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Ráckevei Hajómalom - Magyarország első rekonstruált és egyben 

működő hajómalma a lakosság közösségi összefogásának köszön-

hetően 2007 és 2010 között épült fel. Ez a közösség viszont nem 

csupán a felépítésnél tartott össze, hanem annak önkéntes munkája a 

mai napig is látható.

A mai rohanó világban számos külső elvárásnak és szabálynak kell 

megfelelnünk, ami miatt kevesebb idő marad a közösségi kapcsola-

tok ápolására. Bár a technika fejlettségének köszönhetően otthon 

egyedül is aktív részesei lehetünk egy közösségnek, anélkül hogy 

bárkivel személyesen találkoznánk, de emiatt sajnos egyre többet 

ülünk a számítógép előtt és a „személyes” találkozásokat pedig az 

interneten ejtjük meg. Emiatt kapcsolataink jó része felületessé és 

személytelenné vált. Pont egy ilyen helyzetben számít különlegesnek, 

ha egy csapat, közösség aktív részesei vagyunk, hiszen egy virtuális 

közösség nem helyettesíti a személyes emberi kapcsolatokat! Legyen 

szó egy baráti csoportról, focicsapatról vagy akár egy családi körről, a 

személyes kapcsolatok ápolása pozitív hatással van az egyén és a 

közösség fejlődésére is. 

Miért jó egy közösség tagjának lenni?

Az élet bármilyen területén könnyebb bizonyos célokat elérni, ha az 

ember nem egyedül, hanem egy csoportban teszi ezt meg. Egy közös-

ségben elvégzett önkéntes munka nem csak a személyre hanem a 

tagokra is pozitív hatással van és a közösség erejét kovácsolja. 

Az egyre személytelenebb világunkban segít, hogy problémáinkkal ne 

maradjunk magunkra, hiszen a közösség tagjaival saját személyes örö-

münket és bánatunkat, problémáinkat is megosztjuk, ezért sok esetben 

önzetlen segítséget is kaphatunk társainktól, illetve mi magunk is segítő 

kezet nyújthatunk nekik. 

Mit tehetsz Te a közösség fejlődéséért?

Facebook helyett találkozz személyesen a barátaiddal, ismerőseiddel.

Személyes találkozások során kapcsold ki a telefonod, koncentrálj 

azokra, akik körülötted ülnek.

Legyél aktív tagja valamilyen csoportnak

Végezz önkéntes munkát! Meglátod, élvezni fogod!

A Ráckevei Hajómalom a közösség összefogásának és erejének bizonyí-

téka. És mi ennek a sok munkának a gyümölcse? A közösségben kiala-

kult baráti kapcsolatok és  a látogatók pozitív és szeretetteljes 

visszajelzései.


