SAJTÓKÖZLEMÉNY
KIS FIGYELMESSÉG A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTŐ ZRT.-TŐL, NAGY SEGÍTSÉG A CSABACSŰDI
TREFORT ÁGOSTON ÁLTALÁNOS ISKOLÁNAK
A futás számtalan lehetőséget és összefogást teremt, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy a NIF Zrt. által
felajánlott 18 db használt számítógép új otthonra lelt a „BSI, Budapest Sportiroda – Mozogj Velünk!”
Futónagyköveteinek együttműködésével.
Loppert Dániel, a NIF Zrt. kommunikációs vezetője elmondta: „Örülünk, hogy sikerült kapcsolatba lépnünk a Trefort
Ágoston Általános Iskolával, aminek gépparkja régebbi és kisebb kapacitású gépekből állt. Olyan helyet kerestünk,
ahol valóban hasznát veszik a felajánlott számítógépeknek, mégis mi lehetne jobb hely, mint egy iskola, ahol a jövő
generációja fogja használni a PC-ket. Sokan csak út- és vasútfejlesztésre gondolnak, ha meghallják a NIF Zrt. nevét,
természetesen, ha lehetőségünk adódik, tevékenyen kivesszük részünket a társadalmi felelősségvállalásból.”
Sutyinszky Zoltán, a Csabacsűdi Trefort Ágoston Általános Iskola igazgatója hozzátette: "Intézményünk régóta
szeretné lecserélni megfáradt informatikai eszközparkját. Sajnos ez idáig nem sikerült forrást találnunk a
számítógépek korszerűsítéséhez. Az elmúlt hetekben Lakatos Istvánnak, a BSI Budapest Sportiroda - Mozogj velünk!
képviselőjének köszönhetően sikerült felvenni a kapcsolatot a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. munkatársaival,
akik új tulajdonost kerestek az általuk összeállított 18 darab használt számítógépnek. Nagyon megörültünk, amikor
megtudtuk, hogy iskolánk ennek a kapcsolatnak köszönhetően megkaphatja a gépeket. A korszerűbb, Pentium 4-es
eszközökkel a diákok informatikai kompetencia fejlesztése immár még színvonalasabban valósítható meg. A 19.
alkalommal megrendezett Tavaszi futógálánkon idén Szarvas és Csabacsűd települések futónagykövetei is részt
vettek. Közbenjárásuk nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy megtörténhet az említett gépek átadása. Kifejezetten
pozitív dolognak tartom, hogy egy ilyen felajánlás többek között a sport szeretetéből, a sportemberek példamutató
összetartásából talált gazdára. Szerencsés egybeesés, hogy diákjaink a hamarosan használható gépek
bekapcsolásakor immár iskolánk frissen elkészült honlapját láthatják kezdőlapként. Ezúton szeretném magam és
kollégáim nevében megköszönni a számítógépeket, amely számunkra hatalmas támogatást jelent, és a felajánlás
nélkül a gépparkunk modernizálása nem történhetett volna meg."

A további információkért kövesse a www.facebook.com/nifzrt oldalt.

