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FENNT KONFERENCIA ÉS HOLCIM AWARDS
A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZETÉRT
„Nullarezsijű” házat is bemutattak a konferencián

Bordás András élménybeszámolót tart a Holcim Forumról

700 építész jelezte részvételét a Holcim és a
Kortárs Építészeti Központ FENNT címmel
2007. június 15-én rendezett konferenciájára,

melynek célja elsősorban az volt, hogy előmozdítsa a fenntartható építészetről folyó diskurzust
a szakemberek és érintett felek körében, és példaértékű, nemzetközi és hazai projekteket mutasson be.
Ez alkalommal jelentették be hivatalosan a
második világszintű Holcim Awards versenyt
is, mely összesen 2 millió dollárral jutalmazza
azokat a projekteket, amelyek a fenntartható
építészet jegyében születnek.
A Millenárius Park Theátrum épületében
megrendezett konferencia négy egységre tagolódott. Körbejárta a fenntarthatóság fogalmát az általános elméleti megközelítéstől
az építészeti értelmezésen át a gyakorlati alkalmazásokig.
Az első fejezetben a fenntarthatóság gondolatának történetét ismerhették meg a
résztvevők.
(folytatás a 7. oldalon)

ÚJABB MÉRFÖLDKŐ A DUNA-DRÁVA CEMENT KFT.
DÉL-BARANYAI BERUHÁZÁSÁBAN
Megkezdődött a beremendi cementgyár modernizációja

Az aláírás pillanata: Jürgen Bauer a Polysius AG elnöke
és Szarkándi János a Duna-Dráva Cement Kft. elnök-vezérigazgatója

A Duna-Dráva Cement Kft. ünnepélyes keretek között, tulajdonosi
körben írta alá 2007. május 23-án a kivitelezői szerződést, amellyel megkezdődött a gyár 35 éves klinkerüzemének korszerűsítése. A Társaság
az energiapiac és a környezetvédelem kihívásaira reagálva, innovatív
technológiák alkalmazásával törekszik a versenyképesség megőrzésére.

Az ünnepélyes szerződés-aláíráson a Magyarországon piacvezető Duna-Dráva Cement Kft. ügyvezetői mellett részt vettek a
Társaság tulajdonosai, a németországi HeidelbergCement AG és
a SCHWENK Zement KG vezetői is, amely azt jelzi, hogy a beruházás cégcsoport szinten kiemelt figyelmet kapott. „Cégcsoportunk
arra törekszik, hogy gyáraink folyamatos fejlesztése révén, hosszú
távon biztosítsa költséghatékony működését és versenyképességét.”
– nyilatkozta Andreas Kern, a HeidelbergCement igazgatótanácsának tagja a gyárlátogatással egybekötött eseményen. „A fejlesztés
során alkalmazott egyedi eljárások a SCHWENK érdekeltségek
hosszú távú műszaki fejlesztési stratégiájába illeszkednek.” – tette
hozzá Eduard Schleicher, a SCHWENK Zement KG tulajdonosa.
A DDC ügyvezetése két éves előkészítési időszak végén, technológiai, piaci és gazdasági előtanulmányokat követően döntött a
kemencevonal modernizálása mellett. A kivitelező kiválasztását
egy meghívásos tender előzte meg, melynek során több pályázó cég
közül esett a DDC választása a Polysius AG-ra, a ThyssenKrupp
Technologies csoport több mint 145 éves cementipari gépgyártási tapasztalatokkal rendelkező vállalatára, amely számos fejlesztési
referenciával rendelkezik.
(folytatás a 4. oldalon)
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SZAKMAI, VÁLLALATI HÍREK

BESZÁMOLÓ A MCSZ KÖZGYŰLÉSÉRŐL
A Magyar Cementipari Szövetség éves rendes Közgyűlését 2007. május 16-án tartotta. A Közgyűlés az előzetesen elfogadott napirendi pontok alapján zajlott, levezető elnök Dr. Kulcsár Ferenc volt.
Az MCSZ vezetősége beszámolt a Szövetség 2006. évi tevékenységéről és értékelte az év folyamán végzett munkát. Az írásos anyag kiegészítéseként, felelevenítette a múlt év jelentősebb történéseit, eseményeit. A pénzügyi helyzet ismertetése után – a Számvizsgáló Bizottság
javaslata alapján – a Közgyűlés elfogadta a 2006. évi beszámolót, valamint a mérleget.
A 2007. évi munkaterv és költségvetés előterjesztése során – a
korábban indított akcióprogramok értékelésén túl – beszámolt a
társszervezetekkel való hatékony együttműködésről is, mely lehetővé teszi a cementgyártással, a cementtel és a cementből készült betontermékekkel, műtárgyakkal kapcsolatos ismeretek szélesebb körű

megismertetését, elfogadását és az imázsépítés további erősítését.
A Közgyűlés, a szóbeli kiegészítések után, elfogadta a 2007. évi munkatervet és költségvetést.
A Szövetség új tagokkal bővült, a 2006. decemberében belépett
ecorec Hungária Kft. után, a Közgyűlés egyhangú szavazatával, a TBG
Hungária – Beton Kft. és a Dunai Kavicsüzemek Kft. is felvételt nyert
az MCSZ tagok körébe.
A Magyar Cementiparért kitüntetésre – a cementipar érdekében kifejtett eredményes tevékenysége elismeréseként – Dr. Gál József (korábban a Holcim Hungária Kft. Lábatlani Cementgyárának igazgatója) személyére érkezett javaslat, melyet a jelenlévők egyöntetűen támogattak.
A Szövetség vezetése, megköszönve az Magyar Cementipari Szövetség tagjainak és az Iroda munkatársainak eddigi együttműködését, további eredményes és sikeres munkát kívánt.

B E M U T A T J U K . . .

DUNAI KAVICSÜZEMEK KFT.
A Dunakeszi székhellyel rendelkező cég kavics kitermeléssel, feldolgozással és értékesítéssel foglalkozik. A TBG Hungária-Beton Kft.
és a Duna-Dráva Cement Kft. tulajdonában álló Társaság Budapest
környékén és Észak-Magyarország területén 8 kavicsbányából, illetve
telephelyről szolgálja ki ügyfeleit, mosott, osztályozott kaviccsal és homokkal.
A Dunai Kavicsüzemek Kft. 1992-ben kezdte meg gazdálkodási tevékenységét a váci bányában és az ócsai területen, ahol mind a mai napig
jelentős termelés folyik.
Szigetszentmiklóson 1994-ben indult be a termelés, a bányaüzem
mellett osztályozó üzemet is létesített a Társaság. Ezt követően
Pilismaróton 1995-től folyami kavicskitermelés indult el serlegkanalas kotróval. Az uszályon elszállított kavics a Duna partján elheTársaság 1993-tól export tevékenységet is folytat. A Dunai Kavicslyezkedő kirakóhelyeken kerül értékesítésre Vácon és Dunakeszin.
Dunakeszin 1997-ben vásárolt területet a cég. A Dunáról érkező üzemek Kft., dunakeszi- és váci kirakójából, illetve az alsózsolcai báanyag egy szállítószalag-rendszer segítségével kerül a telepre, ahol nyájából osztályozott kavicsot értékesít külföldön. A cég termékeinek
minőségét az ISO 9001:2000 nemzetközi szabosztályozás után értékesíti is a Társaság a
vány szerinti minőségirányítási rendszer, toleszállított mennyiséget. A Vácott működő
„...szervezett körülmények
vábbá üzemi gyártásközi ellenőrzés (CE) biztokirakó 1998-tól üzemel. A Dunai Kavicssítja. A mintegy 60 alkalmazottat foglalkoztató
üzemek Kft. Alsózsolcán épített osztályozó
között, tervszerűen és folyamaDunai Kavicsüzemek Kft. a minőségirányítási
és mosó üzeme 2000 májusától működik a
tosan ellenőrzött módon, környerendszer alkalmazásának köszönhetően a terkitermelés pedig 2002-től kezdődött meg
mékek előállítását szervezett körülmények közetbarát technológiával, a minúszókotró segítségével.
zött, tervszerűen és folyamatosan ellenőrzött
A Társaság 2005 óta bérel bányaterületet
denkori vevői igényekre alapozva,
módon, környezetbarát technológiával, a minTiszatarjánban, ahol új odatelepített techfejlesztve és gazdaságosan...”
denkori vevői igényekre alapozva, fejlesztve és
nológiával kerül feldolgozásra a nyers homogazdaságosan végzi.
kos kavics.
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B E M U T A T J U K . . .

TBG HUNGÁRIA-BETON KFT.

Ahhoz, hogy a minőségi cementekből valóban
a tervezettnek megfelelő beton készüljön, jól
felkészült betongyárak is kellenek. A minőségi
betongyártás elterjedéséhez hozzájárul: a gyártók igényessége, a megrendelői- és az ellenőrzői
kör növekvő elvárása.
A TBG Hungária-Beton Kft. első betongyára 1992-ben kezdte meg működését. A 90-es
években még csak néhány keverő működött.
A folyamatos fejlődés, az évenkénti újabb és
újabb üzemindítások eredményeként a Társaság
betonüzemei ma már szinte az ország minden részében megtalálhatók. Ezek tulajdonosi és szakmai felügyeletét a Duna-Dráva Cement Kft.
érdekeltségébe tartozó TBG Hungária-Beton
Kft. látja el. Az üzemek egy részét helyi vállalkozókkal közösen, vegyes vállalalati formában
üzemeltetik. A Társaság betongyárai modern
számítógépes vezérléssel működnek és minden
olyan követelményt kielégítenek, amely egy minősített betonüzemmel szemben elvárható. Annak érdekében, hogy az egyre magasabb műszaki
és minőségi követelményeknek megfeleljenek, a
technikai-technológiai és vezérlési rendszereiket folyamatosan egységesítik és korszerűsítik.
A Társaság a keverékek készítésénél többnyire a cégcsoporthoz tartozó magas minőségi
követelményeket kielégítő, ellenőrzött alapanyagokat használja. Adalékanyagként a, Dunai Kavicsüzemek Kft. bányáiból származó, jó
minőségű, mosott, osztályozott homokot és
kavicsot, valamint a Duna-Dráva Cement Kft.
váci és beremendi gyáraiban, korszerű környezetbarát technológiával, előállított cementeket
használ. Minden keverőnél szigorú minőségel-

lenőrző rendszer biztosítja a kiadott betonok
egyenletesen jó minőségét, melyeket a Társaság
jól felszerelt, akkreditált betonlaboratóriumaiban rendszeresen ellenőriznek.
Jelenleg bevezetés alatt van az ISO 9001:2000
szabvány követelményeinek megfelelő, a TBG
Hungária Beton Kft. valamennyi telephelyére
(üzemére) vonatkozó minőségirányítási rendszer
kiépítése, amely független fél általi tanúsításra
kerül. Megvalósítás előtt áll az MSZ 4798:2004
szabványnak megfelelő,gyártásközi ellenőrzési
rendszer.
A cég betonreceptjei minden vevői igényt kielégítenek, hiszen az alaprecepteken túl, ezek
között találunk nagyszilárdságú, vízzáró, fagyálló, agresszív vegyi hatásoknak ellenálló , szűrő
betonok előállítására, illetve öntömörödő és
könnyűbetonok készítésére szolgáló recepteket
is. Szigorú követelmény, hogy a betongyárakból csak a rendelésnek megfelelő mennyiségű és
minőségű beton kerülhet kiszállításra. Nagyobb
keverőiben a korszerű téliesítésnek köszönhetően a téli munkavégzés sem okoz gondot.
A TBG csoporthoz tartozik a Dako Pumpa
Kft, amely kiterjedt saját tulajdonú betonszivattyú gépparkkal rendelkezik, bővítve a TBG
által nyújtott szolgáltatások körét. A betonszállítást számos, műszakilag jól felkészült alvállalkozó segítségével oldják meg, akikkel hosszú ideje
állnak üzleti kapcsolatban. A TBG csoportnak
jelenleg 41 betongyára dolgozik az országban,
amelyeket folyamatosan korszerűsítenek.
A Társaság az elmúlt évek során egyre nagyobb szerepet vállalt a különböző vidéki és
fővárosi építkezések betonellátásában. A TBG
Hungária-Beton Kft., illetve érdekeltségeihez

tartozó társaságok kiemelt munkái közé tartozik az M7 autópálya Zamárdi – Balatonszárszó
– Ordacsehi közötti szakaszának, a kőröshegyi
völgyhídnak, az M8 autópálya dunaújvárosi
hídjának és csatlakozó autópálya részeinek, az
M35 autópálya Debrecent elkerülő szakaszának
és a 35-ös út szélesítésének transzportbetonnal
történő ellátása. A Társaság szállított betont,
a keverői térségében épülő szinte minden nagyobb munkához, többek között a szekszárdi
Szent László Duna hídhoz, a Kaposvárt elkerülő
út műtárgyaihoz, a Budapest Aréna alapozásához, a Szegedi Könyvtár és Kongresszusi Központ, a TVK Olefin gyár építési munkáihoz, az
M0 autópálya most épülő részéhez, az M6 autópálya dunaújvárosi részére, valamint az M35-ös
autópálya egyes hídjaihoz. A TBG csoport keverői által előállított transzportbeton mennyisége
évről évre nő. Amig a megalakulást követő első
időkben, a TBG csoport évente csak pár tízezer
m3 betont állított elő, addig 2005-ben meghaladta az 1 millió köbmétert az értékesített beton mennyisége, 2006-ban pedig 1 284 000 m3-t.
Ezzel a mennyiséggel a TBG az ország vezető
transzportbeton gyártói közé tartozik.
A TBG Hungária-Beton Kft. megrendelői,
partnerei és az építési szakmában dolgozók
részére évente betontechnológiai tanfolyamot
szervez, melyeknek rendszeresen visszatérő
„hallgatói” vannak. A Társaság szakemberei a
fib, az ITA-AITES, és a Magyar Betonszövetség keretein belül, aktívan részt vesznek a szakmai munkában. A TBG betongyárai jelenleg is
dolgoznak országos jelentőségű projekteken, így
az MO északi hídjának és a fővárosi M4 metróberuházás illetve a csepeli központi szennyvíztisztító telep igényes szerkezeti betonjainak
beszállítását végzik.

HORDÓGURÍTÁS A KŐRÖSHEGYI VIADUKTON

SZAKMAI, VÁLLALATI HÍREK

2007. május 9-én a hagyományos hordógurítással ünnepelték meg
az építők, hogy az 1820 méter hosszú és több mint húsz emelet magas
kőröshegyi völgyhíd átjárhatóvá vált. A völgyhíd szerkezetét három
évvel ezelőtt kezdték el építeni. Európa legnagyobb méretű völgyhídja
16 pillérre és két hídfőre támaszkodik. A viadukt legmagasabb pontja
88 méter magasra nyúlik a kőröshegyi Séd patak völgye fölé.
A TBG Hungária-Beton Kft. kőröshegyi üzeme 2004 szeptemberétől
2007 február közepéig mintegy 90 ezer m3 betont gyártott és szállított a
völgyhíd építéséhez. Az építőanyag folyamatos minőségi ellenőrzését a
Beton Technológiai Centrum Kft. által helyszínre telepített betontechnológiai labor biztosította.
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KÖRNYEZETÜNKÉRT

ÚJABB MÉRFÖLDKŐ A DUNA-DRÁVA CEMENT KFT. DÉL-BARANYAI
BERUHÁZÁSÁBAN - folytatás az 1. oldalról

A Beremendi Gyárban sétát tettek a projekt résztvevői

A szerződés szerint a Polysius a következő években fővállalkozóként
vezényli majd a teljes modernizációs folyamatot. A 2007 júliusában
megkezdődő munkálatok keretében az eddigi két kemencevonalat
egy, a jelenleginél nagyobb kapacitással rendelkező kemencevonal
váltja ki, amely automatizált folyamatszabályozást, illetve a helyi sajátosságokat figyelembe véve kidolgozott, különleges gépészeti eljárásokat alkalmaz. A beruházás befejezésének várható időpontja 2009
márciusa.
A mintegy kétszáz alkalmazottnak munkát adó gyár a térség közel
100 éves múlttal rendelkező, meghatározó vállalkozása. „Társaságunk
büszke a beremendi cementgyártás hagyományaira, és a jövőben is a
folyamatos megújulásban látjuk a versenyképesség megőrzésének biztosítékát.” – nyilatkozta Szarkándi János a Duna-Dráva Cement Kft.
elnök-vezérigazgatója, valamint hozzátette: „A technológiaváltásnak
köszönhetően a cementgyár továbbra is harmóniában élhet a környezetével.”

VÁROSI ÖSSZEFOGÁS A KÖRNYEZETÉRT

Lábatlanon immár harmadszor, több mint kilencszáz ember,
köztük diákok, szedték a szemetet városuk tisztábbá tételéhez

Immár harmadszor rendezték meg Lábatlanon, második alkalommal pedig Nyergesújfalun
a Holcim Takarítási Napot. A két város turistaútvonalain és legszebb részein összesen több
mint ezerötszázan, felnőttek és gyerekek közösen szedték a szemetet.
A Holcim Hungária Zrt. április 20-án tartotta Lábatlanon az immár hagyományosnak
mondható takarítási napját, amelyen a cég a
Lábatlani Természetbarátok Egyesületével a
Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesülettel, a
városi önkormányzattal, valamint az Arany
János Iskola diákjaival és tanáraival összefogva tisztította a város legszebb részeit.
A felső tagozatos diákok a Sirályok Vízisport
Egyesülettel közösen a Duna-parton, az alsósok a sportpálya környékén, az önkormányzat
munkatársai a Kishegyen, míg a Holcim dolgozói a természetbarátokkal karöltve a Fukszpatak mentén gyűjtötték a szemetet.
Május 22-én Nyergesújfalut tisztították a
város lakói és a Holcim munkatársai. Itt majdnem kilencszáz ember, köztük diákok, pedagógusok, magánszemélyek igyekeztek szebbé
4
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tenni lakóhelyük környékét. A gyönyörű napsütésben elvégzett munka után a nyergesújfalui
halastavak mellett ebéd, különféle játékok és
környezetvédelmi vetélkedő kíséretében pihenhették ki a gyerekek és felnőttek a szemétszedés fáradalmait.
„Csak társadalmi összefogással, a lakosság
széles rétegeinek bevonásával lehet rendet
teremteni a hulladéklerakás területén. Tudjuk, hogy egy hosszabb ideig tartó folyamatról
van szó, de hiszek benne, hogy ha továbbra is
folytatjuk a munkát, akkor sok lelkes követőre találunk, hiszen a környezetünk megóvása
mindannyiunk közös érdeke” – nyilatkozta
Skene Richard, a Holcim Hungária Zrt. elnökigazgatója.
Május 30-án a Holcim Miskolcon is megrendezte hulladékgyűjtő környezetvédelmi
akcióját a Szilágyi Dezső Általános Iskola
görömbölyi és hejőcsabai felső tagozatos diákjaival közösen. A megmozduláson mintegy 200
diák és 30 pedagógus vett részt. A görömbölyiek
a templom környékét és a dimbes-dombos utcákat tisztították meg a szeméttől, míg a Gárdonyi iskola növendékei az intézmény körüli
parkokat, utcákat, köztereket tették tisztává.
A szemétgyűjtést követően a diákok megtekintették a Miskolci Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának aulájában kiállított „Az időtlen
építőanyag” c. tárlatot, melynek fókuszában a
cement és a beton állt. A nap zárásaként a két
iskola nebulói – a szokásos nyári záporesőtől
hajtva – megérkeztek a Holcim Sportcsarnokba, ahol meleg ebéd várta őket. Az igazán nagy
öröm pedig csak ez után következett, amikor a
200 gyermek a WWF Magyarország és a Fair
Play közös, játékos vetélkedőin, csapatokban
mérkőzhetett meg egymással. A színes és mozgalmas nap után mindenki fáradtan, de győztesen térhetett haza.

NYÍLT NAP A DUNADRÁVA CEMENT KFT.
VÁCI GYÁRÁBAN
A Duna-Dráva Cement Kft. váci gyára
2007. május 3-án Nyílt Nap keretében fogadta a veszprémi Pannon Egyetem, a Miskolci
Egyetem, valamint a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóit.
A rendezvény a HeidelbergCement Group
által indított gyakornoki program népszerűsítésének egyik eleme, amelynek részeként a
Duna-Dráva Cement Kft. 2007-ben az említett egyetemek állásbőrzéjén is megjelent.
A Nyílt Nap Dr. Szabó László műszaki vezérigazgató előadásával kezdődött, majd Bászler
Mária HR igazgató foglalta össze a mérnökés közgazdász-hallgatóknak a Duna-Dráva
Cement Kft. munkatársai számára kínált előnyöket és lehetőségeket. A program folytatásaként a látogatók Sáros Bálint gyárigazgató,
valamint Bocskay Balázs főtechnológus vezetésével gyárlátogatáson vettek részt, majd
kérdéseket tehettek fel a Társaság és a Váci
Gyár műszaki, gazdasági és HR vezetőinek.

A Nyílt Napra három egyetemről is érkeztek a hallgatók
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MAGAS ÁLLAMI KITÜNTETÉST KAPOTT SKENE RICHARD
Skene Richard, a Holcim Hungária Zrt. elnök-igazgatója a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést, június 12-én, Újhelyi Istvántól, az Önkormányzati és Településfejlesztési Minisztérium államtitkárától
vette át. Az elismerést Skene Richard elsősorban a Holcim Hungária Otthon Alapítvány létrehozásáért kapta, mely immár harmadik éve országszerte jelentős segítséget nyújt a települési önkormányzatoknak bérlakásépítési programjaik finanszírozásában. A magas szintű állami kitüntetés
adományozásakor elismerték Skene Richard-nak a Hungarian Business
Leaders Forum igazgatójaként az etikus vállalatvezetésért tett erőfeszítéseit és a Magyar Rotary Clubban végzett tevékenységét. Az elismerés
ugyanakkor szól a Holcimnek, mint jelentős svájci befektetőnek is, mely
Európa legkorszerűbb cementgyárát készül felépíteni Nyergesújfalun.
Végül az állami kitüntetés díjazza Skene azon erőfeszítését is, mely a
fenntartható építészet magyarországi meghonosítására irányul.
A FENNT címmel rendezett nagyszabású konferenciáról lapunk hasábjain is olvashat.

Skene Richard a Holcim Hungária Zrt. elnök-igazgatója

A HOLCIM HUNGÁRIA OTTHON ALAPÍTVÁNY DÍJÁTADÓJA
Richard, a Holcim Hungária Zrt. elnök-igazgatója adta át a díjakat. 2007-ben 34 településről 36 pályázat érkezett az alapítvány
kuratóriumához; összesen 200 lakás kialakításához kértek segítséget közel 473 millió
forint értékben.
2007-ben a következő települések nyertek
támogatást önkormányzati bérlakás-építési
projektjeik megvalósításához:

A színházi előadás előtt, az Operettszínház termében

2007. június 1-én a Budapesti Operettszínházban, ünnepélyes keretek közt, kihirdették a Holcim Hungária Otthon Alapítvány 2007. évi pályázatának győzteseit. Az
alapítvány idén 101 millió 300 ezer forintot
adományozott 8 település önkormányzati
bérlakás-építési programjainak társfinanszírozására. A támogatás révén összesen 33 új
bérlakás épülhet meg.
A pályázat győzteseinek Fegyverneky Sándor, a Holcim Hungária Otthon Alapítvány
kuratóriumának elnöke, valamint Skene

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata: 35 millió forint – 8 lakás kialakítására
Mezőberény Város Önkormányzata: 17 millió 600 ezer forint – 6 lakás megépítésére
Komárom Város Önkormányzata: 15 millió
forint – 4 lakás kialakítására
Anarcs Község Önkormányzata: 9 millió
900 ezer forint – 3 új otthon kialakítására
Kunszentmiklós Város Önkormányzata: 9
millió forint – 2 lakás megépítésére
Kistelek Város Önkormányzata: 7 millió forint – 5 lakás kialakítására
Csorna Város Önkormányzata: 4 millió forint – 3 új otthon létrehozására
Kisújszállás Város Önkormányzata: 3 millió
800 ezer forint – 2 lakás megépítésére
„A Holcim Hungária Otthon Alapítvány
kitűnő példája a magas szintű társadalmi felelősségvállalásnak. Az alapítvány országos
probléma megoldásában hivatott segítséget
nyújtani: immár 3. alkalommal pályázhattak
100 millió forintra a bérlakás-építési programokat elindító önkormányzatok. A Holcim
Hungária Otthon Alapítvány fenntartható
modellt teremtett. Ez pedig azt jelenti, hogy
az évi 100 millió forintos támogatás nem
pusztán adomány: annál jóval több, hiszen
a fenntarthatósági modell révén, több gene-

ráción átívelő program született és működik
nagy sikerrel.” – nyilatkozta Fegyverneky
Sándor, a Holcim Hungária Otthon Alapítvány kuratóriumának elnöke.
„Örömmel tölt el bennünket, hogy már
eddig is közel félszáz új otthon épülhetett
meg a Holcim Hungária Otthon Alapítvány
támogatásával, s ezek nagy részébe már be
is költözhettek a rászoruló családok. A beérkező pályázatok nagy száma azt mutatja,
van még tennivaló a hazai bérlakás-piacon.
A Holcim pedig elkötelezett a tekintetben,
hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítsen azoknak a családoknak, akik önerőből nem tudnak lakást venni maguknak. A
Holcim szándéka szerint jövőre is meghirdeti
pályázatát és 2008 végére a remények szerint
elmondható majd, hogy a Holcim Hungária
Otthon Alapítvány támogatásával országszerte több mint száz új bérlakás épülhetett
meg.” – nyilatkozta Skene Richard, a Holcim
Hungária Zrt. elnök-igazgatója.

Fegyverneky Sándor, a kuratórium elnöke adja át
a díjat az egyik nyertesnek

CEMENTVILÁG, 2007. MÁJUS-JÚNIUS

5

SZAKMAI, VÁLLALATI HÍREK

KONFERENCIA A TÉRSÉGFEJLESZTÉSÉRT

A kerekasztal beszélgetés résztvevői

Második alkalommal rendezték meg Összefogás a térség fejlesztéséért címmel Nyergesújfalun
azt a konferenciát, ahol bemutatták a környék
számára készített fejlesztési stratégiát. A Holcim
Hungária Zrt. célja a sorozattal az volt, hogy
asztalhoz ültesse azokat, akik sokat tehetnek a
térség fejlesztéséért.
A nyergesújfalui Térségi Közösségi Házban
május 18-án tartott rendezvényen a szakmai
előadássorozat lehetőséget kívánt nyújtani a
térség településeinek arra, hogy a pályázatokon
nagyobb eséllyel indulhassanak. A konferencia
keretében bemutatták a Nyergesújfalu – Lábatlan – Süttő – Bajót mikrotérség számára készített fejlesztési stratégiát is. A tizenkét szakértőt
felvonultató konferencián a felszólalók az uniós
források megszerzésének és felhasználásának
fontosságáról, a pályázatírás módjáról, techni-

kájáról tartottak előadásokat, a civil kerekasztal
megbeszélésen pedig az eddigi pályázati tapasztalatokról, valamint a civil vállalkozói szféra és
az önkormányzatok együttműködési lehetőségeiről beszéltek a szakértők. Külön hangsúlyt kapott a hátrányos helyzetű embereket támogató
uniós projektek tapasztalatainak megosztása.
„A Holcim felismerte, hogy az uniós és egyéb
források megszerzését a régió szintjén több tényező is hátráltathatja. Egyfelől a szükséges információk hiánya, másrészt pénzügyi forráshiány, végül a szakértők és a megfelelő tapasztalat
hiánya. Kezdeményezésünk arról szól, hogyan
lehet és szükséges összefogni a régió gazdasági, kulturális fejlődéséért, s arról is, mit tehet a
Holcim a térség civil szervezetei és önkormányzatai segítéséért” – mondta Márta Irén a Holcim
Hungária Zrt. kommunikációs igazgatója.

A hallgatóság sorai

BETONÜZEM ÁTADÁSOK
A HOLCIM HUNGÁRIA ZRT.-NÉL

Orha Zoltán a dunaújvárosi üzem vezetője, Dr. Kálmán
András, Dunaújváros polgármestere és Dancs László a
Holcim Hungária Zrt. beton és kavics üzletág igazgatója

A Holcim Hungária Zrt. hálózata nemrégiben
5 betonüzemmel lett gazdagabb. A hivatalos
üzemavató ünnepségre minden esetben a gyárak
műszaki és marketing szempontból történő átalakítását követően kerül sor.
Elsőként 2007. április 20-án, Dunaújvárosban
adtak át egy új Holcim gyáregységet. A rendezvényen a helyi önkormányzat és a városi vezetés
több prominens képviselője mellett a környező települések polgármesterei is részt vettek. A
megnyitón bejelentették egyebek között azt is,
hogy a Holcim a társadalmi felelősségvállalás
iránti elkötelezettsége jegyében 250 000 Ft-ot
ajánl fel a helyi Móra Ferenc Általános Iskola
eltérő képességű diákjai sporttevékenységének
támogatására.
6
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A rendezvénnyel egy időben díjmentes betontechnológiai oktatást is szerveztek a helyi
kamara épületében, ahol a betongyártási tevékenységhez kapcsolódó profilú építőipari vállalkozások munkatársai részére tartottak előadást
az új betonszabványról, valamint a beton előállításával és bedolgozásával kapcsolatos legfontosabb elvárásokról.
A Lasselsberger Hungária Kft-től átvett gyáraik közül 2007. május 23-án, a miskolci üzem
átadására került sor. Az ünnepségen a település
polgármestere mellett nagy számban jelentek
meg azon vállalkozások vezetői is, melyek e telephely legnagyobb vevői. A Holcim vezetői ezen
az eseményen jelentették be, hogy 25 középület
akadálymentesítéséhez szükséges betonmennyiség térítésmentes biztosításával támogatja.

A miskolci avatón: Káli Sándor, Miskolc polgármestere,
Dancs László és Skene Richard

VDZ – CEMKUT
EGYÜTTMŰKÖDÉS
Több hónapos előkészület után Dr. Martin
Schneider (VDZ-Verein Deutscher Zementwerke e. V.) és Urbán Ferenc (CEMKUT
Kft.) ügyvezetők 2006. november 13-án
Düsseldorfban aláírták a két szervezet
együttműködését deklaráló keretszerződést.

Urbán Feremc és Dr. Martin Schneider

Az együttműködést a cementgyártás jogi
kereteinek nemzeti szintről európai térségre vonatkozó egységesítése indokolja, mely
különösen a környezetvédelmi mérések,
szabványosítás, szabványos vizsgálatok, kutatás-fejlesztés és környezetvédelmi tanácsadás
területén biztosíthat kölcsönös előnyt az ipar
és a kutató-vizsgáló szervezetek számára.
Az együttműködés a kölcsönös bizalmon és egymás szaktudásának és szakértelmének elismerésén alapszik. Az együttműködés célja az, hogy a VDZ, CEMKUT,
és a szolgáltatásban részesülő ipar számára
előnyös legyen.

HAJRÁ DUNA-DRÁVA!
Bélkő Kupa

Bélapátfalva Önkormányzat Sport Bizottsága 2007. június 9-én négycsapatos Nosztalgia
Labdarúgó Tornát szervezett. Természetesen a
Duna-Dráva Cement Kft. aranylábú futballcsapata is részt vett a rangos sporteseményen.
Legutóbb 1998-ban játszott DDC csapat ezen
a sporttalálkozón. Idén – Ferencz Béla, Hajnal
Krisztián, Horváth Ferenc, Mocsai Árpád, Molnár Lajos, Tatai Zoltán, Tóth József, Urbán János által – alkotott csapat a Labdarúgó Torna II.
helyezését érte el. Kiemelendő volt Tóth József,
kapus, teljesítménye, ő a Torna kapusa lett, és
így külön díjban is részesült. Nagy Péter kollégánk a házigazda csapatot erősítette.
„Szép volt Fiúk!” Gratulálunk.
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FENNT KONFERENCIA ÉS HOLCIM AWARDS A FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZETÉRT
- folytatás az 1. oldalról

Andreas Delleske, Ertsey Attila, Szentpéteri Márton és
Medgyasszay Péter

A nap elején Luigi Centola előadásával,
egy erős felütéssel, építészeti állásfoglalással
kezdődött a konferencia. Fleischer Tamás előadásában a fogalom általános jelentésének tisztázásától kiindulva az élet különböző területein betöltött szerepét ismerhették meg, majd
Medgyasszay Pétertől arról hallhattak, hogyan
jelenik meg a fenntarthatóság egy az építészetben, ezen belül is a magyar építészetben milyen
múltra tekint vissza.
Reith András előadásán, és az előző Holcim
Awards nyertes terveinek bemutatásán keresztül a konferencia második fejezetében láthattak
példákat arra, hogy az energiatudatosság elvei
hogyan érvényesülhetnek az építészeti tervezésnél, valamint hogy milyen kritériumoknak kell
megfeleljen egy terv, ha a fenntarthatóság elvei
szerint kerül elbírálásra. Itt került nyilvános
magyarországi meghirdetésre a Holcim Awards
2007-es pályázati kiírása. Kaarin Taipale, a
fenntarthatóság világszerte elismert kutatója, a
Holcim Awards zsűrijének tagja ismertette a korábban már alkalmazott és bevált bírálati szempontokat, melyek alapján értékelik a Holcim
Awards-ra beérkező pályamunkákat.
Az egyes épületek tervezésén túlmutatóan
a városépítészetben, városfejlesztésekben van
meghatározó szerepe a fenntarthatóságnak. Ho-

gyan maradnak fenntartható módon fejleszthetőek városaink? Erre a kérdésre kerestek választ
a délutáni előadások során, ahol Bordás András
a shanghaji Holcim Forumon hallottakról számolt be, ahol az építészet és urbanisztika világszerte elismert képviselői boncolgatták a fenntartható városfejlődés kérdéseit, majd Andreas
Delleske előadásán keresztül egy valós modellt
ismerhettek meg a konferencia résztvevői a
freiburgi Vauban-negyeden keresztül.
A záró előadásokban a környezetbarát módon
épült vagy gazdaságosan működő épületek építőanyagait, a működésüket biztosító rendszerek
részleteit ismerhettük meg. Ertsey Attila előadásán keresztül az Autonóm település és az Autonóm ház témakörökben kutató építésztől olyan

kóegységből álló szomszédos lakónegyedekre
készült, mindenekelőtt szem előtt tartva a költséghatékonyságot és az infrastruktúra-hálózatok
fenntartható módon történő fejlesztését.
A napot kerekasztalbeszélgetés zárta, ahol a
résztvevők (Andreas Delleske, Ertsey Attila,
Medgyasszay Péter) a fenntartható építészet jövőjének lehetőségeit boncolgatták Szentpéteri
Márton moderátor segítségével.
„Az építészet világszerte a fenntarthatóságra fókuszál, egyre nélkülözhetetlenebbé válik,
hogy a fenntarthatóság gondolata hazánkban
is átültethető legyen a gyakorlatba, a helyi
adottságok figyelembevételével.” – nyilatkozta
Márta Irén, a Holcim Hungária Zrt. kommunikációs igazgatója.

Meghirdették a 2. Holcim
Awards pályázatot

A közönség teljesen megtöltötte a sorokat

alkalmazásokra láthattak példákat, mellyel a
„nulla rezsijű’ ház megépíthető. Ez a különféle
alternatív energiaforrásokkal és környezetkímélő berendezésekkel nem csupán a külső energiaforrások igénybevételét teszi elkerülhetővé,
hanem a ház szennyvíz- és hulladéktermelését
is a lehető legkisebbre csökkenti. Majd Bernard
Olivier ismertette az előző Holcim Awards
bronzérmes tervét a Benny Farmot, a modellértékű városfejlesztési koncepciót, mely 187 la-

A Holcim Awards-ra bárki nevezhet,
akinek a projektje a fenntartható építészet
területét érinti – építészek, tervezők, mérnökök vagy beruházók amennyiben a kivitelezés 2007. június 1-ig nem kezdődött el.
A verseny első fordulója, 2008-ban, a
regionális nyerteseket választja ki, akik automatikusan bejutnak a 2009-ben tartandó világszintű versenyre. A 35 éven aluli
szakemberek számára külön versenyt írt ki
a Holcim. Az építészeti projektekhez kapcsolódóan az előrehaladott állapotban lévő
terveken felül a Holcim Awards a különleges látásmódot és a fenntartható építészet
fogalmi körében született megvalósítható
ötleteket díjazza.
Bővebb információ: www.holcimawards.org

HETEDIK HC JUBILEUMI FUTÓVERSENY - 2007 Lengyelország
Ismét egy dobogós helyezés!
2007. június 23-án hetedik alkalommal gyűltek össze a HeidelbergCement európai régiójának legjobb futói. Idén, a fennállásának 30.
évfordulóját ünneplő lengyel Gorazdze Cement
gondoskodott a verseny helyszínéről és látta
vendégül a cégcsoport leányvállalataitól érkező
sporttársakat.
Sok csapat van jelen mindig egy ilyen megmérettetésen, idén 119 fő indult, ki csapatban,
ki egyénileg. A Duna-Dráva Cement Kft. futócsapata eddig harmadik alkalommal vett részt
a HeidelbergCement által szervezett jubileumi
futóversenyeken, ahol egy férfi, valamint egy női
csapat képviselte Társaságunkat. A női csapat
komoly versenyeken vett részt idén kora tavasztól, melyek 6,5–7 km távokat jelentettek személyenként. A legnehezebb versenynek 2007-ben a
Gatorade Futógála bizonyult, ahol a tűző napon,
rekkenő hőségben a pesti rakparton kellett 10 kmes távot teljesíteni. Szükség is volt ezekre az erő-

próbákra, mert Lengyelországban a Gorazdze Cementgyár eső áztatta mészkőbányája és erdei útjai,
mint futópálya nem sok jóval bíztatott bennünket.
A mostoha körülmények ellenére idén is dobogós
helyezést ért el a Duna-Dráva női csapata!
A férfi csapatot idén beremendi sportolók alkották: Borsos Krisztián, Csondor István, Kis-Bicskei
Krisztián és Matyi Viktor. A gyengébb nem képviselői: Bohos Edina, Kovács Helena, Sztruhár
Henrietta és Lantos Gabriella voltak. Nagy sajnálatunkra Szűcs Helga és Csatai Róbert – a tavalyi
csapataink két fő erőssége – nem tudtak jelen lenni, és ezt meg is éreztük az eredményeinken.
A gorazdze-i versenyen a hölgyek csapata
harmadik lett, átlagosan 1 óra 1 perccel 9,6 km
távon. Az abszolút győztes egy svéd hölgy volt,
aki 34 perc alatt teljesítette a távot és szégyenítette meg az összes férfi résztvevőt. A házigazda lengyel férficsapatok viszont két helyezést
is nyertek, így nem csoda, hogy a mi fiainknak
nem jutott dobogó.

Lantos Gabriella csapatkapitány a „bronzszínű” kupával

Leírhatatlan élmény minden HC Jubileumi Futóversenyen, amikor az európai cementgyárakból
érkező kollégákkal rajtvonalhoz állhatunk és a célnál az összes „cementes” boldogan állapítja meg:
„Sikerült! Megcsináltuk!”. Igazán jól esett most
is mindenkinek a vacsora és az azt követő közös,
önfeledt ünneplés. Az ősz még sok megmérettetést
kínál budapesti futógálákon. Ott a helyünk!
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SZAKMAI, VÁLLALATI HÍREK

PIRAMISOK BETONBÓL ÉS PAPÍRBÓL

A kiállítás rengeteg látogatót vonzott a BME alagsorába

A Holcim Hungária Zrt. által támogatott
cementtörténeti kiállítás ezúttal a Budapesti
Műszaki Egyetemen várta az érdeklődőket.
„Az időtlen építőanyag” elnevezésű kiállítás-sorozat itt is nagy sikert aratott, hasonlóképpen, mint korábban Nyergesújfalun
és környékén. Hat helyszínen, 1200-nál is
több látogató tekintette meg az építészeti
anyagok múltját, jelenét és jövőjét bemutató tárlatot.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a
szervezők úgy döntöttek, hogy a jövő építészeti szakembereinek, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak is
bepillantást engednek az építészet történetébe. A diákok igen lelkes fogadóközönségnek
bizonyultak, hiszen a május 7-11-ig tartó kiállítási időszakban több százan tekintették
meg a cementtörténeti kiállítást.

Közönségsikert aratott a papírból és fából
felállított piramis amely apropóját Joseph
Davidovits, a francia Geopolimer Intézet vezető kutatója felfedezése jelentette, amely
szerint az egyiptomi Kheopsz piramis előre
gyártott betonelemekből készült. Szintén
népszerű volt Losonczi Áron találmánya a
Litracon, valamint Fekete Zsuzsanna művésznő üvegből és betonból készült alkotása.
A kiállítás természetesen alkalmat adott a
Nyergesújfalura tervezett cementgyár bemutatására is. A látogatók nagy érdeklődéssel
tanulmányozták az új gyár interaktív makettjét és a beruházásról készült rövid filmet is.
A budapesti rendezvénnyel nem zárult le
a cementtörténeti kiállítás-sorozat, hiszen
május 29-től június 2-ig a Miskolci Egyetem
Egészségügyi Főiskolai Karán, június 4-től június 8-ig pedig a Görömböly Közösségi Házban is látható volt a tárlat.

Fekete Zsuzsanna művésznő alkotását mutatja
az érdeklődőknek

NEMZETKÖZI SIKERT ÉRTEK EL
A BEREMENDI TŰZOLTÓK
2007. június 2-án került megrendezésre Majson, a Baranya Megyei Tűzoltó és Katasztrófaelhárító Szövetség szervezésében a megyei önkéntes és létesítményi tűzoltók versenye. A
versenyzők „800 l/perc kismotorfecskendő szerelés” illetve nemzetközi versenyszabályzat szerinti
„CTIF” kategóriákban nevezhettek a versenyre.
A megyei csapatokon felül Németországból
Urbach, Horvátországból Karancs és Nasice városa indított versenyzőket, ifjúsági és női kategóriákban is. A jó hangulatú és balesetmentes
versenyen a Duna-Dráva Cement Kft. csapata
kismotorfecskendő szerelésben I., CTIF-ben III.
helyen végzett.

A Duna-Dráva Cement Kft. csapata, akik arany
és brozérmet is nyertek a versenyen

A HeidelbergCement
Group a Hanson
felvásárlását tervezi

A német HeidelbergCement Group nyolcmilliárd fontért tervezi a brit Hanson PLC
építőanyag-gyártó felvásárlását. Elemzők szerint
befektetést – amely az utóbbi idők egyik legdrágább iparági tranzakciója lehet – az indokolja,
hogy a jobb árérvényesítés érdekében, az ágazatban világszerte feltámadt az egyesülési hullám.
Az előrejelzések szerint, a HeidelbergCement
Group az akvizíciónak köszönhetően a világ piacvezető építőipari adalékanyag-gyártója, második legnagyobb beton, és változatlanul negyedik
cement előállítója lesz.
Dr. Bernd Scheifele a HeidelbergCement
Group igazgatótanácsának elnöke a felvásárlással kapcsolatban kifejtette: „Biztosak vagyunk
abban, hogy a két társaság együtt, a jelenleginél
szélesebb körű szolgáltatásokat kínálhat, és így
javíthatjuk versenyképességünket az egyre gyorsabban fejlődő építőanyag-piacon.”
A Hanson Észak-Amerika és az Egyesült Királyság mellett, Ausztráliában, Kelet-Ázsiában
és Európában is rendelkezik érdekeltséggel. A
londoni székhelyű cég mintegy 26 000 alkalmazottat foglalkoztat világszerte. Kiemelkedő
tapasztalatokkal rendelkezik a transzportbeton
és az adalékanyag gyártásban, s emellett betonelem és tégla előállítással is foglalkozik.
Szarkándi János a Duna-Dráva Cement Kft.
elnök-vezérigazgatója a hírre reagálva elmondta:
„A Hanson felvásárlásával a HeidelbergCement
Group még jelentősebb iparági szereplővé válhat. Mivel a brit cég a HeidelbergCement
Group-hoz hasonló hagyományokkal rendelkezik az építőanyag-ipar területén, ezért a felvásárlás a cégcsoport egészére, így a Duna-Dráva
Csoportra is kedvező hatással lesz.”
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