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12 millió a cementgyári mikrotérség fejlesztésére

Tizenkilenc civil szervezet és intézmény részesült összesen 12,3 millió forint értékű
támogatásban a Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért Alapítvány jóvoltából. Az
ünnepélyes díjátadót június 15-én, pénteken, a dunaalmási lovardában tartották. A 2010 óta
működő alapítvány utoljára írt ki pályázatot, forráshiány miatt decemberben beszünteti
tevékenységét.
A korábbi lábatlani cementgyárat üzemelt Holcim Hungária Zrt. 2010-ben egy alapítványt hozott létre,
melynek célja, hogy a fenntartható fejlődetőés és a társadalmi felelősségvállalás elveivel összhangban
a Cementgyári Mikrotérség széleskörű fejlődését aktívan támogassa. A mikrotérség Bajót, Lábatlan,
Mogyorósbánya, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttő, Tát, Tokod, Tokodaltáró településeket foglalja
magába.
Az Alapítvány az Alapító Okiratnak megfelelően az év elején pályázatot írt ki, melyre társadalmi
szervezetek, oktatási intézmények, sportegyesületek jelentkezhettek. Pályázni többek között a
köznevelési és közoktatási célok elősegítésére, kulturális örökségvédelemre, az épített környezet
alakítására és védelmére, sporttal kapcsolatos tevékenységekre, illetve önszerveződő közösségek
támogatására lehetett.
Harminc pályázó összesen csaknem 20 millió forintra nyújtott be igényét, ám a kuratóriumnak ennek
csak egy része, 12,5 millió forint állt rendelkezésére. A tizenkilenc nyertes civil szervezettel szerződést
kötöttek, amelyben szerepel az összeg felhasználásának időpontja, valamint a beruházás ütemterve is.
Ha egy pályázó nem tesz eleget a kötelezettség vállalási szerződésben foglaltaknak, akkor a teljes
összeget vissza kell juttatnia az Alapítvány számára.
„Örömteli és szomorú is a mai díjátadó. Öröm, hogy ismét jelentős összeggel támogattuk a térség
szervezeteit, ugyanakkor szomorúságra ad okot, hogy ez volt az utolsó alkalom. Ha összegezzük az
elmúlt éveket, akkor látható, hogy fontos szerepet töltött be az alapítvány a térség életében, hiszen
2010 óta 67 civil szervezet és öt önkormányzat összesen háromszáz millió forint támogatásban
részesült. Óvodáknak és iskoláknak 47 millió, sportegyesületeknek 35 millió, az épített környezet
fejlesztésére 126 millió forint támogatást adott az alapítvány” – hangsúlyozta Agócs István kuratóriumi
elnök, aki köszönetet mondott az alapítóknak. „Működésünkkel igyekeztünk az alapító által kijelölt úton
tovább menni, úgy gondolom sikeresen. Ezúton szeretném megköszönni a Holcimnak és Richard
Skene úrnak az alapítvány létrehozásáért tett erőfeszítéseket, nagyszerű, példamutató tett volt a
részükről.”
Az ünnepélyes díjátadóra június 15-én került sor a dunaalmási lovardában. A nyertes a Holcim a
Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumának tagjaitól, valamint Richard Skene
úrtól, a Holcim Hungária Zrt korábbi elnök-igazgatójától, az alapítvány megálmodójától és alapítójától
vehették át a díjakat jelképező okleveleket.
A nyertes pályázatok:
100 éve
Szilárd, megbízható alapokon.

Pályázó szervezete neve

Megszavazott összeg

Pályázat célja

Mogyorósbányáért Közalapítvány

2 500 000 Ft futópálya és távolugró meder építésére

Süttői Sport Club

2 210 000 Ft Kültéri Fitnesz park kialakítására

Bajót Szikra SE

2 190 000 Ft Karbantartó gépek vásárlására

Lábatlani Sirályok Vízisport Egyesület

1 200 000 Ft Esőház építésére

Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány

600 000 Ft Kültéri zeneeszköz elhelyezésére

Zengő Óvoda és Bölcsőde

380 000 Ft Trambulin telepítésére

Mogyorósbányai Fúvószenekar Egyesület

300 000 Ft régi kották digitalizálására

Nyergesújfalu Kick-box Sportegyesület

300 000 Ft spinning kerékpár vásárlására

Bóbita Óvodásokért Nyílt Alapítvány

300 000 Ft

Süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola "Értetek!
Értitek?" Alapítványa

300 000 Ft játszótér fejlesztésére

Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány

280 000 Ft Mezítlábas park építésére, karbantartására

Lábalani Arany János Altalános lskola és Alapfokú
Művészeti lskola Alkotó, Tehetséges Gyermekekért
Alapítvány

265 000 Ft sörpadok és asztalok beszerzésére

Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde Óvoda Úti
telephelye

260 000 Ft

Süttő Község Óvodásaiért, Bölcsődéseiért Közhasznú
Egyesület

260 000 Ft homokozó korszerüsítésére

Lábalani Arany János Altalános lskola és Alapfokú
Művészeti lskola Alkotó, Tehetséges Gyermekekért
Alapítvány

250 000 Ft Napvitorlás árnyékoló vásárlására

Nyergesújfalu Városi SE Tekeszakosztály

250 000 Ft mennyezeti ventillátorok beszerzésére

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda

170 000 Ft Ismeretterjesztő eszközök beszerzésére

Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei
Szervezete

150 000 Ft kombinált hüttő vásárlása

Lábalani Arany János Altalános lskola és Alapfokú
Művészeti lskola szülői szervezete

125 000 Ft Kültéri pingpong asztal vásárlására

Közlekedési oktatóeszközök beszerzésére

három szintes játék beszerzésére

A ”Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért” Alapítványról
Az Alapítványt a Holcim Hungária Zrt. hozta létre, melynek célja, hogy a fenntartható fejlődés és a
társadalmi felelősségvállalás elveivel összhangban a Cementgyári Mikrotérség széleskörű fejlődését,
ezen belül különösen az euroatlanti integrációt, a természeti- és az épített környezet értékeinek
megóvását, az intézményekben folyó oktatási-nevelési tevékenység színvonalának emelését, a
társadalmi szervezetek tevékenységét, illetve a lakosság kulturális-hagyományőrző és szabadidős
sporttevékenységét aktívan támogassa.
Az Alapítvány kuratóriumának elnöke Agócs István, elnökhelyettese Török István, Lábatlan korábbi
polgármestere. A kuratóriumba helyet kapott Balogh Erzsébet, a lábatlani Arany János Általános Iskola
korábbi igazgatója, Margl Gézáné Süttő alpolgármestere, Buzás Kelemen Bajót alpolgármestere,
Kriszeg Csaba Mogyorósbánya alpolgármestere, valamint a Holcim Hungária Zrt. részéről Márta Irén
korábbi kommunikációs igazgató.

