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Kedves Olvasó!
2013 a DDC számára több szempontból is kiemelkedő fontosságú év.

Tavasszal dőlt el, hogy idén végéhez ér a hosszú ideje tartó egyesülési folyamat és a cégcsoport 

leányvállalatai szorosabbra fűzik kapcsolatukat a Duna-Dráva Cement Kft-vel. Az október 1-jén létrejött 

fúziónak köszönhetően ma már egységes és kiterjedt portfólióval rendelkező Duna-Dráva Cement Kft.-ről 

beszélhetünk.  

Az egyesülésnek köszönhetően vállalatunk működése egységesebbé és hatékonyabbá, egyúttal 

gazdaságosabbá is válik, felgyorsul az ügyintézés, egyszerűbbé válik a kapcsolattartás és összehangolt 

szolgáltatásokkal állhatunk vevőink és partnereink rendelkezésére. 

Az idei év az integráció mellett az emlékezést is tartogatta számunkra, hiszen váci cementgyárunk 

idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A jubileumi év során különféle eseményekkel igyekszünk 

méltón emlékezni az eltelt ötven év legjelentősebb eseményeire, munkatársaira és a gyár történetének 

legkülönlegesebb pillanataira. Összeállításunkban végigkalauzoljuk olvasóinkat a nosztalgikus 

eseményeken és régi pillanatfelvételekkel segítünk felidézni a legjelentősebb eseményeket, 

fordulópontokat.

A múltidézés mellett a jelent sem feledjük, bemutatjuk legújabb innovációinkat, speciális betonjainkat, 

amelyek alkalmazkodva a legkülönfélébb építési kihívásokhoz, különleges tulajdonságaiknál fogva, ott is 

használhatóak, ahol a hagyományos anyagok csődöt mondanának.

Cégünk számára kiemelten fontos a környezetvédelem és a tehetséggondozás. Összeállításunkban 

bemutatunk néhány kiemelkedő diákot „Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíjunk nyertesei közül, 

valamint azokat az izgalmas környezetvédelmi megoldásokat is, amelyek megvalósulását az idei évben 

vállalatunk a DDC Zöld Megoldás pályázat keretében segítette.  

Bízom benne, hogy kiadványunkat érdekes és hasznos olvasmánynak találják!

Jó szórakozást kívánok magazinunkhoz!

2013. október

  

Szarkándi János

elnök-vezérigazgató

18.

Tartalom

Rövid hírek

18-19  Szakértelem és  
 minőség – 140 éve

 Történelem és fejlődés

 Cement habbal

 Biztonságos munkahely

 Kezünkben a jövő



4 5

50 éve annak, hogy 1963-ban Vácott megépült a Duna-Dráva Cement Kft. elődje, a Dunai Cement és Mészművek. A váci cementgyár azóta 
is a térség meghatározó gazdasági és foglalkoztatási szereplője.

Az eltelt 50 év alatt a váci gyár Európa egyik legkorszerűbb cementgyárává vált, amely több mint 27 millió tonna klinkert és 36 millió 
tonna cementet állított elő az elmúlt évtizedekben. Talán nincs is olyan a térségben, aki az elmúlt 50 év során ne állt volna valamilyen 
kapcsolatban a váci cementgyárral, ezért sem múlhat el nyomtalanul az eltelt fél évszázad. 

A jubileumi év során különféle módokon és eseményekkel emlékezünk meg a jeles évfordulóról, a váci gyár mindenkori dolgozóiról, 
munkájukról és az eltelt évtizedek történetéről.  Összegyűjtöttük a személyes és közös tárgyakat, emlékeket, hogy megmutassuk a gyár 
és a város változásának folyamatát, hogy mit jelentett számunkra az eltelt 50 év. 

50 éves a váci cementgyár

A gyár rövid története

1963-ban létesült a mészkőben gazdag Naszály-hegy lábánál, 
Vácott a Duna-Dráva Cement Kft. elődje, a Dunai Cement és 
Mészművek. A névváltás mellett azóta számtalan változás, újítás 
és modernizálás történt. 

Az 1980-as évek eleje óta kezdődő rekonstrukciók során a 
bányákat, a nyersanyag szállítást, nyersőrlést és keverést, 
valamint a klinkerégetést is folyamatosan fejlesztették, egyre 
korszerűbb technológiák váltották fel a régieket. A ’90-es évek 
elejétől a Heidelberg Csoport részévé vált a Mészművek és ekkor 
alakult át a ma is ismert Duna-Dráva Cement Kft-vé.  

Szarkándi János, elnök-vezérigazgató
„Megtiszteltetés, hogy részesei lehetünk a fél évszázados évfordulónak, 
visszatekintve láthatjuk, hogy a dolgozók számára a gyár nemcsak 
egy munkahely, hanem az életünk része is. Generációk nőttek fel itt, 
és kísérték végig az elmúlt 50 év hatalmas technológiai változásait. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a váci cementgyár az évek során a térség 
meghatározó gazdasági szereplőjeként még a jelenlegi, kihívásokkal teli 
pénzügyi helyzetben is Magyarország egyik vezető cementgyáraként 
üzemel.”

Alapító okirat



A 2000-es évek első felében elindult a gyár automatizálása, az 
irányítástechnika fejlesztése, a ma is működő műszaki megoldások 
kiépítése, majd az évtized végére a teljes arculatváltással megkapta a 
jelenleg is ismert megjelenését. 
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Közös emlékek tárlata

Lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk méltó módon megemlékezni a 
nevezetes évfordulóról. A jubileumi év alkalmából múltidéző kiállítással 
készültünk, amelyre a jelenlegi és egykori dolgozóink segítségével 
személyes emlékeket, tárgyakat, fényképeket gyűjtöttünk össze, hogy 
megmutassuk mit jelentett számunkra, itt dolgozóknak, valamint Vácott 
és környékén élőknek az eltelt 50 „váci cementes” év.  
A kiállítás július 16-tól október 15-ig volt megtekinthető a váci Madách 
Imre Művelődési Központ aulájában. 

Közösségi média

Haladva a korral, saját Facebook oldalunkon (www.facebook.hu/dunadravacement) ma már 
nosztalgikusnak számító fényképekkel és gyártörténeti kvízzel emlékezünk meg az eltelt fél 
évszázadról. 
A jubileum alkalmából a facebookon nyereményjátékot hirdetünk: év végén 1 millió forint 
értékű DDC termékkel és/vagy szolgáltatással támogatjuk azt az építő kezdeményezést, 
amely facebook oldalunk látogatóinak kedvence lesz.

Építők napi kitüntetések

Az 50 éves jubileum alkalmából elismeréssel köszöntöttük azokat 
a dolgozókat, akik igazán sokat tettek a váci cementgyárért. 
Dolgozóink a jelöltek  közül szavazással választhatták ki azt 
a három embert, akiknek a gyárban eltöltött munkásságát a 
legkiemelkedőbbnek találták. A leadott szavazatok alapján 
Csarnai János, nyugalmazott üzemvezető, műszaki menedzser, 
Nanyista László, nyugalmazott szállítási előadó, raktárvezető, 
anyaggazdálkodási vezető, és Zöld Albert, műszaki ügyintéző kapta 
a megtisztelő elismerést, melyet a DDC elnök-vezérigazgatója, 
Szarkándi János adott át a váci Építők Napján.Fördős Attila, Vác város polgármestere

„Az 1963-ban épített DCM váci gyára, a DDC jogelődje, a múltban is meghatározó 
erejű ipari létesítménye volt térségünknek. A hazai építőipar számára gyártott 
termékei a helyi foglalkoztatás és a városnak fizetett adó, illetve egyéb 
szponzorációk, nélkülözhetetlenné tették az üzemet. 
Az évek során sokat változott a gyár megítélése a közvélemény szemében. A modern 
technológiák bevezetésével megszűnt a cementpor, illetve a veszélyes anyagok 
kibocsátása, melynek köszönhetően az átlag váci polgár is befogadta mindennapjaiba 
a gyár jelenlétét.
A város számára  és a magyar iparra nézve is szomorú, hogy a recesszió miatt 
kisebb a termelés. A nehéz gazdasági helyzetben senkinek sem egyszerű a feladatok 
finanszírozása. Ennek ellenére a szponzoráció mindig jelentős volt a cementgyár 
részéről.  A város szimfonikus zenekarát, rendezvényeit (Váci Világi Vigalom, 
Tavaszi-Őszi fesztivál és a Téli Tárlatot) minden évben támogatták, és többek között 
felújították a város közparkjait is. A város vezetésének hagyományosan jó  kapcsolata 
alakult ki a mindenkori managementtel.
Városunk vezetése, ahogyan a múltban és a jelenben, úgy a jövőben is támogatja, és 
örömmel működik együtt a Duna-Dráva Cement Kft.-vel!”

1963 novemberében Kádár János, az MSZMP első titkára  
látogatott a gyárba. Ekkor kezdte meg működését a harmadik 
kemencesor.

A bányából drótkötélpályán futó csillékben szállították a gyárba a 
mészkövet

Dolgos kezek építik a gyárat - háttérben a cementsilók
Szarkándi János, a DDC elnök-vezérigazgatója ünnepélyesen  
megnyitja az évforduló alkalmából rendezett kiállítást

A cementgyár két volt gyárigazgatója, Kovács József és Koltai Imre  
a Társaság jelenlegi elnök-vezérigazgatója, Szarkándi János társaságában

1.000.000 tonna cement 1972-ben - a DCM egyik legnagyobb elért sikere



8 9

Madárbarát cementgyár Speciális betonok – speciális építési kihívásokhoz

Madárodúk, itatók és etetők kihelyezésével vált méltóvá váci és beremendi gyárunk a Madárbarát Munkahely címre. A váci gyárban 2012 
végén, Beremenden pedig 2013 áprilisában vehettük át az elismerést tanúsító emléktáblát a Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesülettől.

 
Kollégáink belső kezdeményezésére pályáztuk meg a címet, hiszen gyáraink területén számos madárfaj él. Felelősen gondolkodó vállalatként kiemelt 
figyelmet fordítunk a természet értékeinek megőrzésére, és arra törekszünk, hogy minél biztonságosabb és élhetőbb környezetet biztosítsunk tollas 
vendégeink számára is.
Eleinte üzletben vásárolt odúkat és etetőket telepítettünk, ám később kollégáink segítségével több saját készítésű odút helyeztünk el a a beremendi 
és váci gyár területén. Örömmel tapasztaltuk, hogy az első lakók már birtokba vették a kihelyezett odúkat.
Vállalati szinten is nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatosságra, társadalmi felelősségvállalásra, de különösen büszkék vagyunk arra, hogy 
munkatársaink magánemberként is felelősen gondolkodnak.

A Duna-Dráva Cement Kft. termékkínálatát számos speciális beton színesíti, amelyek valamilyen különleges tulajdonságuknál fogva ott is használhatóak, 
ahol a hagyományos anyagok csődöt mondanának. Extra teherbírás, átlagon felüli vízzáró képesség, extrém időjárás-állóság – csak néhány azok közül a 
tulajdonságok közül, amelyekkel ezek a speciális anyagok rendelkeznek. 

Jelenleg is több olyan építkezés zajlik országszerte, ahol a fokozott igény-
bevétel vagy a betont érő környezeti hatások miatt speciális anyagokra van 
szükség.  

A kivitelezők több mint 500 különféle receptúrából választhatnak, hogy megta-
lálják az adott helyre legalkalmasabb összetételeket. 

A Parlament mellett épülő Kossuth téri mélygarázs szerkezetéhez mintegy  
8000 m3-nyi betont használnak fel a szakemberek. Az alaplemezt 90-120 cm 
vastagságban, 11 ütemben, repedésmentes, magas vízzárósági követelményű 
betonból készítették el. A vízzárósági követelményen túl a beton a tartószer-

kezeti funkciót is ellátja. Ehhez a DDC egyik különleges cementjét (CEM 
III/A 32,5 N RMS) használták, amely adalékként nagy mennyiségű granulált 
kohósalakot tartalmaz. 

Ez két okból is hasznos. Egyrészt, tömörebb a beton struktúrája és jobban 
ellenáll a kémiai és a fizikai hatásoknak, beleértve a talajvízben lévő kor-
rodáló vegyületeket is, másrészt, kötés közben kevesebb hőt fejleszt, így 
kisebb a hőtágulásból eredő repedések kockázata. Ily módon ideális megoldás 
alapozáskor és nagy tömegű betonozáskor.

A Jász-Plasztik Kft. jászberényi telephelyén 24 000 m2-nyi ipari padló le-
betonozására került sor a DDC termékei segítségével. A padlólemez speciális 
receptúra szerint előállított betonból készült, lézeres technológiával. Ebből a 
betonból nagy hajlítószilárdságú, vágás nélküli, nagy táblaméretű felhajlás- és 
repedésmentes aljzatbeton készíthető, amely már 1-2 napos korban terhelhető.

A felhasznált cement (CEM II/B-S 42,5 N) kohósalak tartalma miatt az átlagosnál 
szilárdabb és ellenállóbb, ezért kifejezetten alkalmas erős mechanikai igény-
bevételnek kitett padozatok és térburkolatok készítésére. Ráadásul gyorsan 
megszilárdul, így a lebetonozott felületet hamar ki lehet zsaluzni.

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. XVI. kerületi telephelyén 70 m3-nyi könnyűbetont 
használtak fel, amelynek fő alkotóeleme szintén a DDC CEM II/B-S 42,5 N 
típusjelű cementje. Ez a beton 1000-1200 kg/m3 testsűrűségű, 1-2 napos korban 
lépésálló, terhelhető. Az adalékanyagoknak köszönhetően nagyon jó hőszigetelő 
tulajdonságokkal is rendelkezik. 

Fotó: Völgyi Sándor
A kép megjelentetése a készítő és a 

Magyar Madártani és Természetvédelmi  
Egyesület hozzájárulásával történt.
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Kerékpáros pihenő a Duna-parton

Milyen projektet valósítottak meg a DDC Zöld Megoldás 
pályázatának segítségével?
A Duna-parti kerékpáros pihenő felújítását valósítottuk meg, amely a 
Vác és Sződliget között elhelyezkedő Dunamenti regionális kerékpárút 
legnépszerűbb pihenőhelye. Több mint 10 éve épült a Gyakorló Város 
egyetemi program keretében, és azóta is, tavasztól őszig, iskolások, 
kempingezők, fürödni és pihenni vágyók kedvelt célpontja. Az eltelt 
évek azonban nem múltak el nyomtalanul, így időszerű volt a pihenő 
felújítása.  

A projekt során a Vácra érkező egyetemi hallgatók az Egészséges 
Ifjúságért Alapítvány aktivistáival és a rekonstrukciót vezető 
szakemberekkel közösen, érdekes és környezettudatosságot erősítő 
szakmai gyakorlaton vehettek részt, munkájuk eredményeként pedig 
megannyi ide érkező kerékpárosnak és látogatónak teremtettek 
színvonalas és környezetbarát pihenőhelyet.

Hosszú távon hogyan tud működni a Zöld Megoldás?
A DDC Zöld Megoldás a pályázat keretében megvalósult projektek 
sikerével bizonyította, hogy nem csupán egy jó CSR fogás, hanem valós 
környezetvédelmi programokat, kézzel fogható zöld megoldásokat 
rejt magában, mely városunkban egyedülálló. Az elmúlt évek nyertes 
projektjei mind különböznek egymástól, a környezetvédelem széles 
skáláján nyújtanak megoldást térségi, alapítványi, illetve oktatási 
intézmények környezetvédelmi programjaihoz, beruházásaihoz. Fontos, 
hogy a pályázat regionális, így a Vác környéki pályázók sincsenek 
kizárva belőlük.

Bíró György

DDC Zöld Megoldás
Óvodai biokert, megújuló siklósi várkert, kerékpáros pihenő, három kincskereső ösvény és iskolai szaktanterem valósult meg az idei év-
ben a DDC Zöld Megoldás pályázaton, amelyet második alkalommal hirdetett meg a Duna-Dráva Cement Kft. a beremendi és váci cement-
gyár vonzáskörzetében. A vállalat filozófiája tükröződik a kezdeményezésen, melynek célja a fenntartható fejlődés népszerűsítésének 
eszméje, a tudatos környezeti nevelés és a zöldebb környezet kialakítása. „A DDC mindig is kiemelt feladatának tekintette a jövő 
generációinak környezeti nevelését, oktatását, így örömmel tölt el minket, hogy hozzájárulhattunk számos e célt szolgáló kezdeményezés 
megvalósításához”– mondta el Szarkándi János, a társaság elnök-vezérigazgatója. 
A nyertes pályázatok projektvezetőit kértük, hogy mutassák be röviden a pályázat keretében életre keltett zöld megoldásokat.
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Megújult a siklósi várkert

Milyen projektet valósítottak meg a DDC Zöld Megoldás pályázatának 
segítségével?
A “Siklósi várkert tájképi megújulása” címmel a várkert zöldövezeti park-
rehabilitációja valósult meg. Fő hangsúly a természetesség megőrzése volt, 
miközben figyelembe vettük a geológiai és az éghajlati adottságokat.  
A projekttel érintett térség hazánk egyik legjellegzetesebb éghajlatú vidéke,  
amely megmutatkozik a korai kitavaszodásban, a hosszú őszben, a viszonylag 
enyhe télben, a csapadékjárásnak bizonyos szubmediterrán jellegű vonásában, 
továbbá a vegetációban. 
A várkert flóráját úgy kívántuk megőrizni és megújítani, hogy az előremutató 
legyen, azaz a meglévő növényállomány védelme mellett a 21. századra 
megváltozott ökológiai viszonyokhoz is igazodjon, célunk tehát egy mediterrán 
hangulatú parkerdő kialakítása volt a várkertben. 

Miben látja a projekt sikerességét?
A Siklósi Vár a régió egyik legjelentősebb turisztikai célpontja. Az ideérkező 
vendégek nem csak a műemléki épületet, hanem a közvetlen környezetét, azaz 
a várkertet is látogatják. A turistákon kívül a helyi lakosság is szívesen tölti 
szabadidejét a várkertben, hiszen ez a „kert” a település legnagyobb közparkja. 
A természetesség elvét hangsúlyozó parkrehabilitáció biztosítja a tiszta, 
ózondús levegőt, a fák, virágok illatát, a táj szépségét, a pihenést, a felüdülést 
az idelátogatók számára. 
A Park megújítása azonban túlmutat a közösség számára nyújtott előnyökön, 
hiszen biztosítja a biológiai sokszínűséget is. A számos növényfaj táplálékot, 
menedéket, akár költőhelyet is nyújt sok madárfaj számára. Tervezzük egy olyan 
prospektus/katalógus készítését is, mely bemutatja a terület ökológiai jellemzőit, 
a domináns és az újonnan telepített növényfajok leírását, a kivitelezést során 
feltárt ritkaságokat, védett növényeket.  

Balázsné Kréth Ibolya 

Óvodai biokert valósult meg Harkányban
 
Milyen projektet valósítottak meg a DDC Zöld Megoldás pályázatának 
segítségével?
Harkány Város a DDC Zöld Megoldás pályázaton 1.500.000 Ft-ot nyert óvodai 
biokert megvalósítására. 
A támogatásból egy kis kertet alakítottunk ki a gyerekek számára, melybe 
különböző bio zöldségeket (paradicsomot, tököt, zöldbabot, burgonyát és 
sárgarépát) és bio gyümölcsöket, (oszlopos almafát, szilvát, körtét és eperet) 
ültettünk. A kerthez tartozó padoknál, asztaloknál a gyerekek megpihenhetnek 
a kertészkedés után, valamint megkóstolhatják a segítségükkel termesztett 
friss gyümölcsöket, zöldségeket.
A pályázati támogatásból komposztálót is kialakítottunk, kerti kutat helyeztünk 
üzembe, továbbá a gyermekeknek gumicsizmát, esőköpenyt és kerti 
eszközöket szereztünk be, valamint ismeretterjesztő könyveket, melyek 
környezettudatosságra nevelnek. 

Miben látja a projekt sikerességét?
Amit az óvodás gyerekek a tankertben megtermeltek, azt fel tudják használni 
az óvodai menzán, vagyis egészségesen tudnak étkezni az óvodában. Nagyon 
fontosnak tartjuk, hogy minél kisebb korban kezdődjön el a környezet óvására, 
a természet szeretetére való nevelés. A korai környezettudatosság beleivódik 
a gyerekek mindennapjaiba, így felnőttként is természetesnek és magától 
értetődőnek tekintik, hogy minden nap tegyenek Földünk, a környezetük, és 
nem utolsó sorban egészségük védelmében. Az óvodai biokert leginkább ez 
utóbbira nevel, és a két kézzel előteremtett értékek, a föld és a természet 
tiszteletére.   

Varga Nikoletta

Juhász Béla, Sződliget polgármestere és 
Szarkándi János, a DDC elnök-vezérigaz-
gatója a kerékpáros pihenő átadó ünnep-
ségén
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Iskolai szaktanterem a váci Boronkay Gimnáziumban

Milyen projektet valósítottak meg a DDC Zöld Megoldás 
pályázatának segítségével?
A Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium új 
szaktanterme olyan környezetvédelmi kutatásokra és laboratóriumi 
kísérletekre ad lehetőséget, amelyekben az iskolások az eddigi szűkös 
eszközfelszereltség miatt hiányt szenvedtek. A dr. Gánti Tibor híres 
természetkutató professzorról elnevezett szaktanteremben ezentúl a 
tanárok egyszerre akár egy egész osztályt bevonhatnak a kísérletekbe 
a legmodernebb eszközök és az informatika segítségével.
A Boronkay Gimnázium mindig törekedett arra, hogy diákjai számára 
a legmagasabb színvonalú képzést biztosítsa. A szaktanterem komoly 
fejlődési és szakmai előrelépési lehetőséget jelent a természettudományok 
iránt érdeklődő diákok számára. A program keretében a térség más 
iskoláinak tanulói is betekintést nyernek környezetvédelmi kutatásainkba, 
kísérleteinkbe, sőt ők is kézbe vehetik a kutatás eszközeit. 
A Zöld Megoldás pályázat lehetőséget nyújt az iskoláknak a 
környezetvédelmi nevelés elősegítéséhez. Ezért napjaink forráshiányos 
időszakában, amikor ez a pályázat szinte az egyedüli nem csak a 
városban, hanem a térségben is, nagyon fontos szerepe van.
 
Sturcz Anita

Kincskereső ösvények Vácott és Kismaroson

Milyen projektet valósítottak meg a DDC Zöld Megoldás 
pályázatának segítségével?
A Magosfa Alapítvány három kincskereső ösvényt alakított ki Vácon és 
Kismaroson. A kincskereső ösvények egy település vagy természeti táj 
látnivalóit, kulturális és természeti kincseit, szépségeit gyűjtik össze. 
Egy vezetőlapon írt vers és térkép segítségével, játékos formában 
kalauzolják végig az érdeklődőt. Ezen vezetőlapok Alapítványunk 
mellett számos helyi intézményben ingyenesen hozzáférhetőek. 
A kincskereső ösvény környezetünk megismerésének és 
felfedezésének nagyon környezetbarát módja: nincs szükségünk 
semmilyen technikai eszközre, infrastrukturális fejlesztésre és emberi 
beavatkozásra. Az érdeklődők, helyi lakosok, iskolai csoportok, turisták, 
játékos és aktív formában ismerik meg az értékeket, bővül a helyi 
tudásuk, így természeti és környezeti ismereteik. Az ösvények így mind 
a környezeti nevelésnek, mind az ökoturizmusnak hasznos támogatói 
lehetnek. Projektünkben három ösvényt dolgoztunk ki: A „Börzsönyliget 
alig-látott titkai” ösvény a Kismaros fölött magasodó hegyek eldugott 
természeti csodáit mutatja be. A „Vidám varázslatok Vác városában” 
Vác kulturális és természeti értékeit fűzi csokorba egy kiadós séta 
során. A „Váci kő-kereső kincskereső” pedig egy geológiai ösvény, a 
Váci épületekbe, kapuívekbe, lábazatokba beépített kövek története 
elevenedik meg a kiránduláson.

Kiss Áron Keve
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Hulladékkezelői nyílt nap Vácott

A szelektív hulladékgyűjtés már szinte mindenki számára ismert, azt viszont 
kevesen tudják, hogy mi történik a hulladékkal, miután belekerült valamelyik 
gyűjtőkonténerbe. Ezen szeretne változtatni az Országos Hulladékgazdálkodási 
Ügynökség a Hulladékkezelők Nyílt Napjának megrendezésével, vagyis a 
KUKAkulTÚRA sorozattal, ahol az érdeklődők bepillantást nyerhetnek a hulladék 
újrafelhasználásának útjába. A rendezvényre, melynek egyik helyszíne a DDC váci 
cementgyára volt, idén október 5-én került sor.

A szelektív hulladékgyűjtés terjedése ellenére rengeteg hasznosítható hulladék kerül 
az otthonokban lévő szemetesvödörbe is. Ezeket a hulladékokat már nem lehet saját 
anyagfajtájukká feldolgozni, azonban megfelelő kezeléssel energiahordozó állítható 
elő belőlük, aminek a hasznosítására a cementgyárak alkalmasak.
A DDC váci és beremendi cementgyáraiban már évek óta hasznosít különféle 
hulladékokat  tüzelőanyagok helyettesítésére. A magas energiatartalmú és 
megfelelő fűtőértékű anyagokkal fosszilis energiahordozókat (szén, petrolkoksz) 
vált ki a cég, költség- és károsanyag-megtakarítást elérve. 

A váci gyár október 5-én egész nap fogadta az érdeklődőket. Az óránként induló 
csoportokat a DDC szakemberei kalauzolták végig az üzemen, bemutatva az 
alkalmazott technológiákat és a cementgyártás folyamatát. 
A látogatók megismerhették a cementgyártáshoz szükséges klinker előállításának 
feltételeit, vagyis a nyersanyagok 1450 C fokon történő hőkezelését lehetővé tévő 
berendezéseket, valamint a klinkerből cementet őrlő malmokat.  

Az érdeklődők a KUKAkulTÚRA rendezvény 
tematikáját követve elsősorban az 
alternatív (más néven helyettesítő) 
tüzelőanyagok felhasználásának módjával 
ismerkedtek meg. A gondosan válogatott, 

ellenőrzött és aprított hulladék rendkívül magas, 2000 C fokot is meghaladó 
lánghőmérsékletű kemencében ég el. A magas hőmérsékletnek és az oxigéndús 
légkörnek köszönhetően a hulladékok égése ugyanolyan tökéletes, mint az 
általuk helyettesített fosszilis tüzelőanyagoké lenne. Ennek köszönhetően a 
hulladékok hasznosítása miatt sem környezetkárosító gázok, sem később 
lerakást igénylő salakanyagok nem keletkeznek.

A DDC beremendi és váci gyáraiban is alkalmazott eljárás számos gazdasági 
és környezetvédelmi előnnyel bír. A cementipar számára a környező országok 
szintén hulladékot hasznosító cementgyáraival azonos árú tüzelőanyagot  
jelent - ezzel lehetővé téve a gyár versenyképességének, az itt dolgozó emberek 
munkahelyének megőrzését-, a hulladékkezelők számára pedig hasznot, 
hiszen az anyag a költséges utókezelést és rekultivációt igénylő lerakás helyett 
értékesíthető termékké válik. Csökken az emisszió, vagyis kibocsátás is, ugyanis 
a fosszilis energiahordozókhoz képest alacsonyabb lesz a CO2-kibocsátás, az 
egyéb káros anyagok esetétben pedig a minden másnál szigorúbb határértékek 
jelentik a garanciát a levegősszennyezés csökkenésére.

Magyarország piacvezető cementgyártó vállalata nem véletlenül kötelezte el 
magát az alternatív tüzelőanyagok alkalmazása mellett: társadalmilag felelős 
nagyvállalatként olyan megoldásokat alkalmaz, amelyek a lehető legkisebb 
mértékben terhelik a környezetünket.

Kukakultúra a DDC-nél  
– avagy hogyan hasznosul a hulladék a cementgyártás során?
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Miben vagy kiemelkedően tehetséges?
Mostanában többször mondták nekem, hogy valószínűleg Művészeti 
Középiskolába kellene mennem. Ezzel csak egy probléma van: nem tudnék 
dönteni a fuvolázás és a festés között. Édesanyám szerint már megszállottan 
fuvolázom; napi 5-6 órát, de anélkül sem tudnék élni, hogy néha ne kezdjek 
el firkálni, rajzolni, majd a végén vászonra vetni mindazt, amit elterveztem. Azt 
nem mondanám, hogy „kiemelkedően tehetséges” vagyok. Ez semmi több mint 
gyakorlás, megállás nélkül.

Mit teszel azért, hogy minél jobb lehess benne?
Soha nem gondoltam volna, hogy idáig jutok. Nem azért kezdtem el fuvolázni 
és festeni, hogy minél jobb lehessek benne. Eleinte hobbiként indult, és nem 
igazán gondolták a tanáraim sem, hogy bármire vihetem. Jól tanultam, szépen 
rajzoltam, és el tudtam fuvolázni néhány darabot, de nem voltam igazán 
kiemelkedő. 2 éve lett minden más. Kezdtem kitűnni a tömegből, rengeteget 
gyakoroltam, és nem is tűnt fel, de napról-napra fejlődtem. Minderre 
akkor ébredtem rá, mikor egyre több elismerést kaptam a tanáraimtól, 
családtagjaimtól és a kortársaimtól.

Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Kisebb koromban elhatároztam, hogy utcazenész leszek. Annyira tetszett, 
ahogy ott ülnek egész nap azok a szegény emberek, és talán semmijük 
sincs, mégis olyan boldoggá teszi őket, hogy egész nap zenélhetnek. Persze 
mára már megváltozott a véleményem. Bár pontosan én sem tudom még, mi 
szeretnék lenni, de biztos vagyok benne, hogy olyan szakmát fogok választani, 
melyben egyszerre lehetek kreatív és megfontolt. Legszívesebben újságíró 
lennék vagy művész. 

Miben vagy kiemelkedően tehetséges?
Úgy gondolom, hogy nem vagyok kiemelkedőbb, mint a társaim. Leginkább 
abban érzem magam különbnek, hogy vannak álmaim, céljaim és ezekért 
hajlandó vagyok tenni, akár megfeszített munkával is. A napjaim minden óráját 
igyekszem hasznos és értelmes elfoglaltságokkal kitölteni, így sportolok; 
bocsázok és vízilabdázom, énekelni tanulok és a mezőgazdaság, amit tanulok, 
egyben a hobbim is. A hasznos és rendszeres időtöltés megadja a fejlődés 
lehetőségét, és így válik egyre kiemelkedőbbé a tudásom.

Mit teszel azért, hogy egyre jobb lehess benne?
Igyekszem mindig szem előtt tartani a céljaimat. Velem is előfordul, nem is 
egyszer, hogy semmittevésre vágyom, de ilyenkor mindig eszembe jut, hogy ne 
fecséreljem el az időmet.

Mi szeretnél lenni, majd ha nagy leszel?
Mezőgazdasági szakember szeretnék lenni. Az az álmom, hogy egyszer 
egy nagy gazdaságot vezessek, amely által széles rétegeket tudnék ellátni 
egészséges élelemmel, növényi és állati eredetű termékekkel. Vidéken 
szeretnék élni a családommal, és a gyerekeimet is úgy szeretném nevelni, 
hogy hasznos tagjai legyenek a társadalmunknak. Ezek talán nagy szavak, de 
elődeim és családom több tagja is példa előttem, akik mind nem csak a maguk 
előbbre jutásáért, hanem embertársaik boldogulásáért is dolgoztak. Gondolok 
itt elsősorban Fáy Andrásra, a reformkori polihisztorra, a „haza mindenesére”, 
dédapámra, a festőművész Fáy Aladárra, és a szüleimre.

Fáy Csenge
VM KASZK Táncsics Mihály Mezőgazdasági SZKKI, Vác
12. évfolyamos tanulója az ösztöndíj átadóján
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Miben vagy kiemelkedően tehetséges?
Elsősorban a zene iránti elkötelezettségemnek tettem eleget a 
pályázaton való részvétellel, mert úgy gondolom, hogy a zene többet 
jelent saját magunknál. 

Mit teszel azért, hogy minél jobb lehess benne?
A gyakorlás a legősibb és legalkalmasabb módja, nemcsak 
választottamon, a hegedűn, hanem bármely más  hangszeren való 
játék tökélyre fejlesztésének. Ebben is, mint annyi másban az életben, 
a határ a csillagos ég. 

Mi szeretnél lenni, ha nagy leszel?
Úgy érzem, hogy már megtaláltam azt, amit életem végéig, sőt, ha 
szerencsém van, azután is művelhetek. Mint hegedűművész, és mint 
ezt oktató tanár szeretnék dolgozni, ameddig csak lehet.

Miben vagy kiemelkedően tehetséges, és mit teszel azért, hogy 
minél jobb lehess benne?
9 éves korom óta konkrét elképzelésem van a jövőmmel kapcsolatban, 
így tudatosan készülök is rá. Az általános iskola kezdetétől kitűnő 
tanuló voltam, amit a gimnázium végéig és az érettségin is sikerült 
megtartanom. Véleményem szerint a mai világban nagyon fontos, 
hogy az ember az anyanyelvén kívül is beszéljen nyelveket. Én 
a középiskolai éveim alatt az angol mellett, a mai világban kissé 
régimódinak tartható, latin nyelvet is elsajátítottam, és középfokú 
nyelvvizsgát szereztem belőle. Bár kissé szokatlan nyelvet 
választottam, ez is mutatja, hogy tudatosan próbálom építeni a 
jövőmet, hisz’ gyerekkorom óta jogászi pályára készülök. Ezenkívül 
az általános műveltséghez is elengedhetetlennek tartom a latin nyelv 
legalább alapszintű ismeretét, hiszen a mindennapi életben lépten-
nyomon latin eredetű szavakba botlunk, így nem árt tudni, hogy mégis 
miről is beszélünk. 

Mi szeretnél lenni, majd ha nagy leszel?
Nagyon fontos és alapvető értéknek tartom az igazság védelmét, s talán 
emiatt szeretnék büntetőbíró lenni. Remélem, egyszer valóra válik ez az 
álom. 

A jövő tehetségei
A feltörekvő nemzedék környezeti nevelése, tehetségének támogatása, mindig olyan célok voltak a Duna-Dráva Cement Kft. életében, 
amelyre érdemes időt és anyagi támogatást fordítani. A tehetséggondozás az egyik olyan eszköz egy nagyvállalat kezében, amellyel jó 
irányba terelheti és motiválhatja a jövő generációját. A DDC immár sok éve támogat tehetséges fiatalokat Beremend és Vác térségében a 
„Duna-Dráva a Tehetségekért” ösztöndíj program keretében. Magazinunkban a tavalyi évben ösztöndíjat nyert legkiemelkedőbb diákok 
közül mutatunk be néhányat, kiknek nemcsak tehetsége, hanem fiatal koruk ellenére, a világról alkotott képe is különleges. Az idei 
nyertesek kihirdetésére november folyamán kerül sor a vállalat mindkét gyárában megrendezendő átadó ünnepségen.

Király Miklós
Selye János Humán- és Zeneművészeti Szakközépiskola 
Pikéthy Tibor Tagintézmény, Selye - 12/z

Foster Dóra
Alapfokú Oktatási és Nevelési Központ, Villány - 8/a

Kühár Noémi
SKI Táncsics Mihály Gimnáziumban érettségizett 2013-ban
Jelenleg a PTE Állam- és Jogtudományi Karának hallgatója
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A www.ddcrendeles.hu oldalon elérhető szolgáltatás segítségével 
szerződött partnereink a jövőben egyszerűen, néhány gombnyomással 
intézhetik megrendeléseiket, felgyorsul a rendelés-vásárlás-kiszállítás 
folyamata, egyszerűsödik és kényelmesebbé válik a dokumentáció, 
hiszen minden tranzakciót egyetlen felületen lehet lebonyolítani. 

A platform segít terméket választani, szállítással, fordulók és raklapok 
számával kapcsolatos számításokat végezni. Áttekinthetővé és nyomon 
követhetővé válik partnereink számára a rendelések pontos időpontja 
és állapota. 

Az első visszajelzések és tapasztalatok alapján az online rendszer 
könnyen kezelhető, egyszerű, de kollégáink szükség esetén 
természetesen minden segítséget megadnak partnereinknek a 
használatához.  

Célunk, hogy az év végére ez a felület legyen az a meghatározó 
csatorna, amelyen keresztül vállalatunk a rendeléseket fogadja. 

Szerződött partnereink számára a rendszer bevezetésével promóciós 
akciót is hirdettünk május 15. és október 15. között. Ebben az 
időszakban a szállítólevélen egy kódszámot tartalmazó matricát 
találtak vevőink, amelyet az online rendelési felületen keresztül 
regisztrálhattak, és megtudhatták, milyen nyereményekkel 
gazdagodtak. A promóció során értékes ajándékok, többek között 
elektronikai cikkek, védőfelszerelések, munkavédelmi eszközök 
találtak gazdára.

Az online rendelési felület az alábbi webcímen érhető el: 
www.ddcrendeles.hu

Online rendelés gyorsan, kényelmesen
Vállalatunk a kiemelkedő minőségű termékek előállítása mellett, folyamatosan dolgozik azon is, hogy partnereinknek színvonalas, 
korszerű szolgáltatásokat is biztosítsunk. Alapos előkészítés után, 2013 májusában bevezetésre került online rendelési felületünk,  
amely minden szerződéses partnerünk számára kényelmesebbé és gyorsabbá teszi az árurendelést.

Beremendi és váci cementgyáraink harmonikus együttműködésének 
megteremtését követően, most érkezett el annak az ideje, hogy az eddig 
leányvállalatként működő cégeinkkel szorosabbra fűzzük kapcsolatunkat. 

Cégünk az összetartozás, az integráció irányába folyamatosan és tudatosan, 
már évek óta tesz lépéseket. A szükséges technikai feltételek megteremtése 
után, 2013. október 1-jén zárult le a folyamat a TBG Hungária-Beton Kft.,  
a TBG Rába Beton Kft., a Dunai Kavicsüzemek Kft. és Faber Kavics Kft.  

Duna-Dráva Cement Kft-be történő integrálásával, melynek köszönhetően a 
DDC cégcsoport egy vállalattá olvadt össze. 

Célunk, hogy e változások haszonélvezői vevőink, partnereink legyenek. A 
fúziónak köszönhetően vállalatunk működése egységesebbé és hatékonyabbá, 
egyúttal gazdaságosabbá válik, felgyorsul az ügyintézés, egyszerűbbé válik 
a kapcsolattartás és összehangolt szolgáltatásokkal állhatunk partnereink 
rendelkezésére. 

Büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a HeidelbergCement cégcsoporton belül 
először Magyarországon került sor ilyen típusú összeolvadásra, ami tulajdonosi 
bizalmat, megerősítést jelent felénk. Ezzel a lépéssel vállalatunk szilárdabb 
piaci pozíciót és versenyképessége növekedését reméli.

Egyesül a DDC  
cégcsoport

DDC új hőcserélő 
torony, Beremend

Alagutak az M6-os autópályán Pentele-híd Sió-híd

4-es metróvonal

Gabonatároló, Fadd

Gabonatároló, Fadd
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A fenntartható fejlődés és környezetvédelem jegyében hoztuk létre a „Kezünk-
ben a jövő” kiadványsorozatunkat, amelyben közérthetően megfogalmazva, 
minél szélesebb célcsoportot megszólítva hívjuk fel a figyelmet a környezeti 
kihívásokra. Az évenként megjelenő füzetekkel is szeretnénk a figyelmet 
a környezettudatos megoldásokra és a felelős gondolkodásra irányítani, 
melyet mindennapi tevékenységünk során mi magunk is követünk. Korszerű, 
környezettudatos műszaki eljárásokat alkalmazunk, „jó gazda” módjára kezeljük 
a természeti erőforrásokat, és folyamatosan fejlesztjük gyártási technológiánkat.

2010-ben a biodiverzitással, a természet sokszínűségének megóvásával,  
2011-ben az erdőkkel foglalkoztak kiadványaink. A 2012-ben megjelent 
harmadik rész a felelős energiagazdálkodást, és a legújabb technológiák 
jelentőségét mutatja be.

Kiadványaink elérhetőek nyílt napjainkon, valamint teljes terjedelmükben 
megtekinthetőek honlapunkon (www.duna-drava.hu) a Környezet és társadalom 
menüpont alatt.

Kezünkben a jövő

Biztonságos munkahely

Az emberi élet kiemelten fontos érték számunkra, hiszen a munkájukra, környezetükre igényes, 
szakterületükön magasan képzett munkatársaink sikerünk alapkövei. A DDC igyekszik minden 
feltételt megteremteni a biztonságos munkakörnyezet létrehozásához és gondoskodni partnerei  
és munkavállalói biztonságáról.

A HeidelbergCement 
Group évek óta nagy 
hangsúlyt fektet a 
baleset-megelőzésre 
és a munkahelyi 
biztonságra. 
Ehhez igazodva 
kezdeményeztük a 

Biztonságos munkahely akcióprogramot, amelyben a munkavédelem minden 
területére kiterjedő biztonsági fejlesztéseket, intézkedéseket és elvárásokat 
fogalmaztunk meg.

A védőfelszerelések használatát kötelezővé tettük a gyárterületre lépők 
számára, így ez elvárássá vált a munkavállalók, a vállalkozók, a vevők, a 
látogatók felé is. A biztonsági felszerelés kötelező használatán túl az épületek, a 
gépek és munkaállomások fejlesztésére, biztonságossá tételére is kiemelkedő 
figyelmet fordítunk. 

Ezek az intézkedések rövid időn belül a DDC minden ágazatára kiterjednek, 
hiszen a leányvállalatok Duna-Dráva Cement Kft-be történő beolvadásával 
kezdetét veszi a munkavédelmi szabályozások harmonizálása is. 

Lényegesnek tartjuk munkatársaink munkavédelemmel kapcsolatos 
ismereteinek, tudásának folyamatos fejlesztését is, így idén újra megrendeztük 
a Munkavédelmi hetet, ahol a szakmai előadások mellett játékos formában, 
gyakorlatban is elmélyíthető volt a tudás.

Az idei munkavédelmi héten a munkavédelem öt kiemelt területe: 
kockázatértékelés, vészhelyzeti felkészültség, egészség, munkahelyi rend 
biztosítása, valamint a biztonságos gépjárművezetés köré szerveztünk 
programokat. Idén is megrendeztük a munkavédelmi vetélkedőt, amelyen több 
csapat, vegyesen fizikai és szellemi dolgozók, mérhették össze tudásukat. 

Szakértelem és minőség – 140 éve

A HeidelbergCement a szakértelmet és a kiváló minőséget 
képviseli, világszerte több mint 40 országban.

A HeidelbergCement az 1873-as alapítása óta eltelt 140 évben 
egyetlen heidelbergi gyárral rendelkező cementgyártóból 
a világ egyik vezető építőanyag-gyártó csoportjává vált. A 
HeidelbergCement világelső az adalékanyag-gyártásban és 
meghatározó szerepet játszik a cement és előre kevert beton 
gyártásában is. A siker titka az 5 kontinensen dolgozó, több mint  
52 000 munkatárs elkötelezettségében rejlik. A vállalat 
tevékenységei közé tartozik a betongyártáshoz szükséges 
legfontosabb két nyersanyag, a cement és az adalékanyagok 
gyártása és értékesítése. Ezek jelentik az alapját a kettős, 
nyersanyagra és növekedésre épülő stratégiának. A termékkínálat 
emellett számos kiegészítő produktummal egészül ki, mint az előre 
kevert beton, betontermékek és az előre gyártott betonelemek, 
valamint más hasonló építőanyagok és építési szolgáltatások.

A HeidelbergCement nemzetközi  
jelenlétének mérföldkövei
 
1873  Alapítás
1977  Lehigh, USA
1989  Terjeszkedés Közép- és Kelet-Európa felé a térségben  
 végbement rendszerváltást követően
1993  19 CBR cementgyár

1995/96  Kína és Törökország
1999  Scancem, Svédország
2001  Indocement, Indonézia
2002/03  Piacvezető Romániában, Ukrajnában és Németországban
2005/06  Szerepvállalás Kazahsztánban, Indiában és Grúziában
2007  Hanson, Egyesült Királyság
2010  Kongói Demokratikus Köztársaság

A Duna-Dráva Cement Kft. az elmúlt kétévi promóció nagy sikere után, 
idén is meghirdette „Cement Habbal” elnevezésű nyereményjátékát, 
mely során a 2013. május 15. és október 15. közötti időszakban a 
cementes zsákok egy részét promóciós matricával látták el. Minden 
szerencsés vásárló, aki matricát talált a vásárolt zsákon, jogosult 
volt a garantált ajándékra; egy fél literes Radler márkájú hűtött sörre. 

Ezen felül, a matrica sorszáma alapján további nyeremények találtak 
gazdára; a szerencsések söröskorsót, vízmértéket vagy Makita márkájú 
szerszámgépet nyerhettek.  A főnyeremény pedig egy Pécs környéki 
sörtúra vagy egymillió forint értékű DDC termék volt.

Cement Habbal
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