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GYÜMÖLCCSEL JÁRULT HOZZÁ A GYEREKEK 

ÉTKEZTETÉSÉHEZ A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR 
 
 

Közel háromszázötvenezer forint értékben osztottak szét gyümölcsöt a Királyegyházi 
Cementgyár munkavállalói Szentlőrinc, Királyegyháza és Bükkösd óvodáiban, általános 
iskoláiban, szeptemberben. A jótékonysági akció nem egyedüli, egy olyan sorozat első állomása, 
ahol a munkavállalók felajánlják juttatásaik egy részét a helyi közösségek javára. 
 
„Ami Neked természetes, az másnak ajándék címmel belső kampányt indítottunk munkatársaink részére. 
A sorozat első állomásaként az Egészség- és Munkavédelem jegyében a munkavállalóink a dolgozói 
juttatásként biztosított napi gyümölcsadagjaikat ajánlották fel és vitték el személyesen mindennap a helyi 
óvodákba vagy általános iskolákba”. – mondta Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement Magyarország 
Kft. Ügyvezető igazgatója. 
 
Összesen négy héten keresztül, 30 önkéntes kolléga, közel 350.000 Ft értéken osztott szét gyümölcsöt 
több mint 1000 gyermek számára. A Királyegyházi Cementgyár ezzel olyan érzékeny témára hívta fel a 
figyelmet, mint a fejlődésben lévő kisiskolások napi rost- és vitaminbevitel szükséglete. Az óvodás és 
általános iskolás gyerekek meghatározó része ugyanis, kifejezetten olyan hátrányos helyzetű 
kistérségekben, mint az Ormánsághoz közel eső Szentlőrinc és környéke, nem jut hozzá a napi 
szükséges gyümölcsforráshoz, pedig ezek alapvető élelmiszerek a növekedéshez. 
 
„A kollégák mindig boldogan és büszkén vitték ki a gyümölcsöket a helyi óvodákba, általános iskolákba. 
Köztük voltak olyanok, akik munkaidejükön kívül, szabadnapjukon is csak azért eljöttek, hogy ebben a 
nemes feladatban részt tudjanak venni.” – mondta Zadravecz Zsófia, Értékesítés és marketing igazgató. 
 
A munkavállalóknak meghirdetett kampányt tervezetten további akciók követik még az idei évben, illetve 
a jövő év elején is. 
 
A helyi problémákra érzékeny LAFARGE Cement Magyarország Kft-nek nem ez az első, helyi 
problémákra figyelmet felhívó akciója. Több mint hét éves üzemelése alatt aktív részvételével többek 
között olyan helyi ügyeket támogatott, mint az általános iskolások közösségfejlesztését szolgáló Mural 
Painting, kórházak gyermekosztályainak, játszóterének rendbe tétele, futóverseny szervezése. Az idei 
évben indította el a LAFARGE Közösségi Programot is, amely által még nagyobb hangsúlyt kíván 
helyezni a helyi kezdeményezések megvalósítására is. Sok éves tevékenységével már 2013-ban CSR 
Hungary-díjjal ismerték el a területen végzett tevékenységét. 
  

Magyarország 
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GYÜMÖLCCSEL JÁRULT HOZZÁ A GYEREKEK ÉTKEZTETÉSÉHEZ A KIRÁLYEGYHÁZI 

CEMENTGYÁR  

  

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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