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 Májusban két helyszínen, Nyergesújfalun 
és Hejőcsabán is tartottak Környezetvédelmi 
napot a Holcim Hungária Zrt. szervezésében. 
Május 15-én a Szilágyi Dezső Általános Is-
kola hejőcsabai és görömbölyi tagiskolájának 
diákjai, majd május 23-án a Nyergesújfalu-
ban és környékén élő iskolások vettek részt 
a rendezvényen.
 A korábbi években megszokott szemétgyűj-
tésen kívül idén mindkét helyszínen növé-
nyek ültetésével varázsolták szebbé iskoláik 
környezetét a gyerekek. Hejőcsabán az iskola 
két tagintézményének felső tagozatos tanulói 
a 2008. május 15-én megtartott Környezet-

virágokkal, bokrokkal és fákkal 
szépítették iskoláikat

 A Duna-Dráva Cement Kft. 2008 májusától megújult csomagolásban, kizárólag 25 kg-os 
kiszerelésben és új márkanévvel forgalmazza zsákos termékeit. A DDC márkanevet és az új 
zsákokat megismertető kampány mottója az „újjászületés”. A Társaság értelmezésében az új-
jászületés olyan megújulás, amely jól ötvözi a múlt értékeit az új kor kihívásaival. 

DDc: az újjászületés

védelmi nap keretében összesen 14 darab fát, 60 
darab bokrot és cserjét, valamint 160 darab lá-
dákban és virágtartókban elhelyezett virágokat 
ültettek el. 
 Nyergesújfalun megrendezett Környezetvé-
delmi napon rengetegen vettek részt, ahol a he-
lyi Kernstok Károly iskola csaknem 1000 diákja 
és pedagógusa, kiegészülve a bajóti tagintéz-
mény tanulóival, igyekezett szebbé és vidámab-
bá tenni az épület környezetét. A május 23-án 
megtartott eseményen az iskolások tanáraikkal 
és a Holcim dolgozókkal közösen 950 darab vi-
rággal, 236 bokorral és 4 darab fával színesítet-
ték a várost. 
 A WWF Magyarország idén is csatlakozott a 
Holcim kezdeményezéséhez. A természetvédelmi 
szervezet munkatársai játékos foglalkozásokon 
keresztül mutatták be az iskolásoknak, hogyan is 
tudják önmagukban és társaikban is tudatosítani 
lakóhelyük védelmét, a tisztaság megőrzését. A 
természetvédők előadásai után a gyerekek kesz-
tyűt és zsákokat fogtak, majd szemetet gyűjtöttek 
a környéken. A nap végén Hejőcsabán hagyo-
mányőrző népi játékokban, Nyergesújfalun pedig 
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A Duna-Dráva Cement Kft. új, 25 kg-os zsákos termékeinek megújult csomagolása 

Két városban összesen több mint ezer virágot ültettek el

különböző vetélkedőkben mérhették össze tu-
dásukat az ifjú környezetvédők.
 „Generációk és különböző szervezetek össze-
fogásával tehetünk igazán sokat környezetünk 
megszépítése érdekében. Ebben az évben elő-
ször a korábbi szemétgyűjtés mellett virágokat, 
bokrokat, fákat is ültettünk nagy számban. 
Meggyőződésem, hogy nagy élményt jelent 
majd a diákoknak figyelemmel kísérni az ál-
taluk ültetett növények fejlődését. Remél-
hetőleg felnőtté válva a természet megóvása 
számukra már természetes lesz. Nagyon örü-
lünk annak, hogy a jól ismert WWF termé-
szetvédelmi szervezet idén is szerepet vállalt a 
Környezetvédelmi napok lebonyolításában.” 
– mondta Márta Irén, a Holcim Hungária Zrt. 
kommunikációs igazgatója.
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Szilikátiparért Emlékérem kitüntetést kapott: 

Csányi Erika, 
 okl. vegyész (Beton Szakosztály) 
Soós Tibor, 
 a Zsolnay Porcelángyár termelési igazgató  
 helyettese (Finomkerámia Szakosztály)
Bocskai László, 
 a Duna-Dráva Cement Kft. Váci Gyár MEO  
 vezetője (Cement Szakosztály) 

Az Egyesület Örökös Tagja lett: 

 Koltai Imre – Cement Szakosztály
 Simon Gyula – Cement Szakosztály
 Dr. Gálos Miklós – Kő és Kavics Szakosztály
 Marton János – Kő és Kavics Szakosztály
 Jermendy Károly – Üveg Szakosztály

szakmai, vállalati hírek

 2008. május 14-én tartotta a Szilikátipari Tu-
dományos Egyesület XXXI. Küldöttgyűlését. A 
gyűlés ünnepi előadását dr. Talabér József pro-
fesszor úr, az Építőanyag folyóirat szerkesztőbi-
zottságának örökös tiszteletbeli elnöke tartotta 
az Építőanyag folyóirat 60 évéről. 
 Asztalos István, az Egyesület főtitkára be-
számolt az elmúlt évi tevékenységről. Ezt kö-
vetően az Ellenőrző Bizottság elnöke dr. Dani 
Sándorné elmondta, hogy az Egyesület mérle-
gének és eredmény kimutatásának vizsgálata 

a szilikátipari tuDományos 
EgyEsülEt XXXI. KüldöttgyűlésE

alapján a pénzügyi működés a jogszabályok-
nak megfelelően történt. Az Egyesület 2007. 
évi gazdálkodásáról, a 2008. évi költségvetési 
tervekről Koska János főtitkárhelyettes szá-
molt be. 
 A Küldöttgyűlés a beszámolókat egyhan-
gúlag elfogadta.
 A program a kitüntetések átadásával ért 
véget. A méltatásokat ismertette Asztalos Ist-
ván főtitkár, a kitüntetéseket átadta Dr. Szép-
völgyi János elnök.

 A diákoknak rendezett Környezetvédelmi Nap mellett 2008. május 
15-én a Holcim Hungária Zrt. megnyitotta Hejőcsabai Cementgyárának 
kapuit. Ennek keretében a helyi civilek, önkormányzati képviselők, a 
környező települések polgármesterei és a sajtó munkatársai bepillantást 
nyerhettek a cementgyártás folyamatába. A látogatók részletesen meg-
ismerkedhettek azokkal a lépésekkel, melyeket a Holcim tesz és tett a 

kinyitotta kapuit a cementgyár
környezet védelméért, amellett, hogy a cementgyár bejáratánál nemré-
giben kihelyezett levegőminőség mérőnek köszönhetően bárki bármikor 
meggyőződhet róla, hogy a levegő szennyezőanyag tartalma biztosan a 
megengedett határértékek alatt van.
 A diákok is megismerkedhettek a gyár működésével: őket busszal vit-
ték körbe a gyár területén, majd a központi vezérlőben a teljes gyártási 
folyamatot nyomon követhették szakember vezetésével, tanáraik kísé-
retében. Távozáskor mindenki hazavihetett egy darabka mészkövet és a 
cementgyártás félkésztermékét, a klinkert.

 A Duna-Dráva Cement Kft. csatlakozott a CEMBUREAU – a ce-
mentipari vállalatok európai szövetsége – kezdeményezéséhez, amely-
nek során, 2008. május 10. és 18. között a szervezet tagjai betekintést 
engedtek gyáraik működésébe. A DUNA-DRÁVA NAP-on, Szarkándi 
János elnök-vezérigazgató köszöntőjét követően, Sáros Bálint, a Váci 
Gyár igazgatója mutatta be a Duna-Dráva Cement Kft. tevékenységét, 
fejlesztéseit, kitérve a Beremendi Gyárban folyó mintegy tízmilliárdos 
modernizációs programra. Ezt követően Kellner Zsolt, a TBG Hungária-

Beton Kft. ügyvezető igazgatója ismertette a  Duna-Dráva Cégcsoport-
hoz tartozó betongyártó vállalat működését és technológiai újításait.  
Az előadásokat buszos bánya- és gyárlátogatás követte. A sejcei bánya-
üzemben Molnár Péter üzemvezető adott tájékoztatást a vendégeknek a 
rekultivációs tevékenységről. A gyárban, Bocskay Balázs főtechnológus 
vezetésével, a 2007-ben modernizált vezérlőt és automatizált minőség-
ellenőrzési rendszert is megtekinthették a látogatók.
 A rendezvényen Molnár Lajos alpolgármester mellett megjelentek a 
városi önkormányzat környezetvédelmi szakértői, önkormányzati képvi-
selők, oktatási intézmények vezetői. 

Duna-Dráva nap

A DUNA-DRÁVA NAP vendégeinek látogatása a sejcei bányában

Bocskay Balázs főtechnológus vezette körbe a gyárban az érdeklődőket

A nyílt napon a gyerekek is betekintést nyertek a termelési folyamatokba

A hallgatóság
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Pályázó önkormányzat
Kialakított 

lakások száma
Támogatási
összeg (Ft)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 21 50 000 000

Sándorfalva Város Önkormányzata 4 24 930 000

Zsadány Község Önkormányzata 2 10 417 000

Jászfényszaru Város Önkormányzata 2 8 985 503

Mórahalom Város Önkormányzata 2 5 328 000

Községi Önkormányzat Szente 1 2 800 000

Tiszabecs Nagyközség Önkormányzata 1 2 144 000

Csongrád Város Önkormányzata 1 2 040 000

Összesen 34 106 644 503

 Negyedszer írta ki pályázatát a Holcim Hungária Otthon Alapítvány, melyben újabb 100 millió 
forint összeget ajánl fel önkormányzati bérlakások létrehozására.
 A vissza nem térítendő támogatással az önkormányzatok bérlakás-építési projektjeihez; haszná-
laton kívüli, önkormányzati tulajdonú ingatlanok lakhatási célú átalakításához nyújt segítséget. A 
hazai bérlakás piac fejlesztése által az alapítvány olyan rászoruló családoknak tud segítséget nyújta-
ni, melyek önerőből képtelenek maguknak saját lakást venni.
 Az idei pályázati évben 32 önkormányzat nyújtott be pályamunkát, s összesen közel 666 millió Ft 
támogatást igényeltek.
 Ezek közül a HHOA kuratóriuma (Fegyverneky Sándor elnök, Agócs István, Cser Károlyné 
Jankovits Éva, Hegedűs József, Richard Skene és Vörös Ferenc) nyertesként 8 db pályázatot vá-
lasztott ki, közel 107 millió Ft támogatási összeggel (a pályázati kiírásban szereplőnél nagyobb 

összeg odaítélésre azért volt lehetőség, mert a 
2007-ben kiválasztott önkormányzatok közül 
egy visszalépett).
 2008. május 30-án aláírták a támogatási 
szerződéseket az önkormányzatok képviselői, 
valamint Fegyverneky Sándor az Alapítvány 
kuratóriumának elnöke, valamint ugyanezen 
a napon ünnepélyes keretek között átvehették 
az oklevelet a Budapesti Operettszínházban. 
 A május utolsó napján megtartott rendezvé-
nyen nem csak az alapítványi nyertesek, de a 
Holcim Hungária Zrt. legfontosabb üzleti part-
nerei és kollégái is részt vettek. A vendégek egy 
igazi kulturális ínyencséggel gazdagodhattak a 
méltán híres Experidance tánc csoport „A nagy-
idai cigányok” című előadásán.

34 új Holcim ottHon épülHet

További információ: www.holcimotthon.hu.

a stabilitást mérték - a Nyergesújfalui Ipari Park területén

 Április utolsó és május első hetében gépek 
dolgoztak a Nyergesújfalui Ipari Parkba terve-
zett cementgyár helyszínén. 
 A Holcim Hungária Zrt. megbízásából április 
29. és május 2. között talajmechanikai beren-
dezéseket telepítettek a Nyergesújfalu Ipari 
Park területén. Ehhez a szükséges engedélyt a 
város önkormányzata adta meg. Az elvégzett 
munkálatok során mérőműszerekkel a talaj 
stabilitását mérték. A vizsgálat során kapott 
eredmény az építési engedélyezési eljárás doku-
mentációjához szükséges. 

2008-AS NyErTES PályázAToK:

 A mérések a tervezett gyár területén zajlanak, 
ám a vizsgálati pontok nincsenek összefüggés-
ben a gyár egyes berendezéseinek tervezett he-
lyével. Éppen ezért a mérések során felhasznált 
eszközök nem használhatóak a leendő gyár ala-
pozásához.
 A területen folyó munkálatokról a Holcim 
tájékoztatta a Lakossági Ellenőrző Csoport és a 
média képviselőit, és meghívta őket, vegyenek 
részt egy személyes bejáráson. Az érdeklődők 
a Holcim Hungária Zrt. képviselői kíséretében 
2008. június 13-án részt vettek a mérésen.

Az idei győztes pályázatok képviselői a díjátadó ünnepségen

Vincze László, Makkos Gábor, Padányi Lajos

Fegyverneky Sándor, a HHOA kuratóriumi elnöke 
és Bedő Tamás, Csongrád város polgármestere
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szakmai, vállalati hírek

a szilikátipari tuDományos egyesület
új Honlapja
 A Szilikátipari Tudományos Egyesület megúju-
lása újabb fontos állomáshoz érkezett. Az Építő-
anyag folyóirat 60 éves fennállásának alkalmából 
történt megújulását követően elindult az Egyesü-
let új honlapja is, www.szte.org.hu címen. 
 Az új honlappal nemcsak az arculatváltást 
kívántuk jelezni. Áttekinthető felépítéssel, in-
formatívabb tartalommal, szélesebb körű tájé-
koztatással Egyesületünk kommunikációját sze-
retnénk hatékonyabbá tenni. 
 Megtalálhatók itt a szükséges informáci-
ók az Egyesület felépítéséről, működéséről, 
szakosztályairól, tagságának rendszeréről. Az 
érdeklődők bővebben olvashatnak tevékeny-

A múlt mEgóvásA A jövő számárA

 A Magyar Cementipari Szövetség 2008. má-
jus 19-én tartotta éves rendes Közgyűlését. A 
Közgyűlés az írásban kiküldött anyagok és az 
előzetesen elfogadott napirendi pontok alapján 
zajlott, levezető elnöke Dr. Kulcsár Ferenc volt.
 Az ülésen az MCSZ vezetősége beszámolt a 
Szövetség 2007. évi tevékenységéről, értékelte 
a múlt év folyamán végzett munkát és meg-
emlékezett a fontosabb eseményekről. Ezután 
- a Számvizsgáló Bizottság javaslata alapján - a 
Közgyűlés elfogadta a 2007. évi beszámolót, va-
lamint a mérleget.
 A 2008. évi munkaterv és költségvetés 
előterjesztése során a korábban indított ak-
cióprogramok értékelése mellett a Közgyűlés 
döntött a Számvizsgáló Bizottság új tagjairól A 
Szövetség munkájában idén fontos elemként 
jelentkezik új kiadványok megjelentetése: ha-
marosan elkészül az MCSZ magyar-angol nyel-
vű tevékenység-ismertető prospektusa, illetve 
még 2008. évben várhatóan megjelenik a ma-
gyar cementipar történetét feldolgozó kötet.
 Fontos tényező az MCSZ szerepének erősítése 
a hazai társszövetségek, a MÉASZ (Magyar Épí-
tőanyagipari Szövetség) és az MGYOSZ (Mun-
kaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége), 
valamint a CEMBUREAU (Európai Cement-
gyártók Szövetsége) életében, munkájában.
 A Közgyűlés a szóbeli kiegészítések után elfo-
gadta a 2008. évi munkatervet és költségvetést is.
 A Magyar Cementiparért kitüntetésre – a 
cementipar érdekében kifejtett eredményes te-
vékenysége elismeréseként – Dr. Hilger Miklós 
személyére érkezett javaslat, melyet a jelenlé-
vők egyhangúan támogattak. 
 A Szövetség Elnöke megköszönve az Magyar 
Cementipari Szövetség tagjainak és az Iroda 
munkatársainak eddigi együttműködését, to-
vábbi eredményes és sikeres munkát kívánt.

beszámoló 
a magyar cement-
ipari szövetség 
Közgyűléséről

A honlap megújulásával együtt új e-mail címe is van az 
Egyesületnek, ahová megtisztelő észrevételeiket szívesen várjuk: 
info@szte.org.hu címen.

ségeinkről, rendezvényeinkről, megtalálhatók 
a kitüntetésekkel, pályázatokkal, szakértéssel 
kapcsolatos tudnivalók. Az Építőanyag számai 
továbbra is hozzáférhetők a honlapon.
 Legfrissebb eseményeinkről, aktuális rendez-
vényeinkről igyekszünk minden hasznos in-
formációt ezúton is közzétenni. Az Egyesület 
tagságával, az Építőanyaggal, ill. az egyesületi 
rendezvényekkel kapcsolatos nyomtatványok, 
jelentkezési lapok egyaránt letölthetők a hon-
lapról. 
 A honlap egyes részei még szerkesztés alatt 
állnak, de igyekszünk ezeket az információkat is 
mielőbb közzétenni. Így például hamarosan az 
egész honlap olvasható lesz angol nyelven is.

 A Magyar Cementipari Szövetség munka-
társai tiszteletüket tették a Cementes Hagyo-
mányokat Ápoló Tatabányai Közösség Szerve-
zeténél. A CEHA tagjai által egyszerűen csak 
Cementesek Házának hívott épület több éve 
már múzeumként is működik, illetve a „régi 
cementesek” járnak ide különféle programok-
ra, vagy éppen a Mésztelep háború előtti életé-
ről beszélgetni.
 A múzeum egyelőre két szobából áll. Az 
egyik szoba központi eleme a mésztelepi la-
kótelep makettja. A rendkívül élethűen, nagy 
szeretettel és hozzáértéssel megkomponált 
munka aprólékos pontossággal mutatja be a 
mésztelep akkori házait, épületeit, munkása-
it. A telep hátterében őrt állnak a Tatabányai 
Cement- és Mészművek örökké pipáló kémé-
nyei is. A makett alkotója Koncz János, a gyár 
gépészeti szakembere volt, aki sajnos már nem 
él. Művészi munkája nyomonkövethető a ház 
többi részében is. Megörökítette a cementgyár-
ban régen működő buldózereket, rakodókat, 

dömpereket. A gépek, amik a háború után a 
nehéz fizikai munkát váltották fel, mind itt 
sorakoznak aprólékosan kidologozva és Koncz 
János keze munkáját dicsérik. A CEHA ala-
pító tagjai és segítői fáradhatatlan munkával 
hozták létre ezt a gyűjteményt, csakúgy mint a 
szomszédos emlékszobát. 
 A másik szoba Végh Józsefnek, a cementipar 
egykori vezérigazgatójának emlékszobája. Az 
avatásra érkezők megismerkedhettek a névadó 
életével. Végh József tatabányai születésű volt, 
sőt „mésztelepi”. 1922-ben született és 1997-
ben súlyos betegségben távozott az élők sorá-
ból. Az egész cementipart szolgáló, meg nem 
alkuvó munkásságát őrzi ez az emlékszoba. 
A hálás Tatabánya díszpolgárává választotta, 
megkapta a Munka Érdemrend arany fokozatát 
és szakmai munkáját az Ipari Miniszter Eötvös 
Lóránd-díjjal ismerte el. Az MCSZ munkatár-
sai mellett az avatásra érkeztek a CEHA alapító 
tagjai: Izsáki Mihály filozófia- és vallástörténeti 
szakos tanár és Gádoros László aranydiplomás 
gazdasági mérnök is. 
 A CEHA tagjainak száma kettőszázra nőtt az 
elmúlt, közel tíz évben. A sok segítséget nyújtó 
emberek mellett a legtöbb Kiss Ernő elnöknek 
köszönhető, aki változatlan nagy tettvággyal 
készíti újabb terveit. Mint mondja, célja és 
feladata, hogy megmentse a jövőnek a gyár 
múltját, embereinek példamutató szorgalmát, 
becsületességét.

Végh József a cementipar egykori vezérigazgatójának 
emlékszobája

Az avatás után egy kis eszmecsere a klubban
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szakmai, vállalati hírek

DDc: az újjászületés
(folytatás az 1. oldalról)

megújult a 
www.duna-drava.hu

 A DDC arculatváltása érintette a Tár-
saság honlapját is. A HeidelbergCement 
irányelveivel összhangban, 2008 májusában 
megújult a www.duna-drava.hu oldal is. 
 A HeidelbergCement Group célkitűzése 
az, hogy a leányvállalatok világszerte azonos 
szervereken és egységes arculattal legyenek 
elérhetőek. A honlapon megtalálható a Tár-
saság termékeinek és a Duna-Dráva Cégcso-
port tagjainak bemutatása, valamint elolvas-
hatóak a vállalat hírei. 

2008 májusától megújult a Duna-
Dráva Cement Kft. zsákos termékeinek 
csomagolása. A zsákok arculatának át-
tervezéséről és az új csomagolást beveze-
tő kampányról Petrillák Mária kommu-

nikációs vezetővel beszélgettünk.

 - Miért volt szükség a zsákok megújítására?
 Petrillák Mária: Egy folyamat eredménye-
ként jutottunk arra a következtetésre, hogy 
szükség van a zsákok csomagolásának megújí-
tására, amelyben komoly szerepe volt a zsákos 
termékeinkről készített piackutatásnak. Bár a 
cement esetében a vevők pozitív visszajelzései-
vel találkoztunk, a zsákok küllemét és kezelhe-
tőségét illetően kaptunk változtatásra ösztönző 
észrevételeket.
 - Valóban ekkora jelentősége van a cementes zsák 
megjelenésének? Az élelmiszerek esetében érthető, 
hogy fontos a csomagolás színe, hiszen ez kelti fel az 
érdeklődésünket. Ugyanakkor, ha valakinek nincs 
szüksége cementre, az akkor sem vásárol, ha a leg-
szebb zsákba csomagoljuk a termékünket.

 Petrillák Mária: Igen, de azok számára, 
akiknek szükségük van cementre, megkönnyít-
heti a választást a jó minőségű grafika és a tí-
pusokat elkülönítő egyértelmű felirat. Emellett 
a jó megjelenésű zsák, ahogy a csomagolás az 
élelmiszerek esetében is, megerősíti azt az ér-
zést, hogy a termék maga is jó minőségű és ez 
befolyásolhatja a vevők döntését. Fontos, hogy 
mostantól csak 25 kg-os zsákokban értékesít 
a DDC is, ami szintén erőteljes piaci elvárás 
volt, továbbá a színek jobban elkülönítik az 
egyes típusokat. A vevők szempontjainak meg-
felelően, a zsákokon olvasható információkat 
is megváltoztattuk. 
 - Meddig kapható még cement a régi zsákokban?
 Petrillák Mária: Terveink szerint 2008 júniu-
sának végére minden régi zsák kikerül a piac-
ról, de már addig is, párhuzamosan értékesítjük 
a régi és az új zsákos cementet, olyan módon, 
hogy minden szállítmányban lesz új zsákos ce-
ment is. 
 - Az új márkanév és a megújult zsákok bevezeté-
sével egy időben aktív kommunikációs kampányba 
kezdtek. 
 Petrillák Mária: Elengedhetetlen a kam-
pány, mivel egyszerre két célt szeretnénk elérni. 
Egyrészt meg kell ismertetnünk a piaccal az új 
zsákokat, másrészt, ami talán ennél is előremu-
tatóbb, egy új márkanevet és logót kell megtaní-
tanunk vevőinknek. 
 2008 januárjában megváltozott a társaság lo-
gója, amely erőteljesebben fejezi ki kötődésün-
ket a HeidelbergCement Group-hoz. Májusban 
pedig az egyszerűbb és egységes névhasználat 
érdekében, hívtuk életre a DDC márkanevet. 
 Mivel hiszünk abban, hogy az újításokat el-
sőként kollégáinkkal kell elfogadtatni, ezért a 
kampány legelején az irodaházak előterében 
mutattuk be az új zsákokat és a kampány rek-
lámeszközeit a váci és beremendi kollégáknak, 
annak érdekében, hogy megismerhessék ezeket 
és segítsük azonosulásukat az újdonságokkal. 
 - Miként kapcsolódik a kampány az újjászületés-
hez, illetve a reneszánszhoz?
 Petrillák Mária: Mi megújulásként értelmez-
zük az újjászületést, amelynek során a sikeres 
tartalom, azaz a cement termékünk nem válto-
zik, viszont a csomagolás felfrissül, áttekinthe-

Petrillák Mária kommunikációs vezető

tőbb, modernebb lesz, így hitelesebben képvise-
li a tartalmat. 
 A kommunikációhoz egy eredeti vezérfona-
lat kerestünk, amely összhangban van a zsá-
kok kreatív megoldásával. Kapóra jött, hogy a 
kultuszminisztérium az idei évet, Mátyás trón-
ra lépéséről megemlékezve, a reneszánsz évé-
nek nyilvánította. A reneszánsz az újjászületés 
üzenetén keresztül jelenik meg a kampány-
ban. Emellett tudatosan választottunk olyan 
szlogent és képi világot, amely nem jellemző 
az építőanyag-ipari kommunikációban, viszont 
eleganciája összhangban áll Társaságunk egyéb 
megjelenéseivel és értékrendjével. A két női arc 
képével alkotott montázs egyébként anyát és 
leányát ábrázolja, így igazán hűen jelképezi az 
újjászületés gondolatát. 
 - Van egy első pillanatra furcsának tűnő eleme a 
kampánynak, ez a masszázs. Mi a szerepe ennek?
 Petrillák Mária: Igyekeztünk mások által még 
nem használt ötleteket is beépíteni a kommu-
nikációba. Látványos, emlékezetes és a vevők-
höz közvetlenül eljuttatható eszközt kerestünk, 
amely köthető az újjászületéshez is. Biztosan so-
kan éreztük már azt, hogy egy kellemes masszázs 
során testünk felfrissül. Mivel ez egyfajta újjászü-
letésnek tekinthető, ezért döntöttünk úgy, hogy 
bekapcsoljuk a kampányba és rövid masszázsra 
invitáljuk a vevőinket, és a kampány kezdetén 
kollégáinkat is. Masszázsnapokat szerveztünk a 
váci és beremendi irodaházakban, sőt a két Épí-
tők Napja rendezvényen a nyugdíjas kollégák szá-
mára is lehetőséget adtunk az „újjászületésre”.
 - A projekt egyik vezetőjeként, mit érez igazán 
nagyjelentőségűnek, a cég életét meghatározónak a 
zsákok megújításában?
 Petrillák Mária: Igazán előremutatónak a 
DDC márkanév és logó bevezetését tartom, hi-
szen sikerült termékeinkhez jól megjegyezhető 
nevet társítani. Annak ellenére, hogy a Duna-
Dráva Cement Kft. két gyára komoly hagyo-
mányokkal rendelkezik, fontos, hogy a piac és 
a közvélemény egy Társaságként, egy márka-
ként azonosítsa a vállalatot, ebbe az irányba 
tettünk most komoly lépést. Az is nagy jelentő-
ségű, hogy kutatásokra alapozottan kezdtünk 
a tudatos marketing és kommunikációs tevé-
kenységbe.

Összeállítás a „DDC: az újjászületés” kampány promóciós eszközeiből
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k ö r n y e z e t ü n k é r t

mEgünnEpEltéK Az építőK nApját

építőK nApjA vácon és BErEmEndEn

 A hagyományok szerint több mint ötven éve 
minden év júniusának első vasárnapján több 
százezer építő- és építőanyagipari dolgozó ün-
nepli meg az Építők Napját. 
 A magyar műszaki társadalom jeles ese-
ménye alkalmából általában elismeréseket 
vehetnek át azok, akik egész évben végzett 

munkájukkal eredményesen segítették elő az 
„ország épülését és szépülését”. S miután a ce-
mentgyártásban dolgozók vállán nyugszik az 
egész iparág sorsa, hiszen nincs még egy olyan 
építőanyag, amellyel annyit és annyi formá-
jában találkozhatunk, mint a cementtel, így 
természetes, hogy a Holcim Hungária Zrt. két 
cementgyárának alkalmazottai is megünneplik 
ezt a napot. Miskolcon június 6-án, pénteken 
tartották meg a rendezvényt, s a Hejőcsabai 
Sporttelep adott otthont az ünneplőknek, míg 
Lábatlanon június 7-én szombaton, a Lábatla-
ni Sportpályán. 
 Miskolcon a dolgozókat és családtagjaikat 
Mikita István igazgató úr köszöntötte, majd 
átadta a törzsgárdatagoknak az elismerésekért 
járó okleveleket. Ebéd után kispályás labdarú-
gó mérkőzések következtek, a gyerekeket pedig 

 Első alkalommal szervezte a Beremendi Álta-
lános Iskola tornacsarnokában az Építők Napja 
rendezvényt a Beremendi Gyár vezetése és szak-
szervezete. Az új helyszínen szervezett, nyugdí-
jas-találkozóval egybekötött június 14-i progra-
mon a mintegy ötszáz érdeklődő vett részt.
 Szarkándi János, a Társaság elnök-vezérigaz-
gatója, a Beremendi és a Váci Gyárban egyaránt 
a megújulásra hívta fel a figyelmet, kiemelve a 
DDC: az újjászületés kampány jelentőségét és a 
zsákos termékek csomagolásának megújítását. 
Sáros Bálint a június 7-i, váci Építők Napján a 
rendezvény fontosságát hangsúlyozta, mivel ez 
olyan egyedi alkalom, amikor régi és új kollégák 
találkozhatnak, beszélgethetnek. Katona Lajos 

jobbnál jobb programokkal – például csillag-
dobás, dárdavetés, gerendaharc, patkódobás, 
babzsák- és koszorúvetés – várták. 
 A rendezvény programját motoros rendőrök, 
tűzoltók színesítették, késő délután pedig a 
Defekt Duó zenés-humoros előadását formá-
ciós táncbemutató és a Fantasy Band műsora 
követte. 

gyárigazgató felhívta a figyelmet a beremendi ce-
mentgyártás közelgő évfordulójára és beszámolt 
a Beremendi Modernizációs program menetéről. 
 Az ünnepségeken sor került a vezérigazgatói 
dicséretek átadására, majd a cementiparban el-
töltött 25, 30 és 35 éves munkájukért vehettek 
át kitüntetéseket a kollégák. 
 A váci rendezvényen többek között Szolnoki 
Tibor és Zsadon Andrea, valamint Détár Enikő 
szórakoztatták a vendégeket. A Beremendi Gyár 
Építők Napi rendezvénye pedig az Apostol együt-
tes nagy sikerű koncertjével zárult.

 Lábatlanon a rossz idő ellenére is kellemesen 
telt az Építők Napja. A gyerekek a délelőtt folya-
mán ugrálóvárban, körhintákban, dodzsemek-
ben, céllövöldében múlathatták az időt. Ebéd 
előtt a résztvevők megtekinthették többek között 
a helyi judosok és a majorett-csapat előadását, 
valamint egy rendőrkutyás bemutatót. Délután 
a szakadó eső miatt ugyan kicsit késve indult a 
program, de annál élvezetesebb volt: Tóth Vera 
és együttese egy másfél órás koncerttel szórakoz-
tatta a nagyérdeműt, majd egy ifjú színészekből 
álló társulat adott elő operett- és musical számo-
kat, s végül egy utcabállal zárták a napot. 

Egészen picik is eljöttek az Építők Napjára

Finom ételekkel várták a résztvevőket

Miskolci törzsgárda tagok
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b e m u t a t j u k

 Váradi Dávid, az egri Szilágyi Erzsébet Gim-
názium 11. osztályos tanulója, élete nagy lé-
pését akkor tette meg, mikor az Arany János 
tehetséggondozó program kiválasztottjaként 
gimnáziumba jelentkezett. Tavaly ősszel pedig 
megkapta élete második nagy lehetőségét, azzal, 
hogy a HBLF által kezdeményezett Romaster el-
nevezésű tehetséggondozó program keretén be-
lül elnyerte a Holcim bizalmát és támogatását. 
 - Miként került kapcsolatba a Romaster-prog-
rammal? 
 Váradi Dávid: 2006 év végén szólt az osztály-
főnököm, hogy van egy ilyen lehetőség, s úgy 

gondoltam, megpróbálom. Elküldtem a pályá-
zatomat, és nyáron felhívtak elbeszélgetésre 
a Holcimhez. Ezt követően értesítettek arról, 
hogy engem választottak ki. 
 - Változott-e az élete az ösztöndíj elnyerése óta? 
 Váradi Dávid: Igen, ezáltal könnyebbé vált 
számomra az élet. De egyúttal terhet is rakott 
rám, hiszen meg kell mutatnom, hogy kiérde-
melten kaptam.
 A támogatásból tudom fizetni az angol kü-
lönórákat és vásárolni tudok tanszereket, tan-
könyveket. Személy szerint 5000 Ft-ot kapok 
kézhez, mely rendszeresen elmegy ruházkodás-
ra, napi szükségletekre és utazásra. Félretenni 
pedig nem tudok belőle, mivel a kapott pénzt 
az adott hónapon belül el kell költeni. 
 - Iskolán kívül mivel szeret foglalatoskodni? Mi-
vel tölti a hétvégéjét? 
 Váradi Dávid: Sakkozni nagyon szeretek. 
Szakkörre is járok, s rendszeresen részt veszek 
versenyeken. Hétvégén pedig, mivel kollégista 
vagyok, az otthoni barátokkal jövök össze egy 
jó beszélgetésre, zenehallgatásra, nyáron pedig 
bográcsfőzésre. 
 - Vannak-e már konkrét elképzelései a jövőjét 
illetően? Itt továbbtanulásra gondolok elsősorban. 
 Váradi Dávid: Mindenképpen szeretnék 
továbbtanulni műszaki szakirányba, ezen be-
lül pedig a házak építése, tervezése érdekel. 

a romaster ösztönDíj-programról
 A Magyar Üzleti Vezetők Fóruma, a Hungarian Business Leaders Forum (HBLF) – az IBM Magyarország alapító támogatásával – 2007. február-
jában hirdette meg a Romaster tehetséggondozó programját olyan hátrányos helyzetű, magukat roma származásúnak valló, tehetséges középiskolás 
diákok részére, akik középfokú tanulmányaik befejezése után műszaki, gazdasági vagy jogi felsőfokú oktatási intézménybe kívánnak továbbtanulni. 
 A Romaster program három pillérre épül. Első az évi 240.000 Ft anyagi támogatás, második pillérként pedig a támogató vállalatoktól kijelölt 
mentor emelhető ki. A harmadik pillért a vállalatoknál biztosított gyakorlati tapasztalatszerzés lehetősége jelenti.
 Ennek az átfogó rendszernek az a lényege, hogy a középiskolás évektől egészen a diploma megszerzéséig szoros kapcsolat alakuljon ki a kivá-
lasztott diákok és a támogató cégek munkatársai között, melynek eredményeképpen a tanulók megismerhetik az adott vállalat működését és 
kultúráját, ezáltal könnyebben integrálódnak majd az üzleti környezetbe.
 A 2007/2008-as tanévben már 22 roma származású diák került be a tehetséggondozó programba a több mint 300 alkalmas pályázó közül. 
A szerencsés pályázók között van Váradi Dávid, a Holcim pártfogoltja is.

interjú váraDi DáviDDal

Már nézegettem azokat az iskolákat, ahol mű-
szaki-építőmérnöki szak is van. Szóba került 
Debrecen, Miskolc, Budapest. Esetleg még a 
hídépítést próbálnám meg, Győrött. Bár még 
van 2 évem eldönteni, hogy melyik a legjobb 
számomra.
 - Biztosan mindent elkövet az ügy érdekében. 
Említette, hogy angolból különórákat vesz. 
 Váradi Dávid: Igen, angolul már általános 
iskolás koromtól kezdve tanulok. Különórák-
ra is járok, és emellett sok angol órám van az 
iskolában. Szeretném ugyanis jövőre letenni a 
középfokú nyelvvizsgát és megszerezni a jogo-
sítványt. Nagyon remélem, hogy sikerül. Terve-
zem, hogy már idén ősszel leteszem a KRESZ, 
ill. az elsősegély vizsgát. 
Műszaki rajzból is veszek pár hónapja ma-
gánórákat, hiszen jó, ha a felvételire időben 
gondolok.
 - Szerepel-e esetleg a tervei között a Holcim, 
mint leendő munkahely?
 Váradi Dávid: Igen, természetesen. Igyek-
szem megfelelni a lehetőségnek, melyet a Hol-
cim biztosított számomra. Örömmel tölt el az 
érzés, hogy engem választottak ki. Köszönöm, 
és nagyon hálás vagyok. Nagyon szeretnék ott 
dolgozni. Ha a diploma megszerzése után fel-
ajánlanának egy állást, én lennék talán a világ 
egyik legboldogabb embere!

Debrecen, Hungary

Hyannis, MA, USA

Hotel Bara, Budapest

Wietersdorf, Austria

Düsseldorf, Deutschland

Schelklingen, Germany

PORANAL 2008 Symposium - 10th International Symposium on Particle Size 
Analysis, Environmental Protection and Powder Technology 
– http://www.mate.mtesz.hu/eng/Pages/2008/Poranal2008/index_eng.htm

International Conference on Fatigue Damage of Structural Materials VII 
– www.fatiguedamage.elsevier.com

MEFNM 2008 International Conference on Metrology of Environmental, Food and 
Nutritional Measurements – www.mefnm2008-budapest.org

ECRA Seminar: CO Management during Clinker Production – www.ecra-online.org

Deutscher Straßen- und Verkehrskongress 2008 
– http://www.fgsv-verlag.de/catalog/extra_events_pages.php?pages_id=301

ECRA Seminar: Environmental Risk Management – www.ecra-online.org

2008. augusztus 27-29.

2008. szeptember 14-19.

2008. szeptember 19-22.

2008. szeptember 24-25. 

2008. október 8-10.

2008. október 15-16.

nemzetközi rendezvények cement és beton témákban

ECRA szemináriumokról és workshopokról szóló információk elérhetők: www.ecra-online.org VDZ továbbképzési programjai elérhetők: www.vdz-online.de

r e n d e z v é n y e k

a Holcim Hungária zrt. romaster-ösztöndíjasával

Váradi Dávid
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 Öt éves munka után elkészült 
az ÁÉCS Zrt. kivitelezésében épü-
lő betoncsoda, azaz az új budafoki 
víztorony. Az építkezés céljaként 
három fő szempontot határozott 
meg az építtető, a Fővárosi Víz-
művek Zrt.: a cég szimbólumává 

buDafoki víztorony betonból 
– az egyedülálló megoldások tornya

veszprémi egyetemisták jártak lábatlanon
 A veszprémi Pannon Egyetem és a Holcim 
Hungária Zrt. közötti együttműködés keretében 
a Szilikátipari Tanszék tananyagába való be-
épülésük mellett arra is lehetőséget biztosított 
a cég a hallgatóknak, hogy a cementgyártással 

beszélgettek a cég munkatársaival – a finom sza-
lonna, kenyér és üdítő társaságában. 
 Az érdeklődő diákok a közeljövőben a Hol-
cim Hungária Zrt. veszprémi betonüzemébe 
is ellátogatnak majd, hogy az építőipari alap-
anyag-gyártás egy másik igen fontos szegmensé-
vel ismerkedhessenek meg.

kapcsolatos elméleti ismereteiket gyakorlati ta-
pasztalatokkal is kiegészíthessék. 
 A tavalyi évben már több alkalommal megva-
lósított, és nagy sikerrel zárult látogatásokra te-
kintettel, április 21-én egy busznyi fiatal (40 fő) 
látogatott el Lábatlanra, ahol a Holcim Hungá-
ria Zrt. tevékenységéről, a lábatlani gyár törté-
netéről, a cementgyártás technológiájáról, az új 
gyárral kapcsolatos legfrissebb hírekről hallgat-
hattak meg érdekes előadásokat, majd kisebb 
csoportokban szakértő vezetés mellett tekint-
hették meg az egyes gyártási folyamatokat, illet-
ve részesei lehettek egy bányai robbantásnak is.
 Az idén másodszorra megrendezett gyárláto-
gatás egyik vitathatatlan fénypontja a délutáni 
piknik és szalonnasütés volt a lábatlani Vadász-
házban, ahol a fiatalok már oldott hangulatban 

válhasson az épület, illeszkedjen a 
környezetbe, illetve a városképbe, 
és a környéken lakók egyre nö-
vekvő vízigényének kiszolgálására 
alkalmas legyen. 
 Több szempontból is különleges 
építményről van szó, hiszen a vi-
lágon szinte egyedülálló módon 
nem a súlypont alatt támasztja alá 
a törzs a kelyhet, aminek elkészí-
tését az időközben felmerülő prob-
lémák is nehezítették. Többek 
között a kehely részt nem lehetett 
a szokásos eljárással a talajon lét-
rehozni, majd daruk segítségével a 
helyére illeszteni, hanem 24 méter 
magasan kellett bezsaluzni, vasal-

ni, majd betonozni az asszimetri-
kus szerkezetű monstrumot.
 Az építkezés során a kivitelező 
fokozottan ügyelt a természeti ér-
tékek és az őshonos védett növé-
nyek megóvására, áttelepítésére.
 A 43 méter magas, 37 méter át-
mérőjű létesítmény – melyhez az 
alapanyagot a Duna-Dráva Ce-
ment szállította – megépítése csak 
nagyon precíz számítások alapján 
minden statikai kockázatot kizáró 

beemelték az m0-s északi 
HíD utolsó elemét

 2008. június 12-én reggel nyolc óra előtt néhány perccel a munká-
sok beemelték az M0-s északi Duna-híd utolsó elemét. A záróelem 
elhelyezését reggel hat órakor kezdték el. A következő feladat az elem 
rögzítése, majd a burkolatok, szigetelések, díszvilágítás felhelyezése 
lesz. A hidat várhatóan szeptember végén adják át. 
 Az M0-s északi Duna-hídja 62 milliárd forintos költséggel épül, 
1860 méter hosszú. A híd leglátványosabb része a nagy Duna-ág felett 
átívelő úgynevezett ferdekábeles híd, melynek legnagyobb nyílása 300 
méteres. A Nemzeti Autópálya Zrt. megrendelésére, előreláthatólag 
65 milliárd forintos költségvetéssel, várhatóan 2008 októberéig meg-
valósuló beruházás kivitelezője a Hídépítő Zrt. és STRABAG Zrt. kon-
zorcium. A TBG Hungária-Beton Kft. 2006 márciusában kezdte meg a 
betonszállítást az építkezéshez, az M0 HT Betonszállító Kkt. megbízá-
sából, amely a Holcim Hungária Zrt., valamint a TBG Hungária-Beton 
Kft. közös konzorciuma. 

terv alapján mehetett végbe, ami-
nek elkészítését a szigorodó földren-
gésteher figyelembe vételére vonat-
kozó előírások is bonyolították. 
 A kivitelező végül félig monolit, 
félig kéregpaneles módszert alkal-
mazott műszaki megoldásként. 
Ebben az esetben ez azt jelen-
ti, hogy a torony törzse körül 24 
méter átmérőben monolit felszer-
kezetet hoztak létre, majd ehhez 
csatlakoztatták a kéregpanelekkel 
készült újabb gyűrűt. 
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szakmai, vállalati hírek


