Egri borászok 1552 palack borral segítenek
Közzétéve itt: magyarmezogazdasag.hu az Agrárhírportál (https://magyarmezogazdasag.hu)

Egri borászok 1552 palack borral segítenek
Az egyesület borászai összesen 1552 palack bort ajánlottak fel, aminek az árából finanszírozzák az
1552 elnevezésű programot, az akciót az Eger Lions Club bonyolítja le. Ennek segítségével
támogatják a kórházakban és a mentőállomáson dolgozók étkezését, hogy ők a betegekre tudjanak
koncentrálni.
A jótékonysági akcióhoz Eger ikonikus történelmi eseményét hívták életre, 1552-őt, amikor a hős
egri várvédők diadalmaskodtak a félelmetes török túlerő felett.

Az Egri Borműhely tagjai
Fotó: Nemes Róbert

A szervezők szerint hiába csak a járvány kezdeti szakaszában vagyunk, már így is magasak a túlórák
és az egymást követő 24 órás műszakok. Amennyiben sor kerül a pandémiás karantén bevezetésére
az intézményekben, a dolgozók napokig vagy hetekig el sem hagyhatják a munkahelyüket. Saját
konyhával csak a kórház rendelkezik, ezért a más egészségügyi szervezetben dolgozók ellátása
kulcskérdés. Az Egri Borműhely szeretné, ha ebben a rendkívüli helyzetben érezhetnék Eger
lakosságának a támogatását. Bármelyik intézmény dolgozóinak segítenek, akiknek a
koronavírus-járvány ideje alatt erejükön felül kell teljesíteniük. Ilyen az egri kórház és az
egri mentőállomás, de a Nemzeti Népegészségügyi Központ helyi szervezete, a háziorvosi
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rendelők és a nővérszálló is.
Ezekre a helyszínekre egri és Eger

környéki vendéglátó egységek a koordinátorral történt előzetes egyeztetés alapján vállalják
önköltségi áron az ételek elkészítését és a szükséges mennyiség egyszerre történő kiszállítását.
Kik és hogyan adományozhatnak? Magánszemélyek, cégek, civil szervezetek, egyszóval bárki, aki
vásárol az 1552 palack felajánlott borból, egységesen 2000 Ft/db áron.
Ezentúl bármilyen összeggel hozzá lehet járulni a cél teljesítéséhez. A palackok átvétele a
vírusfertőzés teljes levonulása után lehetséges, az adott borászatnál személyesen, az átutalás
igazolásával.
Az akció sikeresen indult, az első adag ételek már meg is érkeztek a mentőállomásra.
Az akcióról honlapon [1]és Facebook oldalon [2] is lehet tájékozódni, illetve nyomon lehet követni,
pontosan hogyan fogynak a borok és szaporodnak az ételadagok.
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