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2021 őszén ismét felvehetik a “nyúlcipőt” a dél-dunántúli iskolások, pedagógusok és a
sportolni vágyók. Mindemellett az érdeklődők exkluzív betekintést nyerhetnek a
Királyegyházi Cementgyár működésébe is a jubileumi Nyílt Nap keretében.

Idén hatodik alkalommal rendezik meg az Együtt Gyermekeinkért Jótékonysági Futóversenyt
szeptember 17-én. A futóverseny 3 és 4 km-es távjait elsősorban az iskolásoknak és
kísérőiknek ajánljuk, míg az aktívabb sportolókra az esti 11 km-es táv vár. Az idei év
szenzációja, hogy a rajtcsomag mellett a futóverseny történetében először kap minden befutó
egyedi, kézzel készített beton érmet. Az érmek különlegessége, hogy azokat a cementgyár
dolgozói készítik el.

Mint minden évben, most is a támogatói és résztvevői bevételt jótékony célra fordítják: a
résztvevő iskolák számára sporteszközöket vásárolnak. A jubileumi év sok támogatót is hozott
a rendezvénynek, amely még magasabb szintű adományozást tesz lehetővé.

A hagyományosnak mondható rendezvénysorozat idén még jelentősebb lesz, mivel a
Jótékonysági Futóverseny mellett a LAFARGE 10. fennállása alkalmából jubileumi Nyílt Napra
is invitálja az érdeklődőket. A délután során a cementgyárba látogatók kisvasúttal utazva
ismerhetik meg a cementgyártás rejtelmeit.

„Különleges év nekünk ez a mostani. A tavalyi kihagyás után végre ismét megrendezhetjük
egyik kedvenc közösségi programunkat, ami nagyon közel áll a szívünkhöz. Gyerekeknek
mutathatjuk meg, miért jó mozogni, ráadásul miért jó csapatban együttműködni, közösen
élményt gyűjteni. Emellett pedig 2021-ben ünnepeljük 10. évfordulónkat, amit szeptember
17-én egy jubileumi Nyílt Nappal is különlegessé szeretnénk tenni.” – mesélte el a részleteket
Zadravecz Zsófia, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Fenntarthatósági és
marketingkommunikációs igazgatója.

Az eseményt Szentlőrinc és Királyegyháza települések önkormányzatai és a LAFARGE Cement
Magyarország Kft. közösen szervezik, a PSN Zrt. és Kör-idő szakmai támogatásával.
Szeptember 17-én tehát ismét megmozdul a cementgyár, a szervezők várnak mindenkit
szeretettel. További információk: www.futas.lafarge.hu
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MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT.
Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. közel 150 főt foglalkoztat,
2020-as nettó értékesítési árbevétele közel 26 milliárd forint. A LAFARGE egy cementgyárat üzemeltet
Királyegyházán és egy agyag- és mészkőbányát Bükkösdön. A Királyegyházi Cementgyár az elérhető
legmodernebb technikával 2011 óta üzemel, mára hazánk egyik meghatározó építő-alapanyag gyártójává vált.
Célja partnerei és végfelhasználói igényeinek teljes körű kiszolgálása innovatív, kitűnő minőségű
cementtermékekkel – mind ömlesztett, mind zsákos formában. Szakmai tevékenységéért 2019-ben Business
Superbrands díjban részesítették. A környezetvédelem és a körkörös gazdaság megvalósítása érdekében tett
intézkedéseit legutóbb Energiahatékony Vállalat Díjjal (2019) ismerték el. A LAFARGE számára fontos továbbá a
helyi közösség támogatása, amelyet elsősorban önkéntes programokkal és a „Közösségi Érték Program”
pályázatával valósít meg.
További információ elérhető a www.lafarge.hu oldalon.

HOLCIM CSOPORT
A Holcim az emberek és a bolyó jövőjének fejlődését építi. Az innovatív és fenntartható építési megoldások
globális vezetőjeként a Holcim zöldebb városokat, okosabb infrastruktúrát és magasabb életszínvonalat tesz
lehetővé világszerte. A Holcim stratégiájának középpontjában a fenntarthatóság áll, amellyel célja a szénsemleges
vállalati működés elérése. A vállalat sikerének középpontjában az emberek és a közösségek állnak. A körkörös
gazdaság vezetője azáltal, hogy világelső az újrahasznosítás területén, mindezt teszi a kevesebből többet elv
alapján. A Holcim mögött az építőipar legmegbízhatóbb márkái állnak világ szinten, mint például az ACC, az
Aggregate Industries, az Ambuja Cement, a Disensa, a Firestone Building Products, a Geocycle, a Holcim és a
LAFARGE. A Cégcsoport 70.000 munkavállalójával az emberek és a bolygó jövőjének építése mellett elkötelezett
négy üzleti szegmensben: Cement, Transzportbeton, Adalékanyagok, Megoldások&Termékek.

További információ a www.holcim.com oldalon érhető el.
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