
EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT_  

2015 szeptember 19 -20 

PROGRAM – Andrássy út  

 

STREET FOOD SHOW  

15 órától óránként utcazenészek, muzsikusok teszik hangulatosabbá a kikapcsolódást. 

 

Opera 

A rendezvényt szombaton este köszönti, dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes 

valamint Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója. 

Szeptember 19. 

 Hajós utcai Szfinx-terasz: 

14:00–15:00 Donizetti – A csengő (opera-előadás) 

16:00–17:00 Donizetti – Bolondokháza (opera-előadás) 

18:00–18:30 Menotti – A telefon (opera-előadás) 

 

 Andrássy úti színpad: 

20:00–22:00 Shakespeare Show 

 

A 400 éve elhunyt William Shakespeare teremtő művészete virágzik ki az Andrássy úti 

szabadtéri színpadon, a lezárt aszfalton, az operaház előtt.  

 Operaház: 

23:00–01:00 Színházak éjszakája – Operaház-látogatás és a Bolondokháza című opera-

előadás keresztmetszete 

  

BKV-stand, aktivitás  

Budapest legöregebb busza. Kvízjáték, mini KRESZ-pálya.  

 

BKK 

 Aktivitások az egyéves MOL Bubival: 



– Kvízjáték a MOL Bubi szakértőkkel 

 

 Előadások, szakmai fórumok a BKK szakmai sátrában  

 

 Ismerkedés a legtrendibb buszokkal és a világ leghosszabb villamosával, az 56 

méteres CAF-fal, amely egyedi módon, 2D-ben elevenedik meg a helyszínen 

 

2015. szeptember 19., szombat  

BKK Színpad  

Óránként Edgár nyereményjáték sorsolás!  

10 óra – Hivatalos megnyitó. Az eseményt megnyitja  

    Dr. Szeneczey Balázs főpolgármester-helyettes 

    Dr. Dabóczi Kálmán, a BKK Zrt. vezérigazgatója   

      

10:15 – Tweed Run baráti társaság biciklis felvonulása  

10:40 – Ringató  

11:45 – Kavalkád meseszínház előadása: Gerecse leánya című interaktív mesejáték 

13:00 – Drumkiller DobShow 1. rész  

13:45 – Bethlen téri színház előadása  

14:35 – Hangácsi Márton akusztikus előadása  

15:35 – Drumkiller DobShow, 2. rész 

16:00 – Pankastic! zenekar, a különleges django-pop képviselői  

17:00 – Andorai Péter & The Graceband, rockabilly 

 

2015. szeptember 20., vasárnap  

 

10:00 – Kavalkád meseszínház előadása, Tündérszép Helén című interaktív mesejáték 

11:00 – FUEGO TSE: Latintánc-bemutató 

11:45 – Drumkiller DobShow, élő performance  

12:15 – Országos Állatvédőrség Alapítvány – interaktív beszélgetés az állattartásról 

13:10 – Zouk Passion tánccsoport bemutatója  

13:40 – Shadows zenekar, akik az 50-es 60-as évek zenéit elevenítik fel  

14:40 – Finnugoria Fesztivál: 106 fős táncbemutató, 1. rész  

15:25 – Coincidance: az ír sztepp és a modern tánc ötvözetét különös harmóniája  

16:20 – Finnugoria Fesztivál: 106 fős táncbemutató, 2. rész 

17:00 – Group’n’Swing-show: swing és boogie örömzenélés  

 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

 NFM információs sátor: 

– az NFM betűjátékainak ajándékra váltása 

 ÉLŐ Bolygó sátor:  

– a Köztársasági Elnöki Hivatal klímaprojektje, virtuális aláírásgyűjtés 

 MVM-sátor:  

– az MVM Zrt. promóciós sátra 

 Szerencsejáték Zrt. sátra: 



– nyereményjáték 

 Egészség Alapítvány sátra: 

– ingyenes szűrővizsgálatok 

 Lámpás Alapítvány sátra:  

– a mentálisan sérült emberek részére kézműves foglalkoztató (szőnyegszövés) 

 Közlekedéstudományi Intézet, NKH sátra:  

– közlekedésbiztonsági elméleti és gyakorlati játékok 

 Hungaroring Miniring sátra:  

– közlekedésbiztonsági elméleti és gyakorlati játékok  

  

MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt.  

A MÁV-START Zrt. területén interaktív játékok, kézműves foglalkozás várja a kicsiket: 

– információs sátor 

– kézműves program  

– darts à la carte 

– egyensúlyozós játék  

– Legyél Te a mozdonyvezető! – fotófal 

– Építsd a síneket!  

 

VOLÁNBUSZ Zrt.  

– Kiállítás: Hogyan változtak a buszok az elmúlt évtizedekben? A helyszínen egy retró 

autóbusz és egy XXI. századi busz is megtekinthető.  

– Izgalmas játékok és értékes nyeremények várnak mindenkit, a fődíj egy 

wellnesshétvége! 

 

Budapest Közműutca  

FŐKERT Zrt. Elsősorban gyerekeknek szóló környezettudatosságra nevelő játékos 

foglalkozások; Gyerekjátszó: sajt, hinta-palinta 

FKF Nonprofit Zrt.  

Játékok, gyermekprogramok egész nap. A résztvevők ajándékokat kapnak.  

 

FŐVÁROSI VÍZMŰVEK Zrt. 

Vízkóstoltatás, vízízteszt, vízkvíz 

– A Fővárosi Vízművek Zrt. standján játékos formában szeretnénk felhívni a figyelmet az 
ivóvíz szerepére, a környezettudatos magatartás fontosságára. 

Vízízteszt  

Mini horgászverseny  



Interaktív kiállítás  

 

FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK Zrt. 

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. interaktív vizes kísérletekkel várja a gyermekeket. A 

környezettudatos nevelő programban tanárok segítségével mutatják meg a szennyvíztisztítás 

folyamatát.   

– A játékos kedvű látogatók „csatornacsőbe” célba dobhatnak. A legügyesebbek 
jutalomban részesülnek.  

– A szakma iránt érdeklődők pedig megismerkedhetnek a csatornákat vizsgáló 
robotkamerával. 

 

BGYH Zrt. 

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. vizes játékokkal készül kicsiknek és nagyoknak. 
A vendégeknek mágneses térképen kell bejelölniük fürdőinket. A helyes megfejtők 
ajándékot kapnak. 

 

CIVILSZERVEZETEK 

 Levegő Munkacsoport Országos Környezetvédő Egyesülete 

– Napelemes mobiltöltő üzemeltetése. Sátrunknál a látogató zöldenergiával töltheti fel a 

mobilját.  

– Légszennyezéssel kapcsolatos látványos kísérlet a sátorban. 

–   

Vöröskereszt 

Véradás és tájékoztató egyéb segítési lehetőségekről.  

 

TERÉZVÁROS 

Az önkormányzat sátrában lehetőség nyílik bepillantani a környezetvédelem és a 

környezeti nevelés utóbbi években született eredményeibe, továbbá megismerkedni a 

jövő célkitűzéseivel.  

– A kvízjátékok, a környezetvédelmi fejtörők, az egészséges életmódot népszerűsítő 

akciók célja, hogy minden résztvevőt aktivitásra ösztönözzünk. A helyes megfejtők 

apróbb ajándékokat kapnak, a hétvégén több alkalommal is értékes nyereményeket 

sorsolunk (mindkét napon, 13 és 17 órakor). 

– Hassay Zsófia, Terézváros polgármestere őszi gyümölcsökkel kínálja a látogatókat. 

– A Terézvárosi Korzó területén óriásjengával és -sakkal, logikai játékokkal mindenki 

próbára teheti szellemi képességeit. A bátorság, merészség megmutatására pedig a 

mászófal, a 3D karika, valamint az élő darts ad lehetőséget.   

http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/


 

A gyermekelőadások időpontjai:  

 

szeptember 19., szombat 

10:30 Hetedik pötty – Spiritusz Egyesület  

16:00 Ravaszdi mester – Batyu Színház 

 

szeptember 20., vasárnap 

11:00 Szépenszóló Fütyöri – Álomzug Társulás  

16:00 Az aranyszőrű bárány  – Magyar Népmese Színház  

 

 

 

 

 

 


