Az Ökoiskola Hálózat 227. Hírlevele
2010.02.24.

1. Hírlevél regisztrációs problémák!
2. Sport és Környezet rajzpályázat beadási határidő módosítás
3. Sajtóközlemény a Zöld Iroda Ellátó közös papírgyűjtési akciójáról
1. Hírlevél regisztrációs problémák!
Kedves Olvasóink!
Az új honlap és hírlevél küldési rendszer elindítása óta több visszajelzést kaptunk, mely
szerint problémák voltak a Hírlevélre való feliratkozásnál.
A problémát sikerült megoldanunk.
Kérnénk mindenkit, aki tud valakiről, akinek nem sikerült regisztrálnia a Hírlevélre, értesítse
az érintettet, hogy most már minden bizonnyal sikerrel jár. Amennyiben a regisztráció
mégsem lenne sikeres, kérem a regisztrálni kívánt e-mail címet a varga.peter@ofi.hu címre
küldjék el.
Együttműködésüket köszönjük!
2. Sport és Környezet rajzpályázat beadási határidő módosítás
Tisztelt Igazgatók, Igazgatónők, Pedagógusok!
Kedves Gyerekek!
A 2010. január elején meghirdetett Sport és Környezet mottójú rajzpályázatunk beadási
határidejét az érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítottuk, így aki elutazott, síelt vagy
elkezdte, csak éppen nem tudta befejezni a művét, az újabb lehetőséget kap!
A pályázatok postára adásának ÚJ határideje:
2010. március 4. csütörtök
(A postabélyegző dátuma számít.)
Néhány kedvcsináló a meglepetések közül:
A kategóriák I. helyezettjei a MOB jóvoltából kerékpárt kapnak!
A nevezési kategóriák dobogósai mellett további 10 pályaművet is díjazunk.
Az eredményhirdetésen résztvevőknek alkalmuk lesz találkozni ismert olimpikonjainkkal,
Kovács Ágnessel és Kozmann Györggyel, akikkel együtt a Magyar Olimpiai Bizottság
jóvoltából egy rendhagyó osztályfőnöki óra keretében ellátogatnak a kajak-kenusaink
edzésére.
Bővebb információ: http://www.ofi.hu/okoiskola

3. Sajtóközlemény a Zöld Iroda Ellátó közös papírgyűjtési akciójáról
Egyre több iskola csatlakozik az INEST és a Zöld Iroda Ellátó közös papírgyűjtési akciójához
Lead: Aktualitás: Az új iskolai félévben is folytatódik az INEST és a Zöld Iroda
Ellátó közös papírgyűjtési akciója, amelyhez már számos budapesti és vidéki oktatási
intézmény (általános iskola és gimnázium) is csatlakozott. Az iskolákba a dobozok
kihelyezése folyamatban van, ugyanakkor már közel 100 darab gyűjtőbe történik a
felesleges papír gyűjtése. Az akció keretében több száz tonna papír begyűjtését tervezi
a két cég, amely több száz fa megmentését jelenti
Miért jó ez az iskolának?
Az INEST Nonprofit Kft. a feleslegessé vált papír, mint nyersanyag hasznosítását
propagálja, és közreműködik minél szélesebb körű begyűjtésének és feldolgozásának
megszervezésében. Referenciáik között szerepel már például a Budapesti Rendőrfőkapitányság, a Sodexo Pass Hungária Kft, az Ernst & Young Tanácsadó Kft., a
BMSK (Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési) Zrt., az
Invitel Zrt., a MÁV Zrt., a Magyar Vöröskereszt, a PSZÁF stb. A Zöld Iroda Ellátó
kizárólag környezetbarát iroda- és iskolaszerek forgalmazásával foglalkozik,
webáruházában szinte minden megtalálható, ami egy környezetbarát iskola
működtetéséhez szükséges.
Meghosszabbítják együtt a papír életét!
A két szervezet együttműködésének célja annak megakadályozása, hogy az oktatási
intézményekben felhalmozódott iratok, a feleslegesen kinyomtatott lapok, jegyzetek
vegyes hulladékként végezzék. A papírgyűjtési akció keretében az iskolában
összegyűjtött magas minőségű irodai papírból az INEST Nonprofit Kft. hasznosítás
során jó minőségű, 100%-ban reciklált alapanyagú háztartási higiéniai papírtermékek
gyártását segíti. (Ellentétben az utcai szelektív szigetekben összegyűlt papírral,
amelyekből általában csak alacsony minőségű kartont gyártanak.) Az INEST
Nonprofit Kft. a Zöld Iroda Ellátó közreműködésével díjmentesen helyezi ki az
iskolákban praktikus szelektív gyűjtőit, amelyeket igény szerint rendszeresen ürít is. A
diákok pedig a program által tanulják meg az újrahasznosítás részleteit és lényegét,

amelyben egy útmutató is segíti őket. (Ez a tájékoztató jelzi nekik például, hogy mit
dobhatnak a gyűjtőbe és mit nem.)
Jó fogadtatás

Az akcióhoz eddig már számos budapesti és vidéki (pl. Nyíregyháza, Hajdúszoboszló,
Fehérgyarmat) általános iskola (pl. a 19. kerületi Ady Endre Általános Iskola, a 2.
kerületi Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola) és két gimnázium (pl.
21. kerületi Jedlik Ányos Gimnázium) is csatlakozott. A diákok számára még új a
rendszer, amelyet igyekeznek minél előbb elsajátítani. Az INEST ezzel is támogatja a
gyermekek

környezetközpontú

szemléletének

kialakítását,

amelyet

a

diák

remélhetőleg otthonában is érvényre juttat. „Hiszünk abban, hogy a gyerekek számára
jól működő környezetvédelmi programot kínálunk” – mondja az egyik budapesti
általános iskola tanára.
További bármilyen típusú (általános-, középiskola, egyetem, kollégium stb.) oktatási
intézmények jelentkezését szívesen fogadják az akció keretében, akik elköteleződnek a
szelektív papírgyűjtés mellett és ilyen módon hozzájárulnak a környezet védelméhez,
valamint a diákok környezettudatosságának fejlődéséhez is.
Elérhetőség:
Inest NonProfit Kft:
Sajtókapcsolat: Szántó Szilvia, Tel: 0620/9211980

Szolgáltatással kapcsolatos kérdések:
Weöres Márta, Tel: 0630/2691393
Email: papir@inest.hu
Zöld Iroda Ellátó:
Szabó Kitti, üzletágvezető
Email: lokalizacio@kovet.hu
Tel.: 061/4732290

