
 

„Fenntartható közlekedés a biztonság és egészség jegyében.”

Miskolc  Város  Önkormányzata  huszonegyedik  alkalommal  csatlakozik  az  európai
kezdeményezéshez, mely figyelem felhívás a közlekedés okozta környezeti, egészségi hatásokra,
az ésszerű autóhasználatra, a közösségi és alternatív közlekedési eszközök előnyeire. 

Ez évi rendezvényünk még jobban népszerűsíti az alternatív közlekedési eszközök használatát. Ez
a  kampány  arra  ösztönzi  az  embereket,  hogy  ésszerűen  válasszák  meg  közlekedési
lehetőségeiket, ami gyorsabb és kellemesebb utazást eredményez, elkerülve a zsúfoltságot, ezzel
is  megelőzve a  Covid járványt.  Ha okosan  választjuk meg a közlekedési  eszközt,  azzal  pénzt
takaríthatunk  meg,  javíthatjuk  az  egészségi  állapotunkat,  védhetjük  egymást,  a  várost  és  a
környezetet.

A 2021. évi MOBILITÁSI HÉT KIEMELT PROGRAMJAI MISKOLCON

09.16. csütörtök  Eljutási verseny Bringás reggeli  

09.17. péntek      Kama Kupa, Egykerekű Bajnokság  Mobilitás jegyében

09.18. szombat   Közlekedés Biztonsági Fesztivál a Belvárosban

09.19. vasárnap  Bükki Kerékpáros Teljesítménytúra, Bükk-hegység  

09.20. hétfő:        Városrészi sport játékos sport nap  helyszín: Avas sportpálya 

09.21. kedd         Városrészi sport játékos sport nap  helyszín: Kilián Dél parkoló

09.22. szerda :    Autómentes Nap Szent István Tér  Buszhúzás 
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MEGNYITÓ RENDEZVÉNYEK
2021. szeptember 16. (csütörtök ) 7.00-9.00 Városház tér 

7:10 Eljutási verseny villamos, autóbusz, autó, kerékpár, futó, roller), Felső-Majláth - Városház tér közötti 
útszakaszon. Bárki bekapcsolódhat a versenybe, jelentkezés: factoryarena@gmail.com
7:00-8:30 Bringás reggeli  reggel Life HungAlRy projekt jóvoltából
8:00  A Mobilitási Hét megnyitása, sajtótájékoztató a Városház téren 

Kérjük az iskolákat és a szülőket, hogy ösztönözzék a diákokat, hogy ezen a héten minél többen 
kerékpárral, rollerrel vagy a kedvenc alternatív járművükkel menjenek iskolába. 

SPORTVERSENYEK
2021. szeptember 17. (péntek)

Szeptember 17. péntek:
14:00-18:00 Kama Kupa a Városház téren
18:00 Egykerekű Bajnokság a Factory Arénában
- Európai Diáksport Nap a Mobilitás jegyében, 2021 m futás az iskolákban megrendezve

„HANGOLJON A BIZTONSÁGRA!” KÖZLEKEDÉS BIZTONSÁGI FESZTIVÁL 
 2021. szeptember 18. (szombat)

11:00-19:00 óra 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Kommunikációs és Megelőzési Osztály által 
szervezett „Hangoljon a biztonságra” fesztivál keretében a résztvevők közelebbről megismerkedhetnek a 
közúti közlekedés veszélyeivel, kipróbálhatják a rendezvényen kiállított új közlekedési járműveket, 
tájékozódhatnak azok jogszerű használatáról. A programok másik eleme a bűncselekmények megelőzését 
segítő praktikák, valamint a virtuális-, és online világ csapdáinak bemutatása. Közben zenés felvonulás, 
koncertek, vetélkedők, sport és gépjármű bemutatók. Programok 11:00 és 19:00 óra között folyamatosan a 
Széchenyi utca Centrum áruház és Szent István tér közötti szakaszán.

22. BÜKKI KERÉKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚRA
2021. szeptember 19. (vasárnap)

8:00-17:00 Rajt és cél: Majálispark, Királyasztal, (Városgazda Nonprofit Kft. faháza)
Távok: 30 km, 50 km, 80 km, 110 km.  Fejvédő használata kötelező!
Előnevezés: szeptember 15-ig a választott táv és a jelentkező megnevezésével lehetséges 
Részletek: https://www.facebook.com/zoldkapcsolat/, www.zoldkapcsolat.hu 
Szervező: Zöld Kapcsolat Egyesület

VÁROSRÉSZI NAPOK 

Szeptember 20. (hétfő ) Városrészi játékos sport nap az Avasi sportpályán
12:00-15:00

Szeptember 21. (kedd) Városrészi játékos sport nap a Dél- Kilián parkolóban
12:00-15:00 
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