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***

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete fenntartotta a 412/2010. (XI. 19.)
számú határozatban foglaltakat, és megerõsí-
tette azon szándékát, mely szerint a Ráckevei
Molnár Céh Alapítvánnyal opciós szerzõdést
és zálogjogot biztosító szerzõdést kíván kötni,
tekintettel az önkormányzat által, az alapít-
vány részére nyújtott összesen 17.500.000 Ft
visszatérítendõ támogatási összegre, melynek
visszafizetési határideje 2035. december 31.
napja.
Az Alapítvány kérésére a korábban kötött

együttmûködési megállapodást a képviselõ-
testület kiegészítette azzal, hogy �a Hajó-
malom jellegén a késõbbiekben sem lehet vál-
toztatni, eredeti funkcióját rendeltetése szerint
meg kell õrizni�.

***
Ráckeve Város Önkormányzata úgy határo-

zott, hogy pályázatot nyújt be sport létesítmé-
nyének felújítására 20 millió Ft pályázati tá-
mogatás elnyerésére. A pályázattal elnyerendõ
cél: az Árpád Fejedelem Általános Iskola tor-
naterem lapostetõ felújítása, sport komp-
lexum fejlesztés.
A testület felkérte a Polgármesteri Hivatal

Mûszaki Irodáját, hogy kérjen árajánlatot az
elõirányzott munkálatokra 25 millió Ft keret-
összegig, és vizsgáltassa meg amunkálatok el-
végzésének szabályszerûségét a közbeszerzési
törvény vonatkozásában. A szükséges 5000
eFt önerõ rendelkezésre áll, forrása az eredeti
elõirányzatok között szereplõ felújítások ki-
váltása. A képviselõ-testület nyilatkozott, hogy
a létrehozott vagyont 5 évig nem idegeníti el.
E napirendnél még egy határozat született,

mely az önkormányzati feladatellátást szolgáló
intézmények épületeire 30 millió Ft pályázati
támogatás elnyerését célozza meg. Elérendõ
cél: Árpád Fejedelem Általános Iskola infra-
strukturális fejlesztése.
A szükséges 7 500 eFt önerõ forrása szintén

a pályázat-elõkészítési alap.
***

Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-
selõ-testülete kinyilvánította azon szándékát,
mely szerint a Goodwill Consulting Kft.-vel
együttmûködési megállapodást kíván kötni
1 éves idõtartamra.
Forrás: a város 2011. évi költségvetésének

általános tartalékalapjából bruttó 220 eFt.
A képviselõ-testület felkérte a Polgármesteri

Hivatalt, hogy a Goodwill Consulting Kft.-vel
az együttmûködésimegállapodás tervezetét ké-
szítse el, és az együttmûködési megállapodás
aláírására felhatalmazta a polgármestert.

***
A testület elfogadta az Energetikai Ideigle-

nes Bizottság javaslatát, és a tulajdonában lévõ
geotermikus kút hasznosítása kapcsán vil-
lamos erõmûmegvalósításáról döntött.
A hõerõmû megvalósíthatósági tanulmány-

tervét a képviselõ-testület az AQUAPROFIT
Zrt. és a 3eSOLUTION Kft.-tõl rendeli meg
4millió Ft+ÁFA összegûmegbízási díjért.

***
A testület elfogadta az Energetikai Ideigle-

nes Bizottság azon javaslatát is, hogy nyújtson
be pályázatot a KMOP-3.3.3-11. pályázati ki-
írásra, épületenergetikai fejlesztésre a Rácke-
ve, Szent István tér 5. szám alatti �Kék-ház�-
ra és a Ráckeve, Szent István tér 4. szám alatti
Polgármesteri Hivatal épületére vonatkozóan
a pályázható maximális keretösszege erejéig
85%-os intenzitással.
A testület úgy döntött, hogy amennyiben két

pályázat is benyújtható, a második körben ké-
szüljön el az ÁrpádFejedelemÁltalános Iskola
épületenergetikai fejlesztésére is a pályázat.
A bizottság azon javaslatát is elfogadta a

testület, hogy a pályázatot a MAPI Zrt.-vel ké-
szíttessék el, valamint hogy a megvalósítha-
tósági tanulmányterve elkészítését az enerGo
CEE Kft.-tõl rendeli meg a képviselõ-testület
2millió Ft+áfamegbízási díjért, amelynek for-
rása a városi költségvetés pályázat-elõkészí-
tési alap elõirányzat.
A bizottság javaslatára a 83/2011. (II. 25.)

számú határozatot visszavonták a képviselõk.
***

Ráckeve Város Képviselõ-testülete az ön-
kormányzat pénzügyi helyzetérõl szóló je-
lentést elfogadta. Szadai József polgármester
kérésére, az IVPB javaslatára a testület úgy ha-
tározott, hogy 2011. március 31-ei forduló
nappal átfogó kimutatást kér kintlévõségekrõl
az áprilisi ülésre.

***

Ingatlanügyek:
Ráckeve Város Önkormányzatának Képvi-

selõ-testülete a lakás- és helyiséggazdálkodási
feladatok áttekintése kapcsán az IVPB javas-
latára úgy döntött, hogy a hivatal vizsgálja
meg Ingatlanvagyon-kezelõ Kft. létrehozását
az Ipari Park Kft. átalakításával.

***
A képviselõ-testület hozzájárult a 054/53 és

054/54 helyrajzi számú ingatlanok (a Lórévi
út melletti külterületi területek) belterületbe
vonásához.
A belterületbe vonás minden költsége kérel-

mezõt terheli.
A képviselõ-testület a 298/2009. (IX. 18.) szá-

mú határozat 5. sorszámú sorát módosította az
alábbiak szerint: �4 évenbelül bevonandó terület�
a tervezett ütemezésa területrevonatkozóan.

***
A képviselõ-testület úgy határozott Agócs

Zoltán IVPB elnök javaslatára, hogy az önkor-
mányzat tulajdonát képezõ 0433/4 és 0437
hrsz-ú közút (Tókert területén lévõ ingatla-
nok) megnevezésû, összesen 7068 m2 területû
ingatlanokat érintõ cserét további pontosítás
után az áprilisi ülésen tárgyalja.

***
A testület úgy döntött, hogy a Ráckevei

Fekete HollókMotoros Baráti Kör Egyesü-
let számára térítésmentesen biztosítja a volt
autósmozi területén lévõ parkolót a 2011. má-
jus 27-29. között 6. alkalommal megrende-
zésre kerülõMotoros Találkozó programmeg-
valósítása céljából.
A képviselõ-testület felhívta a program ren-

dezõit, hogy fokozott figyelmet fordítsanak a
vonatkozó jogszabályi és hatósági elõírások
megtartására.

***

Egyebek:
Ráckeve VárosÖnkormányzatánakKépvise-

lõ-testülete úgy döntött, hogy Dr. Kiss László
jegyzõi jogviszonyát a köztisztviselõk jogállá-
sáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 15. § (2) a)
pontja alapján 2011. március 31-ei hatállyal
közös megegyezéssel megszünteti, és egyben
hozzájárulását adta, hogy a jegyzõi feladatok
zökkenõmentes átadása-átvétele érdekében a
Polgármesteri Hivatal állományában kerüljön
foglalkoztatásra.
A jegyzõi feladatokat 2011. április 1-jétõl �az

SZMSZ szabályai szerint � az aljegyzõ látja el.
A képviselõ-testület a 100/2011. (III. 3.) szá-

mú határozat 1. pontját visszavonta.
Szadai József polgármester megköszönte

Dr. Kiss László jegyzõ eddigi munkáját, és
kérte, ha új munkahelyérõl tud Ráckeve
városának segítséget nyújtani, azt tegye meg.
A polgármester kifejezte reményét, hogy a ket-
tejük közötti kapcsolat visszatérhet abba az
egykori mederbe, ahonnan indult, amikor a
sport szeretete révén együtt tudtak mûködni, és
remélte, hogy az eltelt idõszakban okozott
�sebek� beforrnak.
Dr. Kiss László jegyzõ megköszönte minden

munkatársának azt a segítséget, amelyet mint
kezdõ jegyzõnek nyújtottak, hogy beletanuljon
ebbe a számára ismeretlen területbe, és
tapasztalatokat szerezhessen. A jegyzõ hang-
súlyozta, hogy nagyon sokat tanult kollegáitól,
és úgy érzi, hogy a képviselõ-testület bizalmá-
val nem élt vissza, ezért az eltelt 4 évre
kellemesen fog visszaemlékezni. Õ nem a pol-
gármesteri vagy a jegyzõi pozíciókat tekinti a
hosszú távú kapcsolatok meghatározóinak.
Köszönetét fejezte ki minden jelenlévõnek, és
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Nincs is még
messze idõben
2007. kora tava-
sza, amikor a Rác-
kevei Újság ha-
sábjain bemutat-
kozott Ráckeve
Város új jegyzõje,
Dr. Kiss László,
aki egyben az új-
ság felelõs kiadói
tisztségét is betöl-

tötte. Mondhatnánk azt is, amilyen dinamiz-
mussal kezdte itt munkáját, talán éppen ezzel
a lendülettel vág neki egy új feladatnak is.
Azok közé a személyiségek közé tartozik, akik
megosztóvá teszik a közvéleményt, semleges
senki nemmaradt vele szemben itt a városban
sem, vagy nagyon szerettek vele dolgozni és
értékelték azt a fiatalos, új lendületet, széles
látókört, amelyet hozott magával, vagy pedig
éppen nehezteltek rá, és kívülállónak tartották
mindvégig. Az viszont vitathatatlan, hogy
ideérkezte is nagy szelet kavart, de bejelen-
tése, hogy távozik Ráckeve város jegyzõi
állásából szintén szóbeszéd tárgya lett. Ezért
is szerettem volna, ha megosztja velünk
elköszönõ õszinte gondolatait.

� Egy újabb csésze kávé mellett ülünk
együtt, de most búcsúzol. Miért döntöttél úgy,
hogymás területen folytatod tovább amunká-
dat és mi lesz az új kihívás számodra? Mi a
valós ok, hogy továbblépsz?

�A terület ahová felkérést kaptam, nem tel-
jesen ismeretlen számomra. A központi köz-
igazgatásba térek vissza a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztériumban vezetõ munka-
körben fogok dolgozni. A közigazgatás teljes
rendszere átalakításra kerül,mely folyamatban
részt venni �mint a kidolgozásért felelõs tárca
munkatársa � úgy gondolom nemes feladat. A
Ráckevén, jogalkalmazóként eltöltött idõszak
alatt szerzett tapasztalatok mindenképpen se-
gítséget jelentenek amunkámsorán a jövõben.
A miértre nem könnyû rövid választ adni.

Az elmúlt ciklusban elmondható, hogy orszá-
gos viszonylatban is ritkaságnak számító mó-
don egy nagyon egységes, lendületes, munká-
ra koncentráló testület és polgármester � akire

büszke vagyok, hogy vele dolgozhattam � irá-
nyításával mûködõ hivatalba csöppentem,
mely a hivatal munkatársai segítségével ered-
ményesen tudottmûködni. Vallom, hogy a ha-
tékonymunkavégzés egyik alapvetõ feltétele a
másik ember iránti bizalom, illetve a munka-
társak, kollégák munkájának tisztelete. Ebben
a tekintetben is szerencsésnek mondhatom
magam,mert ebben az idõben az energiák egy
irányba a város fejlõdése érdekében koncent-
rálódtak, ahol érdemes volt új ötleteket fel-
vetni, hosszú távra, távlatokban gondolkodni.
A választás olyan vélt vagy valós ellentéte-

ket, érzelmi hullámokat hozott elõ Ráckevén,
mely az eddigi általam jónakés eredményesnek
tartott irányt megbillentette, eltérítette. Állás-
pontom szerint rengeteg fölösleges energiát
emésztenek fel amindennapi, sokszorkicsinyes
�harcok�, presztízscsaták, melyek fásulttá, ked-
vetlenné tehetik hosszú távon az embert.

� Eseménydús 4 év volt ez az életedben,
akár a munkakörödet, akár a magánéletedet
tekintve, hiszen ittléted alatt váltál többgyer-
mekes családapává is. Hogyan tekintesz visz-
sza erre az idõszakra?

�Ahogy a címben is utaltál rá Én Ráckevé-
nek kizárólag köszönettel tartozom. Az itt töl-
tött idõ alatt a helyi önkormányzati rendszer
minden részletére kiterjedõ mûködésének
megismerésén túl, nagyon sok értékes ember-
rel találkoztam. A magánéletem is itt teljese-
dett ki. Bár édesapám az elmúlt évben el-
hunyt, de a sors kárpótlásként ikergyer-
mekekkel ajándékozott meg, így már három
gyönyörû gyermek büszke édesapjaként
vágok bele az új munkakörömbe.

�Mi az, amire büszke vagy az eltelt idõszak
eredményeit tekintve itt a hivatalban, vagy
akár másmunkaterületen?

� Négy évvel ezelõtt egy jól mûködõ, szer-
vezett hivatal élére kerültem, melyet úgy ér-
zem, hogy az idõközben az önkormányzatok-
nak átadott plusz feladatok ellenére is kis-
térségi központhoz méltó módon tudtam ve-
zetni. Ebben elévülhetetlen szerepe van a
hivatal minden munkatársának, de Mesterné
Veszeli Mária és Ihász Tibor kollégáim hosz-

szú évtizedes tapasztalata, szakmai felkészült-
sége nélkül sokkal nehezebb dolgom lett vol-
na. A testülettel együttmûködve büszke va-
gyok arra, hogy olyan maradandó értékeket
sikerültmegteremteni,mint aKultúraMagyar
Városa cím elnyerése, melynek pályázati
anyagát a hivatal készítette, illetve a Tûz-
torony látogathatóvá tétele, melynek ötletadói
közt jómagam is szerepeltem.

� Milyen tapasztalatokat, emlékeket viszel
magaddal?Mi az amire a legszívesebben em-
lékszel majd vissza?

� Nehéz kiemelni egy vagy két eseményt,
mozzanatot az elmúlt négy évbõl. Azok a
pillanatok emlékezetesek számomra, amikor
úgy érezhettem, hogy azért amiért dolgoztam,
amiben részem volt, annak meg is lett az
eredménye és valamilyen formában érték
jelent meg Ráckevén. Számtalan esetben
tapasztaltam az egész város támogatását,
összefogását, melyhez, úgy gondolom, hogy
egy kicsit a hivatal és jómagam is hozzá
tudtunk tenni. Gondolok itt olyan ünneplé-
sekre, eseményekre, mint a város 20 éves
évfordulójának közös ünneplésére, az adventi
díszkivilágítás meghittségére, a Kultúra Ma-
gyar Városa cím átvételére, vagy legutóbb az
egyedülálló hajómalom megnyitó ünnepsé-
gére. Ezekre mindig jólesõen fogok vissza-
emlékezni és ezeket az élményeket senki nem
veheti el Tõlem.

� Vannak esetleg fájó pontjaid?

�A jegyzõimunka sajátja, hogy alapvetõen
a hatóság képviseletében eljárva az állampol-
gárok számára gyakran kedvezõtlen döntés
kapcsolódik a jegyzõhöz. Úgy gondolom,
hogy önmagával a jegyzõi pozícióval együtt
járnak bizonyos �hátrányos� kötelezettségek,
melyek alól nem mentesülhet a jegyzõ. Ez
sokszor konfliktus forrása lehet, akár a kérel-
mezõ lakossal, intézményvezetõkkel vagy
akár a testületi tagokkal is. Nem tudom, hogy
van-eMagyarországon olyan település, ahol a
lakosság minden tagja elégedett a jegyzõvel,
úgy vélem, hogy ez az egyike azon pozíciók-
nak, amelyetmindenkimegelégedésére szinte
lehetetlen ellátni.

�Kizárólag köszönettel tartozom��

EGYCSÉSZEKÁVÉ...

Dr. Kiss Lászlóval, RáckeveVáros jegyzõjével
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Tájékoztatás
Iskolai beíratkozás idõpontjáról

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy Rácke-
ve Város Képviselõ-testületének Mûvelõdési,
Oktatási, Sport és IfjúságiBizottsága azÁrpád
Fejedelem Általános Iskolába és a Szent Imre
Katolikus Általános Iskolába történõ beíratko-
zás idõpontját 2011. április 27-29. közötti
napokon (8-17 óra) határoztameg.

Polgármesteri Hivatal

FFFFiiiiaaaattttaaaallllooookkkk!!!!
A németországi Ifjúsági Nemzetközi

Szövetség, valamint a frankfurti Goethe
Intézet pályázatot hirdet.
Vinczent Hahn meimbresseni szobrász-

mûvész, aki városunk gyakori vendége, közre-
mûködésével a két szervezet felajánlotta, hogy
2012. tavaszán két ráckevei fiatal (16-18 éves)
részt vehet az egyhetes frankfurti projecten, ahol
Artur Klose úrral, a híres animációs filmké-
szítõvel dolgozhat együtt. A közösen elkészített
film témája az európai identitás lesz.

Természetesen számos kulturális programo-
kon is részt vesznek a fiatalok.

A részvétel ingyenes, de az útiköltség 30%-át
ki kell fizetni.

Pályázat: �ÉNEURÓPAIVAGYOK�
címmel kell megfogalmazni e témával kapcso-
latos gondolataitokat kb. 2-3 oldal terjedelem-
ben.

A pályázóknak német nyelvtudással kell ren-
delkeznie, de a pályázatot magyarul kell meg-
írni.

Beadási határidõ: 2011.május 15.
Érdeklõdés és a pályázat leadása:
Szále Zsoltné
E-mail: szale.eva@mailbox.hu
Tel.: 06-24-519-120

E havi támogatóink:
Miskei Antalné Ráckeve
GyetkóKároly RáckeveÚjhegy
Györke Péter Szigetbecse AgroKft.
Illés János Ráckeve
ifj. Csömöri János Ráckeve
Werny Lászlóné mûködési támogatás.

SzõgyényiGábor

Kedvezményes
parkolóbérletek

ráckevei lakosoknak
Állandó bejelentett lakcímmel rendelkezõ

ráckevei lakosok tulajdonában lévõ gépjár-
mûvek (személygépkocsi, motorkerékpár)
részére parkolási bérletek az alábbi ked-
vezményes áron vásárolhatók az Ipari Park
Kft.-nél:

heti bérlet: 700 Ft
havi bérlet: 2.500 Ft
negyedéves bérlet: 7.000 Ft
féléves bérlet: 13.000 Ft
éves bérlet: 24.000 Ft
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A Ráckevei Molnár Céh
Alapítvány hírei a hajómalomról

A Kormány 2011. január 3-án az ország 29
pontján nyitott integrált ügyfélszolgálati irodá-
kat � Kormányablakokat, ahol az állampolgárok
egyszerûen és gyorsan intézhetik ügyeiket. Lét-
rehozásuk a kormányzat elsõ lépése az ügyfélba-
rát és szolgáltató állam, a Jó Állam megterem-
tése felé.

AzÖnhöz legközelebb esõKormányablak:

PestMegyei Kormányhivatal
Érdi Ügyfélszolgálata

2030 Érd, Budai út 7/b II. emelete 217.
(a Polgármesteri Hivatallal szemben)

Nyitva tartás:munkanapokon 8.00-20.00-ig

AKormányablak

� széles körû tájékoztatást nyújt arról, hogy
ügyét mikor, hogyan és melyik hatóságnál
intézheti,

� felvilágosítást ad arról, hogy az adott ügyben
milyen kérelmet, formanyomtatványt szük-
séges elõterjeszteni,

� segít a szükséges formanyomtatványok ki-
töltésében, a csatolandó dokumentumok el-
lenõrzésében.

AKormányablakban többek között

� ügyfélkaput létesíthet,
� egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcso-
latos szolgáltatásokat intézhet,

� családtámogatási ellátásokat igényelhet
(anyasági támogatás, családi pótlék, gyer-
mekgondozási segély, gyermeknevelési tá-
mogatás),

� tájékoztatást kaphat terhességi gyermekágyi
segély, illetve gyermekgondozási díj igény-
lésérõl, a Magyar igazolványokkal kapcso-
latos ügyintézésrõl,

� megismerheti ingatlanok adatait nem hiteles
tulajdonilap-másolat és térképmásolat elekt-
ronikus lekérdezésével.

Az ügyfélszolgálatok további ügyköreirõl,
mûködésérõl és helyszíneirõl részletes és ak-
tuális információt talál awww.kormanyablak.hu
honlapon.

Viszontlátásra a Kormányablakban!
www.kormanyablak.hu

A háziorvosi rendelések befejezése és
a háziorvosi ügyeleti ellátás megkez-
dése közötti idõben a háziorvosok ké-
szenléti ügyeletet biztosítanak, s az
alábbi telefonszámokon érhetõk el:

Dr. Berta Beatrix: 06-20-294-3388
Dr. Dankó István: 06-30-598-3986
Dr. PappGáspár: 06-20-294-3095
Dr. PatakiMárta: 06-30-949-9747
Dr. ZomboriGábor: 06-70-284-0427

Tájékoztató a háziorvosok elérhetõségérõl

KORMÁNYABLAK
INTEGRÁLT KORMÁNYZATI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Köszönet a sóderért
Március 1-jén újabb 26 tonna sóder érkezett

adományként, kb. 50.000 Ft értékben aDunai
strandra a vízpart feltöltéséhez két vállal-
kozó, Gubovics Zoltán és Vidák György
segítségével. A sóder szétterítésében a Keve-
VízKft.mûködött közre. Az adomány szerve-
zését egy bejegyzés alatt álló civil alapítvány
nevében Simon László végezte.
Köszönet a résztvevõknek és támogatók-

nak!
SimonLászló
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Idõpontok:
1. hét: 2011. július 11-15.
2. hét: 2011. július 18- 22.
A tábor idõtartama egyhét, hétfõ-péntekig,

helyszín: SkaricaMátéVárosiKönyvtár!
Délelõtt: kézmûves foglalkozások,
(a készített munkák elvihetõk)
Délután: elõadások, tánc, játékverseny, régi

szakmákmegismerése és egy nap strand!

A tábor díja (egy hétre): 16000 Ft
Az összeg magában foglalja az étkezést, az

eszközöket és a különbözõ programokat!
Jelentkezés: Skarica Máté Városi

Könyvtár
2300Ráckeve, Eötvös u. 1.
Tel.: 06/24-519-090 vagy 091

Pénzügyi támogatást kaptunk nyári tábo-
runk eszközeinek beszerzéséhez Dr. Vona
Ferencnétõl, akinek ezúton is szeretnénk kö-
szönetünket kifejezni, hogy hozzájárul tábo-
runk jobbá, szeppé tételéhez!

AVárosiKönyvtárFelnõtt részlegén folya-
matosan indítunk internetes tanfolyamokat!
Maminet-Papinet azoknak akik most is-

merkednek az internet és a számítógép vilá-
gával!
Feliratkozás aVárosi Könyvtárban személye-

sen vagy telefonon!
***

PPáállyyáázzaattii ffeellhhíívvááss

�Zene az irodalomban�
címmel

a SkaricaMáté Városi Könyvtár
rajzpályázatot hirdet

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója
alkalmából.

Technika: vegyes technika
Bármilyen technika megengedett (grafika,

zsírkréta, színes ceruza, tûzzománc, tus, tem-
pera stb.).
A pályamunkák mérete: A/4 ill. A/3 méret

lehet
A pályamunkák hátoldalán fel kell tüntetni:
� az alkotó nevét, életkorát, osztályát,
� a mû címét,
� az iskola és a felkészítõ pedagógus nevét.

Díjazás:
� a zsûri által kiválasztott mûvek értékes

jutalomban részesülnek, minden pályamûvet
kiállítunk a gyermekkönyvtárban.

Az alkotást segítõ versek lehetnek:
� RainerMaria Rilke: Zene
� Szabó Lõrinc: Hangverseny után
� Szabó Lõrinc: Zene
� Áprily Lajos: Éjjeli zene
� RábaGyörgy: Az éjszaka zenéje
� BabitsMihály: Az õszi tücsökhöz
Beküldési határidõ: 2011.május 3.

Apályázattal kapcsolatos információ a
Skarica Máté Városi Könyvtár gyermekrész-

legén kérhetõ. Telefon: 06/24-519-090

22 2011. április
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MEGNYÍLT
APestMegyeiMúzeumok Igazgatósága � �Árpád�Muzeális

Gyûjtemény és Kiállítóhelyen
a �Hagyományosmalmok aKárpát-medencében� címû

nemzetközi malomépítészeti kiállítás.

(Ráckeve, Kossuth Lajos u. 34.)

A kiállítást rendezte:
Dr. BalázsGyörgy kandidátus, a NéprajziMúzeum fõmuzeológusa,

aMagyarMolinológiai Társaság elnöke;
Dr.OzsváthGáborDániel Ph.D. néprajzkutató,

aMagyarMolinológiai Társaság tagja;
Tamás Péter gépészmérnök, malomgép-felújító.

TÁMOGATÓK:NKAÉpítõmûvészeti Kollégiuma � OTKA
�RáckeveVáros Önkormányzata

Akiállítás 2011. március 11-tõl május 8-ig tart nyitva.
Látogatható: Hétfõ kivételével minden nap:

13.00-17.00 óráig.
Délelõtt elõzetes bejelentés alapján
csoportos látogatókat is fogadunk!

Tel.: 06-24-519-035
E-mail: jaki.reka@pmmi.hu

MMaalloomm mmaakkeetttt ééppííttõõ ppáállyyáázzaatt
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó ráckevei

�Árpád� Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely, valamint a Ráckevei
Molnár Céh Alapítvány �Hagyományos malmok a Kárpát-medencé-
ben� címû malomépítészeti kiállításához kapcsolódóan malom makett
építõ pályázatot hirdet 5 korcsoportban.
Olyan pályamunkákat várunk, amelyek tükrözik a Kárpát-meden-

cében elõfordulómalmok sokszínûségét.
Amakettek bármilyen anyagból készülhetnek, de ne haladják meg az

50x50x50cm-esmértet.
Korcsoportok: 1-2. osztály

3-4. osztály
5-8. osztály
9-12. osztály
18 év feletti gyermeklelkû felnõttek

Beadási határidõ: 2011.május 29.
Eredményhirdetés: 2011. június 10.

�Árpád�Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely
Ráckeve, 2300Kossuth L. utca 34.

Tel./fax: 24-519-035
E-mail: muzeum.arpad@pmmi.hu/jaki.reka@pmmi.hu




