
  

 

 

 

 

 

 

 

“City in motion: people first!” 

 

The European Environment and Health Youth Coalition (EEHYC) is opening a call for 

entries to our new photo and video competition! 

 

A verseny célja, hogy felhívja a közvélemény, a döntéshozók és a releváns érdekelteket a fiatalok nézeteire a 

szállítás, egészség és környezet kérdéseit illetően Európában. 

A verseny úgy lett szervezve, hogy egybeessen az Egészségügyi Világszervezet és az Egyesült Nemzetek Európai 

Gazdasági Bizottságának Magas Szintű Találkozójával a Közlekedésről, Egészségről és Környezetről, whichamire 

Párizsban kerül sor 2014. április.14-16. között. 

 

 

Mit keresünk? 

 
 

Arra kérünk, hogy fejezzétek ki az ötleteiteket és nézeteiteket azt illetően, hogy miként biztosítsuk az emberek és 

árucikkek hatékony mozgatását környezettudatos, biztonságos és megfizethető módon. 

Bátorítunk, hogy foglalkozzatok azokkal a jelenlegi kihívásokkal, amiket a szállítás és mobilitás állít az egyén és 

a környezet egészségének. Ideértve a jelentős pozitív hatását az aktív életmódnak az egészségre és a 

nemzeti/nemzetközi légszennyezésre: például azzal, hogy gyalog vagy kerékpárral megyünk munkába/iskolába 

autó helyett.  

 

Kérünk, hogy mutassátok be a fotóitokkal és videóitokkal a legjobb módszereket a zéró emissziós mobilitás és a 

zsúfoltság enyhítésének támogatására, és az aktív életmód bátorítására a lakosság körében, hogy ezzel is tegyünk a 

kövérség és a nem-fertőző betegségek ellen. 

Kiemelhetitek továbbá a létfontosságú szerepet, amit a tömegközlekedési rendszerek játszanak biztosítva, hogy 

tiszták, hatékonyak, megfizethetőek, elérhetőek harmonizált biztonsági és információs táblákkal, különösképpen a 

sérülékenyebb csoportok, mint az idősek, gyerekek és a csökkent mobilitásúak számára. 

 

 

Legyetek kreatívak, játékosak, és ami a legfontosabb: érezzétek közben jól magatokat! 

Segítsetek nekünk megmutatni, hogy a fiatalokat érdekli a közlekedés, a környezet, és az 

egészség javítása! 

 

Mind a foto, mind a videó kategória győztesei részt vesznek az EEHYC németországi 

találkozóján 2014 júliusában, ahol lehetőségük nyílik alkotásuk jobb bemutatására és ahol 

találkozhatnak az EEHYC tagjaival!  
 

A részvétel feltételeinek teljes és részletes leírása elérhető a weboldalunkon :     www.eehyc.org 

 



  

 

A beadás végső határideje 2014. március. 25! 

 

Várjuk nevezéseteket! 
Sok szerencsét! 


