
KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP 
2009. JÚNIUS 5. (PÉNTEK) 9.00-17.00

A Környezetvédelmi Világnap programjának együttmûködõ partnerei:

Projekt infovonal:
06 80 205 007
www.hulladek.gyor.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A KÖRNYEZETVÉDELMI VILÁGNAP PROGRAMJA

9.00-17.00 A Városháza aulájában látogatható  az „Együtt a 
tisztább környezetért!” címû  rajzpályázatra érkezett 
alkotásokból összeállított kiállítás

9.00-17.00 A Városháza parkolójában látogatható az Ökobusz
mozgó környezetvédelmi kiállítás

9.00-17.00 A Városháza parkolójában megnézhetjük 
a SZEnergy Car-t a gyõri Széchenyi István Egyetem nap-
energiával mûködõ autóját,  megismerkedhetünk a 
programot támogató, a környezetvédelmet kiemelten 
fontosnak tartó, vagy azzal kapcsolatba hozható cégekkel

11.00 A Környezetvédelmi Világnap programjának és
a kiállítás ünnepélyes megnyitója, a rajzpályá-
zat eredményhirdetése, díjátadás a Városhá-
za aulájában

13.00–17.00 Játékos csapatversenyek a Városháza elõtti téren
4 fõs csapatok részvételével – szórakoztató ügyességi 
feladatok, a szelektív hulladékgyûjtés témaköréhez 
kapcsolódóan 5 állomáson

13.00–17.00 „Újrahasznosító Divatmûhely” – hulladékból 
készít ruhákat a Mokka Csoport a Városház téren

13.00-16.30 Játszóház: Hulladékból hangszerek – Zeneszer-
számok készítése kupakokból, papírhengerbõl

15.30 Jégkocka-akció – A Reflex Környezetvédelmi 
Egyesület jéggel töltött házikójának kibontása 
a Megyeház elõtti téren

16.30 Divatbemutató
az „Újrahasznosító Divatmûhely” kollekciójából

17.00 A program zárása

A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást Gyõr Város
gesztorságával 112 település hozta létre 2005-ben. A Társulás célja, hogy korszerû,
környezetbarát hulladékgyûjtési módot és hulladékgazdálkodási rendszert valósíthas-
sanak meg az érintett településeken. Az összefogás és a kiváló szakmai elõkészítés
munka eredményeként megvalósításához érkezett a beruházás, amelyet a
települések önrész-vállalása mellett, a Magyar Állam és az Európai Unió is támogat.

GYERE EL TE IS! TEGYÜNK EGYÜTT A TISZTÁBB KÖRNYEZETÉRT!

HELYSZÍNEK: GYÕRI VÁROSHÁZA AULA, A VÁROSHÁZA ELÕTTI TÉR ÉS A VÁROSHÁZA MÖGÖTTI PARKOLÓ 

A  112 települést összefogó Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009-ben a Környezetvédelmi Világnap alkalmából nagy-
szabású programsorozatot szervez. Ezzel szeretné felhívni a figyelmet a szelektív hulladékgyûjtés fontosságára, a korszerû hulladékgazdálkodás népsze-
rûsítésére, a környezet megóvásának felelõsségére.  

2009. május 20-ig várjuk 4 fõs csapatok jelentkezését a délutáni játékos csapatversenyre! Nevezés: medius@mediusnet.hu

A Gyõr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás „KEOP 1.1.1/2F-2008-
0001 Gyõr és térsége települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése”  projekt
keretében az alábbi fõbb fejlesztések valósulnak meg: Gyõr-Sashegyen regionális komplex
hulladékkezelõ központ és nem veszélyes hulladéklerakó, 350 db szelektív hulladék-
gyûjtõsziget, 42 db hulladékudvar, 2 db hulladékátrakó állomás, valamint az ezek
mûködtetéséhez szükséges jármûvek és gépek beszerzése. 

PALATIA NYOMDA

Esõ esetén a Városház tér programjai a Gyermekek Házában kerülnek megrendezésre.


