni a fotóimat.
Pozdora Zsuzsanna
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COLAS Hungária Fotópályázat vándorkiállításán láthattuk egyik alkotásodat.
Ez a szenvedély még az általános iskolában
kezdôdött, egy CMEHA 8 M-mel. Sok kis
kezdô fotós álma volt akkoriban ez az orosz
fényképezôgép. Természetesen elvetemült
amatôr fotográfusként tagja voltam minden
létezô fotószakkörnek. Az elsô igazán komoly
tükörreflexes gépre 15 éves koromban tettem

A hónap termelésirányítója:
Grabicza József fôépítésvezetô

2007. október hónap termelésirányítója Grabicza József, a Kommunális Területi Igazgatóság fôépítésvezetôje lett. Jelenleg a TVK szennyvíztisztítás-kapacitás kiegyenlítésén dolgozik
csapata, ami a kivitelezési idôt illetôen igen
nagy kihívást jelent, és ezért a rendkívüli teljesítményéért érdemelte ki az elismerést.
■ Sok szeretettel köszöntelek, hogy elnyerted
a címet. Kérlek, mesélj magadról és a
pályádról, hiszen olvasóink egy része most
fog megismerni. Volt-e az eltelt harminc
évben olyan munkád, amit még az unokáidnak is emlegetni fogsz?
Jelenlegi cégünk elôdjével katonaként kerültem kapcsolatba, ugyanis én a katonai szolgálatot is itt, az egykori Leninvárosban teljesítettem, 1974–75-ben. A céghez 1977. február 7én léptem be, és egybôl a Tiszai Vegyi Kombinátot építô 22. Építésvezetôséghez. Nagyon
sok segítséget kaptam az akkori vezetéstôl,
Sütô Balázs építésvezetôtôl és Timmer László
fôépítésvezetôtôl. Gyakorlatilag az épülô és
fejlôdô TVK-ban az egyes gyárak építéséhez
kötôdô mélyépítési és közmûépítési feladatok

tartoztak a mi tevékenységi körünkbe. Az egészet nehéz lenne most felsorolni, mert elég
széles a paletta, hiszen több mint 30 évrôl beszélünk. Az elsô idôkben mint munkahelyi
technikus vetten részt a munkákban. A 90-es
évek elején már mint vállalkozási építésvezetô,
késôbb építésvezetô, és az átszervezést követôen mint fôépítésvezetô dolgozom és irányítom a 14. Fôépítésvezetôség munkáját. A
városi munkák kivitelezése között is sok szép
feladatot oldottunk meg. Nyugodtan közreadom, hogy egy jó és igazán bármilyen helyzetben helytálló csapatot sikerült összekovácsolni. Az elmúlt idôszakban elért eredmények és a mai sikerek is a jó csapatmunkának
köszönhetôek. A tiszaújvárosi fürdô építése
egymást követô három ütemben történt,
nagyjából három év alatt, amelyre a kollégáimmal együtt nagyon büszkék vagyunk. Építettünk még a városban üzletházakat, Polgáron panziót, Tiszaszederkényben szennyvízcsatornát. A helyi munkák csökkenése és a
kapacitás felfutása folytán a tôlünk távolabb
esô területeken is kellett munkát keresnünk a

kapacitás folyamatos kitöltése miatt. Dolgoztunk Balassagyarmaton, Salgótarjánban, Szegeden, Sárospatakon, Kiskunmajsán, Ózdon
és Kazincbarcikán.
■ Jelenleg milyen munkáitok vannak?
Miket építetek? (Az egyik mostani TVK-s
munkádról részletesen majd külön cikket
olvashatnak az újságban a kollégák.)
Befejezési fázisban van a Duna–Tisza köze
Regionális Hulladékkezelô és lerakó projekt.
Dolgozunk Tiszaroffon az árapasztó-tározó
építési munkáin. Tállyán a COLAS-Északkô
részére végzünk egy új kôtörô berendezés telepítéséhez mélyépítési feladatokat. Tiszaújvárosban jelenleg két projekt fut: szennyvízvezeték a TVK és TIFO között, térburkolatépítés a
TVK tartályparkban. Az elôzô munka a címben
említett szennyvíztisztítás-kapacitás kiegyenlítés, amit 4 hét alatt kellett elvégezni a szerzôdéskötéssel együtt. Itt 1 km D300 KPE vezeték,
1 km NA 300 acélvezeték csôhídon (csôtartóval, csôtámasszal) és számos mûtárgy épült.
Pillanatnyilag van munkánk a MOL Rt.
területén a 60 004-es tartály körüli mélyépíté-

Fegyveres Péter, Árvai István, Garda Elek, Szabó Józsefné, Grabicza József, György Ferenc, Ládi Tibor
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si feladat, valamint a veszélyeshulladék-lerakó
betelt részének rekultivációja. A MOL Rt. gázszolgáltató üzletág részére az ország különbözô területein végzünk különbözô mély- és
magasépítési feladatokat.
■ A TVK-nál hosszú ideje „udvari beszállítók” vagytok. Volt idôszak, amikor a fôépítésvezetôség szinte csak a TVK-nak dolgozott. Jelent-e ez valamiféle elônyt, hogy
ismernek benneteket, vagy épp ellenkezôleg, az elvárás is nagyobb?
Amint az elôzôekbôl is kiderült, régóta és
nagyon sok feladatban vettünk és veszünk részt
a TVK-ban. Ez jelent egyfajta elônyt, mert ismernek bennünket, de itt is versenyezni kell minden egyes munkáért. A feladatok megoldása
során a legjobb minôségre és a határidôk szoros
tartására kell törekednünk, mert ezek nélkül a
pályázatra be sem hívnának bennünket.
■ Milyen terveid vannak? Mit szeretnél elérni rövid, illetve hosszú távon?
Rövid távon szeretném, ha egy elfogadható
2007-es gazdasági évet tudnánk zárni a 14.
Fôépítésvezetôségen. A most folyamatban
lévô munkákat az elôírt határidôre az elvárt

2007. november

minôségben teljesíteni. Hosszabb távon szeretném megôrizni a mi kis csapatunk egységét, és lehetôségeink szerint tovább munkálkodni az eddigiek szellemében.
■ Szabadidô, család? Mennyi idôd marad
munka mellett mindezekre?
A mi munkánk mellett kevés szabadidô
marad, de az a kevés, ami adódik, azt igyekszem tartalmasan eltölteni. Rendszeresen
lovagolok, szeretem a vízisportokat, de télen,

ha lehetôség adódik, akkor a családdal el szoktunk menni síelni. Családomról: A feleségem
egy kereskedelmi vállalkozást vezet. Két gyermekem van, a 28 éves fiam üzletember, a 20
éves lányom másodéves orvostanhallgató. A
munkám mellett a családom az, amire még
büszke vagyok.
■ Köszönöm a válaszokat, és még egyszer
gratulálok a címhez!
Kerti Márta

Production manager of the month, chief building manager
Mr. József Grabicza (October, 2007)
Mr. József Grabicza, chief building manager at the
Community Regional Directorate was chosen
production manager of October in 2007. At present he and his team are working on the sewage
purification capacity compensation at the Tiszai
Chemical Complex. The implementation deadline
is a great challenge, and he earned the acknowledgement for the outstanding performance they
achieved in completing the project on schedule.
“I can claim with confidence that we managed to put together a good team, which was
capable of dealing with any situation. It natural-

ly leads to the fact that all the great achievements
and successes of the past period of time as well as
of today are a result of excellent team work.
We have been taking part in a great number
of projects at TVK (Tiszai Chemical Complex).
This is another advantage, because we became
generally known, but we have to compete for
every single assignment. In the realization of projects we have to do everything in the best possible quality and to strictly keep the deadlines, otherwise we would not even be called for entering
tenders.”

A hónap termelésirányítója:
Szûcs Zoltán fômérnök

November hónap termelésirányítójával, a
Kommunális Területi Igazgatóság létesítményi
fômérnökével, Szûcs Zoltánnal munkájáról
beszélgettem a cím elnyerésének alkalmából.
■ Téged választottak a hónap termelésirányítójának. Gratulálok! Kérlek, mesélj arról, hogyan kezdted a pályát és mikor kerültél az ALTERRÁ-hoz?

Köszönöm szépen a megtisztelô elismerést,
melyre pályafutásom 10. évében elôször találtak méltónak. Mentségemre szolgáljon, hogy
kifejezetten termelésirányítói munkakörben
csak közel két éve dolgozom. 1998-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetem Mûszaki Fôiskolai Karán szereztem építômérnöki diplomát. Elsô munkahelyemen, a 12. debreceni
Fôépítésvezetôségen beosztott mérnökként
kezdtem a pályafutásomat, ahonnan 2002ben átkerültem a Kelet-magyarországi Területi
Igazgatóságra, mint elôkészítô. Itt lettem
2006-ban létesítményi fômérnök is.
■ Milyen jelentôs munkákkal bíztak meg
eddigi pályafutásod során? Megneveznél
néhány fontosabb létesítményt, amire
büszke vagy?

Az elsô igazán jelentôs munka, amelyben részt
vettem, a debreceni szennyvíztisztító telep
három ütemen keresztül tartó bôvítése volt.
Ezt követôen nyerte meg a cég a nyíregyházi
szennyvíztisztító telep biológiai tisztítómûjének rekonstrukcióját, majd az iszaprothasztó
tornyok építését. A vonalas létesítmények
közül említhetem a tiszaújvárosi, debreceni,
nyíregyházi ipari parkok, vagy a debreceni
Cora áruház legkülönfélébb közmûveit. A
közelmúltban vettem részt a mezôberényi és
biharkeresztesi szennyvízcsatorna-hálózatok,
szennyvíztisztítók, illetve a tavalyi évben a
sajókazai regionális hulladékkezelô és -feldolgozó mû kivitelezésében.
■ Úgy tudom, a Tiszaroffon és Cegléden folyó
munkákon dolgozol. Milyen feladatokon?

Production manager of the month: Zoltán Szûcs establishment chief
engineer (November, 2007)
In November, the title of the Production
Manager of the month was earned by Zoltán
Szûcs, establishment chief engineer of the Public
Utilities Regional Directorate.
“Thanks a lot for this honorable reward, during my 10 years of career in this post this is the
first time I was considered to be worthy for this
title. It can be said though, in my justification
that exactly in the production manager’s post I
have been serving for nearly two years only. In
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the beginning of this year after the foundation of
the Public Utilities Regional Directorate and the
following resource re-arrangement I obtained the
project of the solid waste management system in
Cegléd.
Another project in which I had the opportunity to take part ’ab ovo’ is the flood storage-lake
in Tiszaroff. I spend my free time (I do not have
much) with my wife and son who will be one
and a half years old in no time.”

Szûcs Zoltán, Éles Sándor, Kasza Gyula, Kerekes Lajos, Szolnoki Miklósné, Pécsi Zsigmond,
Horváthné Bakai Lívia, Petô Sándor, Elek Gáborné, Gere Miklós

Az idei év elején a Kommunális Területi Igazgatóság megalakulása és az azt követô erôforrás-átcsoportosítások után kaptam meg a
ceglédi szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer
projektjét. Itt konkrétan Gáber Jancsitól vettem át a feladatokat, amiket egy háromtagú
konzorciumban a COLAS-Dunántúl teljes körû alvállalkozójaként, igazából helyettesítôjeként végzünk. A munkaátadás elôtti állapot-

n
ászatba
Kôbány ô: 31 év
id
t
eltöltöt i üzem
Tállya relô
ze
villanys ége:
ts
t
e
z
p
Ké
sipari
villamo um
technik

Az idei évben a hagyományos bányásznapi
ünnepségen a tállyai üzem dolgozóját, Csontos
Tibort (50), 31 éves munkaviszonya alkalmából Bányász Szolgálati Oklevél kitüntetésben
részesítették.

ban van, és azt hiszem, az eléggé terhes elôzményeket figyelembe véve, nyugodtan elmondható, hogy az elvárásoknak sikerült
megfelelnünk. Itt a 14. tiszaújvárosi Fôépítésvezetôség végezte el a munka dandárját. A
másik projekt, amiben van szerencsém az
elsô „kapavágásoktól” részt venni, az említett
tiszaroffi árvíztározó. Itt a 16. egri Fôépítésvezetôséggel és szintén a tiszaújvárosiakkal,

COLAS HUNGÁRIA

mint belsô alvállalkozókkal dolgozom együtt.
Többek között feladatom a fôépítésvezetôk
lehetséges tehermentesítése. Értve ezalatt a
kapcsolattartást a legkülönfélébb résztvevôkkel, a generál és konzorciumi kooperációk levezénylését, a különbözô alvállalkozók
ajánlatainak értékelését, szerzôdtetését, a
munkák nyomon követését, generál számlák
ügyintézését. Itt említem meg Dobrádi Attila
fôépítésvezetôt és Gál László mûvezetôt (a
helyszíni jobbkezem), akikkel rendkívül
konstruktívan és eredményesen tudunk
együttmûködni.
■ Mire jut idôd a munkaidôn túl, mivel
kapcsolódsz ki?
A nem túl sok szabadidômet a feleségemmel
és a hamarosan 1,5 éves kisfiammal töltöm.
Rendszeresen fallabdázom, ha még jut idôm,
olvasok, filmeket nézek, illetve bérletes drukkerként a debreceni Loki futballmeccseit látogatom.
■ Gratulálok a kitüntetéshez! Sok sikert és jó
egészséget kívánok!
Marosin Éva

Az Északkô pillére:
Csontos Tibor
■ A 31 éves munkaviszonyból és az életkorodból következik, hogy ez az eddigi egyetlen munkahelyed.
Mikor 1976-ban végeztem Miskolcon, rögtön
a cégnél kezdtem dolgozni. Volt munka, volt
lehetôség. Akkoriban Tállyán a bányában
ment a beruházás. Az elsô XII-es törô beépítésénél már itt voltam. Igaz, a technikum elvégzése után 78-ban a tarcali üzembe kerültem,
mint mûszaki elôadó. Jött a családalapítás,
építkezés, ezért visszakértem magam a tállyai
üzembe.
■ Milyen változások történtek a 80-as évek
óta?
Akkoriban 27 villanyszerelô volt a tállyai
üzemben. Az alacsony mûszaki színvonal
miatt kellett a sok ember. Régen az emberek
képzettsége is alacsonyabb volt, mint ma. A
technika fejlôdése magával hozta a minôségi
javulást. 1990-tôl óriási változások jöttek. Teljesen átszerelték az üzemet. A villamos meghibásodások száma elenyészô, az ebbôl eredô
termeléskiesés minimális. A karbantartás ma
már a megelôzésre teszi a hangsúlyt, az utólagos javítások helyett. Folyamatosan cseréljük
a szükséges dolgokat. Fontos a készletgazdálkodás, hogy ne akkor álljanak az alkatrészre
várva, mikor már cserélni kellene. Most ismét
egy beruházás zajlik az üzemben, ami nagy
feladat mindenkinek.
■ A családodról és a szabadidôd eltöltésérôl
mondanál még néhány szót.

Feleségem és két gyermekem van. A lányom
már Budapesten él a családjával, férjével és a 2
éves unokámmal. A fiam most végzett gépészmérnökként, és a munkakeresés fázisában
van. Hobbimnak tekintem a kertészkedést, de
a ház körül is találok mindig elfoglaltságot.
Tulajdonképpen kikapcsolódásnak tekintem
az otthon elvégzendô munkát és így annak
elvégzése nem jelent gondot. Régebben szôlônk is volt, ami munka mellett sok volt, de
megélni kevés, így felhagytunk vele.
■ Még egyszer gratulálok a kitüntetéshez, és
további jó munkát kívánok!
Csillag Pál

Pillars of Északkô: Tibor Csontos
Factory in Tállya; Electrician; Qualification:
Industrial electric polytechnic; 31 years in stonequarry
Tibor Csontos (50) is an electrician at the factory of Tállya. His first and only workplace is the
quarry. As a reward of his 31 years long labor
relations he was honored by the Quarry Service
Certificate. Playing an active role in a number of
investments he is able to see the technological
progress of the last decades: “In maintenance
the emphasis is now on prevention instead of
the follow-up reparation. We continuously
exchange the required parts. Resource management is important to avoid full stops caused by
waiting for the needed piece when the exchange
is inescapable.”
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Szeretek „kattintgatni”
Sokféle fotós létezik... Én a „jókor jó helyen, de
mindig véletlenül” típusúak közé tartozom.
Be kell valljam, nincs sok tudatosság a képeim
készítésében. Ezért nem is nevezném magam
fotósnak, inkább csak hobbikattintgatósnak.
Szeretek „kattintgatni”. Sokszor csak úgy vaktában is. A témák pedig mindig maguktól jönnek. A nyertes képem is félig-meddig így
készült egy „menjünk fotózni az állatkertbe”
napon. Nyugodtan állíthatom, hogy ez az
egyik szenvedélyem. A másik a sütés és fôzés,
fôképp az azt követô evés. Imádok fôzni, de
csakis azért, hogy utána egy jóízût falatozhassak. Lehet az édes, savanyú, sós, kerek, szögletes, táblás, lyukas, töltött, mogyorós, mindegy, csak jó legyen... amolyan Gombóc Artúr
módra. S mivel ez a Szabadidô-rovat, gondoltam belefér, hogy megosszam mindenkivel a
legkedvencebb sütireceptemet. Íme:
400 g liszt, 250 g barna porcukor, 100 g
fehér nádcukor, 50 g kiváló minôségû kakaópor, 2 teáskanál sütôpor, 1 teáskanál szódabikarbóna, 1/2 teáskanál só, 3 tojás, 1 1/2 dl tejföl, 1 teáskanál vaníliaesszencia, 175 g vaj
(megolvasztva és lehûtve), 1 1/4 dl kukoricaolaj, 3 dl lehûtött víz. Elsô lépésként a sütôt
180 fokra elômelegítem, és a tortaformát

kivajazom. Egy nagyobb tálban összekeverem
a szárazanyagokat. Egy másikban felverem a
tojásokat a tejföllel és a vaníliával. A vajat az
olajjal elvegyítem, majd hozzákeverem a vizet.
A vajas elegyet a lisztes keverékbe dolgozom,
majd az egészet a tojásossal összekeverem. A
már elômelegített sütôben 50–55 perc alatt

I love “clicking”
There are many types of photographers around ...
I belong to the variety of “always at the right place,
always for wrong reasons”. I must confess that there
is hardly any consciousness in my photos; therefore I
would rather consider myself a hobby photographer,
rather than a pro. I love “clicking”; sometimes I just
shoot blindfold. The topics come without calling. My
award-winning snapshot was also made in the same
manner, on “The Zoo is Open For You to Take Photos”
day. It is safe to say that taking photos is one of my
passions.

Zsiráf 4 méteren
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készre sütöm. Önmagában is nagyon finom,
de lekvárral megkenve, esetleg csokikrémmel
dúsítva is isteni! Tipikusan olyan sütemény
ez, amit utolsó falatig akár egymagában is
magába tömne az ember lánya, hiszen már
csak a látványa is lelket melengetô, hát még az
íze! :-)
Sulyák Milda

A közelben is van jó téma
Fotóverseny. Egy: közhely, de mindenki nyertes, aki ott láthatta már a képét keretezve,
nagyításban, tényleg, nagy élmény volt, elegáns! Kettô: egy nagyon okos ember sokszor
mondja nekem, hogy az igazság mindig nézôpont kérdése. Mivel a fotózás mûvészetnek
számít, még ha amatôrök vagyunk is, ez is
csak nézôpont kérdése. Fogadok, ti, érdeklôdô
kollégáim, akik végignéztétek a képeket a vándorkiállításon, sok-sok olyan képet találtatok,
amelyek nem kaptak díjat és mégis sokkal jobban megfogott benneteket, mint bármely
„gyôztes” kép. Valószínûleg én is ennek köszönhetem az egyik különdíjat. A fotómûvész
úrban pont az én képem indított el egy gondolatot, ettôl lett számára különleges az, ami
talán másnak semmit sem mondott.
A gondolatok pedig mindig ott vannak
velünk. Nem kell feltétlenül távoli országokba
utaznunk, hogy érdekes dolgokat fényképezzünk, bár mi tagadás, olyankor sokkal nyitottabbak leszünk. A mindennapi életünk is sok
remek témát kínál, csak észre kell vennünk
ôket. Nekem egy pók a sarokban, aki épp
áldozatát bugyolálja be, pont olyan érdekes
tud lenni, mint a Notre Dame. Vagy például
ma leesett az elsô igazi hó ebben az évben. Jó
fotótéma. Lenne. Ha nem esne annyira most
is. Így megelégszem a látvánnyal, mert az új
gépem nagyon féltem a víz minden formájától, mióta a másik megadta magát, mikor túl
nagy beleéléssel fényképeztük párommal a
tenger fröcskölô hullámait. Mégis, azon kívül,
hogy a pénztárcám megérezte (elvégre gazdaságis vagyok, nehezen tudok elvonatkoztatni a
dologtól), nem bántam, hiszen pont ezért
érdemes mûvelni a fotózást. A móka kedvéért.
Azért, hogy segítsen majd késôbb emlékezni.
Azért, hogy újra élhessük a pillanatokat. Azért,
hogy gyermekeink láthassák hogyan éltünk,
milyenek voltunk. Az én pocaklakóm is hamarosan nézegetheti a képeimet, sôt ha jobban
belegondolok, a legcsodásabb fotótémát szolgáltatja majd nekem.
Mert végsô soron a család a legfontosabb.
Ez lehet az a család, amibe beleszületünk, vagy
az, melyet magunk választunk. Szerencsés
vagyok. Nekem mindkettô megadatott...
Rontó Emese

Szenvedélyeim

A különdíjas alkotás: Balaton vihar elôtt

You don’t have to go far for a good subject
We do not necessarily have to travel to a faraway country to be
able to take photos of interesting things, although we
undoubtedly get a lot more open-minded sometimes if we do.
Our everyday life offers a wide range of great subjects; we only
need to take notice of them. To me a spider sitting in the corner, webbing its victim can be just as interesting as the building of the Notre Dame.
It is worth dealing with photography. So that we have fun.
So that we have something to help us remember later on. So
that we can re-live some moments. So that our children can see
how we lived, what we were like. The baby I am expecting right
now will soon be able to look at those pictures, and if I think
into it, he or she will be the most wonderful subject of photography to me.
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Kirándulás Bledbe és környékére
2007. november 10-én egy napot töltött Szlovéniában a
COLAS-Dunántúl Zrt. zalaegerszegi Fômérnöksége és a
meghívott központi dolgozók. Az ezzel kapcsolatos élményeinket szeretném megosztani minden kedves kirándulni
vágyóval. Nem terveztünk komoly túrát, igazából lazításnak szántuk ezt a napot, de így is rengeteg látnivaló belefért.
Reggel ötkor indultunk Zalaegerszegrôl. A Száva menti
fôközlekedési utaktól néhány kilométerre romantikus, zöldellô völgy nyílik. Bled középpontját a tó foglalja el, hívogató kis szigettel. Félkörívben kisebb hegyek veszik körül, s
mögöttük a Triglav, a Júliai-Alpok királyának hófödte csúcsa rajzolódik az égre. A tó fölötti sziklacsúcson zord középkori lovagvár falai emelkednek.
Bled városa (6000 lakos) 475 méteres tengerszint feletti
magassággal helyezkedik el a tó mellett. A Száva völgyétôl
csak nagyobb dombok, hegyecskék választják el, délnyugat
felôl azonban – egészen a Triglavig – fokozatosan emelkedô
hegyek fonnak köréje hegykoszorút.
Hangulatos látnivaló a sziget kegytemploma, ahova
gondola szállítja a látogatókat a szigetre. A századok során
a zarándokok tízezrei keltek át a tavon, hogy a 99 gránitlépcsôn felkapaszkodva a csodatévô Mária kegyéért esedezzenek.
A kegytemplom modern idôkben is hatásos romantikáját az a hiedelem adja, hogy aki a templom csilingelô harangocskáját háromszor (Vigyázat! Háromszor!) megszólaltatja, annak kívánsága teljesül.
Elmaradhatatlan kirándulás Bledbôl Bohinj és a Bohinji
tó környéke. 1600–2000 méterig magasodó csúcsok közt
búvik meg a hosszan elnyúló, 3,1 km2 területû, csillogó
tükrû, mélyvizû tó. A jégkorszaki gleccservilág maradványa,
morénató. Északnyugati sarkában, a komor Komna oldalában fakad vízesés formájában a Savica. Ez, a tóból kilépve
Száva-Bohinjka néven kacskaringózik a sok ezer év alatt
szorgalmasan kivájt völgyében, a vetélytárs Bledet gondosan elkerülve, a Száva-Dolinkával való közeli találkozójára.
A kirándulásról hazafelé értettük meg, miért hívják
Szlovéniát Európa zöld gyöngyszemének. A hely nevezetessége a hegyekkel és fákkal körülvett smaragdzöld tó, közepén egy pici szigettel felejthetetlen élményt nyújtott.
Dinnyés Judit
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A trip to Bled and to its neighborhood
On the 10th of November, 2007, COLAS-Dunántúl
Inc.’s Chief Engineering of Zalaegerszeg spent one day
in Slovenia together with the invited central laborers.
I would like to share our experiences on this occasion
with all wishful excursionists. We had not planned a
serious tour, to speak honestly we intended to use
this day as a relaxation, however we could manage to
visit a lot of sight-worthy locations.
The town of Bled (6000 inhabitants) is located
close to a lake on 475 meters altitude. From the valley
of Száva the town has separated only by a few hills
and small mountains but from the south-west it is
surrounded by a belt of hills. Traveling home from
this trip we understood why Slovenia is called the
Green Pearl of Europe. The memorable location, the
emerald-green lake surrounded with trees and mountains and with a tiny island in its middle will be a
fadeless memory forever.
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Dunajec és környéke
Egy hely, amirôl alig tudunk valamit, pedig a
magyar történelem fontos része. A nedeci
várat és a hozzá tartozó 14 falut a trianoni
szerzôdés 1924-es végleges lezárásakor csatolták Lengyelországhoz. A cseh–lengyel határvita miatt a lengyeleket így kárpótolták az elcsatolt magyar területekkel.
A középkorban a határfolyó neve alapján
Dunajec várának hívják. Az 1600-as évektôl
kezdik Nedec várának emlegetni az alatta elterülô kisfaluról. A történelmi Magyarország
legészakibb kiszögelése volt, és Szepes vármegyéhez tartozott. Az itteni természetes akadályok és várak az ország észak felôli védelmét
biztosították. A testvéri Lengyelország felôl ritkán adódott háborús veszély, nagyobb szerepet kapott a fontos kereskedelmi útvonal biztosítása, Késmárk–Szepesbéla–Lubló–Krakkó
útvonal határvára. A várat folyamatosan építették korszerû erôdítménnyé a magyar és
lengyel birtokosok és várkapitányok. Zsigmond király itt vette át a lengyel királytól a
zálogba adott szepesi várak nagy összegû bérleti díját. A vár építôi a Berzeviczy, a Szapolyai
családok és Lasky lengyel szepesi fôispán.
Fénykorát a Pálóczy-Horváth család birtoklása
alatt élte 1856-ig. A vár utolsó tulajdonosa
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1943-ig lakott itt. 1946-tól a lengyel állam tulajdona és 1963-tól múzeum. A szépen berendezett vár bemutatja a Szepesség történetét,
értékeit és a környék természetrajzát. A kiállításon magyar emléket is bôven találni. Jólesô
érzés volt, hogy a teremôr büszkén emlegette,
hogy ez magyar terület volt és a két nép itt
nem háborúzott.
Minden várnak van meséje, de a nedeci
váré különleges, mint a magyar történelem.
Berzeviczy Sebestyén a 18. század végén Peruba utazott, ahol jelentôs birtokot szerzett és
feleségül vett egy inka hercegnôt. Leányuk
született, Umina, aki 16 éves korában feleségül ment Tupak Amar inka herceghez, trónörököshöz. 1780-ban kirobbant a spanyolok
elleni felkelés. Berzeviczy úgy döntött, hogy
egész családjával visszatér Európába. Hatalmas inka kincset hozott magával. Az üldözôk követték ôket és a herceget Velencében
megölték. A család hiába menekült a nedeci
várba, a bosszújuk itt is utolérte ôket: Uminát
meggyilkolták. Berzeviczy, hogy unokáját

megmentse megfogadta, hogy elrejti a hatalmas inka vagyont. A kincseket máig nem találták meg. 1946-ban, mikor a vár állami kézbe
került, a fôkapu feltárásánál aranylemezekkel
díszített dokumentumokat találtak. A felfedezés egyik szemtanúja, egy szepesi gorál ma a
vár idegenvezetôinek nesztora. Nagy mesélô,
mindent tud az inka kincsekrôl. Az egzotikus
történet Lengyelországban számos irodalmi
mûvet ihletett, és több filmet is forgattak a
témáról, Franciszek bácsi pedig nap mint nap
kiapadhatatlanul meséli történeteit.
Az erôdítménynek és környékének szépsége lenyûgözô. A vár egy sziklaszirten ôrizte a
Dunajecet és a mellette húzódó utat. A lengyel
részen emelt vártoronynak ugyanez volt a szerepe. A vár alatt a festôi szépségû dunajeci tó,
melyet két évtizede duzzasztottak és vízi erômûvel üzemeltetnek. Az erômû megépítése
példaértékû, mert a természethez simul, és az
ipari létesítmény láthatatlan. Délen a BélaiTátra csúcsai magasodnak, északra a Kárpátok
hegyei.
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Dunajec and its surroundings
This is a place which we hardly know anything about,
although it is an important location in Hungarian history. The castle of Nedec and the appertaining 14 villages were annexed to Poland at the final closure of
the Trianon contract in 1924. Poland was recompensed with these former Hungarian areas for the
Czech-Polish border-conflict. This most northerly
ledge of the historical Hungary was a part of Szepes
county. This well furnished castle introduces the history of Szepes county, its values and the natural history of its environment. The exhibition contains a rich
Hungarian collection as well. I was gratified that the
caretaker proudly mentioned that this location once
was Hungarian land and that the Polish and
Hungarian never fought over it. The beauty of the
fortress and its surroundings is breathtaking. This castle guarded Dunajec and the bypassing road from a
needle of rock. The keep which was erected on the
Polish side had the same role. Beneath the castle the
scenic view of lake of Dunajec catches the eye. This lake
has been impounded to serve a power-plant for two
decades. This power-plant makes an example of the
environment-conscious design, since it is embedded
in nature and the industrial building is invisible. As an
afternoon program the 10 km long rafting on the border river at Dunajec is a must see. The wild stream
which is running among the more than one hundred
meters high rocks is quite an experience! The national
dressed Gorals keep telling their tales assiduously
besides shocking their passengers time to time. The 810 rafts flash down all at once, the guests scream and
shout and celebrate as they manage to avoid a
turnover. The monks of the monastery were providers
of food and accommodation in history and they were
healers of the area also. Curative teas and medicines
made of the herbs of the wild were famous all over
Szepes county.

A környéken a volt 14 magyar falu most
már gorál település, mint elfeledett mesefalvak élik napjaikat. Számos szép fatemplommal, kastéllyal és parasztportával. Ízlelgetem
az elfeledett magyar falvak nevét: Frigyesvágás – Frydman, Alsólápos – Lapsze niznie,
Újterebes – Trybsz, Répásfalu – Rzepiska, Szepesgyörke – Jurgow.
Mindezt az itt kapott tájékoztatóból
tudom, sajnos a lengyel nevek kimondásakor
akadozik a nyelven. A tizennégybôl ezt az ötöt
érdemes megnézni.
Délutáni programként feltétlenül meg kell
tenni a dunajeci 10 km-es tutajozást a határ-

folyón. Több száz méter magas sziklák között
a háborgó patak igazi élmény. A népviseletbe
öltözött gorálok szorgalmasan mesélnek, és
idônként a szívbajt hozzák az utasokra. Az
egyszerre lezúduló 8-10 tutaj vendégei visítoznak, kiabálnak és ünneplik a megúszott borulást. A tutaj oldalán hatalmas fenyôágak biztosítják a felcsapódó víz elleni védelmet. A
tutajos természetesen kész a válasszal: „ezek a
fenyôágak azért vannak, hogy ha felborulunk,
közelben legyen a koszorú”. Szerencsére egy
19 éves magyar legény, aki a nagymamájától
tanult, lefordítja lengyelrôl magyarra.
A 10 kilométeres tutajozás után szépen
kiépített sétaúton éri el a látogató a buszmeg-

állót, számos fafaragást, hagyományosan épített faházat láthat, és étterem is várja a vendégeket.
Gyalogosan is vissza lehet térni két óra
alatt a kiinduló ponthoz, a Fekete kolostorhoz. Ez az útvonal biztosította a wieliczkai só
zavartalan Magyarországra szállítását. A kolostorban lakó szerzetesek szállást, étkezést
biztosítottak, és a környék gyógyítói voltak. Az
egész Szepességben híresek voltak az itteni
növényekbôl készített gyógyító teák, füvek és
gyógyszerek. A berendezés egyedülálló különlegesség. Fényképezôgép nélkül ide elindulni
balgaság.
Tóth József

SZABADIDÔ

A fotópályázat utolsó állomása
az ALTERRA Kft.
A nagy sikerû COLAS Hungária fotópályázat
képeit utoljára együtt az ALTERRA Kft. központjában tekinthette meg az érdeklôdô
nagyközönség.
A kiállítás ezen a helyszínen is sok kíváncsi
szemet vonzott. A felvonultatott 46 alkotás a
cégek között kerül majd szétosztásra, hogy a
továbbiakban a munkahelyek üde színfoltjaként szolgáljon.
Az alábbiakban néhány bejegyzést idézünk
a kiállítást kísérô vendégkönyvbôl:

ALTERRA Ltd., last scene of the
photo contest
The photographs of the very popular COLAS
Hungary Photo Contest were exhibited all
together for the last time at the headquarters of
ALTERRA Ltd.
A great number of people were interested in
visiting the exhibition at this last scene once
again. The 46 displayed photos will be distributed among companies so that they will decorate the walls of offices.
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A COLAS újságban megjelent rengeteg sajátos
hangvételû írásának elismeréséül, 10 éves áldozatos munkájáért Tóth József szerkesztôtársunkat Aranytollú szerkesztôvé avattuk. Gratulálunk! Továbbra is számítunk sokszínû és
élményteli cikkeire a „Jártamban-keltemben”
rovatban, amit ô teremtett meg.
Kosztolányi Dezsô:
Mostan színes tintákról álmodom
…És akarok még sok másszínû tintát,
bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat,
és kellene még sok száz és ezer,
és kellene még aztán millió:
tréfás-lila, bor-színû, néma-szürke,
szemérmetes, szerelmes, rikitó,…
…És el nem unnám, egyre-egyre írnék
Egy vén toronyba, szünes-szüntelen.
Oly boldog lennék, Istenem, de boldog.
Kiszínezném vele az életem.
- a szerkesztôség –

The Editor has the
Golden Pen Award
As an appreciation of his numerous publications in COLAS magazine written in a special
tone and rewarding the 10 years of his assiduous work, our fellow editor József Tóth was
honored with the Golden Pen Award.
Congratulations! We continue to expect his
colorful and experienced writings in the
’Wondering About the Countryside’ – columns
which was originated by him.

A szerkesztôbizottság (balról jobbra): 1. sor – Patócs Zsolt, Kiskovács Ferenc, Pozdora Zsuzsanna, Rudalics Beáta
2. sor – Gonda József, Marosin Éva, Gömöri Tibor, Kövesdy Tamás
3. sor – Szabó Tibor, Hanyecz Péter, Tóth József, Csillag Pál

SZABADIDÔ

Az Aranytollú szerkesztô

COLAS HUNGÁRIA

Sulyák Milda: Siklós / Siklós
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Kricsfalusi Zsolt: Alkony / Twilight
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