HAJÓS ANDRÁS HIRDETTE KI A HOLLAND
NAGYKÖVETSÉG ÉS A KERÉKPÁROSKLUB KÖZÖS
RAJZPÁLYÁZATÁNAK NYERTESEIT
Budapest, 2014. szeptember. 16. – Hajós András hirdette ki a nyerteseket annak a
kiállításnak a megnyitóján, mely a Holland Királyság budapesti nagykövetsége és
a Magyar Kerékpárosklub közös rajzpályázatának legjobb darabjait mutatja be.
10-19 éves fiatalok több mint 400 pályamunkát küldtek be az ország szinte
minden pontjáról. A legjobb 45 alkotás a „DACS – Hollandia, királyság!”
programsorozat részeként 1 hétig látható az Európa Pontban a Millennárison, a
nyertes pedig Amszterdamba utazhat.
A kiállítást Gajus Scheltema, a Holland Királyság budapesti nagykövete nyitotta
meg. Beszédében elmondta, nem ez az első alkalom, hogy a Nagykövetség a
kerékpározás mellé állt Budapesten. Sok Critical Mass felvonulást is
népszerűsítettek, és számtalan közös program is megvalósult már a Magyar
Kerékpárosklubbal együttműködésben. A legkerékpárosabb ország, Hollandia
képviseletében szívügyének tekinti, hogy ez a környezetbarát közlekedési mód
minél szélesebb körben elterjedjen Magyarországon is.
Megjegyezte, amikor csak teheti, ő is kerékpárral közlekedik – Budapesten is. (Erről
rövid dokumentumfilm itt: http://youtu.be/JrHJY1iWnXE )
László János, a Magyar Kerékpárosklub elnöke köszönetét fejezte ki a pályázó
diákoknak és felkészítő tanáraiknak, szüleiknek a rengeteg színvonalas alkotásért,
valamint támogatóinak a rajzpályázathoz nyújtott segítségükért. Továbbá
örömének adott hangot amiatt, hogy a Holland Királyság Nagykövetségét már
évek óta szilárdan maga mellett tudhatja a legnagyobb magyar civil szakmai
szervezet.
A pályázat témájáról elmondta, hogy a Magyar Kerékpárosklub idén tavasszal
indította el partnereivel közösen Együtt Közlekedünk kampányát, melynek fő
mondanivalója az, hogy nincsenek kerékpárosok és autósok: közlekedők vannak,
akiknek együtt kell ugyanazokon az utakon osztozniuk és egymásra kell figyelniük.
A 2 korcsoportban díjazott első, második és harmadik helyezetteknek Hajós
András nyújtotta át az elismeréseket. A fődíj mindkét korcsoportban egy-egy
amszterdami utazás volt.
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infrastruktúráért
államtitkára levélben gratulációját fejezte ki a díjazottaknak.

felelős

HÁTTÉR:
A Képzeld el: EGYÜTT KÖZLEKEDÜNK pályázat célja az volt, hogy a fiatalok
körében népszerűsítsék az EGYÜTT KÖZLEKEDÉS (angolul: SHARE THE ROAD)
gondolatát, mely minden közlekedőt megszólít és a partnerség elvét hirdeti. Cél,
hogy partnernek tekintsék egymást a közlekedés résztvevői és ne csak saját
érdekeiket vegyék előtérbe. (Az EGYÜTT KÖZLEKEDÜNK kampányról bővebben:
http://bit.ly/1q8q6tW )
A pályázóknak fénykép, rajz vagy videó formájában kellett ábrázolniuk, mit jelent
számukra az együtt közlekedés. A győztes pályamunkák kiválasztásában a
kreativitás volt az elsődleges szempont. A különböző ábrázolási formák - rajz,
fénykép, módosított fénykép, videó - nem alkottak külön kategóriákat. A munkák
eredetisége és kreativitása mellett a kivitelezés minősége is szerepet kapott az
értékelésnél.
A program a DACS - Hollandia, királyság! rendezvénysorozat részeként a Holland
Királyság
budapesti
nagykövetségének
támogatásával
valósult
meg.
http://www.dacs.hu/

Fotók:
Fotók a kiállításmegnyitóról: http://bit.ly/XxH9iL
A kiállított képek: http://bit.ly/1mbTFQl
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