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Ráckeve Város Önkormányzata ismét eredményesen pályázott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Helyi
Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívására.
Kistérségi rendezvények támogatása célterületre, a Péntek Esti Korzó 2012 évi megrendezésére nyújtott be pályázatot
az önkormányzat, melyre összesen nettó 10.000.000 Ft pályázati támogatást nyert el.
Idegenforgalmi főszezonban 15 héten keresztül 2012. május 25. – 2012. augusztus 31. között minden péntek este
megrendezésre kerül a Korzó. Itt élő és környékbeli művészek 4 órás színpadi műsora adja a rendezvény fő
programját, közben hagyományos ételek, italok kóstolására is lehetőség nyílik, emellett kézműves foglalkozás,
kirakodóvásár, lovagoltatás, állatsimogató, kiállítás színesíti az est programjait. A fejlesztés során, a rendezvény
helyszínén található állandó színpad átalakítását, bővítését, színpadhoz kapcsolódó terület rendezését, átépítését és a
világítás kiépítését valósítjuk meg.
Ráckeve város fejlődésének meghatározó ága a turisztikai vonzerő növelése. Több éves tapasztalat mutatja, hogy a
turisztikában rendezvényi szinten leginkább a helyi és kistérségi speciális kínálatok felkutatásával lehet eredményt
elérni. A fejlesztés célja a turisztikai vonzerő növelése, a társas kapcsolatok erősítése a szűkebb és a tágabb
környezettel, térségi településekkel, az itt élők és itt tartózkodók életminőségének, társas kapcsolatainak javítása. A
projekt támogatás elnyerésével még színesebb és színvonalasabb programok és szolgáltatások várják a Péntek Esti
Korzó közönségét. A gyermekprogramok, és kísérő rendezvények minden korcsoport számára biztosítja a
kikapcsolódást. A térségben ez az egyetlen olyan rendezvény, amely több héten keresztül várja az idelátogatókat.

Péntek Esti Korzó pillanatképek

A Virágos Ráckeve Program célterületre benyújtott „Ráckeve virágos arculatának kialakítás közterületen” című
pályázat megvalósítására nettó 4.446.062 Ft támogatást nyert Ráckeve Város Önkormányzata.
Ez a pályázat a ráckevei Szent István tér 5. terület virágosítását és rendezését foglalja magába. A fejlesztés célja,
hogy Ráckeve belvárosában található tér és környéke megújuljon, újabb virágos és zöldterülettel bővüljön a város
közterületeinek száma. A téren a virágok és fák ültetésén kívül új térbútorok kihelyezése, öntözőrendszer kiépítése,
valamint egy kerékpártároló kialakítása is megvalósul.

Ráckeve Város Német Nemzetiségi Önkormányzat is sikeresen pályázott a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatal Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati
felhívására Kistérségi rendezvények támogatása célterületre.
Három rendezvény, a júniusi János Vitéz Napok, az augusztusi Művészeti hét és
Vizikarnevál, valamint a szeptemberi Őszi Ászok Fesztivál megrendezésére
nyújtott be pályázatot a nemzetiségi önkormányzat, melyre összesen nettó
10.000.000 Ft támogatást nyert el.
Ráckevét a „Sziget Fővárosaként” emlegetik több helyen, hiszen a kistérségben
betöltött központi szerepe sok tekintetben vitathatatlan tény. Természeti
szépségei, épített öröksége, történelmi múltja lehetővé teszi, hogy azokat
kiegészítve évről évre olyan visszatérő rendezvényekkel gazdagítsa, ahogy a
címben és célkitűzésben megfogalmazott „Virágzó Ráckevéről” beszélhessünk. A
projekt célja a város idegenforgalmi vonzerejének növelése, virágzó kulturális és
egyéb turisztikai kínálatok gyarapításával.

A három pályázati elemből a János Vitéz Napok rendezvénysorozat már
megvalósult.
A rendezvény 2012. június 2-án szombaton kezdődött és június 3-án vasárnap ért
véget.
A programsorozat a János Vitéz Vándorkupával, lovas bemutatóval kezdődött

János Vitéz helytörténeti és irodalmi vetélkedő

Kutyás bemutató programok, Dogfit ráckevei kutyaiskola bemutatója

Ráckeve szépe keverék és fajtiszta kutyák versenye

Budapest Utcaszínház – Lúdas Matyi, Magyar Nemzeti Rézfúvós Kvintett előadása

Június 3. vasárnap programjai
Amatőr fogathajtó verseny

„Kukorica Jancsi kedvence” – borácsban főtt ételek bemutatója

Udvari bolondok gólyalábas próbatételei

Gryllus Vilmos gyerekkoncertje

Majorette gála

Tihanyi vándorszínpad : János Vitéz szabadtéri színházi előadása

Ráckeve Városi Sportegyesület a „Helyi szervezetek működési feltételeinek javítása” célterületre adott be sikeresen
pályázatot a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének
végrehajtásához nyújtandó támogatás pályázati felhívására.
Az egyesület három sárkányhajó és mentőmellények beszerzésére összesen bruttó 7.000.000 Ft támogatást nyert el. A
sportegyesület a hajók beszerzésével bekapcsolódik a város turisztikai kínálatába, valamint lehetősége nyílik
sárkányhajó szakosztály megszervezésére is a jövőben.

