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„Környezetvédelem és hulladékmegelőzés –
Hogyan tegyük szebbé a világot?" – mottó
jegyében környezetvédelmi projektnapot tar-
tottak az Audi Hungaria Zrt., az Audi Hungaria
Általános Művelődési Központ és a Büchl Hun-
garia Kft. együttműködésében. 

Az Audi Hungaria ÁMK 4. évfolyamos tanulóinak
először az Audi Hungaria Zrt. Környezetme   -
nedzsment területének munkatársai tartottak in-
teraktív foglalkozásokat, a gyerekek megismer-
hették a biodiverzitás és hulladékkezelés jelen-
tőségét, megtanulhatták, hogyan tudnak környe-

zettudatos viselkedésükkel hozzájárulni termé-
szeti kincseink megőrzéséhez. Ezt követően pe-
dig lehetőségük nyílt saját kiskertjük megterve-
zésére, rovarhotelek készítésére. Az iskola udva-
rán szervezett „QR-kód Rally” keretében a diákok
egy izgalmas digitális platformon keresztül is mé-
lyebb ismereteket gyűjthettek a témában.

A délután folyamán a gyerekek részt vettek egy
gyárlátogatáson a Büchl Hungaria Kft. telephe-
lyén, ahol megnézhették a hulladékszortírozót
és a folyékony hulladékkezelő üzemet, megte-
kinthették a hulladékbálákat és a gépjárműpar-

kot, valamint egy előadást is hallhattak a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságáról. A prog-
ram résztvevőit környezettudatos viselkedést
elősegítő kis ajándékokkal lepték meg. (X)
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A csíksomlyói búcsú méltóságának meg-
őrzése érdekében a kereskedelmi tevé-
kenységet idén is szigorú előírások sza-
bályozzák. Az árusok csupán bizonyos
termékeket árusíthatnak, és azokat is
szinte kizárólag magánterületről.

Dunaszerdahely
Június 1-jétől munkanapokon ismét köz-
lekedik a városnéző kisvonat. Az 56 férő-
helyes járgány délelőtt és délután két-két
alkalommal járja körbe a várost, mintegy
fél óra alatt.

Ingolstadt
Május 30-án megszűnt a korábban ér-
vényben lévő maszkviselési kötelezett-
ség a városházán.

Kuopio
Április eleje óta mintegy 800 ukrán regiszt-
rált a Puijola település által működtetett
befogadóközpontban. Legtöbbjük önállóan
szerzett lakást Kuopióban és a tartomány-
ban. Körülbelül 200 embert szállásoltak el
a város különböző pontjain a fogadóköz-
pont által berendezett apartmanokban.

Poznan
A Szent János Vásár keretében várják a
poznaniakat a Wolności téren, kézműves
termékeket kináló standokkal, ahol regio-
nális különlegességeket  kínáló kiállítók is
helyet kapnak. A vásár június 5-ig tart.


