
A 2008. évi Európai Mobilitási Hét  
magyarországi programjai 
 
2008-ban Magyarország sok településen rendeznek különféle prog-
ramokat az Európai Mobilitási Hét alkalmából. Az alábbiakban a tel-
jesség igénye nélkül sorolunk fel számos ilyen programot.  
 
VIDÉKI PROGRAMOK a Levegő Munkacsoport részvételével 
 

SZARVAS,  
SZÉKESFEHÉRVÁR  
 
 
BUDAPEST 
 
Szeptember 16. kedd  
A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS NAPJA 
 
Szeptember 17. szerda 
Az ALTERNATÍV AUTÓZÁS NAPJA a Blaha Lujza téren és a Bosnyák téren 

Utaztál már napsugárral? Gyere és próbáld ki a szolárautót és a jövő 
többi kísérleti járművét a Blaha Lujza téren! A Széchenyi Futam tehetsé-
ges, úttörő tervezők jövőbe mutató találmányaira épül, és egyre több 
megoldást ajánl korunk közlekedési problémáira alternatív energiafor-
rások felhasználásával. A Futamon a járművek „Hobbi", „Prototípus", és 
„Szériaautó-átalakítás" kategóriában versenyeznek. 

 
Szeptember 18. péntek 
MOZGÁSBAN A JÖVŐ ! Fővárosi Környezeti Konzultációs Fórum 

Hogyan közlekedünk Budapesten tíz év múlva? Hosszú távon milyen vá-
rostervezési módszerekkel csökkenthető a közlekedési eredetű lakossági 
zajártalom? A Fővárosi Környezeti Konzultációs Fórum, a Főpolgármes-
teri Hivatal Dísztermében (1052 Budapest, Városház u. 9-11. 1. emelet). 
A kérdésekre válaszol: Berndt Mihály, a fővárosi stratégiai zajtérkép ve-
zető szakértője, Muntag András, zaj-és rezgésvédelmi szakértő. 
Helyszín: Városház u. 9-11. 1. emelet Díszterem, 
Időpont: 9.00-16.00 óra 

 
Szeptember 20. szombat 
GYALOGOS  UTCÁK NAPJA:  
JÖSSZ?–ÖSSZművészetek utcája  
V. ker. Zrínyi utcai programkínálat (a Bazilikával szemben) 

11.00-12.00 | INTRO 
Hubay Jenő Fúvószenekar „Utcakoncert” 

http://www.levego.hu/letoltes/kapcsolodo_anyagok/szarvas_0809_2.pdf
http://www.szekesfehervar.hu/index.php?pg=page_48587


12.00-19.00 | művészeti kiállítás: 
festmények, szobrok, térinstallációk, táncetűdök, összművészeti ese-
mény. Közreműködnek: alkotó művészek (szobrász, festő, grafikus, 
építő, streetarter-festő), illetve kiállító galériák és csoportosulások. 
17.00-19.00 | Boszorkányos Utcatrucc: 
vidám utcai kavalkád gólyalábakon, zene és táncba öltött testek, kocs-
maszínház 
19.00-23.00 | Kirakatszínház és performanszok:  
a Genezis Galéria rendhagyó színpadán 
23.00-24.00 | OUTRO 

 
Szeptember 21. vasárnap 
VII . FŐVÁROSI AUTÓMENTES NAP Az „Andrássy Korzón” 
 
„CIVIL UTCA” ( Munkácsy M. út - Dózsa György út)  
Bemutatkoznak civil szervezetek 

Levegő Munkacsoport: Iroda a szabad ég alatt 
A Levegő Munkacsoport irodája kiköltözik az Andrássy útra. Aki kíváncsi, 
milyen munka folyik egy zöld szervezetnél és ellátogat hozzánk, öt mun-
katerülettel ismerkedhet meg a helyszínen.  
Lakossági tanácsadó irodánk, a KÖTHÁLÓ munkatársaitól megtudhatja, 
hova forduljon környezeti panaszaival, megtekintheti beadványmintáin-
kat, tájékozódhat az aktuális légszennyezettségi adatokról vagy az ózon- 
és zajtérképről.  
Ugyancsak pontos adatokkal, színes beszámolókkal, látványtervekkel 
várják munkatársaink a közlekedés, az éghajlatvédelem, a vegyi anya-
gok és a Zöld Levél program témájában.  
Este 7 órakor Andrássy úti „irodánkban” vendégünk Mohamed 
Aida és Imre Géza vívó olimpikon a pekingi magyar olimpiai csapat 
tagjai.  
MTVSz: A Magyar Természetvédők Szövetsége (www.mtvsz.hu) stand-
ján 21-én egész nap és 22-én délután Éghajlat Riadó – legyen klímatör-
vényünk 2010-re! Csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez! Energia-
kiállítás és játékok kicsiknek-nagyoknak. 
SzIKE-HUMUSZ: komposztálási bemutató 
Babahordók: aki szívesen kipróbálná a hordozást, beszélgetne vagy 
kérdezne a testközelben hordozásról. 

 
„KERÉK-VÁROS UTCA” (Bajcsy Zs. út - Dobó utca) 

Minden, ami bicaj: tanpálya, ügyességi versenyek, városismereti vetél-
kedő, KRESZ-totó.  
Riksa és tandem kerékpárok kipróbálása (fogyatékkal élők számára is). 
Extrém kerékpáros izgalmak. Bemutatkoznak a kerékpáros szervezetek, 
lesz tanácsadás, futárok, szervizek, bicajos cuccok, kölcsönző, 
bringóhintó, bolhapiac – vagy csak egy jó beszélgetés. Bicajos-politikus 
találkozó: most beleszólhatsz, vita a kerékpáros ügyekről: fókuszban a 
Kerékpáros Budapest Koncepció. 
„Színházi KORZÓ” (Dobó utca - Opera - Liszt Ferenc tér) Évadnyi-
tó Színházi Fesztivál, különböző helyszíneken: Nagyszínpad, Színházi 
Korzó (Opera előtt). 

 



„GÖRBE TÜKÖR UTCA” (Liszt Ferenc tér) 
KOKSZ – szatírikus grafikák kiállítás (Sajdik, Tettamanti, Kaján, Ke-
mény, Szerényi, Császár, Fenekovács, Jelenszky) 
Ember-város-képek – fotókiállítás a Világörökségi kerület hétköznap-
jairól (Surányi András) 
Iparművészeti vásár! 
„ALTERNATÍV SZÍNPAD” (Liszt Ferenc tér) 
Utcakoncert a Liszt Ferenc téren, 10.00-10.30: a Hubay Jenő Fú-
vószenekar játszik 
„ART CORSO” (Hajós utca – Nagymező utca)  
ART CORSO – a művészettel rendezett tér, ahol a szobrok az aszfalt 
csíkjából nőnek ki, a festmények az égből hullnak alá, az installációk a 
fákat ölelik. 
Az alkotó művészek: Babos László (szobrász), Babos Zsili Bertalan 
(festő), Balog Krisztián (szobrász), Debreczeny József (festő), Fock Máté 
(grafikus-építő), Gubacsi Gábor (festő), Hernád Géza (fotográfus), Hor-
váth Roland (festő), Jánosházi Ágnes (festő), Kovács Budha Tamás 
(streetarter-festő), Navratil Judit (grafikus), Péterffy Ábel (robot szob-
rász), Pintér Gábor (streetarter-festő), Prókai Ádám (formatervező), Ra-
kéta Munkacsoport, Merkl Ákos (térinstalláció), Sánta Botond (szobrász), 
Szalay Dávid (szobrász), Verebics Ágnes (festő-objektor) 
Közbelép: Zadam Társulat 
A kiállító galériák és csoportosulások: Balkántangó (recycling kiegé-
szítők), Aqunauta-Eklektic (alternatív textilművészet), Boulevard és 
Brezsnyev Galéria, Finnagora – Finn Kulturális alapítvány, WAMP- kor-
társ iparművészeti jelenlét 

 
„HARMÓNIA UTCA” (Nagymező utca – Jókai tér) 

Mozdony a flaszteren – MÁV 
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.  
Budapesti Egyesített Bérlet – Nézze meg a megtakarítását! 
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 járata-
in egyaránt jogosít utazásra. A BEB a városon belül utazók számára idő-
nyereséget jelent, a városba rendszeresen beutazók számára, pedig 
megtakarítást. 
Merlin-Energia Sarok - Energia Klub 
„VÁLTOZTASS! – az energiafogyasztás reneszánsza” 

 
„MOBILITÁS UTCA” (Oktogon - Izabella utca) 

„Autóroncs – Törött sisak” autók és kerékpárok találkozása… a Bu-
dapesti Rendőr-főkapitányság és az OKBT közlekedésbiztonsági kiállítása  
Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium standja: kör-
nyezet- és klímabarát járművek bemutatója, „Az éghajlatváltozás rajtad 
múlik!” – regisztráció a „BE A CHANGER!” versenyre 
FŐMTERV: tervek, programok a fenntartható városi közlekedésért 
Studio Metropolitana: várostervezés 



„ZÖLD TECHNIKÁK UTCÁJA” (Nagymező utca - Liszt Ferenc tér) 
FKF Zrt.: szelektív hulladékgyűjtés a fővárosban  
Johhny Servis: környezetbarát higiéniai eszközök bemutatója 
BÁRCZY Kft.: A Magyar Termék Nagydíj kitüntetettje mutatkozik be az 
olajszennyeződés elleni védekezés modern, környezetbarát eszközeivel 
Öko-pack Kht: „Hulladékból termék” – kiállítás, és ismeretterjesztő já-
tékok 
Paperwall: – bútorok újrahasznosított papírból 
HUNGAKKU Kht.: „…és a használt akkumulátor jó helyre jut!” – bemu-
tató 
TOYOTA: tisztaüzemű- hibrid autó bemutatása tesztvezetéssel. 

 
„ÓZON SAROK” (Andrássy és Izabella utca sarok) 

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: a levegő tisztaságát (és 
szennyezettségét) mérő állomást állít fel • a Zöldpont közönségszolgálat a 
lakosság környezetvédelmi problémáinak megoldásához nyújt tanácsot. 
CECED Magyarország: "Jöjjön valaki, szökik az energia!" 
Találkozás Forgó Morgóval. 

 
„KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG UTCA” (Izabella utca – Körönd) 

BKV Zrt. – Generali-Alapítvány: Mindenki kipróbálhatja! – busz-
tesztvezetés, KRESZ tanpálya. A színpadon zenés, táncos műsorok. 
E-FITNESS (Kodály Z. körönd) 
Ingyenes konzultáció edzőkkel, vérnyomásmérés, testzsírmérés. Aerobic 
órák: 12.00-12.30 – zsírégetés, 14.00-14.30 – kick box aerobik, 16.00-
16.30 – "full kondi" 

 
„TERÉZVÁROSI ZÖLD GYEP” (Kodály körönd – Munkácsy M. u.) 

Polgármesteri Hivatal: helyismereti vetélkedő, jutalomsorsolás. Be-
szélgetés neves emberekkel a kerületről, az olimpiáról és sok egyébről. 
Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága: a szelektív hulladék-
gyűjtés és a kultúrált állattartás bemutatása, propagálása. 
Kerületi Rendőrkapitányság: KRESZ vetélkedő, kerékpáros ügyességi 
versenyek. 
Kerékpáros jogosítványok megszerzésének lehetősége. 
Sportmező: kispályás foci, röplabda, asztalitenisz, kosárlabda játékok 
lehetősége várja a sportolni, játszani kívánókat. 
Terézvárosi Közművelődési Zrt.: civil mező: frissen zöldellő gyepsző-
nyeg az aszfalton, ezen a sátrakba, standokra kitelepült terézvárosi civil 
szervezetek kézműves-, prevenciós és egyéb foglalkozásokat tartanak. 
A TERMA Zrt. sátra: kiadványok, 2008. évi rendezvényismertetők 
Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány: 
ügyességi versenyek. Iskolások bemutatója, kézműves foglalkozások. 
Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Kft.: az új utcai takarítógépek 
bemutatása és kipróbálása. 
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