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TARTALOM KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntöm az Európai Mobilitási Hét alkalmá-
ból! Budapest hosszú évek óta aktív résztvevője Európa 
legnagyobb közlekedési-környezetvédelmi programsoro-
zatának, amely a városi közlekedés ésszerűsítését, környe-
zetkímélő üzemmódra állítását célozza, valamint felhívja  
a közvélemény figyelmét a közlekedés légszennyező hatá-
sára és a környezetkímélő közlekedési alternatívákra.
 Budapest közlekedésének prioritásait a modern euró-
pai városokéhoz hasonlóan kell meghatározni: a gyalo-
gos közlekedést, a közösségi közlekedést és a kerékpáros  
közlekedést előnyben kell részesíteni a személygépko-
csi-közlekedéssel szemben, különösen a belvárosias  
területeken. Ezt vallottam „A nemzet fővárosa” című 
programomban, és ezt tartja szem előtt Budapest 2010-
ben hivatalba lépett városvezetése is. Természetesen nem 
az a cél, hogy a környezet kímélése érdekében ló húzta 
konflison járjunk munkába, hanem az ésszerű keretek 
megtartása melletta környezeti teher csökkentése.
 Az elmúlt három esztendőben az előbbiek jegyében 
folytatódott a budapesti belváros forgalomcsillapítása,  
a járdára sárga csíkkal rajzolt „kerékpárutak” helyett 
valódi biciklis infrastrukturális fejlesztések történ-
tek: többek között átépítettük a balesetveszélyes  
kerékpársávot az Andrássy úton, jövőre pedig elindulhat  
a fővárosi közbringarendszer, a Bubi.

A városvezetés kiemelt hangsúlyt fektet a környezet-
védelem erősítésére: az ennek érdekében tett intézke-
dések között említhető, hogy megkezdődött a házhoz 
menő, szelektív hulladékgyűjtési rendszer kiépítése,  
a gyerekek szemléletformálását segítő ökojátszótér épült 
a Margit-szigeten, valamint továbbra is jelentős erőfe-
szítéseket tesz a főváros – a kormány támogatásával –  
a közösségi közlekedés működőképességének fenntartá-
sa és további fejlesztése érdekében.
 Az Európai Mobilitási Hét keretében bemutatjuk  
az alternatív közlekedési módokat, felhívva a figyelmet 
arra, hogy a környezetbarát közlekedés egyre nagyobb 
teret nyera városban, és versenyképes alternatívát kínál 
az autózásnak. Célunk, hogy minél többen találjanak 
olcsóbb, gyorsabb, környezetkímélőbb közlekedési  
lehetőségeket.
 Idei rendezvényeink középpontjába a levegőminő-
séget állítottuk. A „Tiszta levegő – mozdulj érte!” című 
eseményekkel megmutatjuk, hogy mindenki tehet  
a levegő tisztaságáért, többek között azzal is, hogy újra-
gondolja közlekedési szokásait.
Tartalmas szórakozást kívánok!

Tarlós István
Budapest főpolgármestere

Tisztelt Olvasó!

Köszönet a rendezvény támogatóinak! TÁMOGATÓK:

MÉDIATÁMOGATÓ:

PARTNEREK:

Csupán néhány órára van autóra szüksége?

a z  é l e t r e  v a l ó  a u t ó
www.carsharing.hu

hotline:  +36 1 700-4444

Mert:
nincs saját autója, és nem akar magának
fölösleges kiadásoka
 
autója éppen szervizben van és nem
kapott csereautót 

költözik

egy csapat gyereket kellene
táborba fuvarozni 

nagyobb bevásárlás miatt szüksége van 
szállítóeszközre

és még sok minden más...

Ha legalább pár órával előre tervezhető az autóigény, Önnek a PubliCare a megoldás.

Kipróbálná?

Várjuk Önt is 2013. szeptember 22-én az Andrássy úton, ahol közelebbről is megismerheti
a szolgáltatást két bemutató autónk segítségével!
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- Támogatók: T-Systems Magyarország Zrt., 
Strabag Zrt., Rába Jármű Kft.,  
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McDonald's Magyarország Kft.,  
Pátria Nyomda Zrt.
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Transman Kft., Levegő Munkacsoport

- Rendezi: BMC Kft.

- Szervezőstáb: Gőz László, Árvai Dániel,  

Borókai Flóra

- Évadnyitó Színházi Korzó szervezője:  

Csóka Tímea, Kulcsár Viktória (FÜGE)
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EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT PROGRAM

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT 2013  
TISZTA LEVEGŐ - MOZDULJ ÉRTE!
Az európai nagyvárosok egyre növekvő autóforgalma, 
zsúfoltsága, romló levegője már a XX. század második 
felében gondolkodásra ébresztette a városvezetőket. 
Számtalan megoldást vezetettek be annak érdekében, 
hogy élhetőbb környezetet biztosítsanak a városlakók 
számára: csillapított forgalmú övezetek jöttek létre, 
kerékpárutak épültek ki, javultak a tömegközlekedési 
kapcsolatok.
 A 90-es évekre világossá vált, hogy a fejlesztéseket,  
a környezetbarát közlekedést és a környezet-
tudatos városi létet igenis népszerűsíteni kel l  
ahhoz, hogy sikereket érjenek el ezeken a terüle-
teken. Ennek jegyében rendezték meg Francia-
országban 1997-ben az első autómentes napot. 
 A kezdeményezés lényege, hogy az egyébként gép-
kocsit használó városlakók egy napra tegyék le autói-
kat és próbálják ki az alternatív közlekedési módokat.  
Ez az alkalom a közlekedési újításokkal, illetve a korábban 
nem használt lehetőségek – szerencsés esetben – meg-
kedvelésével, kedvező tapasztalatok összegyűjtésével 
megváltoztathatja közlekedési szokásaikat és átszokhat-
nak a környezetbarát közlekedési módokra.
 A francia elképzelés olyan sikeresnek bizonyult, hogy 
az ezredfordulóra számos más európai városban is 
megrendezték az Autómentes Napot.
 Az Európai Bizottság a rendezvényt, melyet hagyo-
mányosan szeptember 22-én rendeznek meg, 2000-ben 
Európai Kezdeményezéssé nyilvánította. 
 Az autómentes nap központi eseményéhez egy-
re több kísérőprogram is csatlakozott, így jött létre  
az Európai Mobilitási Hét. Célja, hogy az autómentes 
nap célkitűzéseit kibővítve és felerősítve egy héten 
keresztül valósíthassa meg az egész koncepciót egy 
átfogó, szemléletformáló eseménysorozat keretében.
 Az Európai Mobilitási Hét innentől kezdve már nem 
csak egy tömegközlekedési szolgáltató kampánya,  
hanem az együttműködést szolgálja: a közlekedési tár-
saságokon kívül részt vesznek benne önkormányzatok, 

cégek, civil szervezetek is. A kezdeményezésben  
az utóbbi években világszerte több mint 2000 település 
vett részt, így akár 200 millió emberhez is eljuthatott  
a Mobilitási Hét üzenete.

BUDAPEST ÉS AZ ANDRÁSSY ÚTI 
HAGYOMÁNYOK
Budapesten 2002 óta minden évben megrendezik  
a fővárosiak körében nagy népszerűségnek örvendő 
eseménysorozatot. A budapesti rendezvények legfon-
tosabb eleme a hagyományosan az Andrássy úton meg-
rendezett Autómentes Nap. 
 Ebből az alkalomból lezárják Budapest egyik legfon-
tosabb és legpatinásabb sugárútját az autóforgalom 
elől, demonstrálva, hogy a belvárosi lét elképzelhető 
személygépkocsi-használat nélkül is. 
 Az autósok helyét a biciklisek és a gyalogosok veszik 
át, emellett számtalan színes program várja a rendez-
vényre látogatókat. Az esemény népszerűségét mu-
tatja, hogy Budapesten minden évben több százezer 
ember sétál végig az Andrássy úton, hogy részt vegyen 
a programok valamelyikén, illetve kipróbálja, milyen  
autók nélkül a sugárút.

DÍJNYERTES MAGYAR RENDEZÉS
Az Európai Mobilitási Hét eszmeiségét felvállaló részt-
vevőket díjazzák is. Budapest 2008-as rendezvényével 
megnyerte a fődíjat és 2012-ben is előkelő helyen vég-
zett: a magyar fővárosé a világ 10 legjobb mobilitási 
hetes rendezvénye között volt. 
 A budapesti Európai Mobilitási Hetet hagyományosan 
a Főváros rendezi meg, lebonyolítását 2012 óta  
a BKK végzi. 2013-ban is - már tradicionálisan - része 
lesz a heti programoknak az Andrássy úti korzón meg-
rendezendő Autómentes Nap. 
 Az idei eseményeken kiemelt szerepet kapnak a BKK 
környezettudatos közlekedést előmozdító projektjei 
(többek között a kötöttpályás és a kerékpáros fejlesz-
tések részletes bemutatása), valamint fontos szerephez 
jutnak a civil szervezetek is.

Európai Mobilitási Hét

2013-ban az Európai Mobilitási Hét kampány keretében 
Budapesten, civilek bevonásával ismét egyhetes rendez-
vénysorozat kerül megrendezésre a környezetvédelem,  
a környezettudatosság és a mozgás jegyében. 
 A rendezvény célja, hogy a fenntartható városért, 
a jó levegőért indított akciókba bevonja Budapest  
lakosságát, illetve hogy ezekben a személyes felelőssé-
get hangsúlyozza, mindamellett, hogy Budapest Főváros 
és a BKK folyamatos fejlesztésekkel az infrastrukturális 

hátteret biztosítja ehhez az irányhoz. Az Európai  
Mobilitási Héten a civil, a közszolgálati, valamint  
az üzleti szektor együttműködve valósít meg olyan akció-
kat, amelyek a fenntartható mobilitás jegyében zajlanak. 
Az egyhetes programsorozat első felében, szeptember 
16-a és 20-a között az Európai Mobilitási Hét támogatói 
és az önkormányzatok által szervezett megmozduláso-
kon vehetnek részt az érdeklődők. 
 Tartalmas pillanatokban, hasznos tanácsokban  
és életre szóló élményekben bővelkedő programot  
kínál többek között a Design Terminál, a Messzelátó, 
a budapestunderguide, az utazó Olvasó, a Magyar 
Kerékpárosklub és a Levegő Munkacsoport.

szeptember 16 – 22.
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2013. szeptember 18., szerda

2013. szeptember 19., csütörtök

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT PROGRAM

KEZDŐ SAjTKÉSZíTŐ KuRZuS
Helyszín: a Messzelátó Egyesület irodája, Budapest
Időpont: 18:00-21:00
Részletek és jelentkezés:  
www.messzelato.hu/hu/zoldotthonakademia

Kezdő sajtkészítő foglalkozáson vehetsz részt a Messze-
látó Egyesület jóvoltából! A foglalkozásokon házi tejből 
és egyéb természetes alapanyagokból készítenek sajtot 
az érdeklődők (oltóval és anélkül is). 
 A résztvevők 4 fajta sajtot főznek, melyből – hacsak 
meg nem eszik az egész adagot helyben – kóstolót is 
vihetnek haza a családnak. A foglalkozást követően  
garantáljuk, hogy otthon mindenki képes lesz elkészí-
teni saját sajtjait, illetve ehhez recepteket, beszerzési 
hely ajánlatokat is adunk.

Amit biztosan elkészítünk:

•	krémsajt (más néven queso blanco, paneer),
•	gomolya,
•	parenyica,
•	orda, melyeket kedvetek szerint ízesíthettek.

2013. szeptember 20., péntek

KÖNyvAjÁNDÉKOZÁS AZ uTAZÓ OLvASÓvAL
Helyszín: Deák téri metró aluljáró
Időpont: 08:00

Ha az ember sofőrrel utazik, sok mindenre ideje marad.  
Ezt a szabadidőt kreatívan töltheti el egy könyv,  
az okostelefon és más mobil eszközök segítségével.  
Az utazó Olvasó segítségével a Mobilitási Hét al-
kalmából megajándékozzuk egy-egy könyvvel azt, 
aki a tömegközlekedést választja 2013. szeptember  
20-án, 8 órakor. Fogj egy könyvet, okostelefont vagy  
bármilyen mobil eszközt és olvass! Könyvajándékozás 
a készlet erejéig!

 

KERÉKPÁROSKLuB BEBICIKLIZÉS
Időpont: 18:00
Részletek és jelentkezés:  
www.kerekparosklub.hu

Ha nem érzed magad biztonságban két keréken a gép-
járműforgalomban és sokszor emiatt inkább járdázol, itt  
az alkalom, hogy lelkes önkéntesek segítségével elméleti 
és gyakorlati oktatásban részesülj!

KERÉKPÁROSKLuB BEBICIKLIZÉS
Időpont: 18:00
Részletek és jelentkezés:  
www.kerekparosklub.hu

Ha nem érzed magad biztonságban két keréken a gép-
járműforgalomban és sokszor emiatt inkább járdázol, itt  
az alkalom, hogy lelkes önkéntesek segítségével elméleti 
és gyakorlati oktatásban részesülj!

INTERAKTív BKK-S TúRA
Helyszín: Budapest, Deák téri evangélikus templom
Időpont: 18:00-21:00
Facebook: www.facebook.com/bp.underguide
Részletek és jelentkezés: www.underguide.com

Egy túra azoknak, akik mindent jobban tudnak az idegen-
vezetőnél! Ha tudja, ki volt Mechwart és miért Mexikói 
a Mexikói út, vagy, hogy kik azok az 32-esek, jöjjön  
és nyerjen! Minden vállalkozó szellemű, kíváncsi, illet-
ve tudását eddig mindenkit az őrületbe kergető vagy 
minden vetélkedőt megnyerő közlekedőt szeretettel  
várunk barátságos, interaktív kérdésekkel és válaszokkal  
teli túránkra.

BKK-S MuNKANAP – TúRA  
A FORGALOMIRÁNyíTÓ KÖZPONTBA

Helyszín: Szabó Ervin téri Forgalomirányító Központ
Időpont: 17:00-19:00
Facebook: www.facebook.com/bp.underguide
Részletek és jelentkezés: www.underguide.com

Egy bennfentes túra egy olyan nem hétköznapi hely-
színen, melyre nem mehet bárki. Akik csatlakoznak 
hozzánk, megtudhatják, hol is van a város közlekedési  
szíve: honnan és hogyan irányítják a forgalmat és min-
ket nap, mint nap a BKK forgalomirányítói, megláto-
gathatják a BKK forgalomirányító központját is. A sétán 
jegyek és bérletek nélkül is részt lehet venni.

TEDXBuDAPESTCITy2:0
Helyszín: Design Terminál,  
1051 Budapest, Erzsébet tér 13.
Időpont: 17:00

Álmodd meg, építsd fel, váltsd valóra! A New york-i 
TEDCity2:0 eseménnyel párhuzamosan Budapesten is 
életre keltjük a várost. Élőben közvetítjük a TED-et, majd 
17 órától magyar előadók mesélnek inspiráló elképzelé-
seikről az innovatív várostervezés, a tudatos fogyasztás,  
az építészeti és közlekedési újítások, a fenntartható városi 
életmód témaköreiben. Ha érdekel, mitől lehet élhető  
Budapest, ott a helyed!

FÖLDALATTI TúRA A BKK-vAL
Helyszín: Vörösmarty téri M1 végállomás
Időpont: 20:30-22:30
Facebook: www.facebook.com/bp.underguide
Részletek és jelentkezés: www.underguide.com

A rutinos és rutintalan metrózókat egyaránt invitáljuk 
a budapesti földalatti felfedezésére. Betűk a csempén, 
szobor a peronon, öreg poszterek és megannyi furcsa-
ság, melyek mellett fejünket vesztve rohanunk el nap, 
mint nap. Aki csatlakozik, az garantáltan a város egy  
eddig ismeretlen arcát fogja látni, így biztosan nem 
fog unatkozni, ha legközelebb várakoznia kell. 
 Tudni fogja, mi minden történik máshogy a föld alatt,  
és rátalálhat majd lelki peronbékéjére. 
A túrán való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött!

2013. szeptember 16., hétfő

2013. szeptember 17., kedd

EuRÓPAI MOBILITÁSI HÉT REGGELI
Helyszín: Deák tér
Időpont: 08:00

A reggeli során azokat kínáljuk péksüteménnyel és ka-
kaóval, akik kerékpárral vagy a közösségi közlekedést 
használva mennek munkába.

BKK-S MuNKANAP – TúRA  
A FORGALOMIRÁNyíTÓ KÖZPONTBA

Helyszín: Szabó Ervin téri Forgalomirányító Központ
Időpont: 17:00-19:00
Facebook: www.facebook.com/bp.underguide
Részletek és jelentkezés: www.underguide.com

Egy bennfentes túra egy olyan nem hétköznapi helyszí-
nen, melyre nem mehet bárki. Akik csatlakoznak hoz-
zánk, megtudhatják, hol is van a város közlekedési szíve: 
honnan és hogyan irányítják a forgalmat és minket nap, 
mint nap a BKK forgalomirányítói, meglátogathatják  
a BKK forgalomirányító központját is. A sétán jegyek  
és bérletek nélkül is részt lehet venni.

KERÉKPÁROSKLuB BEBICIKLIZÉS
Időpont: 18:00
Részletek és jelentkezés:  
www.kerekparosklub.hu

Ha nem érzed magad biztonságban két keréken a gép-
járműforgalomban és sokszor emiatt inkább járdázol, itt  
az alkalom, hogy lelkes önkéntesek segítségével elméleti 
és gyakorlati oktatásban részesülj!

KERÉKPÁROSKLuB BEBICIKLIZÉS
Időpont: 18:00
Részletek és jelentkezés:  
www.kerekparosklub.hu

Ha nem érzed magad biztonságban két keréken a gép-
járműforgalomban és sokszor emiatt inkább járdázol, itt  
az alkalom, hogy lelkes önkéntesek segítségével elméleti 
és gyakorlati oktatásban részesülj!

KERÉKPÁROSKLuB BEBICIKLIZÉS
Időpont: 18:00
Részletek és jelentkezés:  
www.kerekparosklub.hu

Ha nem érzed magad biztonságban két keréken a gép-
járműforgalomban és sokszor emiatt inkább járdázol, itt  
az alkalom, hogy lelkes önkéntesek segítségével elméleti 
és gyakorlati oktatásban részesülj!
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KÜLÖNSZÁM
EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT PROGRAM

2013. szeptember 21., szombat

2013. szeptember 21., szombat

A szombati napon az Európai Mobilitási Hét 2013-as 
jelmondatának – Tiszta levegő – mozdulj érte! – jegyé-
ben rekreációs célú programokat tartunk az András-
sy úton. A Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon között 
elhelyezett zöld szigeteken kipróbálhatják, milyen  
a város egyik legforgalmasabb útján a fűbe heveredni. 
Élvezhetik a színpadokon fellépő művészek zenei prog-
ramjait, majd az esti órákban az Opera évadnyitó prog-
ramjával zárhajták a napot az Andrássy útra kilátogatók.
 Az Oktogon és a Bajza utca között rekreációs prog-
ramokat kínálunk kicsiknek és nagyoknak. A bátor 
legkisebbek kipróbálhatják az ovifoci pályát, vagy a na-
gyobbakkal együtt szurkolhatnak a bajnokságon részt-
vevőknek, esetleg ügyességi játékokon vehetnek részt. 
 A kosárlabda iránt érdeklődőket a Faceteam  
akrobatikus kosárlabda programja varázsolhatja el,  
a csapattagoktól napközben egy két trükköt el is  
lehet tanulni. A környezetkímélő közlekedési módo-
kat sem hagyjuk ki az Andrássy úti programokból,  

az egyik legélvezetesebb ezek közül a kerékpározás.  
A McDonald’s Bringamánia program célja, hogy ezt  
a fiatalok minél hamarabb megismerhessék és gyako-
rolják. Közlekedésbiztonsági programokkal és ügyessé-
gi játékokkal várjuk szeretettel a gyerekeket és a téma 
iránt érdeklődő felnőtteket.
 De a kerékpársport szerelmesei egy másik különle-
ges élménnyel is gazdagodhatnak, ha csatlakoznak  
az Andrássy úti spinning edzések egyikéhez a kihelye-
zett spinning bicikliken.
 A régi járművek szerelmeseinek nosztalgia villamo-
sozást és trolizást szervezünk. A nosztalgia járatok  
menetrendjéről az alábbi l inken tájékozódhatnak 
az érdeklődők: www.bkk.hu/nosztalgia.
 A kerékpárosok számára további hangulatos esti prog-
ramokat is tartogatunk, kiváló délutáni-esti elfoglaltság 
lehet az Erzsébet téren a Bringások éjszakája.
 A rendezvény a Bajza utcától a Nemzeti vágta forga-
tagával folytatódik.

    CSIRIBIRI SZIGET A PEST-BuDÁN
Helyszín: Pest-Buda hajó
Időpont: 09:00-14:00
Részletek: weores100.kormany.hu/aktualis

Szeptemberben minden szombaton Weöres Sándor szü-
letésének 100. évfordulója alkalmából Csiribiri szigetté 
válik a Pest-Buda hajó. Az Egyetemváros - A38 kikötőből 
észak felé 8:21-kor induló hajót reggel 9 órakor vehetik 
birtokba a gyerekek. 
A program 14 óráig tart. Indulási időpontok: 

Rómaifürdő felé a
•	 Boráros térről: 8:29; 13:19
•	 Batthyány térről: 9:05
•	 jászai Mari térről: 9:16

Egyetemváros - A38 felé a
•	 Rómaifürdőről: 11:00
•	 jászai Mari térről: 12:01
•	 Batthyány térről: 12:12

KuLTuRBEBICIKLIZÉS: A vÁROS KÉTKEREKű 
TÖRTÉNETE ÉS REjTETT TITKAI

Időpont: 11:00
Részletek és jelentkezés: www.kerekparosklub.hu

Kerékpáros városnézés a Magyar Kerékpárosklub  
és a budapestuNDERGuIDE közös szervezésében,  
Budapest közlekedéstörténetileg fontos pontjait érintve.
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KERÉKPÁROSKLuB BEBICIKLIZÉS
Időpont: 15:00, 17:00
Részletek és jelentkezés: 
www.kerekparosklub.hu

Ha nem érzed magad biztonságban két keréken a gép-
járműforgalomban és sokszor emiatt inkább járdázol, itt  
az alkalom, hogy lelkes önkéntesek segítségével elméleti 
és gyakorlati oktatásban részesülj!

BRINGÁSOK ÉjSZAKÁjA AZ ERZSÉBET TÉREN
Időpont: 20:00
Helyszín: Erzsébet tér

Gyere a Kerékpárosklub Chill sátrába az Erzsébet térre este, 
ahol babzsákfotelekkel, meleg teával, mentás és rozmarin-
gos bodzaszörppel és hangulatos zenével várunk.

„Amitől jó valami” – Roskó Gábor és Dj.Palotai közös 
performansza.
20:00 – 21:00 Kerékpárosklub Erzsébet téri Chill sát-
ránál elkezdődött a kerékpárgyűjtés, ami kis híján  
múzeummá nőtte ki magát. Erről szól a történet.

Éjszakai tekerés Duna 2.0
Indulás a Kerékpárosklub Erzsébet téri Chill Sátrától 
22:00-kor. Bringázz keresztül a városon biztosított 
útvonalon a Magyar Kerékpárosklubbal és a Duna  
Kerékpár csapatával.
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KÜLÖNSZÁM
EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT PROGRAM

Autós ütközés és borulás veszély nélkül, bódult állapot 
imitálása részegség nélkül!
 A Magyar Autóklub helyszínének látogatói  szimulá-
toraink segítségével tapasztalhatják meg a biztonsági 
öv használatának előnyeit, de azt is átélhetik, milyen,  
amikor autóval feje tetejére áll a világ. Akadálypályáin-
kon minden érdeklődő megfigyelheti, hogy hogyan vál-
tozik az emberek mozgáskoordinációja ittas állapotban.

MAGyAR AuTÓKLuB  A szórakoztató, ám egyben tanulságos program-
jaival a Magyar Autóklub továbbra is arra törekszik, 
hogy felhívja a figyelmet a közlekedés biztonságának 
fontosságára!

 A FACE TEAM csapata a T-Systems jóvoltából szom-
baton és vasárnap is  10:00 és délután 18:00 óra kö-
zött kosárlabda és akrobatikus kosárlabda nyílt napot 
tart, ahol edzői felügyelettel kipróbálható a trambulin 
és az ügyesebbek a nap végére akár zsákolni is megta-
nulhatnak. A legjobbak részt vehetnek egy INGyENES 
EDZÉSEN a FACE TEAM uTÁNPÓTLÁS CSAPATÁvAL.

Látványban sem lesz hiány. 11:00 órától a FACE TEAM 
uTÁNPÓTLÁS CSAPATA, 17:30-tól pedig a vILÁGHíRű 
FELNŐTT CSAPAT lép fel!

FACE TEAM: KOSÁRLABDA KEZDŐKNEK  
ÉS HALADÓKNAK

Időpont: 10:00-18:00

A T-systems jóvoltából nézd meg az Andrássy úton a 
világ legnépszerűbb akrobatikus kosárlabda csapatát!  
 A Face Team a neve már az NBA-ben is jól cseng! Lát-
ványos showműsorukkal feltűntek már a világ számos 
pontján, nagy álmuk, hogy az olimpia kiegészítő prog-
ramjába is bekerüljenek. Legtöbbjük még hobbiként 
tekint az akrobatikus kosárlabdára, de már az utánpót-
lás képzésére is gondolnak. Folyamatosan dolgoznak  
az új trükkökön, repertoárjukban pedig már a trambu-
lin, a kézilabda és a korfball is szerepel. Találkozz velük  
az autómentes Andrássy úton és lesd el trükkjeiket!

2013. szeptember 21., szombat

vigyél haza egy kreatív fotót és internetezz 
ingyen a T-systems Magyarország sátrában!
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Térjen áT elekTronikus számlára!

VálTson papírmenTes e-számlára!

kímélje környezeTéT!

Kezelje, tárolja számláit egyszerűbben!

@

@
@

VILLAMOSENERGIA-KERESKEDELMI HAVI SZÁMLA
1 példányban készült eredeti

Számlázási rendszer SAP/R3

500001234567

000000000002
2013.02.22

Számla sorszáma: 500001234567
Számla kelte: 2013.02.07
Teljesítés idôpontja: 2013.02.22
Fizetési mód: Postai készpénzátutalási megbízás

Internet: www.emasz.hu
Fax: 06 1/238-3848
Telefon: 06 40/28-28-28
Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 195.
Elérhetôségeink:

Mérôállás bejelentés:
Vezetékes számról: 06 80/202-938
Mobilszámról: 06 20/30/70 938-38-38
SMS-ben: 06 20/900-06-58 Interneten: www.emasz.hu
Hibabejelentés: 06 40/42-43-44

FIZETENDÔ ÖSSZESEN (Ft): 60.062

FIZETÉSI HATÁRIDÔ: 2013.02.22

Számlakiegyenlítésre vonatkozó bankszámlaszám:
13700016-02553023

Számlaösszesítô
Számlázott idôszak: 2013.01.01-2013.01.31

Adó nélkül számított
ellenérték (Ft)

ÁFA
(%)

ÁFA összege
(Ft)

Adóval növelt
ellenérték (Ft)

Villamos energia termékdíjak, rendszerhasználati díjak
és energiaadó összesen: 47.758 25 11.940 59.698
Pénzeszköz jellegû tételek összesen: 364 AHK* 0 364
Számla összesen (Ft): 48.122 11.940 60.062
Fizetendô összesen (Ft): 60.062
Tájékoztató adatok:

Elszámolt összes fogyasztás (kWh): 24 órás: 900 Elszámolt összes fogyasztás (kWh): Vezérelt: 500

003bwGuH.JQ2 spl: 0000100983

Oldalszám: 1/3

Vevôkód: 1234567890
Vevô (Fizetô) neve: Áram Ákos
Vevô (Fizetô) címe: 2011 Mintaváros

Energiapersely utca 2
Felhasználási hely azonosító: 87654321
Felhasználó neve: Áram Ákos 
Felhasználási hely címe: 2011 Mintaváros

Energiapersely utca 2

Áram Ákos
Mintaváros
Energiapersely utca 2
2011

A számla készítés napján aktuális folyószámla egyenleg 213.221 Ft tartozás, mely a jelen számlát és a számla készítése után beérkezett befizetéseket 
nem tartalmazza (tájékoztató adat!)

ÉMÁSZ
Észak-Magyarországi Áramszolgáltató Nyrt.
3525 Miskolc Dózsa György u. 13
Adóazonosító szám: 10737743-2-44

SZÁMLARÉSZLETEZÔ

Mérési adatok
Fogyasztásmérô
azonosító

Mért jellemzô
Mérôállás

elôzô
Mérôállás

utolsó
LM Szorzó Mennyiség

2011061801
2011061801

24 órás
Villamos energia visszatáplálás

0
0

1.000
100

01
01

1
1

1.000 kWh
100 kWh

Fogyasztási egyenleg: 900 kWh
2011061802 Vezérelt 1.500 2.000 01 1 500 kWh

Fogyasztási egyenleg: 500 kWh

Számlázott termék Elszámolt idôszak
Elszámolt
mennyiség

Egységár
Adó nélkül számított

ellenérték
ESZ "A1" árszabás díja 2013.01.01-2013.01.31 900 kWh 23,6600 Ft/kWh 21.294 Ft
ESZ "B Alap" árszabás díja 2013.01.01-2013.01.31 500 kWh 16,3200 Ft/kWh 8.160 Ft
Villamos energia termékdíjak összesen: 29.454 Ft

Pénzeszköz jellegû tételek összesen: 2013.01.01-2013.01.31 1.400 kWh 0,2600 Ft/kWh 364 Ft 

Energiaalapú rendszerhasználati díj "A1" 2013.01.01-2013.01.31 900 kWh 15,0290 Ft/kWh 13.526 Ft
Energiaalapú rendszerhasználati díj "B Alap" 2013.01.01-2013.01.31 500 kWh 7,4790 Ft/kWh 3.740 Ft
Elosztói alapdíj "A1" 2013.01.01-2013.01.31 1 db 156,0000 Ft/db/hó 468 Ft
Elosztói alapdíj "B Alap" 2013.01.01-2013.01.31 1 db 52,0000 Ft/db/hó 156 Ft
Rendszerhasználati díjak összesen: 17.890 Ft

Energiaadó 2013.01.01-2013.01.31 900 kWh 0,2950 Ft/kWh 266 Ft
Energiaadó 2013.01.01-2013.01.31 500 kWh 0,2950 Ft/kWh 148 Ft
Energiaadó összesen: 414 Ft

2013. szeptember 22., vasárnap

vasárnap is folytatódik a színes kulturális program  
az Andrássy úton a Bajcsy-Zsilinszky út és az Oktogon 
között, ahol idén is itt lesznek a legfontosabb füg-
getlen és kőszínházi társulatok, alkotók, befogadó 
helyek, hogy csak párat említsünk: a Katona józsef 
Színház, az Örkény Színház, a KOMA, a Trafó vagy  
a Duda Éva Társulat.
 Az utcai performanszok mellett a színházak stand-
jainál jegyeket lehet vásárolni az előttünk álló évadra, 
színészekkel testközelben parolázni, miközben a nagy-
színpadon egész nap zenés-táncos produkciókkal várjuk 
a színházbarátokat, a kulturált szórakozásra vágyó fiata-
lokat, időseket, külföldieket.
Az Oktogon és a Bajza utca között közlekedési és köz-
lekedéssel kapcsolatos interaktív szemléletformáló 
programokat kínálunk kicsiknek és nagyoknak. A BKK, 
az NFM és a közlekedési vállalatok standjainál színes 

családi programok keretein belül tudhatnak meg töb-
bet az érdeklődők a biztonságos közlekedésről, a fenn-
tartható városi életről és együtt élvezhetik a színpadi 
programokat.
 A BKK területén különleges installáció, járműkiállí-
tás és gyermekfoglalkoztatók várják az érdeklődőket.  
Budapest Főváros és a BKK együttműködésében meg-
valósult fejlesztéseket interaktív kiállításon mutatjuk 
be. A pihenésre vágyók számára zöld szigeteket alakí-
tunk ki az Andrássy út teljes hosszában.
 A régi járművek szerelmeseinek nosztalgia villa-
mosozást és trolizást szervezünk. A nosztalgia jára-
tok menetrendjéről az alábbi linken tájékozódhatnak  
az érdeklődők: www.bkk.hu/nosztalgia.
 A rendezvény a Bajza utcától a Nemzeti vágta  
forgatagával folytatódik.

KuLTuRBEBICIKLIZÉS: A vÁROS KÉTKEREKű 
TÖRTÉNETE ÉS REjTETT TITKAI

Időpont: 11:00
Jelentkezés: www.kerekparosklub.hu

Kerékpáros városnézés a Magyar Kerékpárosklub  
és a budapestuNDERGuIDE közös szervezésében,  
Budapest közlekedéstörténetileg fontos pontjait érintve.

KERÉKPÁROSKLuB BEBICIKLIZÉS
Időpont: 15:00, 17:00
Jelentkezés: www.kerekparosklub.hu

Ha nem érzed magad biztonságban két keréken a gép-
járműforgalomban és sokszor emiatt inkább járdázol, itt  
az alkalom, hogy lelkes önkéntesek segítségével elmé-
leti és gyakorlati oktatásban részesülj!

TERÉZvÁROS KORZÓjA
Időpont: 10:00-18:00

A Budapest-Európa Mobilitási Hét programjaihoz 
csatlakozva, az Autómentes napon a Terézvárosi Korzó 
programjai játékos, szórakoztató formában mozdítják 
elő a környezettudatos gondolkodást, ennek jegyében 
minden korosztályt megszólító, izgalmas családi prog-
ramokkal, játékokkal várjuk az érdeklődőket a Kodály 
köröndtől a Bajza utcáig.

AvALON CAR(E) SERvICES: PuBLICARE

10:00 – 18:00  Car(e)Services-autók folyamatos bemutatása.
11:00  Sajtóbeszélgetés.
12:00 – 16:00  Folyamatosan „Okos autózás” játék szelvé-

nyeinek kitöltése és leadása.
17:00  „Okos autózás” játék nyereménysorsolás: 

3 db piknikkosár az indiánnyár jegyében.

 A FACE TEAM csapata a T-Systems jóvoltából szom-
baton és vasárnap is  10:00 és délután 18:00 óra kö-
zött kosárlabda és akrobatikus kosárlabda nyílt napot 
tart, ahol edzői felügyelettel kipróbálható a trambulin 
és az ügyesebbek a nap végére akár zsákolni is megta-
nulhatnak. A legjobbak részt vehetnek egy INGyENES  
EDZÉSEN a FACE TEAM uTÁNPÓTLÁS CSAPATÁvAL.
 Látványban sem lesz hiány. 11:00 órától a FACE TEAM 
uTÁNPÓTLÁS CSAPATA, 17:30-tól pedig a vILÁGHíRű 
FELNŐTT CSAPAT lép fel!

FACE TEAM: KOSÁRLABDA KEZDŐKNEK  
ÉS HALADÓKNAK    
     
  Időpont: 10:00-18:00

A T-systems jóvoltából nézd meg az Andrássy úton  
a világ legnépszerűbb akrobatikus kosárlabda csapatát!  
 A Face Team a neve már az NBA-ben is jól cseng! Lát-
ványos showműsorukkal feltűntek már a világ számos 
pontján, nagy álmuk, hogy az olimpia kiegészítő prog-
ramjába is bekerüljenek. Legtöbbjük még hobbiként 
tekint az akrobatikus kosárlabdára, de már az utánpót-
lás képzésére is gondolnak. Folyamatosan dolgoznak  
az új trükkökön, repertoárjukban pedig már a trambu-
lin, a kézilabda és a korfball is szerepel. Találkozz velük  
az autómentes Andrássy úton és lesd el trükkjeiket!

vigyél haza egy kreatív fotót és internetezz 
ingyen a T-systems Magyarország sátrában!

EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT - AUTÓMENTES NAP
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LISZT SZíNPAD (Liszt Ferenc tér)

POLICE SZíNPAD (Székely Mihály utca)

A ZENEAKADÉMIA  
HALLGATÓINAK MűSORA

SZÍNPADI PROGRAMOK  
A T-SYSTEMS  

TÁMOgATÁSÁvAL

T-SYSTEMS - SZÍNPADI PROGRAMOK

Szeptember 21., szombat

11:00-12:00    Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola növendékeinek  
 Rézfúvós együttese, vezényel: Kiss Zoltán

12:30-14:30    Zeneakadémia Rézfúvós Tanszékének hallgatói

15:00-16:00    Zeneakadémia jazz Tanszékének hallgatói

 16:15-17:00    Zeneakadémia Népzene Tanszékének hallgatói

17:30-18:30    Concerto Budapest vezényel: Gál Tamás

11.00-16.00  BRFK - Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság bemutatója

 

 

A MÁV CSOPORT 
PROGRAMJAI 

Kedvezmények a vasúttal közlekedőknek

Egyéb programjaink a Mobilitási Héten:

•	 mozdonyszimulátorral engedünk betekintést a mozdonyvezetés élményébe,
•	 sínautóval, hajtánypályával és mozdonnyal idézzük fel a vonattal száguldozás izgalmas perceit,
•	 a legkisebbek a gyerekfoglalkoztó sátor játszósarkában élhetik ki kreativitásukat zsírkrétával,  

filctollakkal, gyurmákkal, kifestőkkel, színes ceruzákkal, továbbá közlekedésismereti teszten  
tehetik próbára tudásukat érdekes nyereményekért,

•	 a látogatók a kiállított vonatbelsőben kipró-bálhatják a MÁv Gépészet kerékpárszállító  
berendezését és saját gyártású IC+ kocsijának színpompás üléseit,

•	 egy nyomógombos információs fal ismert MÁv-szlogenjeivel és utastájékoztatójával egyenesen 
a vasútállomások világába csöppenhetnek az érdeklődök,

•	 a korábbi nagy sikerre való tekintettel ismét számos kedvezményt tartalmazó 
kuponfüzetet osztunk szét a vendégek között. A kedvezmények többek közt 
a MÁv Szimfonikusok koncertjére és a vasúttörténeti Parkba való belépésre, kedvezményes kerékpárszállításra, 
volánbuszos járatok akcióira jogosítanak fel az autómentes hétvégén, illetve az utána következő hetekben. 

Szeptember 22-én az Andrássy út Kodály Körönd és a Szív utca közötti részén, mintegy 
100 méter hosszan várjuk izgalmas programokkal az érdeklődőket:

A MÁv Csoport az eddigi évek gyakorlatához hasonlóan idén is aktívan részt vesz a közösségi közlekedést népszerűsítő 
 Európai Mobilitási Hét programjaiban és az Autómentes Napon. 

A Mobilitási Hét idén a MÁv Szimfonikus Zenekarral startol!

A Mobilitási Hét nyitórendezvényeként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen sajtótájékoz-
tatót tartunk szeptember 16-án, hétfőn a Nyugati pályaudvaron. Az NFM, és a BKK, valamint a MÁv  
képviselőinek részvételével zajló eseményen koncertet ad a MÁv Szimfonikus Zenekar fúvós formációja, amiben az 
éppen érkező-induló utasok is kedvüket lelhetik.

MÁV CSOPORT PROGRAMOK

2013. szeptember 22., vasárnap

A MÁv-START két kedvezménnyel is megkönnyíti a közösségi közlekedést választók dolgát: a Mobilitási Héten  
ingyenes kerékpárszállítást tesz lehetővé a vonatokon, továbbá az Autómentes Napon ingyen utaznak szerelvé-
nyeinken azok, akik felmutatják a forgalmi engedélyüket. A kedvezményeket tartalmazó kuponfüzetben pedig 
olyan kupont találhatnak látogatóink, amellyel a Mobilitási Hetet követő két hétvégén (szeptember 28-29., illetve  
október 5-6.) 25% kedvezményt kaphatnak a kerékpárjegy árából.
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ÉVADNYITÓ SZÍNHÁZI KORZÓ

FÜGE SZíNPAD

Szeptember 22., vasárnap

10:30-11:00 Katáng: Tarkabarka dalok

11:10-11:40 Budapest Bábszínház: Boribon és 
barátai (részlet)

11:50-12:30 Bohócok a Láthatáron: Cirkusz Ödön 
küldeménye

12:40-13:10 Erin: Kavalkád (részlet, ír sztepptánc)

13:20-13:35 Hagyományok Háza - Magyar Állami 
Népi Együttes: Szép magyar táncok

13:45-14:05 KET: Horda - (részlet, táncelőadás)

14:15-14:35 Duda Éva Társulat: virtus (részlet, 
táncelőadás)

14:45-15:15  Katona józsef Színház: Katona-dalok

15:30-16:00  józsef Attila Színház: Divatbemutató 
az évad jelmezeiből

16:10-16:40  Pesti Magyar Színház: Harmadik 
Figyelmeztetés

16:50-17:00  Szkéné Színház - Psix Project: 11 
(részlet, táncelőadás)

17:10-17:30  Örkény Színház: Zenés összeállítás a 
Tóték c. előadás dalaiból

17:40-18:00  Centrál Színház: Beatles-koncert

11:00-11:30 Petőfi Musical Studió: játsszunk 
musicalt!

11:40-11:55 Mimage Pantomim Színház: 
Egyenlítők

12:00-12:15 játékszín: Ketten pizsamában

12:30-12:50  Zero Balett: Süti, bor, tánc, szex 

13:00-13:30 Holdvilág Kamaraszínház: Archivatal

13:40-14:10  Hólyagcirkusz: Elszédülés koncert

14:20-14:50  Trojka Színházi Társulás: A kastély

15:00-15:15  Gólem Színház - Marianna Salzmann: 
Mamelosn

15:30-16:10  Momentán Társulat: RögvEst 
(improvizációs színházi előadás)

16:20-16:50  HADART: vérszipoly (vámpírmusical)

17:00-17:20  Tünet Együttes: Nem emlékszem, 
hogy így neveltek volna

17:30-18:00  Magyarock Dalszínház: Kalandos, 
romantikus, zenés álmok (musical 
egyveleg)

LISZT SZíNPAD

2011-ben ezt írta rendezvényünkről az egyik jelentős 
kulturális portál, a revizoronline: „Egy hely, ahol megfér 
egymás mellett az ír néptánc, a musicalsláger, a kortárs 
tánc, a bábszínház – és mindezen műfajok közönsé-
ge. Egy rendezvény, ahol a gyanútlan színházlátoga-
tók egy előadás szereplőivé válhatnak, a színészek  
pedig akár észrevétlenül vegyülhetnek el a tömegben”.  
 Az idei évben sem szeretnénk alább adni, célunk, 
hogy az Andrássy utat Színházi Korzóvá változtassuk 
egy nap erejéig szeptember 22-én, a Nagymező utcától 

a Bajcsy-Zsilinszky útig.  Idén is itt lesznek a legfonto-
sabb független és kőszínházi társulatok, alkotók, befo-
gadó helyek, hogy csak párat említsünk: a Katona józsef 
Színház, az Örkény Színház, a KOMA, a Trafó vagy a Duda 
Éva Társulat. Az utcai performanszok mellett a színházak 
standjainál jegyeket lehet vásárolni, színészekkel test-
közelben parolázni, miközben a nagyszínpadon egész 
nap zenés-táncos produkciókkal várjuk a színházbará-
tokat vagy csak kulturált szórakozásra vágyó fiatalokat,  
időseket, külföldieket.

ÉVADNYITÓ 
SZÍNHÁZI KORZÓ

 LISZT SZÍNPAD - ÉVADNYITÓ SZÍNHÁZI KORZÓ

LISZT SZÍNPAD (Liszt Ferenc tér) – bontás

10:30-11:00

11:10-11:40

11:50-12:30

12:40-13:10

KATÁNG: Tarkabarka dalok

BuDAPEST BÁBSZíNHÁZ: Boribon és barátai (részlet)

ERIN: Kavalkád (részlet, ír sztepptánc)

A Katáng zenekar a gyerekeknek írt dalokon, megzenésített verseken keresztül kíván szólni az egész családhoz.  
Sajátos zenéjük a kelta, magyar, a klezmer és balkáni népzene hangulataiból merít és jeles magyar költők verseiből 
táplálkozik. Bensőséges hangulatú dalaikból mesék kerekednek ki, amelyek megmozgatják a gyerekek és a felnőttek 
fantáziáját.

Dalok a Budapest Bábszínház gyerekelőadásaiból. A Hajnali csillag peremén, 
ahol Minden egér szereti a sajtot, énekel Boribon és Annipanni, Rózsa és Ibolya, 
a muklák és még sokan mások.

A Cirkusz Ödön küldeménye egy háromszereplős bohócjáték 
5-12 éves gyerekek számára, amiben zene, akrobatikus és cir-
kuszi elemek felhasználásával meséljük el a Cirkusz család tör-

ténetét. Mama és leánya, Piperke faluról falura járják az országot, előadva 
mutatványaikat és világszámaikat, de ezen a szép napon valami másképp 
alakul: egy épp arra járó fiatalember, Ödön, szemet vet Piperkére. 

ír sztepptánc a világszerte ismert show-műsorok és ír zenei körökben elismert előadók zenéjére. Színpompás  
jelmezek, magával ragadó zene, erőteljes ritmusok, könnyed és légies tündértáncok után mennydörgés-szerű láb-
dobogás, vidám körtáncok és lenyűgöző szólók – az ír táncok legjavának felvonulása.

A Magyar Állami Népi Együttes hivatása a Kárpát-medence 
néptánc- és népzenekincsének életben tartása, színpadi 
formában való továbbadása.Az együttes, amely 2001-től  
a Hagyományok Háza egyik pilléreként működik, repertoárjában megjele-
níti a tradícióhoz kötődő valamennyi műfajt: a historikus zenét és táncot,  
az autentikus népzenét és néptáncot, a dramatikus játékot, a hagyományos 

elemekből építkező világzenét és látványszínházat. Művészetével a mai kor nyelvén személyessé, a jelen részévé 
varázsolja a régi tánc- és zenekultúrát.

13:20-13:35
HAGyOMÁNyOK HÁZA - MAGyAR ÁLLAMI NÉPI EGyÜTTES: 
Szép magyar táncok (kamaraelőadás)

BOHÓCOK A LÁTHATÁRON: Cirkusz Ödön küldeménye

szeptember 22., vasárnap
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Az előadás Lajkó Félix zeneszerző zenei tételeire épül, más-más  
ihletettséggel mesélve rólunk, az emberről. A horda lehet az élet  
élhetőségéért csoportokat kialakító emberek kis közössége vagy pusz-
tító emberhorda, akik valamilyen megfogalmazhatatlan késztetést  
követve lerombolják saját életterüket.

13:45-14:05 KET: Horda (részlet, táncelőadás) magyar táncok

Az első olyan magyar produkció, melyben a kortárs tánc találkozik a kortárs cirkusz-
művészettel, vagyis az új cirkusszal. Szirtes Edina Mókus az előadáshoz írt zenéje jól 
alátámasztja a darabban megjelenő humoros, sajátosan magyar élethelyzeteket  
és a látványos cirkuszi elemeket. 

15:30-16:00  

16:10-16:40 

jÓZSEF ATTILA SZíNHÁZ: Divatbemutató az évad jelmezeiből

PESTI MAGyAR SZíNHÁZ: Harmadik Figyelmeztetés (koncert)

A Katona legnépszerűbb előadásainak dalai a társulat művészeinek
előadásában.

Divatbemutató a józsef Attila Színház 2013/14-es évad bemutatóinak jelmezeiből.

A Magyar Színház fiatal színészei 2009-ben alapították meg a Harmadik Figyelmeztetés névre keresztelt zene-
kart, amely a ’60-as évektől napjaink slágereig dolgoz fel igazi klasszikusokat a maga lendületes, utánozhatatlan  
stílusában. Zenéjük hatására minden láb táncra mozdul! A zenekar tagjai: Gémes Antos, Fillár István, Cserna Antal, 
Wagner-Puskás Péter, Horváth Zoltán, Pethő Gergő.

14:45-15:15 KATONA jÓZSEF SZíNHÁZ: Katona-dalok

ÉVADNYITÓ SZÍNHÁZI KORZÓ - LISZT SZÍNPAD

14:15-14:35 DuDA ÉvA TÁRSuLAT: virtus 
(részlet, táncelőadás)

16:50-17:00  SZKÉNÉ SZíNHÁZ – PSIX PROjECT: 11 (részlet, táncelőadás)

Részlet a Szkéné Színház és a Psix Project 11 című novemberi bemutatójából.

17:10-17:30  ÖRKÉNy SZíNHÁZ: Zenés összeállítás a  Tóték c. előadás dalaiból 

A Centrál Színház Beatles zenekara a Black Comedy című elő-
adás elején, fél órás koncerttel hozza hangulatba a nézőket.  
A jól ismert dalok között, Simon Kornél teljesen váratlanul szöve-
geket mond.  Ami az eszébe jut. És jut.
Centrál-Beatles: Dobos László, Hoffmann György, Simon Kornél, 
vári-Kovács Péter

11:00-11:30

11:40-11:55

12:00-12:15

12:30-12:50 

PETŐFI MuSICAL STuDIÓ: játsszunk musicalt!

MIMAGE PANTOMIM SZíNHÁZ: Egyenlítők

jÁTÉKSZíN: Ketten pizsamában

ZERO BALETT: Süti, bor, tánc, szex 

FÜGE SZÍNPAD (Székely Mihály utca) - bontás

A stúdió 1995-ben alakult újbudán. Tagjainak száma közel száz fő. Rendszeresen szerepelnek az újpest Színházban,  
az FMH-ban és a városmajori Szabadtéri Színpadon. Előadásukban népszerű musical-dallamok csendülnek fel. 
Stúdióvezető: Bősze Sándorné.

Előadásunkban az emberi viselkedés sokféleségét és egymásra hatását metaforikus térbe helyezzük, és ezáltal tesszük 
kifejezőbbé a róla szerzett benyomásainkat. Művészeti vezető: Karsai veronika.

Amit a nő néz meg a férfin, s amit a férfi néz meg a nőn. A mindennapok egyperces szerelmei és a nagy sze-
relmek mindennapi egypercesei. Be nem teljesülő vágyak, tabuk, küzdelmek, kacérkodás a boldogsággal.  
Eszti, a Klassz, Ági, a Huncut, Alex, a jó és Linda, a Megértő keresik egymást és a választ. 

A játékszín idei első bemutatója Gálvölgyi jános rendezésében a Hatan pizsamában című 
vígjáték. A darab két főszereplője, Lévay viktória és Csonka András próza helyett zenés 
meglepetéssel készülnek a játékszín jelenlegi és leendő nézőinek. 

17:40-18:00 CENTRÁL SZíNHÁZ: Beatles-koncert

LISZT/FÜGE SZÍNPAD

Tragikomédia két részben. A szövegkönyvet készítette és a dalokat válogatta: Gáspár Ildikó.  
Rendező: Mácsai Pál
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válogatást hallhatnak a Hólyagcirkusz Társulat már megvalósult, 
még meg nem valósult és soha meg nem valósuló dalaiból.

Egy ablaküveg-biztosítási ügynökből népvezér válik, annak minden előnyével és hátrányával, mondhatni. Egy festőt 
bérel fel, hogy fesse meg portréját. De ajaj! Sőt! AjAj! A festő azt festi le, amit lát. Csak nem elszabadul a pokol!? 
De! Napi abszurd valóságunk – kikacsintás kizárva. vagy be… 
író: Pruzsinszky Sándor Zene: Kókai jános, Kovács Andrea Rendezte: Kókai jános

„Igazi alkalom a kétségbeesésre, amikor józef K nem véletlenségből áll 
 az éjszaka közepén egy számára teljesen ismeretlen falu főterén a megbízói 
levelével, hogy földmérői munkára jelentkezzen. Eltévedt? Elkésett? Kinek 
a megbízásából érkezett? 
Két dolgot lehet tudni róla: idegen és dolgozni jött.” Rendező: Soós Attila

Nők férfiak nélkül, szembenézés a múlt szenvedéseivel és a szülők-nagyszülők hibáival, rossz döntéseivel. Egy remek  
humorral fűszerezett, igazán európai családi és társadalmi dráma a 21. század történelmi díszletei között. játsszák: 
Huzella júlia, Kerekes viktória, Kiss Mari, rendező: Borgula András

A Momentán Társulat az idén 10. szülinapját ünneplő interaktív improvi-
zációs színház. Kilenc fiatal, akik „civilben” rendező, producer, dramaturg,  
látványtervező, dráma-pedagógus, tanár, tréner, zenész-zeneszerző,  
műsorvezető. Együtt: imprószínészek. A 2013/14-es évadban, a szülinap 
jegyében tradíció és megújulás: jól ismert előadások – RögvEst, Fröccs, 
Nulladik Óra, Ütközet – és új arcok, új játékok, új formák, új lendület.

Az öregnek nem akaródzik, a fiatal még vakaródzik. A grófnő meg csak epekedik 
és a vágya cseperedik, hogy egy éjjel, rémes kéjjel rátörjön „egy férfias rémalak,  
ki nappal még néma, vak, s mozdulatlan a kriptában fekszik… De éjjel felme-
legszik és sikeres, eres kalandokat keres.” S hogy lesz-e ebből lakodalom és vér-
nász? vagy tengernyi bonyodalom, s rekeszizom-tornász pillanat várj, míg eljő  
a pirkadat, s a vér... Ki harap a végén?

13:40-14:10 

15:00-15:15 

15:30-16:10 

HÓLyAGCIRKuSZ: Elszédülés koncert

GÓLEM SZíNHÁZ - MARIANNA SALZMANN: Mamelosn

14:20-14:50 TROjKA SZíNHÁZI TÁRSuLÁS: A kastély

MOMENTÁN TÁRSuLAT: RögvEst (improvizációs színházi előadás)

HADART
MŰVÉSZETI
TÁRSULÁS

16:20-16:50 HADART: vérszipoly (vámpírmusical)

ÉVADNYITÓ SZÍNHÁZI KORZÓ - FÜGE SZÍNPAD

13:00-13:30 HOLDvILÁG KAMARASZíNHÁZ:  Archivatal  
(hétköznapi abszurd – dalban elbeszélve)

Kis emberi statisztikák, szubjektív leltár. Élettöredékek 7 évestől 77 éves korig. A Tünet Együttes tagjai valós 
és fiktív emlékeiket gyűjtötték össze. Az ebből született darab költői, szívszorító, humoros, egyszerre szemé-
lyes és mindenkire jellemző.

A 11 éves, Megyei Príma-díjas Magyarock Dalszínház nagy öregjei és ifjú titánjai csokorba szedték a repertoár zenés meséi-
nek legszebb dalait, a Légy jó mindhalálig, Az aranyember, A púpos musicalekből, de ízelítőt adnak a készülő Dr. Herz című 
zenés darabból is. Kalandos, romantikus, tessék, csak tessék! 

FÜGE SZÍNPAD - ÉVADNYITÓ SZÍNHÁZI KORZÓ

17:00-17:20 

17:30-18:00  

TÜNET EGyÜTTES: Nem emlékszem, hogy így neveltek volna

MAGyAROCK DALSZíNHÁZ: Kalandos, romantikus, 
zenés álmok (musical egyveleg)

FIKTív vALÓSÁGOK (monológ és dialógus zenével és filmmel)

Lakásszínház (1051 Budapest, Szent István tér 3., 5-ös kapucsengő) 14.00-16.00 között
Azokanak a csütörtöki délelőttöknek a felelevenítése, amikor színészek, rendezők, dramaturgok, zenészek és 
filmesek találkoznak egy lakásban (ami kiállítótér is egyben), ahol megszólalnak saját és elképzelt történetek, 
megjelennek valós és kitalált figurák. Szereplők: Miklós Marcell, Fátyol Kamilla, Szabó vera, Csúz Lívia, Záhonyi 
Enikő, Szülek István, Czira Sára, Mehrli Noémi, vágó Zsuzsi. 
Dramaturg: Garai judit. Rendező: Hidvégi Nóra 

 AZ ÉvADNyITÓ SZíNHÁZI KORZÓN MEGTALÁLHATÓ STANDOK:

HADART
MŰVÉSZETI
TÁRSULÁS

www.pinceszinhaz.hu

AuLEA Alkotóműhely

B u d a p e s t 
 Pipe Band

Élőkép Színház

Esztrád Színház
FESZ

Frenák Pál Társulat

Góbi Rita Társulat

Közép-európai ír Tánc Akadémia

Madách Színház

Magyar Szín-játékos Szövetség

Pötty Színház

PR-Evolution Dance Company

Rózsavölgyi Szalon

Spinóza Színház Egyesület

Spiritusz Egyesület

újszínház

Magyar Színházi Társaság
Maladype Színház

Medic’all Art Danc Társulat

Magyar Mozdulat művészek Háza
(MOHA)

Magyar Nemzeti Gyermek 

 
és Ifjúsági Színház

Nemzeti Színház

Nyitott Kör

Orlai Produkciós Iroda
OSZMI

Karinthy Színház

HoppArt Társulat

WERK Akadémia

Aranyszamár Színház
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Szeptember 21., szombat Szeptember 22., vasárnap
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Mai forgalmi változások

Keresés

BETA

144

244

174 terelés (építkezés)
június 17., hétfő 9:00-tól
visszavonásig

8 megálló kihagyás (építkezés)
június 11., kedd 10:09-től
visszavonásig

2 közlemény
június 6., csütörtök
visszavonásig

931

277

931

996

terelés (építkezés)
június 4., kedd 9:00-tól
augusztus 31., szombat

 
bkkinfo.hu

Iratkozzon fel a BKK Info e-mailes szolgáltatására, 
hogy első kézből értesülhessen az aktuális 
közlekedési hírekről és tervezett változásokról!


