
Játékvár Óvoda és Bölcsőde 
Megkérjük a szülőket, hogy ezen a napon kerékpárral vagy gyalog érkezzenek az 

óvodába és a bölcsödébe. 
A bölcsödében aszfaltrajzolás lesz, a gyerekek babakocsival, kismotorokkal, biciklivel 

közlekednek majd az udvaron. 
Az óvoda tagintézményeiben 

minden kisgyermeknek közlekedéssel kapcsolatos feladatlapok színezése.  
A Szolnoki Közlekedési Felügyelet interaktív előadása. 

A Munkácsy úti parkolóban az óvodával szemben rendőrautó, mentőautó, tűzoltó 
autó és a közlekedési felügyelet autói várják bemutatkozására a gyerekeket. 

Különböző ügyességi játékok négy és két keréken. 
 

József Attila Általános Iskola 
Megkérjük a gyerekeket és a szülőket, hogy ezen a napon kerékpárral vagy gyalog 

érkezzenek az iskolához.  
Reggel a kerékpárral érkező gyerekek kerékpárjainak átvizsgálása a helyi 

Rendőrőrs és a Polgárőrség segítségével. 
11 órától indulnak a programok: 
Kerékpáros szépségverseny. 

A Szolnoki Rendőrkapitányság előadás a helyes közlekedéséről felső tagozatos 
diákoknak. 

13+1 totó kitöltési lehetőség. 
KRESZ ügyességi pályán való közlekedés a Szolnoki Közlekedési Felügyelet 

szervezésében. 
Rajz-, fotó pályázat. Vers és fogalmazásírás verseny a mobilitási hét mottójához 
kapcsolódóan. (leadási határidő 2014. szeptember 18. péntek az iskola titkárságán). 

 
16 óra kezdettel városi közös bringázás a Munkácsy úton Tiszaföldvár felé majd a 

kerékpárúton, át a vasúti átkelőn, a Kossuth úton visszafordulva, a Polgármesteri 
Hivatal érintésével vissza az iskolához. 

 

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és 
Kollégium 

Közlekedéssel kapcsolatos előadás a Szolnoki Rendőrkapitányság 
közreműködésével, 

KRESZ totó 13+1 mobilitási héthez kapcsolódóan. 
 

Közterületeken 
Szent István út lezárása, kerékpárok átvizsgálása több ponton a városban a 

Polgárőr Egyesület segítségével, 
Vállalatok, önkormányzat és intézményei 

Felhívjuk plakátok segítségével a Martfű Magazinban, valamint a város honlapján a 
figyelmet, hogy aki teheti, ezen a napon 

gyalogosan, tömegközlekedési eszközzel, vagy kerékpárral érkezzen a 
munkahelyére. A programokról e-mail-ben tájékoztatjuk az 

intézményeket, gyárakat. 
 
 



Köszönjük támogatóinak, hogy a program megvalósítását elősegítették: 

 

Martfű Város Önkormányzata 

Deszán Kft. 

Bunge Zrt. 

Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. 

Szolnoki Rendőrkapitányság 

Martfűi Rendőrőrs 

Jász-Nagykun-Szolnoki Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelete 

Martfűi Polgárőr Egyesület  

Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság 

Országos Mentőszolgálat 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 
 

 
Szekeres Mónika Gizella 
Önkormányzati képviselő 
Autómentes nap szervezője, koordinátora 


