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ISMÉT EGYÜTT FUTOTTAK A KICSIK ÉS NAGYOK A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁRNÁL

Sokéves hagyományt követve idén is megrendezték az „Együtt Gyermekeinkért” Szentlőrinc -
Királyegyháza Jótékonysági Futóversenyt. A közösségi futás célja ezúttal is az aktív, sportos
életmód népszerűsítése a környék településein élők számára egy jótékony célú felhanggal.

Az immár hetedik alkalommal megrendezett futóverseny szervezői – Királyegyháza és Szentlőrinc
települések önkormányzatai és civil szervezetei, valamint a LAFARGE Cement Magyarország Kft. – egy
önmagán túlmutató eseményként álmodták meg a rendezvényt. 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.

“Az eredetileg szeptemberre tervezett jótékonysági futóversenyt az akkori zord időjárás miatt októberre
kellett halasztanunk. Legnagyobb örömünkre, ez azonban nem szegte kedvét a lelkes futóknak sem. Az
októberi pótnapunkra a futóverseny történetében az eddigi legtöbb előnevezés érkezett - több mint 600
futó regisztrált a verseny három távjának valamelyikére ” - számol be az eseményről a szervezők
nevében Turbéki Judit, a LAFARGE Cement Magyarország Kft. Kommunikációs vezetője.

A verseny 3 és 4 km-es távját idén is zömében Baranya megye iskolás diákjai és pedagógusai
teljesítették. A diákokra méltán lehetnek büszkék felkészítő tanáraik, mivel kitartartóan, önmagukat
legyőzve futották a távokat, nagyon vidám hangulatban értek célba és élvezték a sikert, amiért
keményen megdolgoztak. A 11 km-es távon pedig a profi sportolók futottak bele a naplementébe és az
éjszakai fényben fejlámpával teljesítették az idei távot.

A szervezők a futókat idén is egy-egy befutóéremmel várták a célkapuban, amely érmek
különlegessége, hogy a LAFARGE önkéntesei készítették betonból. A különböző távokon meghirdetett
kategóriák díjazottai - összesen közel 50 nyertes – pedig a rendezvény támogatói által felajánlott
ajándékcsomagokkal térhettek haza.

Az idei jótékonysági futóverseny különlegessége, hogy a futóverseny történetében először idén a 11
km-es táv Ötpróba szabadidősport-eseménysorozat versenynaptárában is szerepelt, azaz a távot
teljesítők Ötpróba pontokat gyűjthettek.

Sportszerekkel gazdagodhatnak az iskolák

A szervezők az idei évben is nemes célt tűztek ki maguk elé: a támogatók által felajánlott összeget,
valamint a nevezési díjakat teljes egészében a résztvevő iskolák számára ajánlják fel sport- és
mozgásfejlesztő eszközök vásárlására. A szervezők külön köszönik azoknak a versenyzőknek a
hozzájárulást, akik ezt a nemes célt magukénak érezve a meghatározott összegen felül fizettek nevezési
díjat és ezzel növelték a mintegy 10 résztvevő iskolának megvásárolandó eszközök összértékét.

A szervezők köszönettel tartoznak minden résztvevőnek, szervezőnek, segítőnek és önkéntesnek, ill. a
támogató partnereknek, hogy az idei évben is sikerrel zárult az „Együtt Gyermekeinkért” VII. Szentlőrinc
– Királyegyháza Jótékonysági Futóverseny.

MÉDIAKAPCSOLAT

Turbéki Judit
Kommunikációs vezető
Mobil: +36-30-541-4034
E-mail: judit.turbeki@lafarge.com

OLDAL 1/2



SAJTÓKÖZLEMÉNY
Ismét együtt futhatnak a kicsik és nagyok a Királyegyházi Cementgyárnál

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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