
Bonyhád  Város  Önkormányzata  2016-ban  ismét  csatlakozik  az  Európai  Mobilitási  Hét
elnevezésű  fenntartható  városi  közlekedéssel  kapcsolatos  éves  kampányhoz.  A minden  év
szeptember 16.  és 22.  között  tartott  kampány célja, hogy felhívja a lakók és városvezetés
figyelmét

 a megnövekedett autóforgalom okozta környezeti, baleseti és városképi problémákra,

 a közlekedési mód felelősségteljes megválasztására,

 a fenntartható, környezet- és emberbarát városi közlekedés előnyeire,

 a közösségi, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés fejlesztésének szükségességére.

A hét csúcspontja az „Autómentes nap” rendezvény, ahol a résztvevő városok és települések 
lefoglalnak bizonyos területeket kizárólag a gyalogosok, kerékpárosok és a tömegközlekedés 
számára, egy teljes napra.

Bonyhád Város Önkormányzata 2016. szeptember 22-én, a Vörösmarty Mihály Művelődési
Központ  parkolójában  rendez  színes  programokat,  amelyekkel  a  fenntartható  közlekedés
mellett  az  egészséges  életmódot  is  népszerűsíteni  kívánja.  A tervezett  programok  között
szerepel  többek  közt  a  babakocsi/roller/nordic  walking/kerékpár  felvonulás,  véradás,
sportbemutató, ügyességi/akadálypályák, ingyenes kerékpár gyorsszervíz, kerékpár kiállítás,
kerékpár  nyilvántartásba  vétel,  KRESZ-Teszt,  Trükkös  bringák,  valamint  egészségügyi
állapotfelmérés és tanácsadás.

A tervezett programok között szerepel reggel 10:00 –tól egy gyalogos, valamint délután 14:00
–tól egy kerékpáros felvonulás. 

Tervezett útvonalak:

gyalogos felvonulás: Művelődési központ parkoló – Szabadság tér - Szent Imre utca - 
Bajcsy-Zs. utca - Sétáló utca- Szabadság tér - Művelődési központ parkoló 

kerékpáros felvonulás  : Művelődési központ parkoló - Szabadság tér - Szent Imre utca - 
Vörösmarty tér- Budai Nagy Antal utca- Árpád utca- Kossuth L. utca ( áthaladás) - Dr. 
Hegedűs u. - Dr. Kolta L. utca - Perczel M. utca - Művelődési központ parkoló

A szervezők  arra  kérik  a  rendszerint  autóval  munkába,  iskolába  vagy kikapcsolódni  járó
lakosokat, hogy ezen a napon az utazáshoz fenntartható alternatív közlekedési módokat pl.
kerékpárt,  tömegközlekedést  vegyenek  igénybe. Ilyen  módon  hozzá  tudunk  járulni
környezetünk védelméhez, valamint a polgárok egészségének és életminőségének javításához.

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy szeptember 22-én a fent említett útvonalakon és 
időpontokban forgalomkorlátozás várható, valamint a Vörösmarty Mihály Művelődési 
Központ pakolója a forgalom elől elzárt terület lesz.


