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A LIDL ÁLLATI SZUPERHŐSÖKKEL KÖZÖSEN TÁMOGATJA A 
MENHELYI KISÁLLATOKAT  
 

Budapest, 2021.11.18. – A Lidl Magyarország nyolcadik alkalommal is meghirdette Telitálka 

kampányát, melynek eredményeképp az áruházlánc, vásárlói közreműködésével, összesen 

10 tonna állateledellel támogatja a NOÉ Állatotthon Alapítványt és a REX Kutyaotthon 

Alapítványt.  

A 2021. október végén lezárult játékhoz csatlakozó kisállat-tulajdonosok és szuperhős 

kiskedvenceik közreműködésével a Lidl Magyarország a NOÉ Állatotthon Alapítványt és a REX 

Kutyaotthon Alapítványt 10 tonna állateledellel támogatja összesen több mint 4 millió forint 

értékben. A kampány célja egyúttal az is, hogy felhívja a figyelmet arra, az állattartás egyben 

felelősségvállalás is, s azt komolyan kell venni.  

„Idén nyolcadik alkalommal hívtuk életre Telitálka programunkat, mely jól mutatja 

elkötelezettségünket a felelős állattartás iránt. Fontosnak tartjuk, hogy a menhelyen élő állatok is 

a lehető legjobb gondoskodásban részesülhessenek, és megkaphassák a nekik járó figyelmet és 

szeretet. Vásárlóink bevonásával ebben szeretnénk segíteni a menhelyeket, azzal, hogy ezeknek a 

nehéz sorsú kutyáknak és cicáknak a táplálásához minőségi állateledelt biztosítunk” – emelte ki 

Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője. 

Az áruházlánc társadalmi felelősségvállalási tevékenységének részeként – a hátrányos helyzetű 

gyermekek és családtagjaik megsegítése mellett – kiemelten kezeli a nehéz sorsú állatok 

támogatását. A vállalat évek óta ezzel a céllal hirdeti meg Telitálka kampányát, melyben ezúttal 

állati szuperhősöket kerestek, s arra kérték a gazdikat, hogy a mókás fényképek beküldésekor 

kedvenceik szuperképességét is mutassák be. A beérkezett fotók arról árulkodnak, hogy a 

kiskedvencek körében számtalan igazi szuperhős rejtőzködik, akik tetteikkel most nem csak 

gazdáik mindennapjait tették szebbé, de hozzájárultak, hogy nehéz sorsú társaikról 

megfelelően gondoskodhassanak a menhelyeken. 
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Lidl Magyarországról 

Az 1930-as években, Németországban alapított Lidl hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő élelmiszerlánca. A Lidl 
Magyarországon 2004-ben nyitotta meg első logisztikai központját és 12 üzletét, ma pedig már 187 áruházzal van jelen hazánkban, 
és több mint 7500 munkavállalót foglalkoztat. A vállalat 2004-es magyarországi piacra lépése óta töretlenül fejlődik: nem csak a 
diszkont szegmensben ért el vezető szerepet, de forgalmát tekintve az élelmiszer kiskereskedelmi láncok között is a 
legdinamikusabb növekedést tudhatja magáénak.  
A vállalat emellett különös figyelmet fordít a magyar beszállítókra, a magyar gazdaság támogatásának és fejlesztésének jegyében, 
ennek köszönhetően termékeinek közel 60 százalékát magyar beszállítóktól szerzi be. 
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