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Zöldülnek a Királyok – díjátadás
Díjátadó sajtótájékoztatóval zárult március 18-án a Zöldülnek a Királyok elnevezésű, Magyarországon egyedülálló környezettudatos üzlet mintaprojekt, amelyet a Survive Enviro Nonprofit Kft. egy évvel ezelőtt indított el a Magyar Telekom „Helló holnap!” fenntartható tudatformálás
pályázatának támogatásával. A program mellé állt a terézvárosi és az erzsébetvárosi önkormányzat is.
Az egyéves program célja az volt,
hogy a budapesti és a pécsi Király
utcának és környéküknek közös
koncepciót adva környezettudatosságra ösztönözze az ott található üzletek tulajdonosait, dolgozóit, beszállítóit és vásárlóit –
ismertette a Dob utcai Club22
Caféban megrendezett sajtótájékoztatón Diófási Orsolya, a
Survive Enviro Kft. ügyvezetője.
A versenyben részt vevő cégek
felismerték, hogy azalatt az egy év
alatt, amíg szakértő segítséggel
zöldüzletté és környezettudatos
vállalkozássá válnak, nemcsak
kedvező megítélésüket növelik a
vásárlóik körében, hanem komoly
költségcsökkenést is el tudnak érni.
A Zöldülnek a Királyok versenyben 21 budapesti és pécsi
üzlet, szálloda, vendéglátóegység, vállalkozás vett részt,
közülük a budapesti győztes a
Terézvárosban található Casati
Budapest Hotel lett, amely több
zöldvállalást is teljesített ez
elmúlt egy év során, például
környezetbarát papírt használ,
és törekszik arra, hogy magyar
termékeket szolgáljon fel. A
győztes mindkét városban az a
résztvevő lett, amelyik egy év
alatt a leghatékonyabbá, leginkább környezettudatossá tette
működését. A hotel igazgatójának a díjat Terézváros pol-

gármestere adta át. „Külön öröm
számomra, hogy egy VI. kerületi
szálloda lett a verseny győztese,
az önkormányzatnak pedig feladata, hogy az ilyen jellegű kezdeményezések mellé álljon” –
mondta Hassay Zsófia a díj
átadásakor.
A verseny pécsi győztesének
Rónaszékiné Keresztes Monika
országgyűlési képviselő, erzsébetvárosi alpolgármester adta át a
különleges, formatervező hallgatók által az ökodizájn jegyében
készített díjak egyikét, a közönségdíjat pedig Mácz Ákostól, a
Magyar Telekom EU-kapcsolatok
vezetőjétől vehette át a budapesti
Orange Optika vezetője.

Nagy kártól mentette
meg az iskolát
A hős kifejezés lassacskán már csak a mesékben fordul elő,
de szerencsére hétköznapi hősök kerületünkben is léteznek.
Galambos Artúr a Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskola informatikatanára. Lélekjelenlétének köszönhető, hogy az
intézményben nem keletkezett nagymértékű kár. Az ominózus februári napon furcsa zajt hallott, aminek biztos, ami biztos alapon utánajárt. A biztosítékokat tartalmazó szekrényt
kinyitva felfedezte, hogy a három biztosíték közül az egyik kigyulladt. Nem habozott, a közelben lévő poroltóval eloltotta a tüzet. Gyors helyzetfelismerésének és cselekvésének köszönhetően nagyobb anyagi kár bekövetkezését hárította el.
A tavalyi év óta az iskolák már nem az önkormányzatok fenntartásában műkődnek, ennek ellenére a kerület vezetősége
úgy ítélte meg, hogy a tanárt mindenképpen megjutalmazza.
Hassay Zsóﬁa polgármester adta át Galambos Artúrnak a jutalmat, megköszönve tettét.

Külföldi vendégek Terézvárosban

Éva néni 90 éves
A közelmúltban töltötte be kilencvenedik életévét Kovácsi
Andorné Éva néni, akit
a jeles évforduló alkalmából Hegyi András
képviselő köszöntött
fel, és adta át az ünnepeltnek az önkormányzat ajándékát. Éva néni tősgyökeres terézvárosi, a Paulay Ede utcában nőtt fel, és azóta is
a kerületben lakik egy
napfényes lakásban,
amelyet nagyon szeret.

Hassay Zsófia polgármester, Bundula Csaba alpolgármester és dr. Mogyorósi
Sándor jegyző fogadta a Comenius-program keretében öt országból a
Terézvárosi Két Tannyelvű Általános Iskolához érkező pedagógusok
képviselőit. Öt országból – Portugáliából, Spanyolországból, Szlovákiából,
Törökországból és Bulgáriából – érkezett, összesen 18 fős csoport tartózkodik
nálunk, akiknek a vezetői látogatást tettek önkormányzatunknál. A hazánk
kultúrájával ismerkedő külföldieket először Hassay Zsófia köszöntötte, majd
rövid ismertetőt tartott szűkebb hazánkról, Terézvárosról, amelyet joggal
neveznek Budapest kulturális szívének. Az egyes országok oktatásának, különösen nyelvoktatásának sajátosságairól, az egyezőségekről és a különbözőségekről is beszélgettek a jelenlévők.

