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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság 2015. április 21-én felhívást 

kezdeményezett a kárpátaljai magyar települések megsegítésére, annak érdekében, hogy 

Kárpátalja magyarsága meg tudjon maradni szülőföldjén, meg tudja tartani otthonát, 

túljusson a háború sújtotta ország a gazdasági válságon. Településünk is felelősnek érezte 

magát magyar testvéreinkért, és 100.000,-Ft-tal támogatta a kezdeményezés sorána rászoruló 

magyar családokat.  

 

Ráttelepüléskét, egykor önálló település egyesüléséből jött létre. A település Ungvártól 12 

kilométerre délnyugati irányban található. Lakóinak száma a 2001-es népszámlálás adatai 

szerint 1 325 fő, ebből 841 magyar nemzetiségűnek vallja magát. 

 

Nagy múltra visszatekintő hagyománya van errefelé a primőr zöldségfélék termesztésének, a 

város közelségét kihasználva az itteni családok közül sokan kifejezetten a piacra szánt 

növények (uborka, paradicsom, káposzta, sárgarépa) termesztésére álltak át.  

 

A vasútnak köszönhetően mintegy ötven ráti lakos Ungvár iparvállalatainál dolgozik 

(régebben még többen ingáztak lakóhelyük és a megyeközpontban lévő munkahelyük között). 

Vasutasként is sokan keresik a kenyerüket. 

 

A Ráti Általános Iskolában 170 gyerek tanul – vannak ukrán osztályok is – az itteni óvodába 

25 gyerek jár. Posta, családorvosi rendelő, könyvtár helyben. Klubja 150 férőhelyes. A 

helybélieket és az ideérkező vendégeket a falu öt ABC-jében – közülük némelyik kávézóként is 

funkcionál – szolgálják ki. 

 

Hagyományápoló község, 1996 óta minden évben falunapot tartanak. 

 

A ráti magyarok mintegy 40%-a református, csaknem ugyanennyi a római-katolikus hívek 

száma. A helybéliek 20-22%-a görög katolikus. Mindhárom felekezetnek saját temploma, 

parókiája illetve plébániája van a községen.  

 

Javaslom, hogy Alcsútdobozerősítse megkapcsolatát Rát településsel és fejezze ki szándékát a 

testvér-települési megállapodás megkötésére, létrehozva ezzel az együttműködést a két 

település lakossága között, biztosítva a hagyományok felelevenítését, az értékek megismerését. 

 

Fentiek alapján kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását! 

 

Alcsútdoboz, 2016. március 22. 

 

Tisztelettel, 

 

 Tóth Erika 

 polgármester 

  



 

HATÁROZATI JAVASLAT: 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2016. (III.30.) számú határozata 

akárpátaljai Rát településsel kötendő testvér-települési megállapodással összefüggő 

kérdésekről 

 

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

1. hogy, folytasson tárgyalásokat testvérkapcsolat kialakításának lehetőségéről a 

Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségével, a mai Ukrajna területén található Rát 

település és Alcsútdoboz közöttegyüttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó 

szándéknyilatkozat aláírására, 

2. hogy, a sikeres tárgyalások lefolytatását követően, terjessze elő a testvér-települési 

megállapodást jóváhagyás céljából a képviselő-testületnek. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2016. április 11. 

 


