
 

 

Európai Mobilitási Hét programjai 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata az immáron hagyománynak tekinthető Európai 
Mobilitási Hét alkalmával ismét egyhetes rendezvénysorozatot szervez, a környezetbarát és 
fenntartható városi közlekedés népszerűsítése céljából. Az egyhetes rendezvénysorozat fő 
programelemét idén is a főtéren megrendezésre kerülő Európai Autómentes Nap alkotja (2019. 
szeptember 22. vasárnap), kiegészülve városunkban első alkalommal megrendezésre kerülő 
„Kecskeméti Kétkarikás Kritérium Kerékpárverseny” programmal, amelyre profi és amatőr 
kerékpárosok jelentkezését is várjuk!  
 
 
"BRINGATANODA ROADSHOW" 

2019. szeptember 16-18. (hétfőtől-szerdáig) 

 
Ügyességfejlesztő és tehetségkutató, kerékpározást népszerűsítő programsorozat a kecskeméti 
általános iskolák 5-8. évfolyamai számára. 

Helyszín: A jelentkező köznevelési intézmény területén 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk: Radics Mónika, 76/481-686 

 
További részletek: Sáfár Tamás, 30/313-99-57. 

 
BŰNMEGELŐZÉSI FOGLALKOZÁS 

2019. szeptember 18-20. (szerdától-péntekig) 

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

Helyszín: Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon (Kecskemét, Kossuth tér 4.) 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk: Radics Mónika, 76/481-686 

 
VETERÁNKERÉKPÁR KIÁLLÍTÁS  

2019. szeptember 16-21. (hétfőtől-szombatig 10-18 óráig) 

Az Európai Mobilitási Hét kecskeméti programjának keretében Papp Zoltán gépészmérnök 
gyűjteményével ismerkedhetnek a látogatók. Papp Zoltán családja 19. század végén kezdett el 
kerékpárokkal foglalkozni. Az 1930-as évekre már sorozatban gyártották őket Nagykőrösön. 
A kiállított muzeális kerékpárok nemcsak a 19. században hazánkban használt bringák világáról adnak 
hű képet, de felidézik a Papp család történetét is. 
 



 

 

Látogatható naponta: 9.00 és 17.00 óra között 

Helyszín: Hírös Agóra - Ifjúsági Otthon (Kecskemét, Kossuth tér 4.) 

 
EURÓPAI AUTÓMENTES NAP – „Sétálj Velünk!” 

2019. Szeptember 22. (vasárnap) 

 

09.00-16.00 óráig „Kecskeméti Kétkarikás Kritérium  Kerékpárverseny” (korcsoport szerinti 
bontásban amatőr és profi versenyzők mérhetik össze tehetségüket, egy előre kijelölt, biztosított 
körpályán). A legjobban teljesítő versenyzők külön díjazásban részesülnek. 
 
10.00-18.00 óráig Környezetvédelemmel, egészséges életmóddal, közlekedéssel kapcsolatos 
programok, bemutatók, játékos foglalkozások, 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.  
 
Helyszín: Indulás és cél: Kossuth tér. 
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