
Az egyhetes programsorozat keretében környezetbarát és
fenntartható városi közlekedési formákkal ismerkedhetsz meg,
sokat tehetsz a környezeted és saját egészségedért, és részt
vehetsz interaktív játékokon is. Ne feledd, aki lemarad,
az kimarad!

Mix & Move!

#MobilitásiHét

KECSKEMÉT

EURÓPAI

SZEPTEMBER 16-22.
HÉT
MOBILITÁSI

KRESZ Szafari 

EURÓPAI AUTÓMENTES NAP

BŰNMEGELŐZÉSI FOGLALKOZÁS

„ÍGY KÖZLEKEDTEK TI”

2022. SZEPTEMBER 21.

2022. SZEPTEMBER 18.

2022. SZEPTEMBER 19-22.

2022. SZEPTEMBER 16-22.

Idén is jön a KRESZ SZAFARI, a Bács-Kiskun Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság szervezésében! A programon meghívás alapján 4. osztályos
általános iskolás csoportok vehetnek részt. A tanulók játékos feladatok
keretében ismerhetik meg a biztonságos közlekedés szabályait, közlekedés-
biztonsággal összefüggő feladatok megoldásával versengenek egymással,
miközben megismerkedhetnek az állatok olyan jellemző tulajdonságaival is,

Tematikus, interaktív közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó bűnmegelőzési
foglalkozás a kecskeméti általános iskolák 1-4. évfolyamai számára.

09.00-16.00 óráig Kecskeméti Kétkarikás Kritérium Kerékpár Verseny 
korcsoport szerinti bontásban amatőr és profi versenyzők mérhetik össze 
tehetségüket. A legjobban teljesítő versenyzők pénzjutalomban részesülnek.

10.00-18.00 óráig környezetvédelemmel, egészséges életmóddal, 
közlekedéssel kapcsolatos programok, bemutatók, játékos- és kézműves 
foglalkozások, kerékpár szerviz, veterán és egyedi kerékpárok kiállítása, EU 
Információs sátor, egyedi építésű, alternatív meghajtású járművek, valamint 
hibrid- és elektromos meghajtású személygépjárművek kiállítása várja az 
érdeklődőket.

16.00 órától kerékpáros felvonulás 

11.00 – 16.00 óráig regisztráció a kerékpáros felvonulásra

Az immáron hagyományosnak tekinthető kerékpáros felvonuláson kicsik és 
nagyok együtt tekerhetnek biztosított útvonalon, hogy a fenntartható városi 
közlekedés élménye mindenkié lehessen. A felvonuláson előzetes regisztráció 
szükséges, hiszen idén is értékes tárgynyereményeket sorsolunk ki a résztvevők 
között. 

Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén 29. alkalommal
hirdette meg rajzpályázatát. A legkreatívabb pályamunkákat
a Mobilitási Hét ideje alatt kiállítás keretében tekinthetik meg
az érdeklődők Kecskemét főterén.

melyek szorosan kapcsolódnak a közlekedésbiztonsághoz.

Helyszín: Kecskeméti Vadaskert-Kecskemét, Műkert stny. 1.
Bővebb információ:  Dudásné Tóth Erika címzetes rendőr őrnagy,
06 70/642-4437; dudasnet@bacs.police.hu

Helyszín: Hírös Agóra Ifjúsági Otthon (Kecskemét, Kossuth tér 4.)
Bővebb információ: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Béres Réka, 06 70/460-9555

IDÉN ISMÉT MOBILITÁSI HÉT - TARTS VELÜNK!
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