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Az országos hírű cég, az Alis-
ca-Bau Zrt. nagyban hozzá-
járul a XXI. század magas 
színvonalú infrastruktú-
rájának kiépítéséhez Ma-
gyarországon. A cég vezér-
igazgatója, Korcsmár István 
Pro Urbe emlékplakettet 
vehetett át Szekszárd Város 
Napján. 

Balázs László

A cég mintegy száz, többségé-
ben Tolna megyei önkormány-
zattal dolgozott és dolgozik a 
települések korszerűbbé tételén.

– Az Alisca Bau Zrt., és jog-
elődje az 1991-ben alapított 
építőipari kft. megalakulása 
óta több lábon áll – mondta 
Korcsmár István. – Alapvetően 
közműveket építünk, igazából a 
családi ház építésén kívül bár-
mit létrehozunk. Építettünk 
már uszodát, renováltunk vár-
falakat, felújítottunk kastélyo-
kat, szállodarészeket hoztunk 
rendbe. Elég sokrétű a kivitele-
zési tevékenységi körünk.  

A vezérigazgató arról is be-
szélt, céljuk a múlt értékeinek 
megtartása mellett a jövő épí-
tése. Éppen ezért kiemelten 
fontos, hogy munkájuk során 
előtérbe helyezzék a településen 
élők elvárásait: legyen szó akár 
az építési idő lerövidítéséről 
vagy zajcsökkentésről.  

– Senki sem él meg a piacon, 
aki nem halad a korral – tette 
hozzá Korcsmár István. – Ennek 
az utóbbi 25 évben a környezet-
védelem az egyik meghatározó 
pontja lett, aminek örülünk. 
Most olyan korszakot élünk, 
amikor a koronavírus megke-
rülhetetlen tényezővé vált. Ez is 
közrejátszik abban, hogy a kör-
nyezetvédelem szerepe felérté-
kelődjön. Ez igaz a kivitelezésre, 
a végzett munkáinkra. De arra 
is, hogy amit mi építünk, azzal 
abszolút a környezetvédelmet 
segítjük elő, hiszen azok az ivó-
víz- és szennyvíztisztító-műtár-
gyak, melyek az elmúlt 30 évben 
elkészültek, mind a környeze-
tünk megóvását segítik elő. 

Az Alisca Bau Zrt. és a Péri és 
Társa Kft. munkatársai végezték 
a tavalyi gázrobbanásban meg-
sérült Herman Ottó utcai tár-
sasház szerkezetének statikai 
megerősítését. 

– Minden cégnek szüksége 
van a reklámra, mert így tudjuk 
eladni magunkat – fogalmazott 
Korcsmár István. – De ilyen 
népszerűsítést - mint amilyen ez 
az ügy volt - nem kívánok egyik 
vállalkozásnak sem, függetlenül 
attól, hogy „médiasztárok” let-
tünk az országos lapokban és a 
televíziókban. Ez egy nagyon 
megdöbbentő esemény volt, fő-
leg a lakóknak. Amikor robba-
nás után először bementünk az 

épületbe, nem volt egy szívde-
rítő látvány. Háborús filmeket 
nézek, szeretem is őket, így néz-
hetett ki a II. világháborúban 
egy bombabecsapódás. Örülök 
neki, hogy a nem mindennapi 
esemény végül pozitív kimene-
tellel zárult.

Nagyon nehéz és veszélyes 
munka volt az újjáépítés.

– Az első hetekben a kollé-
gákkal keveset aludtunk. Tar-
tottunk attól, hogy az épület 
összedől, de hála istennek meg 
tudtuk fogni – közölte az igaz-
gató. – Ebben tevékeny részt 
vállalt a Péri Gábor vezette 
statikus csapat, amire nagyon 
büszke vagyok, hiszen tervező 
és kivitelező között általában 
macska-egér harc zajlik. Példa-
mutató volt a két csapat közötti 
együttműködés, amit a műszaki 
ellenőr még jól kiegészített. Tu-
dom, hogy ez a munka azért ké-
szült el gyorsan, mert az összes 
szereplő – lakók, közös képvi-
selő, biztosító, önkormányzat – 

afelé húzott, hogy minél előbb 
meg tudjuk csinálni. 

A sérült födémrészek alá-
dúcolásában nagy szerepe volt 
egy új technológiának, a sajtó 
és a laikusok fantáziáját meg-
ragadó kétkomponensű szige-
telőhabnak. 

– Fontos szerepe volt a hely-
reállításban, de sok olyan lépés 
előzte meg, ami nélkül nem tud-
tuk volna alkalmazni – hangsú-
lyozta Korcsmár István. – Eleve 
ki kellett takarítani mindkét 
épületrészt, ez volt a legveszé-
lyesebb művelet. A két kom-
ponensű műanyag egyik része 
gáz. Jól megtapad, nagyon nagy 
szilárdságú, jó a plasztikus in-
dexe, szépen szétterül, ezáltal 
a födémeket meg tudtuk fogni, 
de segített a főfalak stabilizálá-
sában is. 

A munkálatokról 30 perces 
film készült, amit a kivitelezők 
szeretnének a műszaki felsőok-
tatás rendelkezésére bocsátani. 

– Amikor felkértek a munka 
elvégzésre, kutakodtunk az in-
terneten szakmai információk 
után, de nem találtunk semmit 
– fűzte hozzá a vízépítési szak-
mérnök. – A munkaterület át-
vételétől a munka befejezéséig 
készítettünk egy oktatófilmet, 
amely jó a katasztrófavédelmi 
dolgozóknak, szakmai szerve-
zeteknek, illetve a jövő mérnök 
nemzedékének. A film egyik fő 
üzenete, hogy nem kell meg-
ijedni semmitől. Azt látom, a 
technika, a technológia és a 
magyar mérnöki tudás olyan 
szinten van, hogy mindent 
meg tudunk csinálni. Méltán 
lehetünk büszkék arra, amit a 
felsőoktatás produkál, ha van-
nak ellentétes hangok, akkor 
is. Azt gondolom, ez a produk-
tum, amit közösen letettünk az 
asztalra a felsorolt szereplőkkel 
együtt, méltán ad okot büsz-
keségre. Ha bárhol hasonló 
havária történik, könnyen elő 
lehet venni, meg lehet nézni, ki 
lehet ragadni belőle részleteket. 
Mindegyik munka más és más, 
de azt szoktuk mondani, kály-
hának jó, innen el lehet indulni. 
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Senki sem él meg a piacon, aki nem halad a korral

Az első hetekben a kollé-
gákkal keveset aludtunk. 
Tartottunk attól, hogy az 
épület összedől, de hála 
istennek meg tudtuk fogni.
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