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Tovább fejlôdik a cementgyári mikrotérség
Négy önkormányzat összesen 45 millió forint értékû támogatást nyert a Holcim a Cementgyári
Mikrotérség Fejlesztéséért Alapítvány 2014. évi pályázatán. A nyertesek fôként útfelújításokat
oldanak meg a támogatásnak köszönhetôen, de Neszmélyen az óvoda fejlesztésére is jut két

millió forint. A nyertes pályázókat június elején a neszmélyi Hilltop Étteremben köszöntötték.
A díjátadó ünnepségrôl és a nyertes pályázatokról a 2. oldalon olvashatnak.

Bemutatjuk a
kuratóriumot – 3. rész

Az idei sláger: útépítés
Három önkormányzat 45 millió forint támogatáshoz jutott a Holcim a Cementgyári Mikrotérség

A 2014 évi gyôztesek
a kuratórium döntése
után 45 millió forint
támogatáshoz jutottak.

Aranyosi Péter
elôadásán Czermann
János, Süttô polgármestere is jól szórakozott

Fejlesztéséért Alapítvány jóvoltából. Az ünnepélyes díjátadót június 6-án, a neszmélyi Hilltop
étteremben tartották.

A Holcim Hungária Zrt 2010-ben egy
alapítványt hozott létre, melynek célja, hogy a fenntartható fejlôdés és a
társadalmi felelôsségvállalás elveivel
összhangban a cementgyári mikrotérség
széleskörû fejlôdését aktívan támogassa. A
mikrotérség Bajót, Lábatlan, Mogyorósbánya, Neszmély, Nyergesújfalu, Süttô, Tát,
Tokod, Tokodaltáró településeket foglalja
magába.
Az Alapítvány az Alapító Okiratnak
megfelelôen az év elején pályázatot írt ki,
melyre önkormányzatok jelentkezhettek.
Pályázni többek között a köznevelési és
közoktatási célok elôsegítésére, kulturális
örökségvédelemre, az épített környezet
alakítására és védelmére, sporttal kapcsolatos tevékenységekre, illetve önszervezôdô
közösségek támogatására lehetett.
A öt beérkezett pályázat megfelelt a pályázati kiírásnak, ám a pályázati keretösszeg
túllépése miatt csupán négy pályázatot
támogatott az Alapítvány, összesen 45
millió forint értékben. A nyertes pályázókkal
szerzôdést kötöttek, amelyben szerepel
az összeg felhasználásának idôpontja,
valamint a beruházás ütemterve is. Ha egy
pályázó nem tesz eleget a kötelezettség
vállalási szerzôdésben foglaltaknak, akkor
a teljes összeget vissza kell juttatnia az
Alapítvány számára.
A nyertesek közül a mogyorósbányai önkormányzat a településen található Alkotmány
utca, Arany János utca és Petôfi Sándor utca
aszfaltburkolatú útjának felújítását valósítja meg csaknem 16 millió forintból, míg
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Értékteremtô

Bajóton a József Attila utca kap szilárd burkolatot, de a 20 millió forintból vízelvezetô
csatorna kiépítésére is jut. Neszmély Község
Önkormányzatának két pályázata is nyert:
2 millió forintból a Cseperdô Óvodában
játszóteret létesítenek, míg a Dunaszentmiklóst a 10-es számú fôúttal összekötô
útszakaszt 7 millió forintból újítják fel.
Az ünnepélyes díjátadóra június 6-án
került sor a neszmélyi Hilltop étteremben.
A nyertes pályázók a Holcim ONEurope
kommunikáció részérôl Márta Iréntôl, valamint a Holcim a Cementgyári Mikrotérség
Fejlesztéséért Alapítvány kuratóriumának
elnökétôl, Agócs Istvántól vehették át a
díjakat jelképezô okleveleket. Az est további
részében Aranyosi Péter, a Dumaszínház
tagja, valamint a nyergesújfalui Silver Blue
együttes szórakoztatta a jelenlévôket.
„Nagy öröm számunkra, hogy ilyen nagy
összeggel segíthetjük a térség településeit. Nem sok példa van arra, hogy egy
mikrotérség számára ekkora pályázati forrás
álljon rendelkezésre, amely ráadásul önrész
nélkül, elôfinanszírozásként kerül kiosztásra.
Véleményem szerint hasznos, és a térség
számára fontos dolgokat támogattunk.”
– hangsúlyozta Agócs István, a kuratórium
elnöke.

Pályázó önkorányzat

Pályázaton
nyert összeg

Pályázat célja

Mogyorósbánya Község
Önkormányzata

15 672 466 Ft

Mogyorósbánya település Alkotmány utca,
Arany János utca és Petôfi Sándor utca
aszfalburkolatú útjának felújítása

Bajót Község
Önkormányzata

20 150 000 Ft

Bajót község József Attila út szilárd burkolatú úttá történô kiépítése, vízelvezetés
megvalósítása

Neszmély Község
Önkormányzata

2 000 000 Ft

Neszmély Közésg Önkormányzatának fenntartásában lévô Cseperedô
Napköziotthonos Óvoda számára udvari
játszótér létesítésére

Neszmély Község
Önkormányzata

7 000 000 Ft

Neszmély község közigazgatási területén
lévô, a 10.számú fôutat Dunaszentmiklóssal összekötô út felújítása

Átadták a bajóti egészségházat
Az elmúlt esztendôben Bajót Község Önkormányzata két sikeres pályázatot nyújtott be az
egészségház fejlesztésére, felújításra. A csaknem 14 millió forintos költségvetésû projekt

önrészét, 5,5 millió forintot a Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért Alapítvány
pályázatán nyerte a település. Az épület ünnepélyes átadóját június 6-án tartották.
Bajót 1960-ban épült egészségháza
megérett a korszerûsítésre, ám ezt
a település önkormányzata saját
erôbôl nem tudta volna megoldani.
Éppen ezért pályázati úton kerestek
lehetôséget arra, hogy a frekventált
helyen lévô épületet felújítsák.
A település önkormányzata több pályázati lehetôséget is felhasznált arra,
hogy a falu centrumában, a Polgármesteri Hivatal szomszédságában található
egészségházat megóvja a további
állapotromlástól. A Holcim térségfejlesztési alapítványa a más pályáza-

tokhoz szükséges önrészt, 5,5 millió
forintot biztosított a felújításhoz, amely
során megtörtént az épület külsô oldali
hôszigetelése, nyílászárók cseréje és a
fûtési rendszer korszerûsítése.
A fejlesztésnek köszönhetôen az önkormányzat által mûködtetett egészségházban nô az épület energiahatékonysága, csökkennek az energiaköltségek,
illetve mérséklôdik a károsanyag-kibocsátás.

Új útra léptek a mogyorósiak

Szabados Béla, a
Traverz Kft. képviselôje,
valamint Agócs István
kuratóriumi elnök
vágta át a nemzeti
színû szalagot.

Kríszeg Csaba
kuratóriumi tag Vígh
Miklós mogyorósbányai
lakosnak mutatja a

Mogyorósbánya Község Önkormányzata több

településen történt
útfelújítást

mint 15,5 millió forintot nyert a Holcim térségfejlesztési alapítványának 2014. évi pályázatán.

A nyert összegbôl egy rossz állapotú, 4500 négy-

zetméteres útszakaszt újítottak fel a falu szívében.
A mogyorósbányai önkormányzat
nem tétlenkedett: alig több mint egy
hónappal azután, hogy a Holcim a
Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért
Alapítvány kuratóriuma kihirdette az
idei nyertes pályázatokat, fel is használta az útfelújításra megítélt összeget.
Az Alkotmány utca – Petôfi Sándor utca
– Arany János utca felújítása csaknem

20 millió forintba került, és ebbôl az
összegbôl 15,5 forintot támogatott a
térségfejlesztési alapítvány. A munkálatok során a régi aszfaltréteget lemarták,
majd 4500 négyzetméter aszaltréteget
terítettek le és szintbe hoztak 20 darab
aknafedelet is.

Utat kátyúznak, játszóteret építenek
Neszmély Község Önkormányzata idén elsô alkalommal pályázott a térségfejlesztési alapítványnál, melynek eredményeképpen két programot összesen 9 millió forinttal támogat a kuratórium.
A pályázatokról és a további fejlesztésekrôl Janovics István polgármesterrel beszélgettünk.
Neszmély Község Önkormányzata az idén
két pályázattal összesen 9 millió forintot
nyert az Alapítványtól. Milyen problémákat orvosolnak az összegbôl?
Az egyik pályázatból az óvoda udvarán
játszóteret szeretnénk létesíteni, amely
nagy öröm lesz az intézmény kis lakóinak.
A másik pályázatból a 10. számú fôutat
Dunaszentmiklóssal összekötô rész
mintegy 4 km-es szakaszának a kátyúzási
munkáit, csapadékvíz-elvezetésének javítását, megoldását, valamint az út menti
növényzet helyreállítását oldjuk meg.
Mikorra készülnek el a fejlesztések?
Az óvodai játszótér esetében a kivitelezô
kiválasztásánál tartunk, az út kátyúzásának és a növényzet helyreállításának
munkálatai hamarosan befejezôdnek.
Milyen lehetôsége van napjainkban az
egyes önkormányzatoknak hasonló problémák megoldására?
Ezekre a problémákra saját illetve

pályázati források állnak rendelkezésre.
Mivel mi kis önkormányzat vagyunk,
saját forrás nem áll rendelkezésünkre, így
folyamatosan pályázati lehetôségeket keresünk és pályázunk. Ezért is kifejezetten
fontos és nagy öröm számunkra a Holcim
Alapítványának kezdeményezése.

Janovics István
polgármester veszi át
a díjat

Van-e már tervük arra, hogy a következô
pályázati ciklusban mire pályáznak?
Átfogó falufejlesztési programot hirdettünk meg 2012-ben az adósságrendezési
eljárás lezárása után. Rengeteg olyan
meg nem valósult fejlesztés van községünkben, amely a 2012-t megelôzô
idôszakban nem valósult meg, ennek
hiányát mindennap érezzük. Belterületi
utcák felújítása, munkahelyteremtô
– elsôsorban mezôgazdasági jellegû –
beruházások megindítása, épületrekonstrukciók, szóval lehetne folytatni
a sort. Ezen felül fontosnak tartjuk a civil
szervezeteink céljainak megvalósítását,
támogatását is.
Értékteremtô
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Bemutatjuk a kuratóriumot - 3. rész
A Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért Alapítványt egy hét tagú kuratórium irányítja, az ô munkájukat pedig a három fôbôl álló felügyelô bizottság ellenôrzi. Sorozatunkban ko-

rábban már bemutattuk Agócs Istvánt, Margl Gézánét, Balogh Erzsébetet, Márta Irént és Kríszeg
Csabát, most pedig Török István és Buzás Kelemen kuratóriumi tagok, valamint Szeles Viktor
titkár beszél az Alapítványnál végzett munkájáról.

Buzás Kelemen

Szeles Viktor

Az Alapítvány kuratóriumának tagjaként
túl van két pályázati cikluson. Milyennek
értékeli a kezdést?

Hogyan került kapcsolatba az Alapítván�nyal?

kuratóriumi tag

szükségük van a támogatásra. Az is
fontos számomra, hogy az Alapítvány
vagyonát jól fektessük be, mert ebben
az esetben a 300 millió forintos induló
összegen túl további forintokat tudunk a
térség fejlesztésére fordítani.

A kuratórium tagjai
alaposan átbeszélik
a beérkezett pályázatokat.

Lábatlan korábbi polgármestereként,
jelenlegi alpolgármestereként támogatja
az Alapítvány munkáját. Elégedett a település által benyújtott pályázatokkal és az
elnyert összegekkel?

Török István

a kuratórium alelnöke
Az Alapítvány kuratóriumának alelnökeként már három pályázati cikluson van
túl. Milyennek értékeli a kezdést?
Úgy gondolom, hogy ilyen rövid idô alatt
is sikerült gördülékennyé tenni a kuratórium munkáját. A hét tag közül öten
a mikrotérségben élünk, mindannyian
ismerjük a környék problémáit, valamint
a helyi embereket. Agócs István kuratóriumi elnöknek nagy tapasztalata van
hasonló munkában, míg a Holcim által
delegált Márta Irén már évek óta szívén
viseli Lábatlan térségének gondjait. A
napi ügyeket intézô titkárunk is jó kapcsolatot ápol a helyiekkel, éppen ezért
úgy érzem, hogy hatékonyan mûködik az
Alapítvány.
Miként tudja segíteni az Alapítvány
munkáját?
Nagyon örültem, amikor az Alapítvány
kuratóriumába beválasztottak. A térség
problémáit ismerve próbálok széles
körben segíteni azoknak a civil szervezeteknek és intézményeknek, amelyeknek
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A kuratórium tagjaként elsôsorban arra
kell figyelnem, hogy a Holcim által adományozott összeget az alapító okiratban
meghatározott településeken a megadott célokra használják fel a pályázók,
akik között természetesen sok lábatlani
intézmény és civil szervezet is van. Természetesen kiemelt figyelmet fordítok
a lábatlani pályázatokra. Úgy gondolom,
hogy lakóhelyemen eddig nagyon látványos dolgokat sikerült megvalósítanunk
az Alapítványnak és a nyertes pályázóknak köszönhetôen.
Mikor lenne elégedett az Alapítvány
eredményeivel?
A Holcim mindig nagyvonalúan kezelte a térség problémáit, a cementgyár
bezárása után pedig az Alapítványon
keresztül segíti tovább a helyieket. Úgy
látom, egyre szélesebb körben ismerik
a munkánkat, a visszajelzések pedig azt
mutatják, hogy jó úton járunk. Akkor
lennék elégedett, ha a munkánk végén
minél több látható és maradandó értékeket hoznánk létre, a térség lakói pedig
elismeréssel beszélnének a Holcimról és
az Alapítványról.

A kuratórium tagjait a cementgyári
mikrotérség települései delegálták az
Alapítványba, így természetes, hogy
mindenki a saját lakókörnyezetét
szeretné erôsíteni. Ennek ellenére nagy
összhangban, gördülékenyen dolgozik
a kuratórium, hiszen mindannyian arra
törekszünk, hogy a Holcim által rendelkezésünkre bocsátott összeget a lehetô
leghatékonyabban használjuk fel. A
pályázatok elbírálásánál azonban nehéz
dolgunk van, mert sok jó pályamunka
közül kell kiválasztanunk azokat, melyek
beleférnek a pályázati keretösszegbe.
Ön Bajótot képviseli az Alapítvány
kuratóriumában. Elégedett a település
által benyújtott pályázatokkal és a nyert
összegekkel?
Mivel bajóti vagyok, nagy figyelemmel
kísértem a településrôl érkezô pályázatokat. Elégedett vagyok a benyújtott anyagokkal, a törekvésekkel és a
megnyert összegekkel is. Természetesen
nem nyerhetett minden pályázat, hiszen
pénzügyi keretünk ezt nem engedi, de
reményeim szerint egyre több látható
jele lesz Bajóton az Alapítványtól érkezô
támogatásoknak.
Mennyire ismerik az Alapítvány tevékenységét Bajóton?
Ismerik és elismerik az Alapítvány
munkáját. Az elmúlt évben például a pincebarátok továbbfejlesztették a rendezvény pavilont, az önkormányzat pedig
az egészségházat újította fel. Az idén a
József Attila utca kap szilárd burkolatot.
Régi problémákat sikerült megoldani,
ez pedig tovább erôsíti az Alapítvány jó
hírét a településen.

Értékteremtô – a Holcim a Cementgyári Mikrotérség Fejlesztéséért Alapítvány közösségi információs kiadványa.

Felelôs kiadó: Agócs István, a kuratórium elnöke Fôszerkesztô: Márta Irén Szerkesztô: Szeles Viktor
Lapterv és design: Camelot Communications Kft.
Nyomda: Pauker Holding Kft.
A lapban megjelent írások, illusztrációk és design szerzôi jogvédelem alatt állnak.
A cikkek és az illusztrációk részbeni vagy teljes utánközlése, sokszorosítása csak a kiadó engedélyével történhet.

az Alapítvány titkára

Korábban három éven keresztül a Holcim
Hungária Zrt. kommunikációs csapatában dolgoztam, fôleg az új gyár építésével kapcsolatos PR-feladatok tartoztak
hozzám. Ez idô alatt megismertem és jó
kapcsolatot alakítottam ki a térség civil
szervezeteivel és önkormányzataival,
így amikor adódott a lehetôség, hogy az
Alapítvány titkáraként dolgozhatok, nem
is hezitáltam.
Milyen feladatai vannak az Alapítvány
titkárának?
Én vagyok a kapocs a kuratórium, a
felügyelô bizottság és a helyi szervezetek között. Ha bárkinek kérdése van,
hozzám bizalommal fordulhat. Emellett
az Alapítvány adminisztrációs feladatait
intézem, hozzám tartozik a díjátadó
ünnepségek szervezése, a beérkezett
pályázatok feldolgozása, kapcsolatot
tartok a sajtó munkatársaival, egyszóval
az Alapítványhoz kapcsolódó feladatok
az én kezemen futnak át.
Sok probléma van a beérkezett pályázatokkal?
Szerencsére a pályázatok elbírálása a
kuratórium hatáskörébe tartozik, így
ebben a nehéz feladatban nem veszek
részt. Ugyanakkor ismerem a beérkezô
pályázatokat, amelyek a legtöbb esetben
jól kidolgozott munkák. Néha azonban
elôfordult, hogy a kiírástól eltérô, vagy
hiányos pályázat érkezett, de ezekben az
esetekben lehetôség volt a korrigálásra.
Az Alapítványnak és a kuratóriumnak
nem az a célja, hogy a „szokásos módon”
megnehezítse a pályázók dolgát, hanem
rugalmasan kezelve segítsen a térség
problémáinak javításán.

