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Régóta dédelgetett álom valósult meg augusztus 9-én
Ráckevén, amikor szabadtéri könnyûzenei koncert került
megrendezésre. Többféle szempont megvizsgálása után
végül a Bikini együttesre esett a választás, és utólag kide-
rült, hogy jó döntés volt. Aznap adva volt minden, ami
egy jó szabadtéri koncerthez szükséges: kellemes idõjá-
rás, remek szervezés, pompás környezet és lelkes, nagy
létszámú közönség. A közel 2000 nézõ újabb �visszaiga-
zolás� a képviselõ-testület számára, hogy Ráckevén a
kultúra bármely területére van igény, legyen szó nép-
táncról, musicalrõl, operáról, könnyûzenei koncertrõl
vagy éppen sportrendezvény kivetítésérõl.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a rendezvény

házigazdáinak, az Ács Károly Mûvelõdési Központ
munkatársainak és az alábbi vállalkozásoknak, akik a
jegyértékesítésben segítettek:
Kirchner Julianna � Újságospavilon, Gózony Trafik,

Cadran Pizzéria, Erdõs ABC, Sutyi Pizzéria, Czár Büfé � Szigetbecse, Hári János � Meva Stú-
dió, Baranya Bálintné � Zöldségüzlet, Fregatt Pub Hajó Bár, Laguna Disco, Nagy Beáta �
Lottózó, Hami Büfé, Provinciál Elektronikai Kft. � Ráckeve, Kiskunlacháza, Szikora László �
Szivárvány Cukrászda, Gardrob Angol Használtruha Kereskedés � Kiskunlacháza és Bibók
Edina � Használtruha kereskedés.
A magunk részérõl a sikeres lebonyolítást tekintve, reméljük, hogy lehetõsége lesz a város-

nak a 2010-es esztendõben 2 koncertet is rendezni. Jövõre Futball Világbajnokság is lesz, ami-
nek kivetítése az eddig megszokott rendezvényeken kívül azt is jelenti, hogy kultúrpro-
gramokban ismét bõvelkedni fog városunk.

Szadai József, Szále Zsolt települési képviselõk
Fotó: Engyel Gábor

Bikini koncert Ráckevén! Tujaültetés a
Bazsarózsa játszótéren

Tovább szépül a Bajcsy-Zs. � Gábor Á. utca
keresztezõdésében található Bazsarózsa játszó-
tér.
Szeptember 26-án (szombaton) 9 órai kezdet-

tel szeretettel várokminden segíteni szándékozó
lakost, nagyszülõt, szülõt, gyermeket, aki drága
idejébõl egy délelõttöt feláldozna a város érde-
kében a 36 db tuja elültetésével!

Elõre is köszönjükmegjelenésüket!
Köszönet a szponzornak: Budapest Bank

Rt., Ráckeve
Szadai József

települési képviselõ

29. Nemzetközi
IfjúságiLabdarúgótorna

Ráckeve Város Önkormányzata részérõl én
vállaltam el azt a feladatot, hogy július hónapban
felkeressem a Magyar Labdarúgó Szövetséget
azzal a szándékkal, hogy Ráckeve az idei évben
szeretné támogatni a futball-rendezvényt. Váro-
sunkban három mérkõzést rendeztek a 8 csapat
részvételével zajló tornán, többek között a 3. he-
lyért lejátszott találkozót, melyen Izrael
1:0-ra legyõzte Lengyelországot. A döntõre Tel-
kiben, az új futball komplexumban került sor,
ahol egy izgalmas végjáték után, tizenegyes rú-
gásokban Csehország szerezte meg a gyõzelmet
Szerbia felett. Magyarország az 5. helyen vég-
zett.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Rékasi

Józsefnek, aki az idén már 25. alkalommal segí-
tett a torna lebonyolításánál!

Szadai József
települési képviselõ

Megszokhatták már a Kedves Olvasók, hogy
hónapról hónapra újabb híreket közlünk a
Ráckevei Újság hasábjain a leszármazott vízi-
molnárok által kezdeményezett és a város által
is támogatott vízimalom megépítésének fejle-
ményeirõl. Júniusban is érkezetek támogatások
az alapítvány számlájára felajánlások:
Ehavi támogatók névsora:
�Kántor János � Perbál
Kántor János saját kamionján szállította Rác-

kevére az utolsó fuvar keményfát.
� Ifj. Csömöri János
112 kg gomba- és lángmentesítõ segédanyag-

gal járult hozzá a hajómalom építéséhez.
� Groszman József, ARAMCONT Kft.,

Ráckeve 4500 db kötõelem felajánlás.
Várjuk a további felajánlásokat!
Számlaszám: Fókusz Takarékszövetkezet

51700241-10505757.
SzõgyényiGábor

Hírek a vízimalomról

1956. Magyar
Nemzetõrség Hírei

A Nemzetõrség Pest-megyei Szervezetének
Ráckevei Városparancsnoksága, Áshin József
alezredes vezetésével felajánlotta a Summerfest
2009-es Folklór fesztivál zavartalan lebonyolítá-
sában a segítségét.
Budai Gábor igazgató úrnál történt egyeztetés

után a központi ünnepség színhelyét útlezárással
és forgalomeltereléssel biztosítottuk. A napi
igénynek megfelelõen 8-14 fõ állt szolgálatba.
Összességében 45 fõ váltásban történõ közre-
mûködésére volt szükség.
Az Ács Károly Mûvelõdési Központot rend-

szeres járõrözéssel tettük biztonságossá.
A jeggyel nem rendelkezõ személyeket udva-

rias, határozott felszólítással tereltük ki, hogy a
jegyet vásárló vendégek akadály nélkül megkö-
zelíthessék a nézõteret, és elfoglalhassák helyü-
ket. Minden este a záró aktus után még biztosí-
tottuk a nagy létszámú vendégek elvonulását,
így az Eötvös utcát teljes szélességében használ-
hatták.
Bízom benne, hogy akik látták, illetve �szen-

vedõ� alanyai voltak � elterelés, járõrözés � te-
vékenységünknek megértéssel viseltettek irá-
nyunkba, azt a következtetést vonták le, hogy
szükség volt a rendezvénysorozat zavartalan le-
bonyolításánál a határozott fellépésünkre, mun-
kánkra.
Köszönömmegtisztelõ érdeklõdésüket!

Tisztelettel:

Abonyi István János
dandártábornok

Pestmegye parancsnoka


