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______. számú előterjesztés 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

 

Előterjesztés 
a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére 

az „AUTÓMENTES NAP – TISZTA LEVEGŐ –MOZDULJ ÉRTE” 
elnevezésű 2013. szeptember 20-án megtartott rendezvényről szóló tájékoztatóról 

 
 
I. Tartalmi összefoglaló 
 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 187/2013. (IV. 18.) 
határozatában döntött arról, hogy 2013. évben is csatlakozik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által koordinált, 2013. szeptember 22-én megrendezésre kerülő „AUTÓMENTES NAP ” 
elnevezésű országos rendezvényhez. A csatlakozást igazoló Karta aláírása és elküldése a 
Minisztérium felé megtörtént. 
 
A Minisztériummal történt egyeztetés alapján Kőbányán 2013. szeptember 20-án (péntek) került sor 
az „Autómentes Nap” megtartására. 
 

 
 
A rendezvény a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szervezésében a Kőbányai Torna Club, a Kőbányai 
Sportközpont, a Budapesti Rendőr-főkapitányság és a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság, 
továbbá a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, a Hungary Ambulance Kft., a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft., a Kőbányai 
Helytörténeti Gyűjtemény, az ALFA Polgárőr Egyesület, a Bohus Biztonsági Szolgálat Információs 
és Szolgáltató Kft. és a WOLF Polgárőrség segítségével valósult meg. 
 
A Mászóka óvoda tavalyi meglepetés részvétele után az idén a programra már – a legkisebbekkel 
együtt 10 óvodából, 10 általános iskolából és 3 középiskolából érkezett – mintegy 480 fő érdeklődő, 
a kísérőkkel és rendezőkkel együtt összesen 515 fő érkezett és gyülekezett a Kőbányai Ifjúsági és 
Szabadidő Központ (a továbbiakban: KÖSZI) előtt a programkezdésre.  
 
A résztvevők az Autómentes Nap emblémával ellátott pólókat magukra véve hallgatták meg a 
köszöntőt és a kerékpározás szabályairól, a biztonságos közlekedésről szóló tájékoztatókat. A 
kerékpárosok a Kőbányai Torna Club vezetésével indultak el a már ismertetett útvonalon a 
Sportliget felé. 
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Rendezvény megnyitása 

 

        
                                                                            KÖSZI előtti gyülekezés 
 

        
Kerékpár túra – indulás előtt 

 
 
 Az óvodások részére a program idejére az „Autómentes Napon” lezárt Ászok utcában és a KÖSZI 
előtti parkban ügyességi versenyeket tartott a Kőbányai Sportközpont. 
 

   
                           Óvodás program kezdete                                   Aszfaltrajz verseny az Ászok utcában 
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Ovis aszfaltrajz verseny 

 
 

    
Ovis ügyességi versenyek 

 

    
Ovis ügyességi versenyek 

 

   
Ajándékcsomag átadása a verseny végén – minden óvodának 
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Eközben az iskolások – rendőri biztosítással – 10 km-es kerékpár túrán vettek részt és a 
Sportligetben kialakított, hét állomásból álló ügyességi és szellemi versenyen mérték össze 
tudásukat. A kerékpáros ügyességi és gyorsasági versenyeket a Kőbányai Torna Club szervezte. Új, 
ún. „pumpa-pálya” is készült a Bányató utca Hangár utcai végénél, amelyet nagy izgalommal 
próbáltak ki a gyerekek. 
 

    
Sportligeti új „pumpa-pálya” – első próbálkozások az ügyességi versenyben 

 
Hagyományteremtő kezdeményezéssel az idei túra során a kerékpárosoknak néhány kerületi 
látnivalót is bemutattunk: először a Bánya utcai pincerendszer egy részén hajtottak át a résztvevők, 
majd a Csősztoronynál és a Mélytó melletti Téglamúzeumnál állt meg a csapat egy-egy rövid 
helytörténeti tájékoztatóra.  
 

           
                                Útban az Előd utcai bányajárathoz                Túra a bányában  

 

            
                             Kerekezés a Mélytó felé  a Harmat utcában 
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Megálló a Csősztoronynál… 

 

     
                   … és a Téglamúzeumnál                                              Bringázás a Mélytó körül 
 
A tájékoztatókon elhangzottakat a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény által összeállított totó 
kitöltésénél hasznosíthatták a diákok. A szellemi vetélkedést KRESZ totóval és kirakós játékkal 
segítette a X. kerületi Rendőrkapitányság. A résztvevőknek vidám perceket okozott a „részeg 
szemüveg” kipróbálása is. Az Autómentes Nap egyik kiemelt célkitűzésére – a levegőtisztaság 
javítására – a Kőbányai Polgármesteri Hivatal szakemberei vidám környezetvédelmi totója hívta fel 
a gyermekek figyelmét. 
 

     
                                  KRESZ totó                                                 Helytörténeti totó 
 

 
Környezetvédelmi totó 






