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Karácsonyi adománygyűjtés országszerte az ALDI-
áruházakban 

 
 
Biatorbágy, 2022. november 15. – Az ALDI immár ötödik éve vesz részt a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesület Karácsonyi Adománygyűjtésében. Idén november 18-20. között adhatják le a vásárlók 
az ALDI-üzletekben a rászorulóknak szánt élelmiszereket.  

Az ALDI 2016 óta működik együtt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. A partnerségnek 
köszönhetően a kereskedelmi forgalomba már nem kerülő, de fogyasztásra még alkalmas élelmiszerek 
az Egyesület révén jutnak el a rászorulókhoz. Az áruházlánc idén már ötödik éve vesz részt az 
Élelmiszerbank Egyesület Karácsonyi Adománygyűjtésében, ami 2022. november 18-20. között zajlik 
országszerte. Az Élelmiszerbank önkéntesei a jótékonysági akció keretében idén már 156 ALDI-
áruházban gyűjtik össze a vásárlók felajánlásait, így Magyarországon szinte minden ALDI-üzletben 
lehetőség nyílik az adományozásra. 

Idén is a téli időszak okozta nehézségek enyhítését célozza az Élelmiszerbank Karácsonyi 
Adománygyűjtése. Az áruház bejáratánál az önkéntesek szórólap segítségével hívják fel a vásárlók 
figyelmét a gyűjtésre, valamint a felajánlásokkal kapcsolatos fontosabb információkra. A vevők a 
megvásárolt, adományozni kívánt tartós élelmiszereket – többek között konzerveket, szószokat, 
mártásokat, csokoládét, rizst, tartós tejet, bébiételt, száraztésztát, édességet, szaloncukrot – a 
pénztáraktól való távozás után, a kasszák mellett elhelyezett gyűjtőponton adhatják le.  

A három nap alatt összegyűlt élelmiszeradományból összeállított csomagokat az Élelmiszerbank a 
gyűjtés helyszíneinek környékén, az ott működő karitatív szervezetek segítségével juttatja el a 
rászorulókhoz az ünnepeket megelőző hetekben, illetve azt követően január végéig. Az ALDI és az 
Élelmiszerbank is bízik abban, hogy az összegyűjtött adományok segítségével minél több nélkülöző 
számára sikerül meghittebbé tenni az ünnepeket. 

„Az ország legnagyobb tartósélelmiszer-gyűjtő akciójára készülünk a hétvégén. A tavalyi évben 
rekorderedményt értünk el, akkor a háromnapos jótékonysági program minden egyes percében 223 
kiló élelmiszert ajánlottak fel az áruházak vásárlói. A reményeink szerint idén is több tízezer embernek 
tudunk majd élelmiszercsomagokat összeállítani az adományokból. A tét hatalmas, elsősorban idős 
emberek, nagycsaládosok, gyermekotthonok ellátottjai, fogyatékkal élő emberek, hajléktalanok és az 
ország legelmaradottabb településein lakók szorulnak a segítségünkre” – mondta el Nagygyörgy 
András, az Élelmiszerbank külső kapcsolatok igazgatója. 

„Ötödik alkalommal is örömmel csatlakozunk a Magyar Élelmiszerbank által szervezett 
adománygyűjtéshez, és vásárlóinkkal közösen szeretnénk még több rászoruló számára könnyebbé 
tenni az ünnepeket. Bízom abban, hogy idén a tavaly összegyűjtött 132 tonna tartós élelmiszernél is 
többet tudunk összegyűjteni a jószándékú adományozók segítségével” – mondta Bernhard Haider, az 
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója. 

Az ALDI-ról  

Az ALDI a diszkont filozófia megalkotójaként kiváló minőségű élelmiszereket és non-food termékeket 
biztosít vásárlói számára a lehető legkedvezőbb áron. Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 2008-ban 
nyitotta meg hálózatának első áruházát Magyarországon és ma már több mint 5000 főt foglalkoztat. A 
vállalat ALDI UTAZÁS márkanév alatt egyéni és csoportos utazások, szállások széles körét kínálja online 
platformon, továbbá öt üzletének parkolójában diszkont benzinkutakat üzemeltet. Az ALDI mind a 
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biatorbágyi logisztikai központjának, mind pedig saját tulajdonú boltjainak teljes áramszolgáltatását 
zöldárammal biztosítja, továbbá klímavédelmi projektek támogatásával ellentételezi az operatív 
működéséből származó üvegházhatású-gázkibocsátását, így karbonsemleges működésű. Az ALDI 
környezetvédelmi tevékenységével 2021-ben és 2022-ben is elnyerte Az Év Környezettudatos 
Kereskedője díjat, látványpékségeinek fejlesztésével pedig Az Év Friss Pékáru Kereskedője 2022-es 
elismerést. Az ALDI Magyarország lett a PwC 2021 Legvonzóbb Munkahelye Díj első helyezettje a 
kiskereskedelem kategóriában. A vállalatról bővebb információ a www.aldi.hu honlapon található.  
 
Sajtófotók az alábbi oldalról tölthetők le: https://www.aldi.hu/hu/az-
aldirol/sajtoszoba/fotogaleria.html 
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Solutions Communications Kft.  
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