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Év Pest Megyei Értéke polgármester

Átadták az Év Pest
Megyei Ertéke 2017 díjat

Szőgyényi Gáboj; a Molnár Céh Alapítvány elnöke,
a Hajómatom megálmodója vette át a díjat

Pest Megye Önkormányzata 2015. év végén döntött arról, hogy létre
hozza az Év Pcst Megyei Értéke Díjat. A díjjal azt a közösséget díjazza,
amelyik egy. már a megyei értáktárba felvett értéket kiemelkedően tud rep
rezcntálni, ezáltal képes az érték és a megye ismertségét még inkább növel
ni: pi. Új programot tud szervezni, marketingtevékenységet épít az érték
köré, turisztikai vonzerőt teremt, média megjelenéseket generál. meg tudja
jeleníteni az értéket a helyi oktatásban. nemzetközi kapcsolatot képes épí
teni általa. Azaz olyan újdonsággal képes kiegészíteni az érték ismertségét.
ami addig nem, vagy kevésbé volt ismert a nagyközönség számára.

A Megyei Értéktár Bizottság novemberi ülésén döntött arról, hogy a
beérkezett pályázatok alapján a ráckevei Hajómalom lett az Ev Pest
Megyei Értéke.

A Hajómalom Európa egyetlen, szabadtéri vízen működő, látható ás
látogatható hajómalma. Eventc 5-6000 látogatót vonz, hiszen kialakítását
Úgy tervezték, hogy ténylegesen lehessen lisztet őrölni, s az mcgtekinthető
legyen. mintegy „üzemlátogatás”-szerűen, s emellett a ráckevei vízimai
mok működéséről is látható itt egy állandó kiállítás. A hajómalom mára
elnyerte az Ipartörténeti Emlékhelv címet.

Idén az egyik megyei értéktúra végállomása volt a Hajómalom. Emel
lett 2017 kiemelkedő sikere. hogy az érték bekerült a Danube Urban
Brand hálózatépítő EU Transznacionális Projekt ..jó gyakorlatok” közé,
nemzetközileg elismerve a civil-önkormányzati együttműködést.

A díj átadására a november 24-i közgyűlésen került sor. A díjat Szabó
István, a közgyűlés elnöke és Török István, a Megyei Ertéktár Bizottság
elnöke adta át Szőgyényi Gábornak és Ráckeve polgármesterének. Szadai
Józsefnek.

Polgármesteri
gondolatok

Újra sínen vagyunk
Ahogy azt a médiából hallhatták, olvas

hatták. a HEV ágazat üzemeltetését 2016.
november Ol-től BHÉV Zir. néven átvette
a MAV-esopoit így a korábban megszo
kottól eltérően nem a BKV Zvt. üzemelteti
a továbbiakban a HÉV vonalakat. A szer
vezet neve a MÁ\’-csoport szervezeti fel
építésének megfelelően 2017. március 01-
től MÁV-HÉV Zit-re változott.

Ez a változás nem csak a Társaság
nevében mLitatkozik meg, de számos újdonságnak lehettünk tanúi
az átalakulás óta eltelt időszakban.

A teljesség igénye nélkül kiemelve néhány újdonságot megem
líthetjük az éjszakai HÉV közlekedés bevezetését, nagyobb volu
menű és átfogó vasúti pálya felújítást vagy a 130. évforduló kap
csán közlckedett nosztalgia HEV járatokat.

Ez utóbbi kuriózum a Ráckevei HEV vonalán. hiszen titoljára a
110. évfordulón emlékeztek meg az 1887. augusztus 07-i kezde
tekről.

A rendezvénysorozat részeként utazhattak az érdeklődők, nosz
talgiázók egy I 960-as években közlekedett MVIII. motorkocsival.
vagy egy ‚.retro” festésű MIX/A típusú szerelvénnyel. mely jelen
leg is közlekedik menetrendszerűen a csepeli vonalon.

Kétségkívül igaz, hogy az emlékév koronázatlan királya marad
a szeptember 30-án ás október 01-jén közlekedett gőzvontatású
szerelvény’, mely osztatlan sikert aratott mind a két napon.

A megemlékezésről méltán állíthatjuk, hogyjó kezekbe került a
HÉV, amelynek vezetöi vallják, hogy aki nem ismeri a múltját,
annak nines]övője.

Ennelc szellemében folytattunk egyeztetést novemberben. ahol
jelen volt Pánezél Károly országgyűlési képviselő, továbbá a Tár
saság részéről Sánta Zoltán üzemeltetési vezérigazgató-helyettes.
Dr. Bokori Balázs stratégiai vezérigazgató-helyettes, valamint
Hájas Róbert Sándor. a MÁV-HÉV Zil. vezérigazgatóságának
tanácsadója.

Az egyeztetésen a vasúttársaság képviselői ismertették a HÉV
stratégia egyes elemeit, számot adtak a 1-1EV fejlesztési tervekről
és azok pillanatnyi helyzetéről. Tálékoztattak. hogy többek között
a Ráckevei HÉV fejlesztése előkészítés alatt áll és kormánydöntés-
re vár. Továbbá biztosítottak aiTól, hogy a döntés és konriányhatá
rozat megjelenését követően tájékoztatnak a fejleményekről. ered
rnényekről.

Ehhez kapcsolódva a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zit (NIF
Zit) valamennyi HÉV—vonal menti településnek meghívást kül
dött a november végén megrendezésre kerülő projekt tanácsadó
bizottságba, ahol a HÉV fejlesztési változatokat Önkormányza
tunk Is véleményezheti,javaslatokkal élhet.

Azt gondolom. hogy óriási mérüldköhöz érkeztünk.
Szadai József polgármester

MÁV@HÉV
Szc,htí Isti’áiz, Szögj’ényi Gábor, Szudt,i józsef. Török lsti’á,;

Az elismerő oklevelén kívül 50.000 forint támogatásban részesül ajövő évi
értéknápserűsítési rendezvénye Ráckevének.

www.pestmegve.hu


