Vadászok , e rdé sze k , te rm é sze tk e dve lők portálja. Új vagy a Magyar Vadászon? C satlak ozz Te is a 15795 fős vadász k özössé ghe z!
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HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. a társadalmi felelősségvállalás tudatában úgy érzi, hogy erkölcsi
kötelessége felajánlani segítségét a dunai árvíz elleni védekezésben.
Kötelességének érzi a segítségnyújtást annak ellenére, hogy HM VERGA Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. üzemi
területe nem a Duna mentén helyezkedik el. Ennek megfelelően ma, 2013.06.07-én három
nagyteljesítményű tehergépjármű kíséretében 45 fizikai munkás indult segíteni a szigetközbe. Holnap
2013.06.08.-án a Verga felső vezetése valamint a mérnöki állomány, összesen mintegy 30 fő húsz erdészeti
platós terepjáróval vesz részt az árvíz elleni védekezésben.
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Küldte: Somody Zsuzsa
Címkék: Magyarország, vadász sajtó, HM VERGA, árvíz,
Hír küldése emailben

Hír megtekintve: 222554
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Magyar Vadász Portál
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Megosztom

Regisztrálj, hogy megnézd, mi tetszik az ismerőseidnek.
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Buzás Attila
Ajánlás küldése
Meghívó küldése

Vadász webáruházak
Fegyverszekrények
Leszsákok
Fegyvertokok
Lőbotok

REKLÁM
VADÁSZMOTÍVUMOKKAL DÍSZÍTETT EGYEDI ÜVEGTERMÉKEK!
Vadászmotívumokkal díszített zuhanykabin, üvegkorlát, üvegfal, konyhai hátfalüveg, üvegborítás
radiátorra. Ingyenes szaktanácsadás és helyszíni felmérés. Hívjon: +36(30)9579-241
www.glassunion.hu
Weboldal készítés, webáruház készítés, webdesign!
Vadászoknak kedvezményes ár, rövid határídő, garancia!
ajánlat megtekintése »

Europa arany színű utazó...
Ár: 5 000 Ft »

Szponzorált linkek - Miért jelentek meg ezek a reklámok?
Tiszte lt O lvasó! Az itt m e gje le nő híre k ne m fe lté tle nül tük rözik a m agyarvadasz.hu portál sze rk e sztői vé le m é nyé t. A
k ie gye nsúlyozott tájé k oztatást figye le m be vé ve igye k szünk a vadász é s vadászat té m ával k apcsolatos m inde n m e gje le nő
hírt k özzé te nni. Az átve tt tartalm ak at változtatás né lk ül ve sszük át.

Trófea alátétek
Vadászbolt webáruház
Vadászbútorok
Vadásztáskák
Vadászékszerek
Vadászkések

Ezeket láttad már?

Vadászruhák
Vadásztávcsővek
Vadászöltönyök
Webáruház nyitása
Teszt webáruház

hirdetés

Noris 4x32-es bajor
szálkeresztes céltávcső
Ár: 16 000 Ft

