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Megújult a Magyar Cementipari Szövetség honlapja

AZ ECRA SZEMINÁRIUMA BUDAPESTEN

T A R T A L O M J E G Y Z É K

(folytatás a 3. oldalon)

Új honlap - Megújult az MCSZ honlapja

Az ECRA Szeminárium Budapesten

Holcim Otthon Alapítvány

Alagút– és Mélyépítő
Szakmai Napok „2006”

Érdekeink képviselője - 
Beszélgetés dr. Kulcsár Ferenccel

Építők napja - 2006
 Borúra derű
 A „Nagy Család”
 Színes programok és kitüntetések

Duna-Dráva Cement sikerek a 6. HC
Group Jubileumi Futóversenyen

1,1 millió dollár a fenntartható építészetért

Beszámoló a Magyar Cementipari 
Szövetség Közgyűléséről

Négy alagút épülhet
az M6-os véméndi részén

„Felelősségteljes befektetés”

Nemcsak az esernyőktől
színes majális

Az SZTE XXIX. Küldöttgyűlése

25 éves a beremendi mészüzem!
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 A modern, dinamikus dizájnelemekkel és új tartalommal felfrissített webes információs pont azzal a 
nem titkolt szándékkal készült, hogy minden, a betonnal, cementtel, a Szövetséggel és az építőiparral 
kapcsolatos tudás, újdonság tára legyen. A szemléletváltást elsősorban a külcsín tükrözi, a weblap 
– mely a http://www.mcsz.hu címen meglátogatható – tartalma pedig folyamatosan frissül.

Az új oldal új külsővel, kibővült tartalommal várja az érdeklődőket

ÚJ HONLAP

 Az Európai Cement Kutatási Akadémia 
(ECRA) 2006. évi „Szerves komponensek vi-
selkedése a klinkerégetési folyamatban” című 
szemináriumát június 22-én Budapesten ren-
dezte meg, majd másnap a résztvevőket a 
Duna-Dráva Cement Kft. Váci Gyára látta 
vendégül egy gyárlátogatás keretében.
 A hagyományoknak megfelelően a szemi-
nárium a rendezvény előestéjén vacsorával 
kezdődött, ahol az Európa számos országá-
ból (Németországból, Svájcból, Ausztriából, 
Norvégiából, Franciaországból, Olaszország-
ból, Portugáliából, Görögországból, Bulgá-
riából, Szlovákiából és természetesen Ma-
gyarországról) érkezett 28 résztvevő baráti 
légkörben ismerkedhetett meg egymással, 
illetve a szemináriumot szervező Dr. Martin 
Oerter úrral (a Németországi Cementipari 
Kutatóintézet Környezetvédelmi Mérés-
technika Osztályának vezetője), valamint 
Dr. Ute Zunzer asszonnyal (a Németországi 
Cementipari Kutatóintézet Környezetvédel-
mi Méréstechnika Osztályának kutatója).

 A szakmai programokon a magyar delegációt 
Dr. Szabó László a DDC műszaki vezérigazga-
tója, Fordán Tamás a Váci Gyár kemencemér-
nöke, Urbán Ferenc a CEMKUT Cementipari 
Kutató-fejlesztő Kft. ügyvezetője, Dr. Opoczky 
Ludmilla a CEMKUT Kft. tudományos ta-
nácsadója, Gável Viktória a CEMKUT Kft. 
kutatómérnöke és Dr. Pálvölgyi Tamás a Ma-
gyar Cementipari Szövetség (MCSZ) ügyveze-
tője alkotta.

 A rendezvény szakmai előadásainak hely-
színe az óbudai Hotel Aquincum egyik konfe-
renciaterme volt.
 A szeminárium kezdetén, június 22-én 
reggel,  Dr. Martin Oerter úr köszöntötte a 
résztvevőket, majd rövid ismerkedés után 
ismertette a további részletes programot. Ez-
után átadta a szót Urbán Ferenc úrnak, aki 
átfogó képet adott a CEMKUT Kft. felépíté-
séről, működéséről és szakmai tevékenységé-
ről, majd pedig Gável Viktória, a CEMKUT 
Kft. kutatómérnöke ismertette a fontosabb 
kutatási területeket.
 A szeminárium szakmai előadások sorát 
Dr. Martin Oerter az európai jogszabályo-
kat, követelményeket ismertető előadása 
nyitotta meg, ezután Dr. Ute Zunzer asszony 
mérnöki szempontból nézve különösen érde-
kes „Szerves komponensek felszabadulása a 
nyersanyagokból” és „Az üzemi körülmények 
hatása a szervesanyag kibocsátásra” című pre-
zentációi következtek. Dr. Martin Oerter, VDZ e.V.
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 Kilenc magyarországi településen összesen 24 
önkormányzati bérlakás épülhet a Holcim Hun-
gária Otthon Alapítvány segítségével. Az ala-
pítvány immár másodszor írta ki, összesen 100 
millió forint értékű pályázatát, mellyel országos 
szinten támogatni kívánja az önkormányzatok 
bérlakás építési programjait, valamint azon köz-
hasznú szervezetek projektjeit, melyek a rászo-
ruló családok lakhatási problémáira kívánnak 
megoldást nyújtani. Az idei gyôztes projektek a 
támogatási szerzôdések aláírása után Miskolcon, 
Lábatlanon, Gersekaráton, Hatvanban, Szeder-
kényben, Ópusztaszeren, Tiszaugon, Komlón, 
valamint Jászapátiban valósulhatnak meg. A 
Kuratórium elnökével, Fegyverneky Sándorral 
beszélgettünk.
 - Mi a tapasztalata, hogyan reagálnak az Önkor-
mányzatok a kiírásra? 
 Fegyverneky Sándor: A működés elsô évé-
ben még viszonylag kevesen pályáztak az infor-
máció hiánya miatt. Idén már 24-en kerestek 
meg minket és amilyen lelkes és precíz munkát 
végez a Holcim marketinges részlege az Alapít-
vány támogatásával, és amilyen pontosan tudó-
sít a sajtó errôl az eseményrôl, szerintem még 
több Önkormányzat fog jövôre érdeklôdni. 
 - Melyek voltak idén a kiválasztás szempontjai? 
És akik nem nyertek, annak mi volt az oka? 
 Fegyverneky Sándor: A pályázat alapvetô 
célkitűzései nem változtak, a kiírás szempont-
jai azonban a tavalyi évhez képest némileg mó-
dosultak. A leglényegesebb változás, hogy míg 
2005-ben a beérkezô pályázatok két kategóriá-
ban kerültek elbírálásra, a kuratórium 2006-ban 
egyetlen kategóriában értékelte a 3000 lélekszám 
alatti és feletti települések önkormányzatai és 
közhasznú szervezetei által beküldött pályázato-
kat. Érdekes volt megfigyelni, hogy a pályázatok 
mennyire precízek voltak. Formai vagy tartalmi 
hiba miatt nem kellett elutasítani pályázatot, 
ami azt mutatja, hogy kialakult az Önkormány-

zatoknál a megfelelô rutin. Ismerek számos 
Polgármesteri Hivatalt, ahol pályázatfigyelô 
és pályázatíró csapatok működnek és precízen 
dolgoznak. A kiválasztás szempontjai között 
szerepelt a lélekszám és az Önkormányzati be-
vétel. A pályázók között statisztikai összevetést 
készítettünk, olyan tehetôsségi rangsort és a 
kedvezôtlenebb pozícióban lévôt támogattuk. 
Megnéztük azt is, hogy egy adott Alapítványi 
forintból, a pályázó Önkormányzat mennyi 
lakást tud építtetni. Aki drágábban, azt hát-
rább soroltuk és azt támogattuk, ahol olcsóbb 
négyzetméter árakkal számoltak, ahol fajlago-
san jobban hasznosult az Alapítvány pénze. Az 
értékelési szempontok tekintetében is történt 
változás, ugyanis a 40 millió forint beruházási 
érték feletti projekteknél az építészeti tervet is 
értékelte a Kuratórium. A vissza nem térítendô 
támogatás értéke a bekerülési összeg maximum 
50%-a lehet, projektenként legfeljebb 2-50 mil-
lió forint. A 2006-os gyôztes pályázatok megva-
lósulásával, 24 új önkormányzati bérlakás jöhet 
létre alapítványunk segítségével. 

 - Milyen házakat, lakásokat építenek az Alapít-
vány támogatásával?
 Fegyverneky Sándor: Idén komplettebb lakás-
megoldásokkal pályáztak, ebbôl adódik a különb-
ség, hogy ugyanannyi pénzbôl, most kevesebb 
lakás épült. Az európai típusú lakások építése 
volt a jellemzô, megjelent már a kétszintes ki-
alakítás, sok kisebb lakószobával, hogy az egyes 
családtagoknak módja legyen a pihenésre, a ta-
nulásra... Ezek a jövôt illetôen elôre mutatóak. 

HOLCIM OTTHON ALAPÍTVÁNY
„Egy cég tegyen jót is, ne csak hasznosat”

A Holcim elhatározása az, hogy minden évben 
100 millió forintot az Alapítvány rendelkezésére 
bocsát, de a projekteknek meghúzta a felsô ha-
tárértékét azért, hogy minél több pályázó nyer-
hessen. Ezek a lakások hosszú távon az Önkor-
mányzatok tulajdonában maradnak. 
 - Mi a következô lépés, merre szeretnének nyitni?
 Fegyverneky Sándor: Szeretnénk megnyit-
ni a pályázati lehetôséget az Önkormányzatok 
egyesülései számára is. Azt javasoltam a Ku-
ratóriumnak, hogy jövôre bôvítsük ki a pá-
lyázatot ebbe az irányba is. Például kistérségi 
együttes feladat ellátására, több községet ellá-
tó körorvos, vagy speciális feladatokat ellátó 
fejlesztô pedagógus részére is építhetô legyen 
szolgálati lakás. 
 -... és Ön hogyan került kapcsolatba a Holcim 
Hungária Otthon Alapítvánnyal?
 Fegyverneky Sándor: Két évvel ezelôtt ke-
resett meg a Holcim Hungária Otthon Alapít-
vány, amikor az elsô pályázati kiírás megtörtént. 
Gondolom, a felkérést annak is köszönhettem, 
hogy magam is építész vagyok. Kuratóriumi mun-
kámban sokat segít az is, hogy az Országos La-
kás és Építésügyi Hivatal elnökeként dolgozom, 
lakásügyek problémáival, az építés körülmé-
nyeivel hivatalból foglalkozom. Az ott szerzett 
tapasztalataimat az alapítványi munkámban is 
hasznosítani tudom. 
 - Mi az üzenete - Ön szerint - a Holcim Alapít-
ványának? 
 Fegyverneky Sándor: A legfontosabb üzenet 
- a gazdasági szereplôk felé -, hogy ne csak szol-
gáltatással, termeléssel, beruházással foglalkoz-
zanak, hanem gondolkodjanak és cselekedjenek 
a közjó érdekében, ahogy Európában már évti-
zedek óta szokás. A Holcim Hungária Otthon 
Alapítvány példát mutat a többieknek, hogy 
ilyen nagyságrendben (100 millió forint) a társa-
dalom problémáinak megoldásában is részt vesz. 
Ezzel azt szeretném hangsúlyozni, hogy a Holcim 
kezdeményezését jó lenne, ha minél többen kö-
vetnék és másoknak is eszébe jutna - akiknek 
módja van rá -, hogy a közügyeket támogassa és 
egy cégnek legyen célja és élvezze azt, hogy jót is 
tehet, nem csak hasznosat.                      Sz. J. 

A díjakat Vörös Ferenc, a Holcim Hungária Otthon Alapítvány kuratóriumának tagja
és Richard Skene a Holcim Hungára Zrt. elnök-igazgatója adta át

„A Holcim kezdeménye-

zését jó lenne, ha minél 

többen követnék...”

K Ö R N Y E Z E T Ü N K É R T

Fegyverneky Sándor, a Kuratórium elnöke
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semmi nem bizonyíthatta volna jobban, mint az 
egyes előadások után felvetett kérdések sokasá-
ga és a nem ritkán negyedórákig tartó szakmai 
viták. A résztvevők szakmai tájékozottságát is 
dicsérik a viták során és a „szünetekben” egy-
mással folytatott nyílt tapasztalatcserék.
 A második nap programját a Duna-Dráva 
Cement Kft. Váci Gyára által szervezett gyárlá-
togatás töltötte ki.
 Az érkezőket Dr. Szabó László műszaki ve-
zérigazgató és Sáros Bálint gyárigazgató kö-
szöntötte. Dr. Szabó László nyitóelőadásában 
röviden összefoglalta a Heidelberg cégcsoport 
felépítését és működését, a Duna-Dráva Ce-

ment Kft. gyárainak és leányvállalatainak cég-
csoporton belül betöltött szerepét, valamint a 
cementtermelésben elfoglalt helyét. A terme-
lési folyamatát, technológiáját Fordán Tamás 
ismertette az érdeklődőkkel. Ezután a résztve-
vőknek a „házigazdák” részletesen bemutatták 
cementgyáruk működését, végigvezetve őket 
a teljes termelési folyamaton. A váci kollégák 
dicséretére szolgál, hogy a látogató csoport ér-
deklődése mit sem lankadt a második napon, 
még az embertpróbáló kánikula ellenére sem. 

 A Magyar Alagútépítő Egyesület idén is több 
más szakmai szervezettel közösen – MTA, KTI, 
PTE, Magyar Metró Társaság, Magyar Mérnö-
ki Kamara – május 22-23-án, Pécsett, a Hotel 
Palatinusban rendezte meg az Alagút- és Mély-
építő Szakmai Napok elnevezésű konferenciát 
és szakkiállítást. A rendezvény mintegy 230 
szakember részvételével zajlott le.

 A Duna-Dráva Cement Kft. és a TBG Hun-
gária Beton Kft. közösen vett részt ezen a rangos 
szakmai eseményen, amelyre kétévente kerül 
sor. Korábban Szombathelyen, Egerben tartot-
ták, tehát ez egy változó színhelyű esemény. 
 A konferencián kihirdetésre került, hogy a 
világtalálkozó 2006. szeptember 11-én Prágá-
ban lesz. Tehát ez a szakma tényleg nagyon 
aktívan tartja a kapcsolatot, és az ilyen alkal-
mak valóban arról szólnak, hogy aki számít, 
az itt megjelenik és/vagy előadást tart, és/vagy 
kiállít. 

ALAGÚT– ÉS MÉLYÉPÍTŐ SZAKMAI NAPOK „2006”

- folytatás az 1. oldalrólAZ ECRA SZEMINÁRIUMA BUDAPESTEN

 A délelőtt programját Kare Helge Karsten-
sen úr, a SINTEF Group (Norvégia) képvi-
seletében „A POP vegyületek keletkezése és 
felszabadulása a cementiparban” című elő-
adása zárta.

Minden egyes technológiai részfolyamatnál 
valósággal záporoztak a kérdések, melyek 
természetesen nem maradtak megválaszo-
latlanul.
 Összességében elégedetten nyugtázhatjuk, 
hogy egy ilyen, cementipari körökben igen 
nagy jelentőségű szakmai rendezvénynek ad-
hattuk otthont. Elismeréssel tartozunk a szemi-
nárium magas színvonalú szakmai tartalmáért 
és a gördülékeny programokért. Köszönetet 
mondunk a szervezőknek és valamennyi részt-
vevőnek mind az ECRA, mind pedig a Duna-
Dráva Cement Kft. Váci Gyár részéről.

 Az előadások szüneteiben élénk társalgás 
folyt. A társaságok, cégek egymást keresték ki 
kivel, mit lehetne üzletelni, honnan lehet erről, 
arról minél több információt szerezni. Ebből a 
szempontból remekül betöltötte ez a kiállítás és 
konferencia az igazi szerepét.
 A kétnapos konferencián mintegy 30 szakmai 
előadás hangzott el. Magyar és idegen nyelvű 
egyaránt. A hallgatóság soraiban szinte az ös-
szes jelentős, ebben a szakmában érdekelt hazai 
cég képviseltette magát.

„A szeminárium valamennyi

előadása igen magas szakmai 

színvonalat képviselt...”

 A délutáni program Dr. Martin Oerter úr 
„Állandó Szerves szennyezőanyagok keletke-
zése és átalakulása a cementgyári kemence-
rendszerekben – gyakorlati példák és mérési 
eredmények” című prezentációjával kezdő-
dött. A továbbiakban Dr. Ute Zunzer asszony 
„A tudomány állása a szervesanyag kibocsá-
tás folyamatos és szakaszos mérési techni-
káinak vonatkozásában” című ismertetője, 
majd pedig a megfelelő nyersanyagok átfogó 
értékelése következett.  Az első nap szakmai 
programját Dr. Martin Oerter úr zárta, meg-
köszönve a résztvevők szíves figyelmét.
 A szeminárium valamennyi előadása igen 
magas szakmai színvonalat képviselt, melye-
ket a hallgatóság mindvégig kitüntető figye-
lemmel díjazott. Az igen élénk érdeklődést 

A rangos szakmai eseményre kétévente kerül sor

Korsós Szilvia és Lantos Gabriella képviselték cégeiket 
a kiállításon

A Duna-Dráva Cement Kft. és a TBG Hungária Beton 
Kft. közösen állítottak ki

Urbán Ferenc, CEMKUT Kft.

Dr. Ute Zunzer, VDZ e.V. 

Gyárlátogatás a Duna-Dráva Cement Kft. 
Váci Gyárában 

SZAKMAI, VÁLLALATI HÍREK
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 - Ügyvéd úr! Gratulálunk abból az alkalom-
ból, hogy nemrégiben magas kormánykitüntetést 
vehetett át! Milyen tevékenységéért kapta az el-
ismerést?
 Dr. Kulcsár Ferenc: Az 
építőanyagipar szakmai ér-
dekképviseleti szerveiben 
végzett munkámért kap-
tam. Konkrétan a Magyar 
Cementipari Szövetségről, 
a Betonszövetségről és az 
Építőanyagipari Szövetség-
ről van szó. Mindhárom 
szervezet alapításában részt 
vettem, munkájuknak a 
kezdetektől résztvevője és  
segítője vagyok.
 - Mióta foglalkozik az épí-
tőanyagipar jogi kérdéseivel?
 Dr. Kulcsár Ferenc: Az 
egyetem elvégzése óta, azaz 
több mint harminc éve. Kezdetben jogtanács-
osként dolgoztam. A Cement- és Mészművek 
állami vállalat vezető jogtanácsosa voltam, 
ma már önálló ügyvédi irodámmal állok az 
építőanyag-ipari cégek rendelkezésére. A pri-
vatizáció időszakában alapítottuk az érdek-
védelmi szervezeteket: 1990-ben a Magyar 
Cementipari Szövetséget, 1997-ben a Beton-
szövetséget. Az Építőanyagipari Szövetséget 
újjáalakítottuk és mostanra vált olyan szer-
vezetté, amely képes a teljes építőanyag-ipar 
érdekképviseletét átfogni, sőt kormányszer-
veknek is partnere tud lenni.

ÉRDEKEINK KÉPVISELŐJE
Beszélgetés dr. Kulcsár Ferenccel, a Magyar 
Cementipari Szövetség jogtanácsosával

Dr. Kulcsár Ferenc

 - Melyek azok a fontosabb problémák, ame-
lyeknek a megoldásában részt vett, vagy amelye-
ken jelenleg is dolgozik?
 Dr. Kulcsár Ferenc: Az építőanyagipar 
napjainkban nagyon sok problémával küzd. 
Megjelentek a piacon a rossz minőségű árut 
forgalmazó cégek, széltében elterjedt a feke-
temunka… Az én szakterületem elsősorban az 
ún. tartozási lánc. Ennek a láncnak a végén 
az építőanyag-gyártók és -szállítók állnak, s 
így ők azok, akiknek az utolsó három szám-
láját általában nem fizetik ki a megrendelők. 
2005-ben az ágazatban működő cégeknek 
kb. ötvenmilliárd forint káruk származott 
emiatt! 
 - Ez az a jelenség, amit körbetartozásként szo-
kás emlegetni?
 Dr. Kulcsár Ferenc: Igen, de ez az elneve-
zés nem helyes! Körbetartozásról nem beszél-
hetünk, hiszen az építőanyag-ipari cégek nem 
tudják továbbhárítani a tartozást: ha nem 
fizetik ki mondjuk az energia- vagy a vízszám-
lájukat, a szolgáltatók azonnal kikapcsolják a 
szolgáltatást. Vagy ha például nem fizetnek az 
alapanyagért, a partner egyszerűen leállítja a 
további szállításokat, és leáll a gyártás. A he-
lyes kifejezés tehát a tartozási lánc.
 - Mi lehet a megoldás erre a tetemes károkat 
okozó problémára?

 Dr. Kulcsár Ferenc: Ez 
ellen csak a legmagasabb 
szinten lehet eredményesen 
fellépni. Ügyvédi, bírói esz-
közökkel nem lehet orvo-
solni a problémát: törvény-
módosításra van szükség. 
Több ötletet, elképzelést 
is felvázoltunk az Építőa-
nyagipari Szövetségben, és 
megtettük az első lépéseket 
a törvénymódosítás kezde-
ményezése ügyében. Mivel a 
probléma megoldása a párt-
ok választási programjaiban 
is szerepelt, van esély arra, 
hogy elképzeléseink megva-

lósuljanak. A csődtörvény nemrégen történt 
módosításában már nekünk is részünk volt, 
és a társasági törvénybe is sok olyan elem ke-
rült bele, amelyben a mi munkánk is benne 
van. Ennek köszönhető többek között, hogy 
a módosítások következtében nem célrave-
zető többé csődbe vinni egy céget, majd az 
elterjedt módszert alkalmazva hajléktalanok 
nevére íratva kibújni a felelősség alól. Bízom 
benne, hogy ehhez hasonlóan sikerül keresz-
tülvinnünk azokat a javaslatokat is, amelyek 
megoldást jelenthetnek a lánctartozásból 
eredő károk kiküszöbölésére.
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 2006 második júniusi hétvégéje változatos 
idõt hozott Beremenden. A kétnapos program a 
hagyományos nyugdíjas találkozóval kezdõdött, 
amelyre, a rossz idő ellenére is, mintegy kétszázan 
érkeztek a beremendi üzemek volt dolgozóiból. 
Az egybegyûlteket Kindrat László kereskedelmi 
igazgató köszöntötte. Vidámságban, jókedvben 
már ekkor sem volt hiány, amit tovább fokozott 
a 25 éve alakult beremendi Borostyán Nyugdí-
jas Népdalkör fellépése. A pécsi Musical Stúdió, 
Papp Zoltán vezetésével, az érettebb korosztály-
nak szóló dalokkal lépett színpadra. 
 Másnap, a terebélyes sátor alatt, az esõtõl véd-
ve kezdhette megnyitóbeszédét Katona Lajos 
gyárigazgató. A kitüntetések átadása elõtt a gyár-
igazgató bejelentette, hogy a Magyar Cement-
ipari Szövetség a Cementiparért elnevezésû díjat 
idén Oberritter Miklós elnök-vezérigazgatónak 
adományozta. A kitüntetett maga is felszólalt, 
és beszéde után átadták a 2006-os elismeréseket. 
Ezután számos érdekes produkciónak lehettek 
szemtanúi az érdeklõdõk. Sajnos a szabadtéri 
programokról, a néha eszeveszetten tomboló esõ 
miatt, le kellett mondani. A már korábban fel-
ázott talaj indokolta, hogy Colin Foster, a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Karának dékán-
jának tervezett szoboravatója meghiúsult a gyár 
melletti szoborparkban. A mûvet nem lehetett a 
helyére állítani, ezért várhatóan szeptemberben 
tartják meg az ünnepséget. A felhõk távoztával – 
ragyogó napfényben csaphatott össze a Beremendi 
Építõk a Szentlõrinccel a focipályán. Ezalatt a 
sátorban Éles István hangutánzó-mûvészt Auth 
Csilla követte, aki néhány próbálkozás után az 
eleinte halk közönséget is megénekeltette.
 A kakanji néptáncosok fellépését egyedül a 
késõbbi tûzijátékhoz lehet hasonlítani: kirob-
banó, színes, élvezetes mûsorukat számos vas-
tapssal köszönte meg a sátor faláig érõ tömeg. A 
rendezvényt záró utcabálon a nyugdíjasokat is 
kiszolgáló Depo Band hajnali fél kettõig szóra-
koztatta a táncos lábú környékbelieket. 

BORÚRA DERÛ
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 Június 2-án, közvetlenül a Takarítási nap 
programjait követően rendezték meg az Építők 
Napját. Míg a délelőtt és kora délután a gyere-
keké volt, délután és az este a felnőttek számára 
nyújtott feledhetetlen szórakozást.
 A Takarítási Napot elmosta ugyan az eső, 
a programokat viszont a gyerekek örömére a 
sportcsarnokba „menekítették”. Ugyanazon 
az esős délutánon, 3 órától a szülők „vették 
át az irányítást” és megkezdődött az Építők 
Napja. 
 A rendezvényt Richard Skene elnök-igazga-
tó és Mikita István gyárigazgató nyitották meg, 
köszöntve az egybegyűlteket, majd átadva a 
Törzsgárda és Kiváló dolgozó kitüntetéseket és 
jutalmakat – egy baráti kézfogással gratulálva a 
díjazottaknak. 

 A Zrt. és a gyár vezetője köszönetét fejezték 
ki a dolgozóknak az idei évben nyújtott magas 
teljesítményükért. 
 A rossz idő sajnos a délutáni programba 
éppúgy beleszólt, mint a délelőttibe: egy sor 
színvonalasnak ígérkező programról kellett 
lemondaniuk a résztvevőknek. Többek között 
elmaradt a családi vetélkedő és az Öregfiúk 
focija is. Nem volt hiány viszont zenéből és 
táncból; a jó hangulat felelőse ezúttal is a Ce-
ment Együttes volt, akik estig szolgáltatták a 
talpalávalót.

 Jó hangulatban telt az idén is a nagy hagyo-
mánynak örvendő Holcim Építők Napja. Bár az 
időjárás nem kedvezett a délelőtti rendezvény-
nek, a délutáni és esti programokat azonban 
már nem zavarta az „égi áldás”.
 A sportpályán már a reggeli órákban gyü-
lekeztek a látogatók. A délelőtti és kora dél-
utáni programokat, így például a teniszkupát, 
a futóversenyt, valamint a Holcim Lábatlan 
– Tatabánya Öregfiúk barátságos focimérkő-
zést elmosta az eső, a felázott talajon legfeljebb 
iszapbirkózást lehetett volna. Kora délután 
azonban kitisztult az idő, így sor kerülhetett a 
kitüntetések átadására, és az azt követő ren-
dezvényekre.
 A lábatlani cementgyárnál nem merült fele-
désbe a szakág ünnepe; a szakma napján átad-
ták a Törzsgárda és Kiváló Dolgozó kitünteté-
seket. Az elismeréseket idén Richard Skene, a 
Holcim Hungária Zrt. elnök-igazgatója és Dr. 
Frank Wild gyárigazgató adta át. 
 Richard Skene megköszönte a gyár dolgozói-
nak egész éves munkájukat, mert mint mondta: 
„a dolgozók nélkül nem érhettük volna el azo-
kat az eredményeket, melyekkel jómagam, és a 
vezetőség többi tagja is elégedett lehet. És bár 
előfordultak kisebb műszaki hibák, problémák 
és kihívások, a gyár dolgozói mindig helyt áll-
tak, így összességében sikeres évet tudhat maga 
mögött a cementgyár.”
 A sikeres évet egy jól sikerült este koronázta 
meg. A díjátadás után egymást követték a vál-
tozatos programok: Komár László Rock and Roll 
műsorára perdülhetett táncra a közönség, majd 
Éles István parodista mozgatta meg a hallgatók 
rekeszizmait. Este hat órától operett, magyar 
nóták és cigánydalok hangzottak el Egri József 
és Szász Katalin előadásában, majd a Lábatlani 
Napfény Majorettek bemutatója következett. 
A rendezvényt egy fergeteges utcabál zárta, 
amelyhez a talpalávalót Szalai Tamás és együt-
tese szolgáltatta.
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Az Építők Napi Juniális minden 

évben megrendezésre kerülő prog-

ram a Duna-Dráva Cement Kft. és a 

Holcim Zrt. gyáraiban egyaránt. 

A dolgozók mindig szép számmal 

jelennek meg, bármilyen is az idő!

SZÍNES PROGRAMOK ÉS KITÜNTETÉSEK

 Június első szombatján tartották meg az idei 
Építők Napját Vácott a Deákvári Szabadidő 
Központban. A hétköznapoktól eltérővé és iga-
zán barátságossá teszi minden évben ezt a napot 
az, hogy aki teheti, családjával együtt vesz részt 
a rendezvényen. Ennek a gondolatnak megfe-
lelően számos, a család minden tagjának szóló, 
programot kínáltak a szervezők. 
 A váci Városi Fúvószenekar reggeli térzené-
jére gyülekeztek a résztvevők, majd Dr. Szabó 
László műszaki vezérigazgató köszöntötte az 
egybegyűlteket. Elmondta: „Az Építők Napja 
hagyományosan egy olyan ünnep, ahol az elért 
eredményeink számbavétele mellett hangsú-
lyosan a családdal ünnepelünk együtt. Nekem 
különösen kedves ez a nap, mert éppen tíz éve 
vagyok a DDC nagy családjának tagja. Ez a 
„család” cégünk egyik értéke, amely nemcsak 
felelősségérzet és kötelességtudat, hanem az 
elért sikerek közös öröme és az együttgondol-
kodás. Az ünnep alkalmából a cég vezetése 
törzsgárda jutalmak átadásával a munkatársak 
elkötelezettségét és sokéves munkáját köszö-
ni meg.” Majd a jutalmak átadása előtt még 
hozzátette: „Tudom, hogy Önök közül sokan 
szeretik a váci gyárat, hiszen szeretnek a mun-
katársaikkal együtt dolgozni, és kötődnek Vác-
hoz is. A DDC-nek ezért fontos, hogy a régió, 
melyben működik, megfelelő otthona legyen 
munkatársainak.”
 Az ünnepség után jöhetett a szórakozás. 
Tánc-show, bábjáték, ügyességi- és kreatív já-
tékok, sportversenyek vártak a kissebbekre. A 
felsőbb korosztályt a sátorban Zsédenyi Adri-
enn szórakoztatta, majd jó ebédhez szólt a nóta, 
Horváth Gyula prímás Cigányzenekarával és 
Gránát Zsuzsa énekével. Délután Charlie lépett 
színpadra és táncoltatta meg a közönséget.
 Az első alkalommal megrendezésre kerülő 
Könyvvásár nagy érdeklődést váltott ki. A könyv-
tári állomány könyvei között válogathattak a ven-
dégek és juthattak hozzá kedvezményes áron.

A „NAGY CSALÁD”
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DUNA-DRÁVA CEMENT SIKEREK A 6. HC GROUP JUBILE-
UMI FUTÓVERSENYEN

R E N D E Z V É N Y E K Nemzetközi rendezvények cement és beton témákban
1. Nemzetközi Építőmérnöki Szimpózium – http://www.ibk.ethz.ch/6phdce/ 

1. Európai Kémiai Kongresszus – http://www.euchems-budapest2006.hu/

XXXIII. Nemzetközi Ásványelőkészítési Kongresszus – www.impc2006.org 

Magyar Betonszövetség Szakmai Kirándulása – www.beton.hu/hirek.htm 

Me-Test 2006 Mérés és Vizsgálat Szakkiállítás, SYMA Rendezvénycsarnok

IABSE „Válasz a holnap mély- és magasépítészeti kihívásaira” Szimpózium – www.iabse.hu

10. Nemzetközi Betonút Szimpózium – www.concreteroads2006.org 

16. IBAUSIL Nemzetközi Építőanyag Kongresszus – www.ibausil.de 

2. Közép-Európai Betonmérnöki Kongresszus – www.ovbb.at/deutsch/veranstalt/ccc_2006.pdf 

Az esemény helyszíne egy meseszép tengerparti város, Egmond aan Zee 
volt, vendéglátóink pedig Frans Erens, a IJmuiden-i és a Rotterdami Ce-
mentgyárak igazgatója és kedves kollégái voltak.
 Ez az esemény immáron a 6. alkalom a jubileumi futóversenyek sorá-
ban, amelyen a Duna-Dráva Cement Kft. két futócsapata – egy 4 fős férfi 
és egy 4 fős női csapat – is részt vett. 

Svájc, Zürich

Budapest  

Törökország, Isztanbul

Koppenhága és Stockholm
- Öresund híd megtekintése

Budapest
 
Budapest

Belgium, Brüsszel

Németország, Bauhaus-
Universität Weimar

Csehország, Hradec Králové

2006. augusztus 23-26.

2006. augusztus 27-31.

2006. szeptember 3 - 8.

2006. szeptember 8-12.

2006. szeptember 12-14.

2006. szeptember 13-15.

2006. szeptember 18-22.

2006. szeptember 20-23.

2006. szeptember 21-22.

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

 A HeidelbergCement Group cementgyárai általában hosszú múltra te-
kintenek vissza, és Európa-szerte sorban ünneplik kerekévszámú szüle-
tésnapjukat. Tavaly májusban Horvátországban, Pulaban az Istra Cement 
emlékezett meg fennállásának 80. évfordulójáról.
 A születésnapokat a HeidelbergCement egy-egy futóversennyel teszi 
emlékezetessé, melyen az egyes európai cementgyárak futócsapatai vesz-
nek részt.
 Idén a holland ENCI IJmuiden cementgyár ünnepelte a 75. szüle-
tésnapját. Mintegy 150 résztvevő 30 csapatban mérte össze az erejét. 

- 2006. május 13. - Hollandia - Egmond aan Zee

SZAKMAI, VÁLLALATI HÍREK

Jövőre a lengyelországi kollégáink várnak bennünket.
A felkészülést hamarosan megkezdjük. Közös elhatározásunk, hogy jövőre 
még jobb eredményt érjünk el, és hagyománnyá vagy szokássá erősítsük az 
ilyen versenyeken való részvételt.          Lantos Gabriella, csapatkapitány

MAGYAR CSAPATOK TAGJAI:

Férfi csapat Női csapat 

Borsos Krisztián Szűcs Helga
Matyi Viktor  Sztruhár Henrietta
Csatai Róbert Kovács Helena
Kis-Bicskei Krisztián Lantos Gabriella

  EREDMÉNY  NÉV  CÉG   IDŐ

 Női egyéni       3          Szűcs Helga  Duna Dráva Cement 0:56:20

 Női csapat   2        DDC  Duna Dráva Cement 4:28:22

 Örömmel és büszkén értesítünk mindenkit, hogy a női csapatunk 2. 
helyezést ért el, valamint Szűcs Helga, beremendi kolléganőnk, egyéni 
női versenyben a 3. helyet szerezte meg.  Így nemcsak sok szép emlékkel, 
élménnyel tértünk haza, hanem két csodaszép  díjjal is!
 A férfi mezőny nagyon szoros volt, valamint sok országból igazi amatőr 
versenyfutók érkeztek, így a DDC-s fiúknak sokkal nehezebb volt bizo-
nyítani edzettségüket, erejüket. És azt se feledjük, hogy egy ilyen verse-
nyen a másodpercek nagyon sokat jelentenek!
 A táv 10,5 km volt minden versenyző számára. Az időjárás ideális 
volt, de a terep nagyon nehéz. Az összes résztvevő jól megtanulta mi a 
híres holland dűne, ami nem is olyan aprócska domb, ahogy azt elsőre 
gondolnánk. A táv utolsó két kilométerét közvetlenül a tengerparton, a 
homokban kellett megtenni, talán ez még a váltakozó „dűnén fel és le” 
viszonyoknál is nehezebb volt. De mindenki sikeresen legyőzte önmagát 
és teljesítette a távot.  

A DDC csapata a gyönyörű tengerparti futás után 

Csoportkép a silótetőn a Rotterdami Cementgyárak kollégáival 
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SZAKMAI, VÁLLALATI HÍREK

fokozása a hazai társszövetségek, a MÉASZ (Ma-
gyar Építőanyagipari Szövetség) és az MGYOSZ 
(Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövet-
sége), valamint a CEMBUREAU (Európai Ce-
mentgyártók Szövetsége) életében, munkájában.
 A Közgyűlés a szóbeli kiegészítések után el-
fogadta a 2006. évi munkatervet és költségve-
tést is.
 A Magyar Cementiparért kitüntetésre - a ce-
mentipar érdekében kifejtett eredményes tevé-
kenysége elismeréseként - Oberritter Miklós, 
MCSZ elnök személyére érkezett javaslat, me-
lyet a jelenlévők egyhangúan támogattak. 
 A Szövetség Elnöke megköszönve az Magyar 
Cementipari Szövetség tagjainak és az Iroda 
munkatársainak eddigi együttműködését, to-
vábbi eredményes és sikeres munkát kívánt. 

 A Magyar Cementipari Szövetség 2006. má-
jus 23-án 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 2005. 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 2005. évi beszámolót, va-
lamint a mérleget.

 A 2006. évi munkaterv és költségvetés elő-
terjesztése során a korábban indított akcióprog-
ramok értékelése mellett a Közgyűlés döntött 
a Tudományos és Műszaki Tanács létrehozásá-
ról. A Szövetség munkájában fontos elemként 
jelentkezik az imázsépítés további erősítése, 
valamint a cementgyártással, a cementtel, és a 
cementből készült beton termékekkel, műtár-
gyakkal kapcsolatos ismeretek szélesebb körű 
megismertetése.
 Fontos tényező az MCSZ szerepének megha-
tározása, illetve újragondolása és jelentőségének 

BESZÁMOLÓ A MAGYAR CEMENT-
IPARI SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSÉRŐL 

Bóna Ernő

Oberritter Miklós

Dr. Pálvölgyi Tamás

 Az öt területi pályázatot követően tizenöt projekt jutott a döntőbe, 
melynek eredményét nagyszabású ceremónia keretében hirdették ki 
Bangkokban. A zsűri – mely a sorai közt üdvözölhette az alapítvány öt 
társegyetemének munkatársait – elsősorban a környezettudatosságot és 
az esztétikai minőséget figyelembe véve hozta meg döntését.                             
 Az összesen 1,1 millió dollár összdíjazású keretből 300-300 ezerrel ré-
szesült a két aranyérmes. 
 A venezuelai Proyectos Arqui 5 CA csapat Caracas főváros San Ra-
fael-Unido nyomornegyedének rehabilitációs tervével érdemelte ki a 
megosztott első helyet. A zsűri értékelése szerint a projekt érzékeny mó-
don és nagy ügyességgel kezeli a környezeti, kulturális és kommunális 
kérdések nagy kihívást jelentő együttesét, újszerű lehetőségeket tár fel 
a szolgáltatások és az infrastruktúra integrálására, miközben szem előtt 
tartja a természetes és épített környezet harmonikus egyesítésének álta-
lános célját is.
 Szintén aranyéremmel tüntették ki a düsseldorfi „Christoph Ingen-
hoven és Partnerei” iroda munkáját. A nyertes projekt Stuttgart közpon-
ti vasútállomásának tervét takarja, amely a természetes fény, valamint 
egyéb környezetbarát építészeti megoldások alkalmazása miatt keltette 
fel a zsűri érdeklődését. A „nulla energiafelhasználású” pályaudvaron - a 
tervek szerint - nincs szükség sem hűtésre, sem fűtésre.                         
 250 ezer dollárral részesült a keretből az olaszországi Mulini-völgy 
ezüstérmes regionális fejlesztési terve, a harmadik, 150 ezer dolláros el-
ismerést pedig a Montreal városában megvalósuló lakásépítési projekt 
nyerte, melynek középpontjában városi életforma megújítása, és az olcsó 
ingatlanok állnak.            

 Egy venezuelai nyomornegyed rehabilitációs terve, valamint az új stutt-
garti vasútállomás koncepciója nyerte a fenntartható építészet díját, a 
Holcim Awardot.
 2004-ben indította el a világ egyik legnagyobb betongyártó vállalata a 
Holcim Awards építészeti díjat. A pályázatot kiíró svájci „Holcim Alapít-
vány a Fenntartható Építészetért” (Holcim Foundation for Sustainable 
Construction) célja egyfelől jövőbe mutató projektek támogatása, másfe-
lől a döntéshozók figyelmének felkeltése ezen projektek iránt.        

1,1 MILLIÓ DOLLÁR A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZETÉRT

A Holcim Awards aranyérmes projektje, a stuttgarti központi vasútállomás terve 

HÍREK A SZÖVETSÉGEK ÉLETÉBŐL
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SZAKMAI, VÁLLALATI HÍREK

 Négy alagút és négy völgyhíd is épülhet az 
M6-os autópálya Bátaszéket Véménddel ös-
szekötő szakaszán. Többek között erről esett 
szó azon a kétnapos konferencián, amit a 
Magyar Alagútépítő Egyesület szervezett. A 
magyar alagútépítésnek igen komoly hagyo-
mányai vannak.
 Magyarország első autópálya-alagútjai épül-
hetnek meg Baranya és Tolna megye határán, 
az M6-oson. Az Alagútterv Kft. szakemberei 
a Nemzeti Autópályai Rt. megbízásából vizs-
gálták a tíz kilométeres szakasz megépítésé-
nek lehetőségét.

 Ezzel a címmel rendezett konferenciát a UNDP 
és az UNIDO 2006. június 19-20 között Bécsben, 
a Vienna International Centerben. A fórumot 
Mizsei Kálmán az ENSZ főtitkár-helyettese, a 
UNDP régióigazgatója (Európa és FÁK orszá-
gok) nyitotta meg.  

„Felelősségteljes
befektetés”

 A Szilikátipari Tudományos Egyesület ezév 
május 17-én tartotta évi rendes Küldöttgyűlé-
sét. A rendezvény alkalmat ad a számvetésre, 
a vezetőség a tagság elé tárja az egy éves mun-
ka eredményeit. 
 A hagyományoknak megfelelően a hivatalos 
program előtt közérdekű témában hangzott el 
előadás. Nagy Gábor Miklós a Nemzeti Fejlesz-
tési Hivatal kommunikációs főosztályvezetője 
tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást „Az 
építőipar lehetőségei a II. Nemzeti Fejleszté-
si Tervben” címmel. A hallgatóság kérdései 
és hozzászólásai módot adtak az előadónak a 
téma részletesebb kifejtésére.
 A Küldöttgyűlés elnöke, Riesz Lajos az előírt 
formaságok végrehajtása után Asztalos István 
főtitkárnak adott szót, aki az Egyesület írásos 
beszámolóját egészítette ki. A vezetőség és a 
hozzászólók egyetértettek abban, hogy a fő 
feladat a tagság számának bővítése, legyen szó 
egyéni tagokról vagy pártoló vállalatokról. Eh-
hez színvonalas rendezvényekre van szükség, 
amelyek felkeltik a tagság érdeklődését. Az ok-
tatás és továbbképzés területén nemcsak tény-
legesen felmerülő igényeket lehet kielégíteni, 
hanem az ifjú szakemberek egyesületi munkába 
történő fokozott bevonását is el lehet érni. 
 A Küldöttgyűlés ezután a különböző jelen-
téseket és az egyesületi költségvetést egyhan-
gúlag elfogadta. A határozathozatalt követően 
az Egyesület elnöke Szilikátiparért Emlékérem 
kitüntetést adott át dr. Szalóki Gyulánénak az 
SZTE nyugalomba vonuló ügyvezető titkárá-
nak, Dr. Balázs György professzor emeritusnak 
és Dr. Gálos Miklós egyetemi tanárnak. Az 
Örökös Tagok közé a Cement Szakosztályból 
Dr. Kolostori Jánost választották. a küldött-
gyűlés Dr. Szépvölgyi János, az Egyesület el-
nök zárszavával ért véget. 

Négy alagút épülhet az M6-os véméndi részén Az SZTE XXIX.
Küldöttgyűlése

 Az alagútépítés eredményeként a Geresdi 
dombság felszíni növénykultúrája jóval 
nagyobb területen lenne megóvható, és a 
bevágásokból termelődő mintegy tízmillió 
köbméter föld elhelyezési problémáival sem 
kellene számolni. A tíz kilométeres szaka-
szon több, mint három kilométeren át len-
nének alagutak.
 A munka érdekesnek és izgalmasnak ígér-
kezik, hiszen Magyarországon jelenleg a 
Lánchíd utáni budai vágat az egyetlen műkö-
dő közúti alagút. A kihívás azonban szakem-
berek szerint nem megoldhatatlan, hiszen a 
magyar alagútépítésnek komoly hagyományai 
vannak: hazai szakemberek számos európai és 
ázsiai munkában vettek részt, sőt, a Csalagút 
projektben is dolgozott magyar szakmai stáb.
 Az építés költségéről az illetékesek a tender 
kiírása előtt nem nyilatkoznak; annyi bizo-
nyos, hogy a legjobb esetben a kiírástól számí-
tott három év múlva készülhet el a munka.

25 éves
a beremendi mészüzem!
 1981. májusában kezdték meg az – ak-
kor az országban legnagyobbnak és legkor-
szerûbbnek számító – beremendi mészüzem 
próbaüzemét.
 A teljes üzembe helyezés szeptemberben 
történt. Az elsõ évben a gyár 102 016 ton-
na meszet, 42 728 tonna mészhidrátot és 
32 077 kõlisztet termelt. Az üzem jelenleg 
a Carmeuse Hungária Kft. tulajdonában 
mûködik.

Nemcsak az esernyőktől
színes majális

 A konferencián a társadalmi felelősségválla-
lás fontos kérdései kerültek megvitatásra. Né-
hány ezen a területen kiemelkedő tevékenysé-
get folytató cég gyakorlatának bemutatására is 
sor került. Magyarországot Dr. Mohai György a 
Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese 
és a Holcim Hungária Zrt. részéről Márta Irén 
kommunikációs igazgató képviselte. A Holcim 
Hungária Otthon Alapítvány tevékenységének 
bemutatására is sor került „Társadalmi felelős-
ségvállalás, mint hosszú távú befektetés” cím-
mel tartott előadást során.

Márta Irén, a Holcim Hungária Zrt. 
kommunikációs igazgatója

 A váci majális minden évben változatos 
programokkal várja a gyár dolgozóit és a hozzá-
tartozóikat. Idén az időjárás közbeszólt, de a 
résztvevők és fellépők kitartóak voltak. Dacol-
va a hideggel igenis jól érezték magukat. A kö-
szöntő után a Crystal együttes szórakoztatta a 
jelenlévőket. A gyerekek foci, teke, sakk és láb-
tenisz versenyeken mérhették össze tudásukat. 
A Duna-Dráva Cement Kft. zöld-fehér csíkos 
esernyői megvédték a közönséget és az éneke-
seket az esőtől, így a színes csíkok alatt vidám, 
emlékezetes napot töltöttek együtt. 

A Crystal együttes állta az esőt


