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Ismét jótékonysági akcióba fog a
VERGA Zrt az adventi időszakban.

fordít a társadalmi felelősségvállalásra. Fontosnak tartják, hogy segítsenek, ha
katasztrófahelyzet alakul ki (ahogy azt a vörösiszap-tározó átszakadása után, vagy a
dunai árvíz idején is tették); közmunka-programmal segítik munkához a hátrányos
helyzetű embereket; illetve „Ezernyi segítség” programjukon keresztül közvetlenül is

ɚ

(http://erzsebetprogram.hu

3 ()

A HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Zrt. az év minden szakában nagy figyelmet

HIRDETÉS

segítenek a rászorultakon.

Tengerdi Győző

Ez utóbbiról tartott sajtótájékoztatót hétfő délután a városházán Tengerdi Győző, a
VERGA vezérigazgatója. A program keretében 1000 adag vadételt osztanak ki
rászorulóknak karitatív szervezetek segítségével, összesen 800.000 forint értékben.
Azáltal, hogy az erdőgazdaság saját termelésű vadhúst oszt, nemcsak segíteni szeretne,
hanem egyszersmind felhívják a figyelmet is a vadhús fogyasztásának egészséges
voltára, a helyes táplálkozásra.
Az önkormányzatokon keresztül ezer mázsa tűzifát osztanak ki 1,1 millió forint értékben.
Emellett félmillió forint értékben karácsonyfákat is adományoznak, összesen négyszázat,
ebből nyolcvanat Veszprémben.
Az „Ezernyi segítség” programban a VERGA karitatív partnerei a Katolikus Karitász, a
Magyar Vöröskereszt, a Máltai Szeretetszolgálat és a családsegítő szolgálat.
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Az erdőgazdasággal együttműködő önkormányzatok nevében Porga Gyula veszprémi
polgármester köszönte meg a VERGA egész éves munkáját, kiemelve, hogy jó érzés a
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