
ELÜLTETTÉK A BALLAGÓ DIÁKOK A
LAFARGE PÁLYÁZATÁN NYERT EMLÉKFÁKAT

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. “Emlékfát a jövőnek” címmel meghirdetett, idei
videópályázatára minden eddiginél több pályamű érkezett. A ballagó osztályok diákjai a
nyertes pályázatok elismeréseként facsemetéket ültettek iskolájuk udvarán.
A LAFARGE ezzel a szimbolikus díjjal kívánja elplántálni a környezetvédelem és a hosszú
távú, zöld gondolkodás fontosságát a fiatal generáció értékrendjében.

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. a tavalyi pályázat iránti érdeklődés sikere alapján, idén
immár 2. alkalommal hirdette meg az “EMLÉKFÁT A JÖVŐNEK” elnevezésű videópályázatát a
végzős általános iskolai osztályok számára. A pályázat kapcsolódik a nemzetközi Föld
Napjához, de messze túl is mutat azon, hiszen célja  – a LAFARGE fenntarthatósági
célkitűzéseivel összhangban – a fiatal generáció környezetvédelemben betöltött szerepének
erősítése és a hosszú távú, környezettudatos gondolkodás népszerűsítése.

„Azt a célt kívánjuk elérni, hogy a fiatal generáció tagjai figyeljenek környezetük megóvására,
gondolkodjanak hosszú távon és tudatosan, a zöld szempontokat és a környezeti értékeket
szem előtt tartva. Az emlékfák ültetése jelképesen szimbolizálja a zöld jövőt, amely a
felnövekvő facsemeték és a ballagó diákok előtt is nyitva áll. Hiszen a honlap nincs megírva, a
jövő velünk épül.” – nyilatkozta Hoffmann Tamás, a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Ügyvezető igazgatója a faültetés alkalmával.

Az idei pályázati kiírásra a zsűri olyan, legfeljebb három perces videókat várt, amelyben az
általános iskolások megfogalmazták, mit jelent és miért fontos számukra a környezetvédelem,
mit tesznek, vagy tettek ennek érdekében az iskolán belül és azon kívül. A pályázatra a
LAFARGE Királyegyházi Cementgyárának és Bükkösdi Kőbányájának vonzáskörzetében
működő általános iskolák nyolcadik osztályai jelentkezhettek.

Az idei pályázaton a zsűri az alábbi osztályok pályaműveit díjazta:
1. helyezett: Királyegyházai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztálya,
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2. helyezett: Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye 8/a
osztálya, és a 3. helyezettnek járó elismerést pedig idén holtversenyben a Dél-Zselic Tinódi
Lantos Sebestyén Általános Iskola 8/a és 8/b osztályának ítéltük oda.

“Örömmel tölt el, hogy az idei pályázatra kétszer annyi pályázat érkezett, mint tavaly. Köszönjük
a pályázó osztályoknak, hogy elkészítették a kreatív és elgondolkodtató videókat és
megosztották velünk a környezetvédelemmel kapcsolatos elképzeléseiket. Arra biztatjuk őket,
hogy a jövőben is ebben a szellemiségben gondolkodjanak és cselekedjenek, hiszen a
környezet védelme és megóvása lesz az egyik legnagyobb kihívás a jövő generációi számára.”
– tette hozzá a zsűri egyik tagja, Turbéki Judit, a LAFARGE Kommunikációs vezetője.

A nyertes osztályok diákjai a ballagást követően, a LAFARGE képviselőivel közösen egy-egy
őshonos fát ültettek el az iskolájuk udvarán, emléket állítva ezzel az iskolájukban eltöltött 8
évnek. A fák “testvérfáit” a diákok a LAFARGE képviselőivel együtt szeptemberben ültetik el a
Királyegyházi Cementgyár területén.

A nyertes pályaművek a LAFARGE Cement Magyarország Kft. hivatalos Youtube csatornáján
tekinthetőek meg.

Építsünk zöldebben – építsünk mindenkinek

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. egyik legfontosabb célkitűzése, hogy 2050-re elérje a
teljes szénsemleges működést. A Királyegyházi Cementgyárban eddig több mint 4,5 milliárd
forint értékben valósítottak meg környezetvédelmi beruházásokat, amelynek eredményeként az
elmúlt 10 évben több mint 25%-kal csökkent a vállalat fajlagos, nettó CO2 kibocsátása.
A vállalat elkötelezett a helyi közösségek támogatásában is. A LAFARGE Közösségi Érték
Program keretében az elmúlt években több mint 100 projektet támogatott 15 településen,
amelyek több mint 30 millió Forint támogatásban részesültek.
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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,
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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