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ADÓEMELÉS 
 

Rakottyás község önkormányzata tudatja a helyi lakosokkal, hogy 2020. január 1.-től az infláció növekedése, 

illetve az áremelkedések hatására községünkben is emelkednek az adók. A szántóföldek és legelők 

adókulcsa 0,31 %-ról 0,51 %-ra, a szemétadó pedig 8,30 EUR/főről 9,00 EUR/főre emelkedett.  

Az adókulcs-változás lakosaink többségét nem fogja különösképpen negatívan érinteni, csak azokat a 

gazdálkodókat és földtulajdonosokat sújtja, akiknek szántóföldjük és/vagy legelőjük van. 
 

AZ ÚJ KÚT VIZE  
 

Szakemberek az udvari kertben fúrt kút vizéből mintát vettek, amely egy független és akkreditált 

laboratóriumban lett kivizsgáltatva. Az eredmények bíztatóak. Mikrobiológiai szempontból a víz minősége 

kifogástalan, a vas és a mangán koncentrációja, a víz keménysége, illetve vezetőképessége viszont 

meghaladja a kívánt határértéket. A község eddigi kútjaiból vett vízmintákkal való összehasonlításban 

viszont még így is jobbak az új kút vizének mutatói. Az eredmények bárki számára megtekinthetők és 

összehasonlíthatók a községi hivatalban.  
  

CIKKSOROZAT  
 

Amerikába elszármazott barátunk ötlete nyomán rövidcikk-sorozatot indítunk a községünkben található 

kulturális jelentőségű épületek múltjáról-jelenéről. A cikkek szerkesztésébe községünk lakosai is bátran 

bekapcsolódhatnak. Várjuk hozzászólásaikat, emlékezéseiket, történeteiket a községi hivatalba. 
 

MÚZEUMUNK  
 

A falumúzeum épülete, az egyik eredeti gerendájának felirata szerint, az 1800-as évek derekán épült. Több 

célt is szolgált az elmúlt évtizedekben: volt kocsma, kultúrház, pártház, a helyi termelőszövetkezet irodája, 

de volt idő, amikor buszsofőrök töltötték benne az éjszakát, mert a korán reggeli járat innen indult Rőcére. 

Vannak, akik a mai napig Nagy Géza házaként emlegetik, és vannak, akik a régi kultúrházként. Felújítása 

évek óta folyamatban van. A falumúzeum elnevezést még ki kell érdemelnie.            /Nagy Miklós nyomán/ 
 

AZ ADVENTI KOSZORÚ KÉSZÍTÉSRE EMLÉKEZVE  
 

Rakottyás község önkormányzatának kulturális bizottsága az idén első alkalommal rendezett községünkben 

adventi koszorú készítést, mely 2019. december 1.- én valósult meg a községi hivatal klubhelységében. 

A rendezvény célja nem csak a koszorúk elkészítése volt, de ami még ennél is fontosabb, az adventi időszak 

megélése és az ünnepekre való lelki felkészülés. Mindenki nagyon ügyesen dolgozott. A nagyok segítettek 

a kicsiknek, az anyukák és nagymamák pedig ugyanúgy élvezték a közös munkát, mint a gyerekek. Nagyon 

szép koszorúk készültek. A rendezvény sikerét a fényképek is mutatják. Jövőre ismét várunk mindenkit!  

/Tóth Ildikó/ 

RAKOTTYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLAPJA 

RAKOTTYÁSI HÍRMONDÓ  

„HA UTADON ELLENSÉGEKKEL TALÁLKOZOL,  
AZ AZT JELENTI, HOGY JÓ IRÁNYBA TARTASZ.” /ismeretlen/  


