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Miért éppen a múzeumban tartjuk a beszámolót?

2005.-ben megjelenik dr Kovács József és Kovácsné Paulovits Teréz Duna 
vízén malom forog című könyve, mely nagyban hozzájárult hogy a 
városban élők nem feledkeztek meg kedves hajómalmukról. Még ebben az 
évben elkezdi Szeredi Lászlóné az adományok gyűjtését a régi molnár céh 
zászló mintájára készítendő új zászlóra. 

2006.12.közepén Ráckeve Város képviselő Testülete, élén dr. Dávid László 
polgármesterrel felhívást tett közzé egy csak Ráckevére jellemző 
turisztikai látványosság létrehozására.

Ekkor merült fel bennem a hajómalom újjáépítésének a gondolata. Tehát 
ha nem is tudatosan, de visszatekintve ez egy folyamat része mely 
szervesen kötődik a múzeumhoz. Kerek évfordulóhoz közeledik a múzeum, 
a napokban lesz 50 éves. 

Napirendek:

1. Az alapítvány 2010.-2011.-es tevékenysége.

2. Látogatói létszám statisztika.

3. Műszaki állapot és javítások évközben.

Akkor most megnézzük, Úristen mit csináltunk !

Nos ennek is van egy története: 



2010. januárjában kijött az épülő hajómalomba a múzeum 
igazgatónője Jáki Réka. Folytak a belső munkálatok a hajómalomban 
és akkor hangzott el ez a mondat, „Úristen, neked fogalmad sincs 
mekkora helytörténeti jelentősége van annak amit csinálsz, te csak 
a műszaki oldalát látod!”

Akkor most megnézzük mi lett a közös vállalkozásból.

Ráckeve Város Képviselőtestületének 2010.03.havi határozatának 
értelmében biztosítást kötöttünk a hajómalomra, mely biztosítás 
kedvezményezettje Ráckeve Város.

A biztosítás összege 48.000.000.-Ft-ról szól, a biztosítás díja egy évre 
232.000.-Ft, melyet az alapítvány fizet.

Ráckeve Város Képviselőtestületének határozata értelmében 
Közjegyzői zálogjog bejegyzés történt ahol a zálogjogosult Ráckeve 
Város Önkormányzata.

Ráckeve Város Képviselőtestületének határozata értelmében 
2010.12.27.-én értékbecslés történt, mely megállapította a malom 
értékét: 69.060.000.-Ft értékben.

A város ebből 22.800.000.-Ft-al járult hozzá. A különbözeti érték 
46.260.000.-Ft, mely a közösségi munka és pénzbeli adományok 
értéke.

A város lakossága büszkén vállalhatja, hogy ekkora értéket hozott létre 
és gazdagította a várost.  Az országnak pedig újjáépített egy 
ipartörténeti emléket. 

Az 1843-as molnár céh zászló restaurálása fejeződött be 
2011.05.hóban.  A kiállított zászló állandó kiállítási tárgy a múzeumban. 
Pályázaton nyert 800.000.-Ft + az alapítvány tavalyi bevételéből 
200.000.-Ft és a 2011.-évi bevételből 116.000.-Ft . Összesen 
1.116.000.-Ft lett a zászló restaurálására fordítva. A zászló továbbra is 
a múzeum tulajdonát képezi, a zászló restaurálását az alapítvány a 
restaurátor szakvéleménye alapján befejezettnek tekinti.

2011.03.11.-től az Árpád Múzeummal közös rendezésben 
„Hagyományos malmok a Kárpát medencében” című kiállítás 
megtekinthető volt 2011.05.08.-ig.



2011.04.01.-én nyitottunk. 300.-Ft/fő hétköznapi látogatási díj. 
Vasárnap, őrlési bemutatóval 500.-Ft/fő a belépődíj.

2011.04.06.-án Szentendrére vissza lett szállítva a hengerszék 
megmaradt, általunk fel nem használt részeit, ezek helyett újat 
készítettünk.

2011.04.11.-én Geo-ládát helyeztek el a malomban. 

2011.04.24.-én húsvétkor nyomtatva locsolóverset és csokitojást 
kaptak az ifjú látogatók.

2011.05.03.-én könyvbemutató volt az Árpád múzeumban 
„Patakmalmok a Kárpát medence keleti felében” címmel. Szerző dr 
Ozsváth Gábor Dániel.

2011.05.hóban 500.000.-Ft vissza nem térítendő támogatást szavazott 
meg a malom működésére a Képviselő Testület és 1.000.000.-Ft 
visszatérítendő támogatást kaptunk 2 évre.

2011.05.hó elején elkészült a magyar , német és angol nyelven a 
malom szórólapja és négyféle képeslap. A kis szövetzsákok és a 20 kg-
os szövetzsákok malomemblémával  vásárolhatóak. 1 kg-os 
papírzacskók –KÖSZÖNET a támogatónak Gyetkó Károlynak –aki ezeket 
a papírzacskókat ingyen-támogatásként egész évben szállította.

2011.05.hóban a Magyar Élelmiszer Tudományi Egyesület Malomipari 
Tagozata az Árpád Múzeumban tartotta tisztújító gyűlését, melyen egy 
rövid előadást tartottam az újjáépített hajómalomról. Dr prof. Véha 
Antalt választották elnöknek aki később a Szegedi Tudományegyetem 
Mérnöki Kar, Élelmiszermérnöki Intézetének tanári karával 
meglátogatta a malmot és egy cikket is megjelentetett a Ráckevei 
Újságban erről.

2011.06.29.-én a Polgármester úrral a gyergyócsomafalvi 
támogatóknak névre szóló emléklapot és  hajómalomban őrőlt lisztet 
adtunk át.

2011.07.24.-től a malom neve Ráckevei Hajómalom Ipartörténeti 
Emlékhely lett.



2011.07.29.-én a Magyar Molinológiai Társaság meghívására Kapolcson 
a Művészetek Völgyében mutatkozott be a hajómalom és egyben 
Ráckeve is.  A malom újjáépítését egy sikertörténetnek nevezte a 
levezető elnök. 20 percben bemutattam az elvégzett munkát a 
malommal és Ráckevével kapcsolatos marketinget.

2011.08.12. –től a Balabán hajóval –csatlakozva egy szép 
kezdeményezéshez- egy kétnapos út keretében  vittük a malmunkban 
őrölt lisztből készült kenyeret Ráckevétől  Bajáig több város kikötőjében 
megállva.

2011.08.15.-én a vizirendőrség csónakházának tetejét facseréppel 
fedtük be, hogy ugyanolyan legyen mint a hajómalom teteje.

2011.08.18.-án Majosháza Község búzáját őrőltük meg, melyből a 
Majosháza az augusztus 20.-i ünnepségre a kenyeret sütötte. 

2011.08.19. és 20.-ai városi rendezvényeken vendégül láttuk a 
testvérvárosi delegációkat. 

2011. év az Egészségturizmus éve. Ehhez kapcsolódva 
2011.09.hónapban minden malom látogató egy almát kapott, mi ezzel 
járultunk hozzá az egészség megőrzéséhez.

Több mint 1200 szem almát osztottunk, köszönet a támogatóknak akik, 
Varga László , Major kft. Ráckeve és Varga Gábor.

Ászok Fesztivál.

A malom előtti partszakaszon főztünk.  Kakaspörkölt ami díjnyertes lett, 
túrós csusza, kecskepörkölt, sült hal , 180 db palacsinta saját lisztből, 
pogácsák és édes apró sütemények. Volt még bor, sör üdítők. Ezekből 
minden arra látogató ingyen ehetett és ihatott. 

2011.10.16.-án a Kenyér Világnapján őrlési bemutatóval és halsütéssel 
zártuk a szezont, itt is mindenki vendégül láttunk aki megállt a malom 
előtt.

A Kenyér Világnapja alkalmából készített gyermekrajzokat a már 
hagyománynak tekinthetően kiállításra kerültek a malomban amit a 



gyermekek a szüleikkel együtt megnézhették. Ebben az évben a Szent 
Imre Katolikus Általános Iskola tanulói rajzoltak.

Ezen a napon HA7MALOM hívójellel egy rövidhullámú rádióállomás lett 
telepítve a völgyhajóba. Ez is vitte hírünket az egész országba és 
határainkon túl is a rádió hullámhosszán.

Téliesítettük a malmot és táblán kihelyeztük a 2012.04.01.-i nyitás 
dátumát.

A malom honlapja egész évben látható, frissítjük minden esemény 
után, informáljuk a honlapot felkeresőket. 

Műszaki állapot:

Kisebb javításokra volt csak szükség. Megtanultuk a göröndő végében 
helyesen rögzíteni a szárnyas csapokat /csirizzel/ és a nagyon-nagy 
melegben a völgyhajóra támaszkodó végét napjában többször vízzel 
kellett locsolni.

Még az alsó csigasorokat kell javítani, ami már részben megtörtént, a 
visszaszerelése most van folyamatban.

Egyebek:

ENDOOR KFT. egy fő tárlatvezetőt heti két nap biztosított, köszönjük a 
támogatást.

A malom tárlatvezetője Biczi József. Elégedettek vagyunk a munkájával, 
egész évben rendet tartott a malomban és környékén. Magas szinten 
tájékoztatta a látogatókat.

Viski József főmolnár minden vasárnap, egész  napon önkéntes 
munkában látta el a feladatát, lelkesen és hozzáértéssel- köszönjük a 
munkáját.

Az elmúlt négy évi ingyenes könyvelői munkáját köszönjük Gyetkóné 
Sárikának.

Kovács László vállalkozó készítette egész éven keresztül  a városi 
rendezvényekre a malomban őrölt lisztből a finom pogácsákat.

Bodor László képviselő tiszteletdíjából búzát vásároltunk a bemutató 
őrlésekre.



Az átadás óta a KEVENET webkamera folyamatosan üzemel, az 
érdeklődök bármikor ránézhetnek a malomra. Köszönet Mikola 
Péternek.

Köszönet azoknak, akik egész évben helytálltak, hogy zökkenőmentes 
legyen a működés és a látogatók fogadása.

Ráckeve, 2011.


