
 
Alkotói pályázat 

 
 

 
 

A Levegő Munkacsoport és a Millenáris az Európai Mobilitási Hét 
alkalmából alkotói pályázatot hirdet a budapesti iskolák 11-14 

éves korosztálya számára a következő témakörben: 
 

„Közlekedő gyerekek” 

Forgalmi dugók, füst, szmog, idegeskedő emberek, zsúfolt, 
keskeny járdák. Ezek jellemzik ma Budapest közlekedését. Ti hogy 
változtatnátok ezen, ha lehetőségetek lenne megtervezni a 
főváros közlekedését? Álmaitokat, elképzeléseiteket rajzoljátok le 
nekünk! 
  
Ragadjatok ceruzát/krétát/festéket és egy A4-es vagy A3-as papírt, és 
készítsetek fekete-fehér vagy színes képet Budapest ideális 
közlekedéséről. Mutassátok meg, hogy lehetne környezetkímélő módon, 
kényelmesen közlekedni a fővárosban. Amennyiben a benyújtott 
pályamunka elnyeri a zsűri tetszését, a nyertes alkotásokat kiállítjuk a 
Millenáris parkban és meghívunk benneteket a Fővárosi Diák Közgyűlésbe 
2009. október 17-én a Millenáris Parkba. 
 
 
A pályázatra 6 fős csapatok jelentkezését várjuk 
Az elkészítés technikája szabadon választott (pl.: vízfesték, tempera, olajfesték, 
filctoll, tollrajz, zsírkréta, pasztell, montázs, batikolás, kollázs, vegyes technika , 
makett stb.). A rajzpályázatra egy csapat kizárólag egyetlen alkotással 
pályázhat.  
 
Az alkotások hátoldalán a következőket kérjük feltüntetni: 

- a mű címe 
- a pályázók életkora 
- a választott jelige. 

A jeligével ellátott, lezárt kísérő borítékban a következő adatokat kérjük 
megadni: 

- a választott jelige 
- a mű címe 
- a pályázók életkora 
- a pályázók neve 
- a pályázók iskolája 
- e-mail cím és telefonszám, amelyen a pályázót értesíteni tudjuk a zsűri 
döntéséről. 

 
A pályaműveket lezárt borítékban a következő címre kérjük elküldeni: 
Levegő Munkacsoport - pályázat 
1465, Budapest, Pf.: 1676 
 
Beküldési határidő: 2008. október 7. 



 
A díjazottakat 2008. október 12-én e-mailben és telefonon értesítjük, valamint a 
www.levego.hu honlapon megjelenítjük. 
 
A nyertes pályaművek, mint ajánlások a Fővárosi Önkormányzat 
számára bekerülnek a rendkívüli Fővárosi Diák Közgyűlés programjába 
A 10 nyertes csapat tagjai pedig képviselőként részt vesznek október 
17-én a Millenáris Parkban megrendezésre kerülő Diák Közgyűlésen, 
melynek témája Budapest közlekedése lesz. 
A díjazott csapatok és csapatonként egy fő kísérőjük ezen felül tiszteletjegyet 
nyer a Széchenyi-hegyi Gyermekvasútra. 
 
 
További információk:  
A Levegő Munkacsoportnál Varga Rita részletes felvilágosítást nyújt a 06-1-411-
0509-es telefonszámon vagy a levego@levego e-mail címen. 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 3. 

Levegő Munkacsoport 

mailto:meszaros.imre@gkm.gov.hu


 
Előadói pályázat 

 
 

 
A Levegő Munkacsoport és a Millenáris az Európai Mobilitási Hét 
alkalmából előadói pályázatot hirdet a budapesti iskolák 11-14 

éves korosztálya számára a következő témakörben: 
 

„Közlekedő gyerekek” 

Forgalmi dugók, füst, szmog, idegeskedő emberek, zsúfolt, 
keskeny járdák. Ezek jellemzik ma Budapest közlekedését. Ti hogy 
változtatnátok ezen, ha ti ülnétek a döntéseket hozó politikusok 
székében? Álmaitokat, elképzeléseiteket írjátok meg nekünk! 
 
 
A pályázóknak egy kidolgozott programot kell benyújtaniuk, amelyben leírják, 
hogyan változatnák meg Budapest közlekedési programját, milyen eszközöket 
használnának ahhoz, hogy Budapest tisztább és élhetőbb város legyen. 
 
A pályázat első helyezettje a Fővárosi Diák Közgyűlés főpolgármestere, a 
második helyezett pedig az ülés levezető elnöke lesz.  
 
Olyan diákok jelentkezését várjuk, akik szívesen szerepelnek, a 
beszédben határozottak és közvetlenek. 
 
- A pályázó  1 - 2 A4-es oldal elektronikusan vagy kézzel írt közlekedési tervvel 
pályázhat (12-es betűméret, 1,5-es sorköz, 27 sor/oldal), 
- vállalja, hogy amennyiben a benyújtott terv elnyeri a zsűri tetszését, a díjazott 
előadja a Fővárosi Diák Közgyűlésen 2009. október 17-én a Millenáris parkban. 
 
Az alkotások hátoldalán a következõket kérjük feltüntetni: 

- a pályázók életkora 
- a választott jelige. 

A jeligével ellátott, lezárt kísérõ borítékban a következõ adatokat kérjük 
megadni: 

- a választott jelige 
- a pályázók életkora 
- a pályázók neve 
- a pályázók iskolája 
- e-mail cím és telefonszám, amelyen a pályázót értesíteni tudjuk a zsûri 
döntésérõl. 

 
A pályamûveket e-mailen, vagy lezárt borítékban a következõ címre kérjük 
elküldeni: 
vargarita@levego.hu 
Levegő Munkacsoport - pályázat 
1465, Budapest, Pf.: 1676 
 
Beküldési határidő: 2008. október 7. 
 



A döntőbe került jelentkezők  2009. október 14-én személyes meghallgatáson 
vesznek részt, ahol kiválasztjuk a két díjazottat. 
 
Az ifjú főpolgármester és a közgyűlés elnöke az esemény után Hagyó Miklós  
főpolgármester-helyettessel ellátogat az épülő 4-es metro egyik alagútjába. 
A díjazottak és kísérőjük ezen felül tiszteletjegyet nyernek a Széchenyi-hegyi 
Gyermekvasútra is. 
 
 
További információk:  
A Levegő Munkacsoportnál Varga Rita részletes felvilágosítást nyújt a 06-1-411-
0509-es telefonszámon vagy a levego@levego e-mail címen. 
 
 
Budapest, 2009. szeptember 3. 

Levegő Munkacsoport 
 
 

mailto:meszaros.imre@gkm.gov.hu
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