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ISMÉT A MOZGÁSÉ ÉS JÓTÉKONYSÁGÉ VOLT A FŐSZEREP A 

LAFARGE-NÁL 
 
 

Ötödik alkalommal rendezték meg az „Együtt Gyermekeinkért” Jótékonysági 
Futóversenyt Szentlőrinc és Királyegyháza települések önkormányzatai valamint a 
LAFARGE Cement Magyarország Kft. társszervezésében. A szeptember 20-i 
megmérettetést idén is a Királyegyházi Cementgyár Nyílt Napjával egybekötve tartották.  
 
Az idei évben közel 500 résztvevővel rajtolt el a jótékonysági futóverseny. A nevezők 3, 4 és 11 
kilométeres távokon mérhették össze rátermettségüket. A gyár közvetlen közelében élők 
apraja-nagyja mind a három mezőnyben szép számmal indult.  
 
„A jótékonysági futóversenyünk célja, hogy felhívjuk a figyelmet a mozgás és az egészséges 
életmód fontosságára. Az esemény mindemellett kiváló alkalmat biztosít a környező 
településekkel való együttműködésre és egy tömegeket megmozgató közösségi program 
megvalósítására is.” – nyilatkozta Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
Értékesítési és marketing igazgatója. 
 
A hagyományosan szeptemberben megrendezett futóverseny az iskolakezdés lendületével és 
egyúttal egy közösségi sportolás élményével kívánja hirdetni a mozgásközpontú életmód 
fontosságát. A felnőtt résztvevők által felajánlott jelképes adományokból befolyt összeget, a 
szervezők idén is a környék iskoláinak sporteszköz vásárlására fordítják majd. Céljuk, hogy 
ezzel is sportolásra buzdítsák a jövő generációját.  
 
Az esemény részeként rendezték meg a Királyegyházi Cementgyár hagyományos őszi Nyílt 
Napját is. A gyárlátogatással egybekötött Nyílt Napon a látogatók a cementgyártás folyamata 
mellett a Királyegyházi Cementgyárban megvalósuló, közel 2 milliárd forint összértékű 
környezetvédelmi beruházás munkálataiba is bepillantást nyerhettek. A gyermekeket légvár, 
gipszöntés és persze kisvonat szórakoztatta, amellyel körbe is utazhatták a gyár területét. A 
gyárbejárás különlegessége a csúszózsalus technológiával éppen épülő 1 000 tonnás betonsiló 
volt. Az eseménysorozatot egy fotókiállítás is színesítette, amelyen Ágoston Katinka, Kirsch 
Teréz és Wiesner Zoltán képeit lehetett megtekinteni a gyárról és a bányáról. 
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ISMÉT A MOZGÁSÉ ÉS JÓTÉKONYSÁGÉ VOLT A FŐSZEREP A LAFARGE-NÁL  

  

MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK 

LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT. 

Európa egyik legmodernebb cementgyára az elérhető legmodernebb technikával Királyegyházán található. Az 
építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. 150 főt foglalkoztat, 2018-as 
nettó értékesítési árbevétele 19 milliárd forint volt. Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű 
kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. 
Gyártókapacitása közel 1 000 000 t cement évente, amelyet a LafargeHolcim cégcsoport globális céljaival 
összhangban álló körkörös gazdaság helyi megvalósításával igyekszik teljesíteni. A hatékony és fenntartható ipari 
folyamatok kialakítása során a vállalat kiemelt figyelmet fordít a munka- és környezetvédelemre és a helyi 
közösségekkel való együttműködésre. Példamutató szemléletéért CSR Hungary díjat, a FIABCI Nemzetközi 
Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatán pedig ipari létesítmények kategóriában első díjat kapott. 2019-ben a 
Business Superbrands díj mellett Energiahatékony Vállalat Díjat nyert a fajlagos CO2 kibocsátásának csökkentése 
miatt, amelyet az alternatív tüzelőanyagok egyre nagyobb arányú használatával ért el. 
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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