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A testület felhívta a polgármestert, hogy az el-

fogadott általános követelmények alapján hatá-
rozza meg a jegyzõ konkrét teljesítmény köve-
telményeit.
A testület felhívta a jegyzõt, hogy az elfoga-

dott általános követelmények alapján határozza
meg a hivatal köztisztviselõinek konkrét teljesít-
mény-követelményeit.

***
A testület meghallgatta és elfogadta a képvi-

selõ-testület és a Polgármesteri Hivatal közötti
kapcsolattartási rendrõl szóló tájékoztatót.

***
RáckeveVáros képviselõ-testülete az önkor-

mányzat pénzügyi helyzetérõl szóló jelentést
elfogadta.

***
Ingatlanügyek:

A testület elfogadta az Integrált Városfejlesz-
tési és Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a
tókerti ingatlanok hasznosításával kapcsolatos
megállapodás II. szakasza ügyében az alábbiak
szerint hozzon döntést:
� A Jogi és Közbiztonsági Bizottság az Integ-

rált Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottsággal
közös, 2011. január 10-én 17 órakor megtartan-
dó ülésen tárgyalna a megállapodás tervezetrõl
a megbízott vállalkozókkal.
� A Jogi és Közbiztonsági Bizottság jogászait

bízzameg a testület a 2. sz. melléklet véleménye-
zésével, kockázatelemzéssel a fenti tárgyalást
megelõzõen.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete úgy döntött, hogy 2011. január l-jé-
tõl 2013. december 31-ig bérbe adja azÚjhegy,
0348/28 hrsz-ú, 100 m2 nagyságú önkormány-
zati bérlakását Telek Beáta Ráckeve, újhegyi
lakos részére 100 Ft/m2/hó bérleti díjért.

***
RáckeveVárosÖnkormányzatánakKépviselõ-

testülete a Ráckeve,Baross u. 7. sz. alatti lakásra
Tóthné Illés Julianna lakásbérleti jogviszonyát
meghosszabbította 2012. december 31-ig.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete aRáckeve, Baross u. 9. sz. alatti la-
kásra Horváth Lászlóné lakásbérleti jogviszo-
nyát meghosszabbította 2012. december 31-ig.

***
Egyebek:

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-
lõ-testülete � mérlegelve a várospolitikai szem-
pontokat úgy határozott, hogy nem támogatja a
ráckevei 547/B hrsz-ú ingatlanon lévõ épület
felsõ szintjén lévõ természetgyógyászati rendelõ
háziorvosi rendelõként történõ használatát.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete a Budapest Fõváros Önkormány-
zata, Ráckeve Város Önkormányzata és a

Fõvárosi VízmûvekZrt. közötti elõterjesztés-
ben szereplõ megállapodást, a megállapodás
mellékletét képezõ 2010. évi fejlesztési koncep-
ciót és 2010. évi beszámolót jóváhagyta, aláírá-
sára felhatalmazta a polgármestert.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete megbízta Solti János igazgatót és
Vargáné Ágoston Julianna fõépítészt azzal,
hogy az Árpád Fejedelem Általános Iskola la-
postetõ felújítása ügyében tárgyaljanak a LAKE
INVEST Kft.-vel a felmerült problémák tisztázá-
sa érdekében. A jogszabály elõírásainak megfe-
lelõ pályáztatási eljárást le kell folytatni, amely-
re hívják meg a fenti vállalkozást is.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete a Sorompó dûlõ gyalogos forgalmá-
nak elõsegítése érdekében a HÉV-vágány töl-
tése mellett járdát építtet ki, melyhez 400.000
Ft forrást biztosít a város költségvetése járdaépí-
tési elõirányzata terhére.
A testület felhatalmazta a HÉV végállomás

környékének területrendezése érdekében a
BKV-val tárgyalás lefolytatására a polgármes-
tert, az Ipari Park ügyvezetõjét és a fõépítészt.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete az intézményektõl beérkezett jelzés
alapján tárgyalást kezdeményez a közétkeztetést
biztosító szolgáltatóval az étel minõségének ja-
vítása érdekében. A testület az IVPB javaslatára
felkérte aPolgármesteriHivatalt, hogy vizsgálja
meg egy helyi konyha kialakításának lehetõsé-
gét, körülményeit és becsült költségét, valamint
nyilatkoztassa a Szent Imre Katolikus Iskola
igazgatóját arról, hogy a vállalkozói szerzõdés
felmondása esetén hogyan kívánja megoldani a
jövõben a közétkeztetést az intézményben.

***
Az Integrált Városfejlesztési és Pénzügyi

Bizottság elviekben támogatta a TDM alakítá-
sát, de javasolja a képviselõ-testületnek, hogy ja-
nuári ülésére halassza el a szervezet alakítása
ügyében a döntéshozatalt amikorra már megis-
merhetõ lesz a Csepel-sziget és Környéke Több-
célúÖnkormányzati Társulás véleménye is errõl.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete felkérte a polgármestert, hogy a
Csepel-sziget és Környéke Többcélú Önkor-
mányzati Társulás mûködésével kapcsolatban
az érintett önkormányzatok polgármestereivel
folytasson jogi és pénzügyi kérdésekben tárgya-
lásokat.
A testület elfogadta Deák Tibor javaslatát is,

miszerint a két érintett országgyûlési képviselõt
keresse fel a polgármester és tárgyalásokat foly-
tasson kistérségi körzetközponti szerep erõsítése
érdekében.

***

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete abelvízhelyzetre való tekintettel a
2010. évi városi költségvetés vízkárelhárítási
elõirányzata terhére megkezdte a belvízelvezetõ
csatornák kotrását. Eddig 1,3 millió Ft + áfa
összeget fordított erre a célra. A Gárdonyi sori
4. sz. csatorna kotrási munkáira további 200 e Ft
+ áfa összeget fordít.
A képviselõ-testület az Integrált Városfejlesz-

tési és Pénzügyi Bizottság javaslatára felhatal-
mazta a polgármestert, hogy további bruttó 1
millió Ft keretösszegig megállapodást kössön a
Dunavölgyi Vízgazdálkodási Társulattal ilyen,
haladéktalanul elvégzendõ feladatok finanszíro-
zására.
Az elõirányzat és felhasznált összeg különbö-

zetének, valamint a 2. pontbanmegjelölt összeg-
nek, összesen 1.916.713 Ft forrása a város költ-
ségvetésének útkarbantartási elõirányzat-ma-
radványa.
Deák Tibor javasolta Szadai József polgár-

mesternek, hogy levélben keresse fel a belvíz-
helyzettel kapcsolatos problémákkal az erre ille-
tékes országos szerveket, vezetõket.

***
Ráckeve Város Önkormányzata Képviselõ-

testülete úgy határozott, hogy a Kerekzátony-
szigeti rév üzemeltetõje részére a szerzõdés
fennállása alatt � tekintettel arra, hogy a rév-
üzemeltetés fõ szezonja döntõen a nyári hóna-
pokra koncentrálódik � november, december,
január, február hónapokra az üzemeltetési fela-
datokra 65.000 Ft/hó támogatást biztosít.
A támogatás két részletben esedékes a tárgy

év január 15-ig és november 15-ig.
A testület a Kerekzátony-szigeti rév üzemelte-

tõjénél 2011. január 1-jétõl az éves eszközhasz-
nálati díjat 30.000 Ft + áfa/év összegben állapí-
totta meg.

***
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvise-

lõ-testülete úgy határozott, hogy 300.000 Ft-ot
vissza nem térítendõ támogatásban részesíti a
ráckeveiMolnárCéhAlapítványt.
Támogatás nyújtásának célja a Hajómalom

átadási ünnepségének és testvérvárosi delegá-
ciók fogadásának, valamint a hajómalom téli
karbantartásának támogatása.

***
A testület zárt ülésen tárgyalta a Floor Profil

Investment Kft. peres ügyérõl szóló elõterjesz-
tést, a KÖR-TV ügyvezetõjének jogviszony meg-
szûnésérõl szóló és a Ráckeve Város Önkor-
mányzat, a KEVE-VÍZ Kft. és a Szabó Gáz Bt.
közötti jogvitáról szóló napirendi pontokat.

***
A testület soron következõ a 2011-es év elsõ

testületi ülését 2011. január 21-én tartja.
Jáki Réka

A testületi ülés teljes jegyzõkönyve a
www.rackeve.hu oldalon olvasható.
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Szále László: � Sajnos, ritkán járok Rácke-
vére, de ha � mondjuk � 2014 nyarán, a ciklus
vége felé megérkezem, mi lesz a legszem-
betûnõbb változás, a maihoz képest?

Szadai József: � Egy megújult kisváros fo-
gadja majd. A szigeti oldalról érkezve lovas-
központ, szálló, gyógyfürdõ tûnik a szemébe,
valamint a felújított HÉV-állomás és megszé-
pült környéke. Ha Kiskunlacháza felõl jön,
több modern kiülõs teraszt, kávézót, éttermet
lát majd, s egy megújult, modern belvárost,
mely aKultúraMagyar Városa címnek büszke
tulajdonosaként egész nyáron át tartó kulturá-
lis rendezvényeknek ad otthont, melyek közül
az itt élõk és az ide érkezõk is kedvükre válo-
gathatnak, a sportszeretõk pedig újra rangos
kajak-kenu versenyeket tekinthetnek meg �,
hogy csak a Dunánál maradjunk. De gondo-
lom, nemcsak újdonságra vágyik: természete-
sen továbbra is látja majd a város megunhatat-
lan szépségét, a hidat, a Dunát, a szigeteket, a
vízre hajló fûzeket, az örök tornyokat.

� Ez álomnak is szép, hát még valóságnak.
És mi lesz az, amit esetleg észre sem veszek,
mégis fontosabb, mint a látványos, kézzel fog-
ható dolgok?

� Az, hogy mindezt eladósodottság nélkül
fogjuk elérni. Jó �háttérmunkával�, átgondolt
pénzügyi gazdálkodással, megfelelõ mûszaki
fejlesztésekkel, pontos kivitelezésekkel. Amá-
sik nagy �láthatatlan� eredmény a jószomszédi
kapcsolat kialakulása lesz a környékbeli tele-
pülések önkormányzataival, mely szakít az ed-
digi elszigeteltséggel. Az elsõ lépések már
meg is történtek. Meggyõzõdésem, hogy több
település összefogásával a térség is jobban fej-
lõdhet a jelenleginél. De ez nemcsak az én hi-
tem. Egyik szomszéd polgármestert idézve:
�Ha Ráckevének jól megy, az az én települé-
semnek is jó�.

� S mikor megy jól Ráckevének? Mi a város
hosszú távú fejlõdésének a kulcsa?

� Legalább három kulcsa van: a turisztika,
vele is összefüggésben a munkahelyteremtés,
és a körzetközpont szerepkör minél teljesebb
kiépülése. Ez Ráckeve fejlõdésének egyedül
járható útja. Ezt mindenki tudja, az én felada-
tom, hogy a haladás az útonminél gyorsabb és
zökkenõmentesebb legyen.

�Milyen esélyt lát a gyors haladásra � a vá-
ros jelen adottságait és a pénzügyi helyzetét te-
kintve?

� Nagy esélyt látok. Ha nem így lenne, nem
is vállaltam volna el ezt a feladatot. A lényeg,
hogy összefüggésében lássuk a dolgokat.
Vagyis: olyan munkahelyeket teremtsünk,
amelyek a jelenlegi körzetközponti szerepün-
ket erõsítik tovább, olyan felújításokat, beruhá-
zásokat valósítsunk meg, amelyek által növe-
kedik a város saját bevételi forrása. Olyan vá-
rospolitika kell, amely lehetõvé teszi � vagy
még inkább: megköveteli � a természeti adott-
ságainkmegõrzését, egyszersmind teret admi-
nél jobb turisztikai kihasználásuknak.

� Ha Ráckevére gondolok, a szüleim és test-
véreim után rögtön a Duna jut az eszembe.
Önnekmi jut eszébe aDunáról?

� Gyerekkorom óta meghatározó szerepet
játszik az életemben. Itt tanultammeg úszni, és
szereztem sok-sok barátot a Dunának is kö-
szönhetõen.Óriási kincse ez városunknak,mert
segít abban, ami a legfontosabb az ember éle-
tében: az egészségmegõrzésében �mentális és
fizikai értelemben egyaránt �, és alkalmas más
nem kevésbé lényeges dolgokra: sportra,
pihenésre, kikapcsolódásra. S ami még nagyon
fontos: nemcsak az ideérkezõ �fizetõ� ven-
dégeknek nyújtja mindezt, hanem a vendéglátó
� és vendégszeretõ � ráckevei polgároknak is.

� Kampányszlogenje az volt, hogy �együtt
Ráckevéért�. De mi az a varázsmódszer és va-
rázsige, ami baráttá teszi az ellendrukkereket,
fölvillanyozza a közönyösöket, aktivizálja a
passzívakat, s közösségi érzelmûvé teszi azokat
is, akiknek éppen elég gondot okoz a saját,
egyéni problémáik megoldása?

� Közös elképzelés � közös kivitelezés, eb-
ben hiszek a legjobban. Erre jó példa a nemrég

átadott hajómalom, mely civil kezdeménye-
zésre, nagy városi összefogással valósult meg,
de az elmúlt ciklusban közel egy kilométer jár-
da is megépült hasonló módon. A széles körû
tájékoztatás nemcsak szükséges, kötelezõ fela-
data is az önkormányzatnak, ki is fogok hasz-
nálni erre minden lehetõséget a lakossági fóru-
moktól, a helyi médiáig, de a legnagyobb föl-
villanyozó erõ a közös cél és az eléréséért vég-
zett közös munka. A kommunikáció, a jó szó
önmagában nem elégséges a boldoguláshoz.
Sok szép gondolat, segítõ, jobbító szándék,
ötlet elhangzott már, de amikor a munka kö-
vetkezett, akkor bizony-bizony megcsappant a
létszám és a lelkesedés.

�Most kisebb létszámú a testület, mint az ön
képviselõsége idején volt. Az, hogy csak
�kilenc dühös embernek� kell egyességre jut-
nia, könnyebbé vagy nehezebbé teszi a város-
vezetõi munkáját?

� Elvileg kilenc embernek könnyebb meg-
egyezni, mint az eddigi 14-nek, de ha messze
lesznek az elképzelések egymástól, akkor lehet
sokkal nehezebb is.

� Függetlenként indult, ami � az országos
adatokat nézve is � nyerõ pozíciónak bizonyult,
de annak bizonyul-e a testületi munka hétköz-
napjaiban, amikor a legerõsebb pártfrakció
sokban segítheti, de akadályozhatja is elképze-
lései megvalósításában?

� Mivel egyedül indultam, tisztában voltam
vele, ha megválasztanak, el kell majd tudnom
fogadtatni a testület többségével, sõt lehetõleg
az egészével elképzeléseimet, mindazt, amit
szeretnék megvalósítani. Erre � elvileg � meg-
van az esély, hisz több közös pont szerepelt a
kampányainkban. Ha csak azt összeraknánk és
megvalósítanánk, ami azonos vagy hasonló
volt �magunkat ajánló� szövegeinkben,már az
hatalmas fejlõdést hozhatna.

�Novemberben Jáki Rékának elárulta, hogy
amikor megválasztotta a ráckevei nép, elsírta
magát örömében. Volt-e azóta oka örömköny-
nyekre?

� Nem a magam örömét keresem. Azt sze-
retném mindenkivel megértetni, hogy az el-
képzeléseim megvalósulása nem az én dicsõ-

Hogy mindenki hihesse: ami jó Ráckevének, az jó neki is

Újévi, �újciklusi� beszélgetés
Szadai József polgármesterrel
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ségemet szolgálják, hanem a város elõrelépé-
sét, hogy közösek a sikereink és az esetleges
kudarcaink is. A munka akadályoztatásának
legnagyobb elszenvedõje a város. Annak örül-
tem, amikor kölcsönös módosításokkal, a
másik fél szempontjainak megértésével tud-
tunk határozatokat hozni, de például a pénz-
ügyi csúcsvezetõ kinevezése nem talált meg-
hallgatásra, pedig ennek a posztnak a betöltése
nagyon fontos lenne a város pénzügyi gazdál-
kodása szempontjából.

� Miért kell pénzügyi csúcsvezetõ egy ilyen
kisvárosban?

� Egy kétmilliárdos költségvetésbõl gazdál-
kodó sokrétû intézményi hálózattal rendelkezõ
város esetében szükség lenne egy olyan sze-
mélyre, aki a lehetõ legtökéletesebbre csiszol-
ná a város pénzügyi gazdálkodását. A bevéte-
lek és kiadások ütemezésén át, a megrendelé-
sek nyilvántartásától a végsõ kifizetésig, telje-
sítésekig.

� Megválasztása mellett azt is érvként hozta
fel, hogy ráckevei születésû és kötõdésû.Mi az a
többlet, amitõl jobb polgármester lesz egy ide-
valósi, mint valaki, aki csak jött, de nemment?

�Ahelybeli jobban ismeri a lakosságot, job-
banmegbecsüli az értékeket, tudja, sõt a zsige-
reiben érzi, hogy egy ráckeveinek mi mit je-
lent. Például, hogy nem lehet csak úgy a dunai
strand egészét eladásra szánni.

� Bár évek óta jelen van a közéletben, mégis
új szerepében sok szempontból új helyzetet kell
átélnie személyesen is. Hogy csak a legtriviáli-
sabb példát mondjam, gyerekkorában azt
mondták: nézd, az a srác a Szadai Jóska fia,
akit én egyébként minden idõk legjobb rácke-
vei focistájának tartok � tudom,mirõl beszélek,
szerencsém volt évekig együtt játszani vele �,
most meg majd azt mondják az �öregre�, ott
ballag a polgármester apukája. Hogy éli meg
ezt a változást?

�Biztosan jó érzés lenne, ha egyszer tényleg
azt mondanák, hogy ez a Szadai olyan jó pol-
gármesternek, mint az apja focistának, de tu-
dom, ehhez még rengeteget kell dolgoznom.
Nekem az is örömet jelent, hogy Apa focista
múltját még mindig sokan emlegetik, illetve,
hogy a választók többsége mellettem tette le a
voksát. Ezek úgy érzem,mindkettõnknek nagy
elismerések.

� Régóta képviselõ, de még mindig nagyon
fiatal ember. Tapasztaltnak vagy tapasztalat-
lannak érzi inkábbmagát?

� Nem érzek ellentmondást. A tapasztalat
biztonságot ad a döntésben, s a fiatalságom
adja a dinamizmust amegvalósításhoz. Három
és fél évet voltam külsõs bizottsági tag és egy
ciklust képviselõ! Ez talán nem hosszú, mégis:
ezzel a �múlttal� én vagyok közéleti szem-
pontból a legtapasztaltabb a testületben, a töb-
bieknekmaximum egy ciklusuk van.

�Néhány hónapja van csak hivatalában,mit
érez, hogy viszonyulnak az emberek az új pol-
gármesterhez?

� Nagyon sokan a mai napig gratulálnak,
olyanok is, akikkel személyesen eddig még
nem találkoztam, bíztatnak, kitartásra buzdíta-
nak, de sajnos vannak, akik nem köszönnek a
választás óta.

� Ez hihetetlen. Megbántotta õket talán,
vagy valamiért nem akarják elfogadni, respek-
tálni a többség döntését? Ez nem vall demok-
ratikus gondolkodásra.

� Az egész kampányom pozitív kicsengésû
volt, így nem hiszem, hogy bárkit is megbán-
tottam volna.

� És a mindennapok? Mik az elsõ �fogadó-
órai� tapasztalatai?

� Minden kérést, észrevételt felírok és meg-
próbálokminél hamarabb intézkedni, utánajár-
ni az ügyeknek. Legtöbben különféle segély-
kérelemmel érkeznek, mások azt szeretnék, ha
az utcájukat rendbe tennénk, járdát kapnának.
Azt tapasztalom, hogy az emberek bizalommal
jönnek, panaszaikat jellemzõen kulturált for-
mában teszikmeg és elmondhatom, tõlemmég
egy lakos sem távozott feldúltan.

� Mi volt az eddigi legfájdalmasabb kudar-
ca és a legszebb sikere?

� Szinte azonnal a választás után fölröppent
a menesztésem híre, a testületi többség terjesz-
tette. Ez nem a meghirdetett nemzeti együtt-
mûködés! Az ünnepi díszkivilágításkor kapott
taps azonban jelezte, hogy a lakosság mellet-
tem van. Jó lenne, és bízom is benne, hogy
rövid idõ elteltével elmondhatom ezt az egész
testületrõl is.

� El tud-e képzelni olyan helyzetet, amikor
azt mondja: nem csinálom tovább, föladom?

� A szavazók többsége engem választott
polgármesternek, és ezt mindenkinek el kell
fogadni, még akkor is, ha nincs testületi több-
ségem. Amíg az egészségem nem károsodik,

addig a polgármesteri munkámnak is foly-
tatódnia kell.

�Kikre számít leginkább amunkájában?

�Mindenkire, akiRáckevét, a városi érdeket
tartja a legfontosabbnak. És tudja, hogy rá is
érvényes, amit a szomszéd polgármester mon-
dott: ami Ráckevének jó, az jó neki is.

� Húsz éve egyszer végigmentem a fõutcán,
s azt láttam, hogy aFeketeHollótól aVároshá-
zán át az Árpád Mûmalomig leginkább a köz-
épületek vannak elhanyagolva. Ma jobb a
helyzet, hiszen a malom például már biztosan
nem romlik tovább �mert nagy bánatomra, le-
bontották �, viszont a Holló, a régi Duna ven-
déglõ egykor hangulatos, ma �dzsungeles�
kerthelyiségével, a Polgári, az ún. Közös Isko-
la meg a Mozi épülete ma is meglehetõsen
lehangoló képet mutat, akárcsak a volt
�MHSZ-rom� a strand mellett. Mi a terve a
város egykor reprezentatív épületeivel?

�Több épület ismagánkézbe került azóta, és
el is veszítette régi funkcióját, de remélem, ha
sikeresek leszünk a belvárost érintõ pályáza-
tunkon, akkor a tulajdonosok is lépnek, s meg-
változtatják az épületek jelenlegi lehangoló ar-
culatát. Nem tettünk le az új mûvelõdési köz-
pontmegépítésérõl és azMHSZ-épület kihasz-
nálásáról sem. Ez utóbbiban közös elképzelé-
seink vannak a magyar kajak-kenu szövetség-
gel, melyek többmint ígéretesek.

� Milyen esély van a néhány éve kialakított
ipari park �benépesítésére�? A munkahelyte-
remtésben annak is nagy szerepe lehetne.

� Valóban. A jelenlegi tíz százalék körüli
munkanélküliség leszorításában nélkülözhe-
tetlen a � hozzánk illõ � iparfejlesztés is. De
erre csak akkor látok esélyt, ha az ország is ki-
lábal a jelenlegi gazdasági krízishelyzetébõl.
Remélem, minél hamarabb túl leszünk ezen az
idõszakon és hazánk, városunk is sikeres idõ-
szak elé néz.

� Ráckevének túl sok megoldandó problé-
mája és legalább annyi gyönyörû esélye van,
melyek egyetlen beszélgetésben aligha kitár-
gyalhatók. Kérem, ígérje meg, hogy egy év
múlva folytatjuk�

� Így legyen, és kihasználva a lehetõséget,
ezúton kívánok Ráckeve lakosságának Békés,
Boldog, SikerekbenGazdagÚj Esztendõt!

� Köszönöm az interjút, meg a jövõ évi
ígéretét.

Szále László
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A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány decem-
beri támogatói:

Ráckeve testvérvárosa: Calden
Szõgyényi Gábor, Ráckeve
Doktorics N. Balázs, Budapest
Német Kisebbségi Önkormányzat, Ráckeve

SzõgyényiGábor
Fotó: Dr. CzernyRóbert

A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány hírei a hajómalomról

Örömmel adhatok tájékoztatást arról, hogymá-
sok jó példájából tanulva és saját jövõnk érde-
kébenpéldás rendbenésgyorsasággal alakultmeg
a TDM egyesület december 20-i, a Kék Duna
WellnessHotelbenmegtartott alakuló ülésén.
A Turisztikai Desztináció Menedzsment �

egyesületként � az idegenforgalom területén tör-
ténõ összefogás intézményesített formája. Segít-
ségével a turisztikában, az összefogás erejével
számos lehetõség nyílik. Ezek közül néhányat
emelnék ki vázlatosan:
`Növelheti a térség cselekvõképességét és

kompetenciáját, az egyénekét olyan mérték-
ben, melyre önállóan senkinek nem lenne
ereje.

`Segítségével önálló arculatot nyerhet a térség,
márkatermékek jöhetnek létre. Mindezzel jó
hírnévre és versenyelõnyre is szert téve.

`A közösségteremtés új teret és lendületet kap
segítségével.

` Jobb érdekérvényesítés érhetõ el.
`Más területeken is jövedelmet generál.
A TDM segítségével megvalósítható a meg-

felelõ turisztikai
` tervezés,
` termék és vonzerõfejlesztés,
` egységes és összehangolt marketing és kom-

munikáció,
` emberi erõforrás fejlesztés,
` idegenforgalmi beruházások.
Mindaz, amitõl a régóta áhított idegenforgal-

mi fellendülést várhatjuk!
(Részletesebb tájékoztatást a TDM-rõl a

www.piacter-insula.hu oldalon található prezen-
tációból kaphat az érdeklõdõ.)
Az alakuló ülésre több mint 100 meghívó ke-

rült kiküldésre, önkormányzatoknak, vállalko-

zásoknak és civil szervezeteknek. Az ülésen 43
résztvevõ volt, akik megfelelõen reprezentálták
a három fõ területet. A megjelentek többsége
alapító tag lett, akik jóváhagyták Novák Pál
Apaj polgármestere által elõterjesztett Alapító
okiratot és megválasztották az egyesület elnök-
ségét. Ebben a három fõ területet képviselõk
egyenlõ arányban, 3-3-3 fõvel kerültek be. Az
elnökség összetétele:
Dr. Dávid László elnök, a parlament idegenfor-
galmi bizottságának kültagja.

Novák Pál elnökhelyettes, Apaj polgármestere,
a CSÖT elnökhelyettese.

Dr. Szánthó Györgyné elnökhelyettes, a Sophia
Idegenforgalmi, Szolgáltató és Kereskedelmi
Bt. igazgató tulajdonosa.

Dr. Molnár Pál Kisdunamenti Civil Szerveze-
tek Szövetségének Elnöke.

Schuster János Apaj-Ürbõpusztai Természet-
védõVadásztársaság elnöke.

Kreiszt LászlóTaksony polgármestere.
Gergõné Varga Tünde Dunavarsány Önkor-
mányzatának képviseletében.

Farkas Tamás Szaktudásház Zrt. � Kék Duna
Wellness Hotel képviseletében.

Szöllõsi Árpád a KORAX igazgatója.
Az egyesület nyitott és az ide vonatkozó ren-

delkezés értelmében minden idegenforgalom-
ban érdekeltnek elemi érdeke az abba történõ
belépés. Elsõsorban a közösségben rejlõ lehetõ-
ségekmiatt. Fontos tudni továbbá, hogy abban a
térségben, ahol TDM megalakult idegenforgal-
mi témában pályázatot csak TDM tagja nyújthat
be!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az

egyesületbe.
A tagok közé nemcsak a közvetlen idegenfor-

galomhoz kapcsolódó szervezet és vállalkozás

kerülhet. Az Alapító okirat elolvasható a
www.piacter-insula.hu oldalon. Ugyanitt találja
meg a kedves érdeklõdõ aBelépési nyilatkoza-
tot, melyet kitöltve és megfelelõen aláírva sze-
mélyesen vagy postai úton továbbíthat az alábbi
címekre. Sophia Utazási Iroda 2300 Ráckeve,
Kossuth Lajos u. 12. vagy a Kék DunaWellness
Hotelbe 2300 Ráckeve Dömsödi u. 1. Hangsú-
lyoznom kell, hogy a most és késõbb csatlako-
zók jogai semmiben semkülönböznek az alapító
tagok jogaitól.
Az egyesület közhasznú, és már a januárban

TDM szervezetek részére meghirdetett pályáza-
ton részt vehet. Ennek elõfeltétele a sikeres bíró-
sági bejegyzés, és a szakmai regisztráció.
Az elnökségnek sok feladata van még a sike-

res indulás érdekében. Fel kell állítania az egye-
sület munkaszervezetét, információs irodáját.
Pályázati felhívás útján meg kell találnia a meg-
felelõ vezetõ személyét, a TDM managerét.
Fontos kérdés a tagdíjak igazságos rendszerének
kialakítása is.
Hogyan is áll fel egy TDM szervezet?

Rajtunk fog múlni, hogyan tudunk élni a
felkínált lehetõségekkel.

Dr. SzánthóGyörgyné

Új távlatok nyílnak térségünk idegenforgalmának fejlesztésében!
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RáckeveVáros ÖnkormányzatánakKépviselõ-testülete
PROURBEEmlékérem
kitüntetésben részesítette
Dr. CzernyKárolyt,

aki 1944-ben született Budapesten. A Soproni
Erdészeti és Faipari Egyetemen erdõmérnöki, a
Pécsi Pollák Mihály Fõiskolán építészmérnöki
diplomát szerzett. E két területmagas szintûmûve-
léséért több kitüntetésben részesült. 2009-ben Sel-
mecbányán a legmagasabb erdészeti kitüntetést, a

Kaán Károly-emlékérmet vehette át, Szerep községben Díszpolgári
címet kapott.
Életének mottója: �Azért születtünk a világra, hogy valahol otthon

legyünk benne, és én Ráckevén érzem otthonmagam.�
Elkötelezett környezetvédõ munkájának köszönhetõ Ráckevén a hû-

tõházi, a tókerti és a peregi parkerdõ telepítése, utóbbi kettõ természetvé-
delmi oltalmat is kapott. Munkatársaival közösen tizenhárom játszóteret
alakítottak ki a városban.
Nevéhez fûzõdik a Vámház tatarozása, a Szerb Porta, a dunai lejárók

és a Rafás köz rendbe tétele. Társadalmi munkábanmegtervezte és leve-
zette a Katolikus Plébánia építését. Hozzá köthetõ Szegedi Kis István
Emléktáblának a Református Lelkészi Hivatalra történõ elhelyezése, a

NépmûvészetiHáz, aKeveGaléria, valamint azÁcsKárolyMûvelõ-

dési Központ romos épületének és udvarának megtervezése,
felújítása.
Fegyó János a Ráckevei Újság 1990.márciusi számában �AVÁROS-

SZÉPÍTÕ�megnevezéssel illette.
Neki köszönhetjük a �Régi Ráckeve képeskönyve�, és a �Ráckeve

Évgyûrûi Képes Krónikája� címû könyvet is.
Tevékenységével nagyban hozzájárult a város értékeinek növe-

léséhez.

Ráckeve 2010. év kitüntetettjei
December 18-án a hagyományosanmegrendezett karácsonyi koncerten ünnepelhettünk együtt ismét a Savoyai-kastélyban.
Ekkor került sor a város kitüntetettjeinek díjátadó ünnepségére is. A díjakat Szadai József polgármester adta át.

RáckeveVáros ÖnkormányzatánakKépviselõ-testülete

Közalkalmazotti Díj

kitüntetésben részesítette

Kardos Bélánét,

aki 1920-ban született Dunaharasztin, 1945-ben
költözött családjával Ráckevére.
Édesapja Tamássy Andor 1945-1951-ig Rác-

kevén volt fõjegyzõ. Õ mentette meg az utókornak a II. világháborút
követõen a Ráckeve Város Fõbírójának a �Tanácsbéliek esküvése�
szövegét, amely az országos Széchenyi Könyvtár gyûjteményében ta-
lálható. Ráckevén a mindenkori hivatali eskü mellett ezt a fogadalmat
is leteszi amegalakult képviselõ-testület.
Anikó néni a budapesti Teleki Blanka Közgazdasági Iskolában vé-

gezte tanulmányait, majd fõiskolai szociálpolitikai szakképzést szer-
zett.
A ráckevei Járási Tanácsnál gyámügyi elõadóként, majdmunkaügyi

elõadóként dolgozott, 1954-tõl járási szociálpolitikai fõelõadó volt.
Ebben az idõben jött létre a Peregi úti ötvenkét férõhelyes SzociálisOtt-
hon, melynek létrehozásában jelentõs szerepe volt. Szervezõ munkájá-
nak köszönhetõ a Kazinczy utcai harminc férõhelyes Öregek Napközi
Otthonának kialakítása is.
Mindig lelkiismeretesen végezte a feladatát. Szívügyének tekintette

a szegények és a nagycsaládosokmegsegítését, felkarolását.
Hivatali ténykedése alatt a Járási Vöröskereszt �Arany fokozat� ki-

tüntetést, az egészségügy �Kiváló Dolgozó�, a Járási Tanács szintén
�Kiváló Dolgozó� kitüntetést adományozott számára.

RáckeveVáros Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

RáckeveKiválóMestere Díj

kitüntetésben részesítette

Gyengési Antalt,

aki a szakmunkás bizonyítvány megszerzése után, 1966-ban tett mes-
tervizsgát, és ettõl az idõponttól kezdve tetõfedõmesterként dolgozott.

Nyugdíjba vonulásáig számtalan család házára készítette el az egyik
legfontosabb épületszerkezeti elemet, a tetõszerkezetet.

Tíz tanulónak adta tovább mesterségét, akik közül néhányan most is
szakmájukban tevékenykednek.

A Néprajzi Múzeum felkérésére 1967-ben részt vett a régi ráckevei
malom szétbontásában, és az elmúlt években az új hajómalommegépí-
tésében is aktív szerepet vállalt. Kisiparosként megkapta a Kiváló Kis-
iparos elismerést. Magánéletében kiegyensúlyozottan él, négy leány-
gyermeket nevelt fel feleségével. Ma már nagypapaként éli nyugdíjas
éveit.

Kiemelkedõ munkássága elismeréseként Ráckeve Város Önkor-
mányzatának Képviselõ-testülete Gyengési Antalt Ráckeve Kiváló
Mestere Díj kitüntetésben részesítette.
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RáckeveVáros ÖnkormányzatánakKépviselõ-testülete

Ráckeve Szolgálatáért Díj

kitüntetésben részesítette

SzõgyényiGábort.

A városban élõ molnár családok leszárma-
zottai 2007 decemberében létrehozták a Rácke-

vei Molnár Céh Alapítványt, mely fõ célul tûzte ki a ráckevei
�Gyurcsik-féle� vízimalom korhû megépítését. Szõgyényi Gábor
oroszlánrészt vállalt ennek az álomnak a megvalósításában. Több mint
két éven át folyamatosan jelen volt a hajómalom építésénél. Kutatta a
pályázati lehetõségeket, szervezte az anyagbeszerzést, irányította a
munkafolyamatokat, és a malom újjászületése után felvállalta annak
mûködtetését is.
Kitartásának, lelkesedésének köszönhetõ, hogy a hajómalom � nö-

velve városunk kulturális, idegenforgalmi értékeit, gazdagítva látvá-
nyosságait � ismét a Duna hullámain ringatózik.
Ráckeve Városáért végzett kiemelkedõ munkájának elismeréséül
Ráckeve Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Szõgyényi

Gábort Ráckeve Szolgálatáért Díj kitüntetésben részesítette.

RáckeveVáros ÖnkormányzatánakKépviselõ-testülete

Közbiztonsági Díj

kitüntetésben részesítette

Tóth Sándort,

aki 1998. március 1-jén kezdte meg nehéz, de
szép hivatását, a tûzoltó szolgálatot a Ráckevei
Önkéntes Tûzoltóságnál. 1996 óta szolgálat-
parancsnok.

Munkáját magas színvonalon végzi, elöljáróival, beosztottjaival
szemben tiszteletet, határozottságot tanúsít. Szolgálatban nyugodt, fe-
gyelmezett, rendszeretõ, jól felkészült szakember, aki a tûzoltási és kár-
elhárítási feladatokat legjobb tudása szerint hajtja végre. Fontosnak
tartja a csapatszellemet, vallja: a tûzoltó munkát csak egymásra figyel-
ve, egymás iránti bizalommal lehet végezni.
Húsz éves kiváló tûzoltói munkájának elismeréseként Ráckeve

Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete Tóth Sándor tûzoltót
Közbiztonsági Díj kitüntetésben részesítette.

RáckeveVáros ÖnkormányzatánakKépviselõ-testülete

Közegészségügyi Díj

kitüntetésben részesítette

Dr. SzekszárdiMargitot,

aki 1977-ben kapta meg orvosi diplomáját a
Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános
Orvosi karán. Tanulmányait tovább folytatva

gyerekgyógyász, majd csecsemõ/gyermek kardiológia szakképesítést
szerzett.
1994 óta dolgozik Ráckevén, gyógyítja és gondozza városunk gyer-

mekeit. A praxis ellátásán túl a környezõ településeken mozgó szakor-
vosi szolgálatot is teljesít. A ráckevei Ady Endre Gimnázium iskolaor-
vosaként egészségvédõ, közegészségügyi és egészségnevelõ munkát
végez, óvja a fiatalok egészségét, segíti testi-lelki fejlõdésüket.
Az orvosi munka számára hivatás, a szó legnemesebb értelmében

vett szolgálat, melyet odaadással és nagy felelõsséggel lát el. Türelmes-
sége, szelíd kedvessége nyugtatóan hat kis betegeire, a szülõk bizalom-
mal fordulnak hozzá, tisztelettel tekintenek rá.
A gyermekek gyógyításában, egészségügyi ellátásában kifejtett lel-

kiismeretesmunkájáért RáckeveVárosÖnkormányzatánakKépviselõ-
testülete dr. Szekszárdi Margitot Közegészségügyi Díj kitüntetés-
ben részesítette.

Fotók: DarabontMária




