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MEGNYÍLT A LÁBATLANI CEMENTGYÁRI EMLÉKHÁZ 

 

HOSSZÚ ELŐKÉSZÍTÉST KÖVETŐEN 2016. SZEPTEMBER 30-ÁN ÁTADTÁK A 
LÁBATLANI CEMENTGYÁRI EMLÉKHÁZ ÉS TUDÁSKÖZPONTOT, AMELY A LÁBATLANI 
CEMENTGYÁR TÖRTÉNETÉT ÉS EMLÉKTÁRGYAIT MUTATJA BE, VALAMINT EGY 
HELYI NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYNEK IS OTTHONT AD. 

 
A múzeum alapkő letételére 2015 májusában került sor, azzal a céllal, hogy tudásközpontot, 
valamint a lábatlani cementgyártás 145 éves emlékét megjelenítő ipartörténeti gyűjteménynek 
otthont adó épületet hozzanak létre. Az intézmény létrehozása mind a helyi közösség, mind az 
ipari szereplő, a LafargeHolcim szívügye volt. Az építőanyag ipar világvezető Csoportja, mely 
kiegyensúlyozott földrajzi portfólióval 90 országban van jelen a közös értékteremtés jegyében 
élt a lehetőséggel és vállalta annak felelősségét, hogy fenntartsa a korábbi gyümölcsöző 
együttműködést Lábatlanban a helyi közösségekkel és érintettekkel. Ez a közös akarat vezetett 
ahhoz a példaértékű együttműködéshez, amely révén a projekt résztvevőinek 
közreműködésével 2016. szeptember 30-án végül sor került a múzeum ünnepélyes átadására. 
 
Az ünnepélyes szalagátvágást követően Duclaux Antoine, a LafargeHolcim Közép-Európa Kelet 
Klaszterének Vezérigazgatója adta át az épület kulcsait Dinnyés Istvánnak, Lábatlan Város 
Polgármesterének, és nyitotta meg a Lábatlani Cementgyári Emlékház és Tudásközpont 
egyedülálló gyűjteményét a nagyközönség számára. Az 1868-ban épült Lábatlani Cementgyár 
fontos szerepet játszott a város és a régió iparosodásában és fejlődésében, ezzel együtt 
társadalmi hatása is jelentős volt. A múzeum két párhuzamos kiállítása, a cementgyártás 
emlékei és a néprajzi gyűjtemény jól ábrázolják az ipar és a helyi közösségek együttélését, 
sikeres együttműködését. 
 
A kiállított tárgyakat több éven keresztül gyűjtötték össze a cementgyár korábbi munkatársai, 
civil szervezetek és gyűjtők. Az ipartörténeti emlékek között megtekinthetőek az egykori 
Lábatlani Cementgyár berendezései, a korábbi technológia alkotórészei, munkaeszközök és 
felszerelések melyek videók és interaktív eszközök segítségével mutatják be a cementgyártás 
folyamatát. A néprajzi gyűjtemény mellett egy kávézónak is helyet ad az emlékház tovább 
gazdagítva a város közösségi életét. 
 
A 250 m2 alapterületű múzeum épületének csaknem 92 millió forint értékű beruházását a 
LafargeHolcim vállalta, az üzemeltetést pedig Lábatlan önkormányzatának adták át a mai 
napon. Annak érdekében, hogy egy fenntartható projektet indítsanak útjára, az épületet közel 
nulla energiafelhasználásúra tervezték és építették meg. Levegő hőszivattyúk látják el a teljes 
épület egész éves hőigényét. A vasbeton szerkezetek kimagasló energiahatékonyságát a 
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hőszigetelés is garantálja. Az épület tetején elhelyezett napelemek gondoskodnak az épület 
majdnem teljes villamos energia szükségletének előállításáról. Ezáltal a múzeum maga is 
képviseli a LafargeHolcim Csoport azon célkitűzését és felelősségét, hogy modern építési 
technológiák alkalmazásával összességében pozitív hatást gyakoroljunk környezetünkre. 
 
 

MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 
 

LAFARGEHOLCIM CSOPORT 

A LafargeHolcim (SIX Swiss Exchange, Euronext Paris: LHN) kiegyensúlyozottan van jelen 90 országban, és 
kiemelkedő a cement, az adalékanyagok és a beton gyártásában, így világvezető az építőanyag iparban. A 
Csoport világszerte 100.000 munkavállalót foglalkoztat, együttes nettó forgalma pedig 29,5 milliárd CHF volt 2015-
ben. A LafargeHolcim az iparágban példaértékű a Kutatás és Fejlesztés területén, mely tevékenységének célja, 
hogy az otthoni munkálatoktól, a legnagyobb és legkomplexebb építkezésekig minden téren egyedi termékekkel, 
innovatív szolgáltatásokkal és átfogó építőipari megoldásokkal szolgáljon. Elkötelezett aziránt, hogy fenntartható 
megoldásokkal segítse a jobb épületek, infrastruktúrák létrehozását és hozzájáruljon a magasabb életminőséghez, 
így a Csoport a legjobb pozícióban van ahhoz, hogy megfeleljen a növekvő urbanizáció kihívásainak.  

További információ a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  

http://www.lafargeholcim.com/

