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MÁSODSZOR RENDEZTÉK MEG AZ EGYÜTT GYERMEKEINKÉRT 

JÓTÉKONYSÁGI FUTÓVERSENYT 

 

Szentlőrinc és Királyegyháza települések önkormányzatai, valamint a LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. közösen szervezték meg a második Együtt Gyermekeinkért Jótékonysági 
futóversenyt 2016. szeptember 16-án. A kezdeményezés tavaly indult útjára, melynek célja, hogy, 
hogy felhívja a gyerekek és a környező lakosság figyelmét az egészséges életmód valamint a 
mozgás fontosságára. 
 
Közel 340 részvevővel startolt el két távon a II. Együtt Gyermekeinkért Szentlőrinc-Királyegyháza 
Jótékonysági futóverseny szeptember 16-án, a Királyegyházi Cementgyár parkolójából. A futóversenyen 
3 és 11 kilométeres távokon mérhették össze gyorsaságukat a nevezők, a két mezőnyben kicsik és 
nagyok egyaránt indultak. 
 
„A futóverseny remek közösségi program és egyben lehetőség arra, hogy a gyerekek és felnőttek 
közösen tapasztalják meg a mozgás élményét. Az eseménynek hála, pedig további lehetőség hogy, a 
befolyt nevezési díjakból a környező iskolák sportszervásárlását támogassuk” – mondta el Grim Ferenc, 
Királyegyháza Község polgármestere. 
 
„Nagy örömmel tölt el, hogy a tavalyi siker után, reményekkel telve idén is sikerült megszerveznünk ezt a 
jótékonysági versenyt, és hogy ezúttal is szép számmal érkeztek futóink. Bízom benne, hogy a jövőre 
nézve, még többen jönnek majd el mozogni, ezáltal pedig a jótékonysági tevékenység is nagyobb 
méreteket ölthet.” – tette hozzá Koltai Péter, Szentlőrinc Város polgármestere. 
 
„Kiemelten fontosnak tartjuk a helyi közösségek támogatását, ezért nagyon örültünk a 
kezdeményezésnek. Az önkormányzatokkal közösen úgy gondoljuk, hogy nagyon jó lehetőség, hisz 
egyszerre hívhatjuk fel a figyelmet a mozgás fontosságára és támogathatjuk azt, hogy a gyerekek már 
az általános iskolában megszeressék annak valamilyen formáját. A futóverseny lebonyolítását a helyi 
polgárőrségek, önkéntes tűzoltók mellett a Királyegyházi Cementgyár önkéntes munkatársai is 
segítették.” – mondta el Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Marketing 
kommunikációs vezetője. 
 
A sporteseménnyel párhuzamosan 15:30 órai kezdettel indult a Királyegyházi Cementgyár őszi Nyílt 
Napja is, amely sok érdekességgel várta a látogatókat, akik megismerkedhettek többek között a 
cementgyártás folyamatával. A gyermekeknek szóló foglalkozások mellett a legnépszerűbb ezúttal is 
félóránként induló kisvonat volt, amellyel a gyerekek a teljes üzem területét körbeutazhatták. 
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Képaláírás: A 3 km-es táv rajtja 
 

 
Képaláírás: A futóverseny a jótékonyság és az egészség jegyében zajlott 
 
MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 

LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

A LAFARGE 2011 júliusában kezdte meg tevékenységét Magyarországon és az építőipar számára az egyik meghatározó cementgyártójává 

vált egyedi megoldásaival. A cég érdekeltségi körébe egy cementgyár tartozik Királyegyházán, amely 130 főt foglalkoztat. A LAFARGE Cement 

Magyarország Kft. célja partnerei és végfelhasználó igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind 

ömlesztett, mind zsákos formában. A hatékony és fenntartható ipari folyamatok kialakítása során a vállalat kiemelt figyelmet fordít a környezet 

védelmére, a természeti erőforrások megőrzésére és a helyi közösségekkel való együttműködésre is. Példamutató szemléletéért 2013-ban 

CSR Hungary díjban részesült, 2014-ben pedig a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Környezetvédelmi díját érdemelte ki. 

További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 

 

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  
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