Ráckevei Molnár Céh Alapítvány András napi beszámolója
2012.11.30.
Köszöntés
Polgármester
Képviselők
Alapítvány támogatói
Érdeklődők.
Napirendi pontok:
Az alapítvány 2012.évi tevékenysége.
Látogatói statisztika.
Az őrlő berendezések műszaki állapota / Babarczi István.
Egyebek: pályázatok, hozzászólások.
Tevékenység:
2012.02.02. A nagy hideg miatt körbe kellett vágni a jeget a malom körül. Két-két alkalommal 8-8
fő vett részt a munkában, a biztonsági szabályok betartásával.
2012.02.11. Bajai Hajómalom Egyesület meghívására szakmatörténeti konferencián vettünk részt
Baján. A konferencián adták át az Alapítvány részére a Nemzetközi Molinológiai Társaság
rendhagyó elismerését egy lisztes zsákot a résztvevők aláírásával, elismerésük jeléül.
2012.03.26. A nyitásra való felkészülés jegyében tűz és baleset védelmi oktatást tartottunk.
Az oktatók Schuszter János és Taligás Sándor, önkéntes munkában vállalták a felkészítést.
2012.04.28.-08.01.-e között Asszociációs projektet valósítottunk meg. A látogatókat arra kértük,
hogy egy-két szóval írják le a azt szót ami a malomról eszükbe jut.
2012.04.28. Dorozsmai Molinológiai Konferencián vettünk részt.
2012.05.13.
műsorában.

Bemutatkozik Ráckeve és a Hajómalom a Duna TV Pannon Express című

2012.05.19. A mohácsi Szent Miklós malomba látogattunk, egy turisztikai és térségi szakmai
konferenciára.
2012.05.25. Együttműködve Túristvándi Község Önkormányzatával és a Magyar Molinológiai
Társasággal két előadást tartottunk.
Egyik a „A ráckevei hajómalom, mint turisztikai látványosság, interaktív múzeum”., előadó
Szőgyényi Gábor.
A másik előadás témája „Műemlék daratisztító üzembe helyezése.”, előadó Babarczi István.
2012.06.16. Eljegyzés történt a malomban. Az itt elrejtett geoládában találta meg az eljegyzési
gyűrűjét a menyasszony.
2012.07.14. Magyarország Szerbia „IPA” határon át nyúló együttműködési program III. Bajai
rendezvényén előadást tartottunk a Ráckevei Hajómalom újjáépítéséről a városban létrejött

közösségi összefogásról a városi turizmusban betöltött szerepéről. Előadó: Szőgyényi Gábor.
2012.08.01. Az Asszociációs láda értékelése. 240 db válasz érkezett. A legtöbbet előforduló szavak
a következők: hagyományőrzés, Duna, becsületes munka, jó illat, hungarikum, leleményesség,
türelem.
2012.08.10. Az alapítvány és Ráckeve város kezdeményezésére összeöntöttük a Kárpát-medencei
testvérvárosok búzáját, az itt tartózkodó lukanénjei gyerekek közreműködésével.
A testvérvárosokat Kuzma Zoltán Lukanénje polgármestere képviselte.
A lisztből mindegyik testvérváros megsütötte az augusztus 20.-ai új kenyeret.
2012.08.26. Ráckeve Város Önkormányzata, Ráckevei Árpád Múzeum, Ráckevei Molnár Céh
Alapítvány és a Magyar Koronaőrök Egyesülete megemlékezést tartott és kiállítást rendezett néhai
Csontos István koronaőr tiszteletére.
A rendezvényt támogatta a ráckevei katolikus és református egyház.
2012.09.01. Csatlakoztunk a Dunaharaszti TDM-hez, az éves tagdíj 5000.-Ft.
2012.09.05. A Kossuth rádió Hely című műsora a múzeumról és a hajómalomról.
2012.09.15.-16. Ászok fesztivál.
2012.10.16. Hagyományokhoz hűen a kenyér világnapja alkalmából az alsó tagozatos gyerekek
verssel és rajzzal készültek.
Az idén az Árpád fejedelem Általános Iskola tanulói.
Malomzárás alkalmából sült hallal és egyéb ételekkel kínáltuk a malom látogatóit és az arra
sétálókat.
2012.10.20. -21. Malom téliesítése.
2012.11.21. Az alapítvány átvette a Magyar Nemzeti Múzeum Kőtárában a Henszlman Imre díjat.
Adományok:
Ebben az évben 42 q búza adományt kaptunk a bemutató őrléseinkhez.
Bodor László képviselő
Györke Péter egyéni vállalkozó
Varnyú János egyéni vállalkozó
3500.-db egy kilós lisztes papírzacskót Gyetkó Károly Kartontechnika kft.-től.
Gyetkóné Sárika egész évben önkéntes munkában vezette a malom könyvelését.
2012.évben az alapítvány támogatói és tagjai 826 óra önkéntes munkát végeztek.
306.200.-Ft pénzbeli adományt kaptunk.
Nyitvatartási napok száma: 172 nap, ebből 30 szakmai nap volt őrlési technológia bemutatásával.
Egyebek:
Megkezdett pályázatok. A farazati híd felújítása.
Hozzászólások.
Ráckeve, 2012.11.30.

