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ISMÉT EGYÜTT FUTHATNAK KICSIK ÉS NAGYOK A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁRNÁL

Hagyományosan idén is szeptember közepére tervezték a szervezők az “Együtt
Gyermekeinkért” VII. Szentlőrinc-Királyegyháza Jótékonysági Futóversenyt, azonban a
szakadó eső miatt a versenyt el kellett napolni, az új kiírt időpont 2022. Október 14.
péntek.
A hetedik alkalommal megvalósuló közösségi futás és futóverseny célja ezúttal is a
mozgás és egészséges életmód népszerűsítése jótékony céllal megtűzdelve.

A Királyegyháza Község Önkormányzata, Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány,
Szentlőrinc Város Önkormányzata és a LAFARGE Cement Magyarország Kft. összefogásával
megvalósuló esemény több mint egy futóverseny. Ez egy, a térség jövőjét építő folyamat,
amelynek alapértékei az egészséges életmód népszerűsítése mellett a környezeti egyensúly és
fenntarthatóság, az esélyegyenlőség és a közösségi szemlélet növelése.

A közösségi esemény új időpontja 2022. Október 14., helyszíne a LAFARGE Királyegyházi
Cementgyár.
A szervezők az egyes távok előtt közös zenés bemelegítéssel, ráhangolódással, valamint a
LAFARGE és a szponzorok által felajánlott tárgyi ajándékokkal gazdagított rajtcsomaggal várják
a résztvevőket.

A kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgató jótékonysági futóversenyen ezúttal is három
távon indulhatnak a résztvevők, ki-ki a saját teljesítő képességének megfelelően:

● Királyegyházai kör: 3 km
● Szentlőrinci kör: 4 km
● LAFARGE kör: 11 km

Az októberi pótnap egyik különlegessége a 11 km-es “naplemente” fejlámpás futás. A
versenyzők este 18:00 órakor naplementében rajtolnak el a Királyegyházi Cementgyártól és
futnak bele a sötét vidékbe. A hűvős őszi este, a fényszennyezés nélküli tiszta égbolt,a futó
talpak dobogása a pislákoló fejlámpák fényében igazi élményfutást ajándékoz indulóinak. A
futók örömére a pótnap 11 km-es távja is listázva van az Ötpróba
szabadidősport-eseménysorozat versenynaptárában (www.otprobaparizsba.hu). Azaz a
hosszú távot teljesítő Ötpróbázók 2 pontot gyűjthetnek és ezzel esélyt kaphatnak, hogy
kijussanak a Párizsi Olimpiára.

BEFUTÓÉREM VÁRJA A RÉSZTVEVŐKET
A szervezők a verseny mindhárom távjában, több kategóriában hirdetnek eredményt. A
díjazottakat a szponzorok és a LAFARGE által felajánlott ajándékcsomagokkal jutalmazzák.
Azonban a helyezést el nem ért futóknak sem kell csüggedniük, mivel idén is minden befutót
egy-egy betonból készült egyedi befutóéremmel várnak a szervezők a célban. A betonból
készült érmek különlegessége, hogy a Királyegyházi Cementgyár dolgozói egyenként, kézzel
készítik.
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Ismét együtt futhatnak a kicsik és nagyok a Királyegyházi Cementgyárnál

NEVEZÉS

Az “Együtt Gyermekeinkért” VII. Szentlőrinc-Királyegyháza Jótékonysági Futóversenyre a
korábbiakhoz hasonlóan a futas.lafarge.hu weboldalon lehet nevezni a Jelentkezés gombra
kattintva. A nevezések határideje október 7. éjfél. Az első hatszáz nevező ajándékcsomagot
kap, valamint a befutást követően egyedi, kézzel betonból készített érmet.
18 éven aluli ifjú versenyzőknek a nevezés díjtalan, a 18 éven felüli nevezettek a jelképes 500
ft-os nevezési díjat a helyszínen tudják fizetni.
A szervezők ennél nagyobb összegű adomány jellegű nevezési díjat is szívesen fogadnak,
hiszen az így befolyó összeg egészét a résztvevő iskoláknak ajánlják fel sportszerek,
mozgásfejlesztő játékok vásárlására, ezzel is elősegítve az iskolások mozgáskedvét, sporthoz
való kötődésének megalapozását.

Találkozzunk 2022. Október 14-én a Királyegyházi Cementgyárnál és fussunk együtt a jó
ügyért, fussunk együtt a gyerekekért!

MEGJEGYZÉS A SZERKESZTŐKNEK
LAFARGE CEMENT MAGYARORSZÁG KFT.
Az építőipar számára egyedi megoldásokat kínáló LAFARGE Cement Magyarország Kft. közel 150 főt foglalkoztat,
2021-es nettó értékesítési árbevétele több mint 28 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 emberiség és a bolygó 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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