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NEGYEDIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG AZ EGYÜTT 
GYERMEKEINKÉRT JÓTÉKONYSÁGI FUTÓVERSENYT 

 
 

2018. szeptember 21-én rendezték meg az „Együtt Gyermekeinkért” IV. Szentlőrinc – 
Királyegyháza Jótékonysági Futóversenyt, Szentlőrinc és Királyegyháza települések 
önkormányzatai, a Tekerj, Fuss, Túrázz Egyesület, valamint a LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. társszervezésében.  
 
A kezdeményezés négy éve indult útjára, hogy felhívja a gyerekek és a környező lakosság figyelmét az 
egészséges életmód valamint a mozgás fontosságára. A rendezvény minden évben célul tűzte ki, hogy 
a felnőtt indulók nevezési díjából, támogatói adományokból Szentlőrinc és Királyegyháza iskolái, 
gyerekei sporteszközökkel gazdagodjanak, amelynek értéke minden évben növekszik. Az idei évben  
 
Az idei futóverseny több mint 400 résztvevővel rajtolt el szeptember 21-én a Királyegyházi Cementgyár 
parkolójából és a szenlőrinci Általános Iskolából. A futóversenyen 3, 3,6 és 11 kilométeres távokon 
mérhették össze gyorsaságukat a nevezők, a három mezőnyben kicsik és nagyok egyaránt indultak.  
 
„Az idei a negyedik év, hogy megrendezzük a futóversenyt. A rendezvény több lehetőséget is rejt 
magában: egyszerre hívhatjuk fel a figyelmet a mozgás fontosságára és támogathatjuk azt, hogy a 
gyerekek már az általános iskolában megszeressék annak valamilyen formáját. Az egészséges életmód 
jegyében telik a Királyegyházi Cementgyárban a szeptember hónap: a futóversenyen kívül önkéntes 
kollégáink minden nap friss gyümölcsöket osztottak a helyi óvodákban, iskolákban.” – mondta el a 
megnyitón Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Értékesítési és marketing 
igazgatója.  
 
Idén először a futóversenyt kerékpártúra is kiegészítette. Közel 20 km-en, a két táv közötti rajt idejében 
Sumony irányába tekertek a családok, túravezetővel.  
 
A sporteseménnyel párhuzamosan 15 órai kezdettel indult a Királyegyházi Cementgyár őszi Nyílt Napja 
is, amely sok érdekességgel várta a közel 150 látogatót, akik betekintést nyerhettek a cementgyár 
működésébe. A gyermekeknek szóló foglalkozások mellett a legnépszerűbb ezúttal is a kisvonat volt, 
amellyel a gyerekek a teljes üzem területét körbeutazhatták. 
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NEGYEDIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG AZ EGYÜTT GYERMEKEINKÉRT JÓTÉKONYSÁGI 

FUTÓVERSENYT  

  

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 ma már LafargeHolcim nevet viselő cégcsoport 
érdekeltségi körébe egy cementgyár tartozik Királyegyházán, amely 150 főt foglalkoztat. A LAFARGE Cement 
Magyarország Kft. célja partnerei és végfelhasználói 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. 
Európa egyik legmodernebb cementgyáraként a Királyegyházi Cementgyár 2012-ben Építészeti Nívódíjat, 2017-
ben a FIABCI Nemzetközi Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatán ipari létesítmények kategóriában első díjat kapott. 
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon. 
 

LAFARGEHOLCIM CSOPORT 

A LafargeHolcim világvezető az építőanyag-gyártásban és azon építőipari megoldások biztosításában, amelyek 
világszinten kiszolgálják a kőművesek, az építtetők, az építészek és a mérnökök igényeit. A Csoport cementet, 
adalékanyagokat és transzportbetont gyárt, melyeknek felhasználási köre a megfizethető lakhatást szolgáló 
projektektől a kisebb, helyi építkezéseken át egészen a technikai és az építészeti szempontból kihívást jelentő 
nagyobb infrastrukturális beruházásokig terjed. Az urbanizáció egyre nagyobb hatással van az emberekre és a 
bolygónkra, ezért a Csoport innovatív termékeket és építészeti megoldásokat biztosít egyértelműen elköteleződve 
a társadalmi és környezeti fenntarthatóság iránt. A minden egyes régióban vezető szereppel bíró LafargeHolcim 
hozzávetőlegesen 80 országban mintegy 80.000 munkavállalót foglalkoztat, és fejlődő, valamint fejlett piacokat 
kiegyensúlyozott arányban tartalmazó portfólióval rendelkezik. 
További információ a LafargeHolcim Csoportról: www.lafargeholcim.com  
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