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EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT
ÉS AUTÓMENTES NAP
BUDAPESTEN A lkül a városban!
utó né

2007. szeptember 16–22.

EURÓPAI
MOBILITÁSI HÉT

Tisztelt budapestiek!

Kedves Közlekedők!

Európa másfél ezer városához hasonlóan, egy hétre Budapesten is a környezetbarát közlekedésé lesz a főszerep. Az
Európai Mobilitási Hét minden napján színes gyerek- és felnőtt programokból választhatnak az érdeklődők – hasonlóan az elmúlt évekhez, amikor a kontinens 1500 részt vevő
városa, fővárosa közül a budapesti rendezvénysorozat két
alkalommal is dobogós helyezést ért el, azaz az Európai
Unió a legtartalmasabb szemléletformáló programok között díjazta.
Ezen a héten egy kicsit az elképzelt jövőbe is bepillanthatunk: vajon milyen lehet az, amikor a belváros sétálóutcák
szövevényévé alakul, az átmenő forgalom elkerüli a városközpontot, zöldebb, tisztább és egészségesebb lesz Budapest. Hogy ez megvalósuljon, elsősorban a budapestiek
választásán múlik.
Kérem, vegyenek részt az Európai Mobilitási Hét egyszerre szórakoztató és elgondolkoztató programjain, és az év
többi hetén is járuljanak hozzá az élhető Budapest megteremtéséhez!

Nem hiszem, hogy fővárosunkban akad bárki is, aki ne
értene egyet azzal, hogy környezeti állapotunkon javítani
kellene. A levegőminőségre, a rezgés- és zajterhelés mutatóira, de még mentális egészségünkre is döntő hatással
van a fővárosi autóforgalom. Valamit tenni kéne – ebben is
teljes az egyetértés. Mégis mindenki másra vár.
Az Európai Mobilitási Hét és az Autómentes Nap budapesti
rendezvényei többek között azért hasznosak, mert a lehetséges válaszokat is felvonultatják, amelyekkel ki-ki maga,
tevőlegesen is hozzájárulhat közvetlen környezeti állapotunk javításához.
Emiatt is jó szívvel ajánlom megérdemelt figyelmükbe
mindazokat a programokat, amelyekhez e kis műsorfüzet
igyekszik kellő kedvet csinálni.

Tisztelt gyalogosok,
kerékpárosok, autósok!

„Leg

Hagyó Miklós
főpolgármester-helyettes

Demszky Gábor
Budapest főpolgármestere
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2007. szeptember 16. vasárnap

„LEGYEN AZ UTCA AZ EMBEREKÉ!” – NYITÓ NAP
V. kerület, Zrínyi utca (a Bazilikával szemben)

Budapest belvárosában bővül a gyalogosutcák hálózata, az V., VI., VII és a IX.
kerületben egyre több autómentes utcában lehet sétálni. A Fővárosi Önkormányzat Podmaniczky programja és a Belváros-Lipótváros Önkormányzata
programja egymással összhangban, célként tűzte ki a történelmi Belváros
autóforgalmának csillapítását. A Belvárosban új főutca van kiépülőben. 100
éves terv valósult meg a Zrínyi utca átépítésével, a nemrégiben még autóktól
zsúfolt, forgalmas belvárosi utcából sétálóutca lett, amely a bazilikát a Lánchíddal, a Dunával köti össze. Itt lesz a helyszíne az Európai Mobilitási Hetet
megnyitó műsoros „utcafoglalásnak”.

Programok 10–16 óráig
10.00 :: Megnyitó
10.30 :: Forgó Morgó Országos Energiahatékonysági Program: energiatakarékos „palacsinta- és pizzasütő verseny”
és kóstoló, a „ringben” Panni néni vs. Kovács Lázár mesterszakács!
11.15 :: Hubay Jenő Fúvószenekar: Fúvóskoncert
11.45 :: Hetedhét Zenekar: Moldvai csángó dalok és tánczenék harmonizálnak jazzbe, könnyűzenébe hajlóan.
12.30 :: Maszkaradesz görög zenekar: koncert és táncház
13.30:: Zambrzycki Ádám kortárstánc-performance

Egész nap :: Pesti Montmartre: képzőművészet az aszfalton. Festők, grafikusok állítják ki műalkotásaikat. Galériák
szabadtéri kiállítása…
Egész nap :: Szeretné megismerni a hibrid autózás élményét? Tesztelje a TOYOTA PRIUS
iránytaxik bármelyikét az V.
ker., Sas utcában, továbbá a Mobilitási Hét során az alábbi
helyszíneken: szept. 19. szerda 10–16 óra, Örs vezér téri
buszvégállomás mellett, szept. 22. szombaton az Autómentes Napon, az Andrássy út –Izabella út saroknál.

2007. szeptember 17. hétfő

A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS NAPJA
Naponta 400 ezer ember utazik Budapestre dolgozni, tanulni, ügyeket intézni, nagy részük autóval, hatalmas reggeli
dugókat keltve. A városhatártól ilyenkor akár 1-2 órába is
telik a bejutás, miközben a bevezető utakkal párhuzamos
vasúton, villamoson HÉV-en 10-20 perc alatt a központba,
metróhoz lehet eljutni. Ráadásul a BKSZ Budapesti Egyesített Bérletével még olcsóbb is az ingázás. Az Európai Mobilitási Hét második napja arról győz meg, hogy nem érdemes naponta autóval járni, aki megteheti, használja távoli
utazásra, kirándulásra, kisgyermek, terhek szállítására a
kocsit és inkább használja ki, hogy Budapest Európa egyik
legjobb városi közösségi közlekedésével rendelkezik.
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A nap témája a légi és földi közösségi közlekedés összekapcsolása. A budapesti légikikötőben évente több mint 2
millió utas fordul meg, akik eddig döntő többségben személyautóval közlekedtek a reptérre és vissza. Most a MÁV
új vasúti megállót épített a Ferihegy 1 terminálnál, ahonnan
22-25 perc alatt lehet a Nyugati pályaudvarra jutni – és persze a kijutás is ennyi időbe telik a belvárosból a repülőtérre.
Ugyanakkor a BKV bővítette ide a buszjáratok számát, és a
VOLÁNBUSZ-t is választhatják az utasok. A Budapesti Közlekedési Szövetség (BKSZ) határát kiterjesztve, a Budapesti Egyesített Bérlettel kedvező áron lehet igénybe venni itt is
a közösségi közlekedést. A nap reggelén „eljutási verseny”
lesz; mit gondol, melyik csapat jut be előbb a Ferihegy 1
termináltól a Nyugati térre: azok, akik autóval, vagy azok
akik vonattal, busszal metróval indulnak…?

Egész héten ingyenes kerékpárszállítás a vasúton
Az igényekhez igazodva egy hosszú távú fejlesztési program részeként egyre több járaton biztosítja a MÁV a kényelmes, kiszámítható kerékpárszállítás lehetőségét. Annak
érdekében, hogy minél több kerekes megismerhesse ezt a
szolgáltatást, a Mobilitási Hét keretében szeptember 16–
22. között valamennyi megjelölt járaton, az ország egész
területén díjmentesen szállítják a kerékpárokat.
Az akció a jegypénztárakban váltható díjmentes kerékpárjeggyel együtt érvényes! Keresd az = szimbólummal jelölt
vonatokat!
Az akció további részleteit és feltételeit a www.mav-start.
hu honlapon találhatod. MÁVDIREKT: 06 (40) 49 49 49
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FŐVÁROSI KÖRNYEZETI KONZULTÁCIÓS FÓRUM
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A Fővárosi Környezeti Konzultációs Fórum harmadik ülésén belül nyitott beszélgetés Budapest Főváros Környezeti Programjának 2007. évi felülvizsgálatáról, a munkaváltozat (http://www.budapestikornyezet.hu) véleményezése.
Helyszín: a Főpolgármesteri Hivatal Díszterme (V. ker., Városház utca 9–11.)

2007. szeptember 19. szerda

ÉSSZERŰ AUTÓHASZNÁLAT, P+R PARKOLÁS NAPJA
A budapesti, egyre bővülő P+R rendszerre hívja fel a figyelmet ez
a nap. Arra szeretnénk késztetni az autósokat, hogy járművüket
hagyják a külső övezetek parkolóiban, és közösségi közlekedéssel vagy „tiszta járművekkel” jöjjenek be a belső városrészekbe.

Akció!
• Utazás pakolójeggyel! Akik az Örs vezér téri Árkád üzletközpontban lévő parkolóban hagyják az autójukat, a parkolójeggyel
igénybe vehetik a 2. metrót.
• Próbálta már a hibridérzést? Hibrid autókból álló iránytaxikkal, díjtalanul utazhatnak be a városba. Indulási hely: az Örs vezér
tér, Fehér úti BKV buszvégállomás és P+R parkoló melletti terület
(V.ker. Erzsébet téri parkoló)
Milyen az a „zöldautózás…?”
A személygépkocsik kiválasztásakor az egyik legfontosabb környezetvédelmi szempont a CO 2 és más károsanyag-kibocsátás,
továbbá a környezetbarát, megújuló energiaforrások használata, nem csupán az üzemeltetés során, hanem az üzemanyagok
előállítása során is. Magyarországon reálisan elsősorban a
bioüzemanyagot használó és a hibrid autók jönnek számításba.
Mi az a hibrid autó, miért „zöldautó” pl. a Toyota Prius?
Mondhatnánk, „kétszívű” autó: üzemanyaga, egyik motorja benzines, de ez a motor feltölt egy akkumulátort menet közben, s ez
táplálja a másik szívet, a villanymotort. Lassú haladáskor, pl. dugóban araszoláskor az elektromos hajtás működik s ennek nincs
károsanyag-kibocsátása, sőt amikor kényszerűen meg-megáll a
kocsi, a motor automatikusan leáll, majd újraindul, így spórolva
meg sok energiát. Fékezéskor is hasznosítja az energiát, mivel
ilyenkor a generátort hajtja meg a lassuló autó; elinduláskor,
gyorsításkor pedig jól jön a villanymotor nagy gyorsulóképessége.

si Hét

Helyszín

141

I. Batthyány tér, felső rakpart

143

II. Árpád fejedelem útja (Margit híd)

65

II. Hűvösvölgyi út

50

II. Hidász utca

76

II. Báthory utca
III. Ország út

131

IV. Bocskai utca

100

VIII. Nagyvárad tér

194

VIII. Verseny utca

160

IX. Pöttyös utca

160

IX. Ecseri út

100

X. Határ út

189

X. Örs vezér tere (Fehér út)

2007. szeptember 16–22.

25

X. Örs vezér tere (Gyakorló köz)

103

X. Üllői út (Népliget)

109

X. Kerepesi út (Pillangó utca)

58

XII. Újpesti rakpart (Margit híd)

65

XIII. Váci út (Róbert Károly körút)

160

XIII. Újpesti alsó rakpart

165

XIV. Ostoros út

Budapesten a közforgalmú közlekedési megállóknál 29 helyen,
összesen mintegy 4000 P+R parkoló férőhely van, mely a kombinált utazásokat szolgálja.

12
155

III. Vörösvári út (Szőlő utca)

XIV. Mexikói út (Kacsóh Pongrác út)

P+R PARKOLÓK BUDAPESTEN:

Férőhely

I. Batthyány tér, alsó rakpart

XIV. Ifjúság útja

kerékpármmal jelölt

mav-start.
49 49

Őrzés nélküli, ingyenes P+R parkolók:

50
257
82

Őrzött, fizető P+R parkolók:
Helyszín
II. Hűvösvölgy BKV végállomás

Férőhely
108

IV. Újpest-Városkapu metróállomás

120

X. Kőbánya-Kispest metróvégállomás

202
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2007. szeptember 20. csütörtök

A KERÉKPÁROZÁS NAPJA

VI. EURÓPA
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2007. szeptember 21. péntek

MOBILITÁS ÉS BEVÁSÁRLÁS

Keressük Budapest Legtudatosabb vásárlóját!
Ki spórolja meg a legtöbb szén-dioxidot?

Tudtad?
…hogy a mindennapi bevásárlás is környezetterheléssel jár? Ha veszel egy kiló marokkói paprikát, máris veszel hozzá
fél kiló szén-dioxidot is! És mivel jársz vásárolni?
Vásárolj be a legkevesebb pénzből és a legkevesebb környezetterhelést okozva! Vagy drukkolj velünk a Hunyadi téren a
csapatoknak!
A VI. ker. Hunyadi téren „valódi ételek standja” lesz látható: gyümölcsöspult, ahol az összetevőket feltüntető táblákkal irányítják a figyelmet a hazai őstermelőktől származó zöldségfélék fogyasztására (a standon található gyümölcsből – alma,
szilva, szőlő – bárki ingyen vehet, aki kitölti kérdőívünket vásárlási szokásairól). Kiállítás az élelmiszer-kilométerekről:
hány km-t eszel naponta? Helyszín: VI. ker, Hunyadi téri park, a piac mögött. Időpont: 10–16 óráig
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2007. szeptember 22. szombat

VI. EURÓPAI AUTÓMENTES NAP az Andrássy úton
Ma hagyd otthon autódat, fedezd fel a lábadat! Indulj el a városba
kétkeréken, gyalog, fedezd fel Budapest szépségeit!
Budapest legnagyobb szabású zöldfesztiválja, amely talán a legnépszerűbb „autómentes nap”
az európai városok között. Ezt bizonyítja az Európai Unió Mobilitási Díja, amely a három, legtartalmasabb Mobilitási Hetet rendező város teljesítményét ismerte el: Budapest a második
helyet nyerte el e versenyben! A hagyományteremtést a Fővárosi Önkormányzat 2007-ben is
folytatni kívánja. Az autók elől lezárt sugárúton sétálva különböző„utcákat” találunk.
Ezen a napon az Andrássy út a gépkocsiforgalom előtt le lesz zárva. Kérjük, ne parkoljon itt!
Ma autómentesen sétáljon egyet a világörökség palotái között!

„STREET-ART UTCA” (Bajcsy-Zsilinszky útnál)
IT’S RITE GRAFFITI BATTLE graffitiversenyt szervez az Animal Cannibals a VIVA zenetévével, a Sprite-tal és a www.
hiphop.hu-val közösen. 50 fiatal alkotó kap meghívást egy előzetes jelentkezés-válogatás után. Fejenként egy 2x3 méteres lealapozott fafelületre alkothatnak majd 10:00–16:00 között, a helyszínen kisorsolt témához kapcsolódóan. A fődíj:
250 000 Ft készpénz. A verseny célja:megfelelő lehetőség nyújtása az alkotni vágyó fiatatok számára.
A rendezvényhez szorosan kapcsolódik egy Guines-rekord-kísérlet, ahol egy fiatal mezőtúri srác (Veres Róbert alias MC DC)
9 órán keresztül reppel majd megállás nélkül.

„T-MOBILE KERÉKPÁR UTCA és TELEKOM PAVILON” (Dobó utca – Dalszínház utca)

Ha érdekel a környezettudatosság, és Te is szeretnél tenni
valamit a jövő generációjának egészsége érdekében, akkor
itt a helyed!
A Magyar Telekom, az Európai Mobilitási Hét kiemelt támogatójaként érdekes, hasznos programokkal és játékokkal
várja az érdeklődőket az Autómentes Napon szeptember
22-én, az Andrássy úton, a „T-Mobile Kerékpárutcában” és
a Telekom Pavilonnál.
A legkisebbek is tanulhatnak, a T-Mobile kerékpáros tanpályáján sajátíthatják el a bicajozás alapjait!
Gyere és játssz az ajándékokért, keresd standunkat, a
magenta kerékpárokat, és hajts velünk!
Kerékváros – minden, ami bicaj: kerékpáros szervezetek, tanácsadás, futárok, szervizek, bicajos cuccok, kölcsönző, bolhapiac – vagy csak egy jó beszélgetés a bringásszigeten…

Tudtad?
....ha autó helyett kerékpárral közlekedsz, akkor átlagosan 204,5 g/km CO 2 -kibocsátástól kíméled meg a környezeted? A T-Mobile a kerékpársport elkötelezett híve.
… hogy mi, a Magyar Telekomnál tavaly 156 670 km-t NEM autóztunk, hanem inkább a videokonferenciát választottuk?
Ezáltal közel 14 ezer liter üzemanyagot takarítottunk meg és közel 33 tonna CO 2 -kibocsátást előztünk meg.
…hogy a tavalyi évtől a megváltozott formájú mobilszámlával a Magyar Telekom évente 40 tonna papírt takarít meg, és
ezáltal évente 960 darab fa életét menti meg?

2007. szeptember 16–22.
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„SZÍNHÁZ TÉR” – Flaszterszínpad (Opera előtt)

Budapesti
(Budapest
Az egység
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és a helyk
jelent, a vá
kiegészítő
takarítást

• Budafest Nyári Zenei Fesztivál – V.I.P. arts management
• Ősszel szilveszterről – kamarazenekari koncert
• Zambrzycki Ádám kortárstánc-performance
• JEGYBEN JÁRUNK! Váltson jegyet a József Attila Színház, a Madách Színház, a Radnóti Színház, a Vígszínház, a
Vidám Színpad, a Budapesti Őszi Fesztivál előadásaira!
A Pesti Broadway Fesztivált szeptember 21-én pénteken és
22-én szombaton rendezik, mindkét nap 14.00 és 22.00
óra között a Nagymező utca sétáló részén, az Operettszínház főbejárata előtti szakaszon. Műsoron a színház nagy
sikerű operett- és musicalelőadás-részleteinek bemutatója
és egyéb meglepetések a színház sztárművészeivel a szabadtéri színpadon, illetve a színpad mögött felállított kivetítőn. (Jegyelővétel!).

Parlagfű
audiometr
művek „iv

„PESTI MONTMARTRE” (Hajós utca – Nagymező utca)

„CIVIL U

Képző- és iparművészet az aszfalton. FISE, WAMP: fiatal
festők, grafikusok, üvegesek, textilesek és még sokan mások. Élő festés: Debreczeny Zoltán.
Kiállít többek között PELLES RÓBERT festő, akinek alkotásai mára a világ közel harminc országába jutottak el.
A kortárs galériák egyike, a STEREO GALLERY, a művészek a street art megjelenítői, keretre feszített vászonra
festenek, mert a magára valamit is adó alkotó köztéren már
egyébként sem fúj… Az OCTOGONart Galéria alkotói közel
állnak a formatervezés, téralkotás, térábrázolás problémáihoz. A hagyományos értelemben vett tárgy- és képalkotó
művészet mellett a külföldön élő művészek és a legfiatalabb alkotók megismertetésére helyezik a hangsúlyt.
Meglepnek minket a tervezők extrém ruhákkal újrahasznosított alapanyagokból. AQUANAUTA DESIGN: sajátos
stílusjegyei: vidám színek, humor, extrém, karakteres,
merész szabásvonalak, igényes kidolgozottság, minőség
és a kézművestechnikák alkalmazása az öltözékekben.
Az ECLECTICK ruhák fő jellemzői: a játékosság, a színek
bátor használata, sokszor figurális minták használata.
BALKANTANGO – recikling ékszerek.

Bemutatk
MME: Ma
a termész
kokkal és
MTVSz: M
védelmére
„JÓGA a
lehetőség
tanácsadá
MANKALA
tékok sza
játékot 24
További ré
mák Csop

„VÁLTOZ

„ÓZON SAROK” (Nagymező utca sarok)
Környezetvédelmi pavilon „Zöldautózás”: alternatív üzemanyaggal közlekedő gépjárművekkel az élhetőbb városért. (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium)

Tudtad

…hogy (a
…hogy a
…hogy az
…hogy a
…hogy Bu
hez az Ön

„HARMÓNIA UTCA” (Oktogon – Nagymező utca)
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Újjászület
Ember-vár
hétköznap
takarékos
Program k
energiát m
bringó hin

„MÁV – mozdony a flaszteren” kiállítás programja:
A gyerekek és a felnőttek közül várjuk azokat, akik szeretnének vasutast játszani. A játékhoz kapnak sapkát, jegylyukasztót, sípot és kalauztáskát is. A helyszínen kipróbálhatnak egy igazi kézihajtányt, ami igazi sínen közlekedik. Itt
lesz egy valódi mozdony is, amire bárki felmászhat, sőt, aki
belefér, vezetheti is. Egész nap gyermekvasutasok segítik a
gyerekeket: megmutatják, hogyan kell használni a különböző eszközöket, és kiképzést adnak a vasutaskodásból.

MOBILIT

„Autóronc
biztonság

Európai Mobilitási Hét

2007.

si Hét

Budapesti Egyesített Bérlet: nézze meg a megtakarítását!
(Budapesti Közlekedési Szövetség)
Az egységes közösségi közlekedési kínálat első kézzelfogható eleme a pénztárakban már kapható Budapesti Egyesített Bérlet (BEB), amely a főváros közigazgatási határán
belül a MÁV, a BKV és a Volánbusz járatain egyaránt jogosít
utazásra. A BEB a városon belül utazók számára – a vasút
és a helyközi autóbuszok használata révén – időnyereséget
jelent, a városba rendszeresen beutazók számára pedig – a
kiegészítő helyközi bérlet alacsonyabb ára folytán – megtakarítást eredményez.
Parlagfű
kiállítás,
tanácsadás,
vérnyomásmérés,
audiometria, fittségi vizsgálat (ÁNTSZ) • A Fővárosi Vízművek „ivókútja” • Pic-pack bútorok kartonpapírból

„CIVIL UTCA” (volt Divatcsarnok – Liszt F. tér)
Bemutatkoznak civil szervezetek:
MME: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület:
a természet és madárvédelemmel kapcsolatos kreatív játékokkal és vetélkedőkkel várja az Andrássy úton korzózókat
MTVSz: Magyar Természetvédők Szövetsége – a környezet
védelmére hívja fel a figyelmet
„JÓGA a mindennapi életben rendszer” – jógagyakorlási
lehetőség, életmód- és zöldtesztek, spirituális társasjáték,
tanácsadás, amivel várják a „zöld sugárút” vándorait.
MANKALA: Eddig hazánkban nem nagyon ismert ősi játékok szabályait ismerteti az érdeklődőkkel. Játszhat 12
játékot 24 ember egyszerre négy óriás táblán.
További résztvevők: Levegő Munkacsoport, ZöFi , Kismamák Csoportja

„VÁLTOZTASS! TÉR” (Liszt F. tér – Oktogon)
Újjászületés • A Főváros városrekonstrukciós kiállítása •
Ember-város-képek: fotókiállítás a Világörökségi kerület
hétköznapjairól (TERMA) • Iparművészeti vásár • Energiatakarékos sütés-főzés! Az Országos Energiahatékonysági
Program konyháján Forgó Morgó bemutatja, hogyan lehet
energiát megtakarítani a sütés-főzés során. • Kerekezzen
bringó hintóval az Andrássy úton!

Tudtad?
…hogy (a két autómentes napon kívül) átlagosan 1,2 millió gépjármű közlekedik Budapesten naponta...
…hogy a közlekedés légszennyezése miatt Budapesten kétezren halnak meg évente…
…hogy az elmúlt évtizedben megtízszereződött az allergiások száma…
…hogy a Belvárosban lakók életét akár tíz évvel is megrövidítheti a légszennyezettség…
…hogy Budapesten a csak közlekedési eredetű légszennyező anyagok 60%-át a személygépkocsik bocsátják ki, amelyhez az Ön autója is hozzájárul? (Forrás: KvVM)

MOBILITÁS UTCA (Oktogon – Eötvös utca)
„Autóroncs – Törött sisak” autók és kerékpárok találkozása… a Budapesti Rendőr-főkapitányság, az FKBT közlekedésbiztonsági kiállítása • GKM – Bringasuli

2007. szeptember 16–22.
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„ZÖLDTECHNIKÁK UTCÁJA” (Eötvös utca – Izabella utca)

„TERÉZV

Kiállítások, bemutatók:
„Biobenzin" a HUNGRANA bemutatja: autózási alternatíva
– a tankba, ne a torokba öntsük a bioalkoholt…
Ford Focus FFV: bioalkoholosautó-bemutató
ÉAI Magyarország Kht.: Az alumíniumhulladékok begyűjtésének és újrahasznosításának úttörője. Mennyi hasznot
hajtunk azzal, ha szelektíven gyűjtjük a sörös és üdítős
alumíniumdobozokat?
BÁRCZY Kft.: A Magyar Termék Nagydíj kitüntetettje mutatkozik be az olajszennyeződés elleni védekezés modern
és környezetbarát eszközeivel.
SzIKE-HUMUSZ: komposztálási bemutató
FKF Zrt.: szelektív hulladékgyűjtés a fővárosban
Öko-pack Kht: „Hulladékból termék” – kiállítás, és ismeretterjesztő játékok
HUNGAKKU Kht.: „…és a használt akkumulátor jó helyre
jut!” – újrahasznosítási bemutató
Paperwall: berendezések újrapaírból
Pilisi Parkerdő Zrt: A főváros környéki erdők több mint
százötven éve, parkerdőként ötven éve szolgálják a lakosságot. Gyerekeknek: játék a fával.
FŐMTERV: tervek, programok a fenntartható városi közlekedésért
TOYOTA: Próbálja ki a Priust, a Toyota hibrid autóját. Tiszta üzemű autó bemutatása tesztvezetéssel.

Kerületi C
Terézváro
vényeihez
civil napjá
szakaszán
mutatkozn
tozó gyep
vérnyomá
sportbem
szat, óriás

ESTE CR

A várhatóa
(Bővebb in

ASZFALTRAJZ MINDEN KOROSZTÁLYNAK: „Legyen az utca mindenkié!”

„KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG UTCA” (Rózsa utca – Körönd)
BKV ZRt. – Generali-Alapítvány: Mindenki kipróbálhatja! – busz tesztvezetés; infosátor, hasznos információkkal, menetrendi és tájékoztató kiadványokkal, ugrálóvár, arcfestés, KRESZ tanpálya és egyéb meglepetések.

„K SZÍNPAD” (Kodály Zoltán körönd)
Kodály Zoltán Emlékév
10.30–10.45:: Derkovits Gyula Általános Iskola (néptánc
és népi játék)
11.00–11.00:: Largo Közhasznú Egyesület (a Zeneakadémia növendékeinek műsora)
11.30–12.00:: Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola
12.00–12.15:: Kodály-vetélkedő
12.30–13.00:: Tóth Aladár Zeneiskola
13.15–13.45:: Tóth Aladár Operastúdió (Kodály-műsor)
13.45–14.00:: Köszöntők (Dr. Demszky Gábor főpolgármester, Verók István terézvárosi polgármester)
14.00–14.45:: Beste Zenekar és barátaik (Kodály gyűjtéskincséből)
15.00–15.30:: Turai Énekmondók (Maczkó Mária vezetésével)
15.30–16.00:: A Magyar Táncművészeti Egyetem néptánc – színházi tánc tagozatos diákjainak programja: Kodály: Kállai
kettős, Háry János (Intermezzo)
16.15–16.30:: A Kodály-vetélkedő eredményhirdetése, sorsolás
16.45–17.40:: Bekecs együttes: széki dallamok
18.00–18.30:: Somos együttes: moldvai táncház
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Szervező: TERMA (Terézvárosi Művelődési Közalapítvány)
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A rendezvény ideje alatt a színpad körül kiállítást rendezünk a TERMA és a Kreatív Egyesület Kodály-pályázatára beérkezett művekből.
10.00–18.00-ig nyitva tart a Kodály Emlékmúzeum a Kodály köröndön!

Európai Mobilitási Hét

2007.

„TERÉZVÁROSI CIVIL MEZŐ” (Kodály körönd – Munkácsy Mihály utca)
Kerületi Civil Nap:
Terézváros Önkormányzata – az Autómentes Nap rendezvényeihez kapcsolódóan – első ízben rendezi meg a kerület
civil napját. Az Andrássy út erre a napra zöldbe öltöztetett
szakaszán a sátrakba, standokra kitelepült szervezetek bemutatkoznak egymásnak és a látogatóknak. A frissen illatozó gyepen lesz, drogprevenció, táplálkozási tanácsadás,
vérnyomásmérés, pszichológiai tanácsadás, kerékpáros
sportbemutató, célbadobás, városrész-ismereti kvíz, íjászat, óriásbábok, sportversenyek és könyvbemutató.

ESTE CRITICAL MASS, kerékpárosok felvonulása
A várhatóan több tízezres felvonulás legfontosabb célja a városi kerékpározás népszerűsítése.
(Bővebb információ: www.criticalmass.hu)

al, menet-

ály: Kállai

Az V. kerületben lezárt utcák az Európai Autómentes Napon, szeptember 22. (szombat) 8.00–18.00 óra között:
• Október 6. utca (József Attila utcától a Szabadság térig)
• Kecskeméti utca (Magyar utca és Papnövelde u. között)

tára beér-

si Hét

2007. szeptember 16–22.
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Rendezi Budapest Főváros Önkormányzata 		
Környezetvédelmi Ügyosztály:			

A rendezvény Hivatalos Támogatója:

Kiemelt Támogató: 			Támogató:			

Partnerek:

Média támogató:

