Ráckevei Molnár Céh Alapítvány András-napi beszámolója
2014.évi tevékenységünk:
„Már várjuk a hajómalom nyitását, minden jót, remek szezont kívánunk” Kovács Lívia bejegyzését
idéztem a malom facebook oldaláról.
2014.03.04. A hengerszék beüzemelése, újraindítása a hengerek élezése után.
2014.03.07. „A mi Dunánk” pályázat díjazottja Rácz Csaba, az Árpád fejedelem általános iskola
5.osztályos tanulója. Egy makettet készített a hajómalomról.
2014.03.20. Bejárati híd cseréje. A 180 kg/m2 terhelésű hidat a tavaly nyert pályázati pénzből 400
kg/m2 terhelésűre cseréltük. Beliczay Gábor tervezte, készítette Taligás János és Bodor István.
A híd beemelését a Havaria kft. térítésmentes munkával végezte. Köszönjük!
2014.03.29. A part felőli oldal festése, karbantartása, utána tűzvédelmi és balesetvédelmi oktatás.
Schuszter János tűzvédelem, Taligás Sándor balesetvédelem témában az oktatást térítésmentesen
végezték. Köszönjük!
2014.04.02. Nyitás. Bodor László adományából vásárolt búza őrlésével kezdtük a szezont.
2014.04.27. Nemzetiségi Találkozó, a fellépők ingyen látogathatták a malmot.
2014.06.08. Kalmár Károlyné szül. Riemer Margit, Manci néni 90.születésnapját ünnepeltük a
malomban. Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt gratuláló oklevelet Szadai József polgármester
adta át Kalmár Károlyné részére. Egy jó hangulatú születésnapi köszöntés volt.
2014.07.28-29. Szakmai kirándulás. Szalafő-Velemér-Mureck-Őrvényes.
A Mureck-i hajómalom mely szakmai látványosság volt mindenki számára élmény és szakmai
tapasztalatszerzés volt. Lenyűgöző volt a Mura hatalmas sodrása. Ez a malom mindenki számára
meghatározó élményt nyújtott, akár szakmai, akár látogatói szempontból.
Veleméri Árpád-kori templom megtekintése idegenvezetéssel, minden lelket megszólított a látvány,
a fény templomában.
Egy őrvényesi látogatás is be volt tervezve, de 20 percet késtünk és addigra már bezárt a
patakmalom. Kívülről azért meg tudtuk nézni. Kárpótolt mindenkit a bőséges és finom vacsora.
A kiránduláson 19 fő + 1 fő sorőr vett részt, a buszt a Lórév Önkormányzattól béreltük.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget Taligás Jánosnak és Bodor Istvánnak.
2014.08.13. Szép hagyományként már 3.éve ismét összeöntöttük a testvérvárosaink búzáját,
Székelykeve, Gyergyócsomafalva, Baktalórántháza, Lukanénye és Ráckeve búzáit.
A városok által összeadott búzát Brezina Károly esperes, apát plébános és Kiss Gergely lelkipásztor
áldotta meg. A búzaösszeöntés Novák Gábor által vezetett Arany János Cserkészcsapat
segítségével történt. Viski József főmolnár minősítette, bemutatta a búzákat városonként, felügyelte
az őrlést. Az összeöntött búza őrlése után a lisztet címerekkel ellátott díszzsákokba csomagolva
juttattuk vissza a testvérvárosokba. Ráckevén augusztus 20.-án városi ünnepségen, az ebből a
lisztből sütött kenyeret osztották szét a kenyér szentelés után.
2014.08.30. Hajómalom víz felőli oldalát és az úszó részeket lefestettük. Jó időben jó kedvvel
végeztük a munkát.
2014.09.20-21. Városi rendezvény, Őszi Ászok Fesztivál.
A vendégeket a malom sült hallal, vaddisznó pörkölttel és hideg sörrel várta. Köszönjük a sok-sok
finom süteményt asszonyainknak és leányainknak.
2014.10.16. Kenyér Világnapja. Az idén az Árpád Fejedelem Általános Iskola alsós diákjainak
munkájában gyönyörködhettek a látogatók. A hétvégén a gyerekek szülőkkel együtt is
meglátogathatták a malmot, és megnézhették a rajzokat.
2014.10.26. A szezon utolsó napja. Szép időt fogtunk ki, őrlési bemutató és szezonzáró vendéglátás
volt a malom előtt. Itt is köszönjük mindenki munkáját és támogatását, jól sikerült a rendezvény!
2014.11.07-08. Őszi nagytakarítás. Ki lett takarítva a malom a hajófenéktől a kőpadon át a padlásig.
Mindenkinek köszönjük a fáradtságos és lelkiismeretes munkáját.
2014.11.23. Az előző évben már meghirdetett, és 2013.11.23.-án megnyitott „ Emlékezzünk a
Nagy Háború ráckevei hőseire és áldozataira” című kiállítást és megemlékezést támogattuk
munkával és anyagi támogatást is nyújtottunk, 120 ezer forint értékben.

Támogatók 2014.évben:
Az évet Bodor László felajánlásából vásárolt búza megőrlésével kezdtük.
Gyetkó Károly 6500 db kilós papír lisztes zacskó
Gyetkóné Sárika az alapítvány könyvelését ebben az évben is térítésmentesen végezte.
Dr Köcher kft. - dr Köcher János
Havária kft. - Körmendi Lukács
KORAX Gépgyár - Szőllősi Árpád
P&Sz Villszer Bt. - Szadovszky Gyula
Technikai Brigád Bt, - Füstös László
Kevenet webkamera - Mikola Péter
Babarczi István
Beliczay Gábor hídterező mérnök
Bodor István ács mester
Bozóki László fuvarozó vállalkozó
Demján Oszkár
Fórizs László
Koczalik Ferenc
Kókai Mihály
Opre László
Taligás János asztalos mester
Végh István
RÁVÜSZ kft. - Levendovszky Tihamér
Krepsz Imre
Riemer Márton
Mertl Ferenc
Az érettségeihez szükséges önkéntes munka keretében Kalmár Bence a Csonka János
szakközépiskola tanulója vett rész.
2014. évben nyitvatartási napok száma. 179 nap.
Szakmai nap és őrlési bemutató 33 nap.
2014.évben az alapítvány tagjai és segítői térítésmentesen 1016 munkaórát végeztek.
Ez az 1016 munkaóra az egy fő alkalmazott tárlatvezető munkáján felüli a malom működésével
kapcsolatos elvégezett munkaórák száma. Az egész év során minden őrlési bemutató napján,
vasárnaponként és időnként hétköznapokon is kifogástalanul vezette az őrlési bemutatókat Viski
József főmolnár, köszönjük a lelkiismeretes munkáját. Alkalmazottunk Biczi József, nagy
lelkesedéssel és teljes megelégedésünkre végezte a munkáját. Ebben az évben is a vendégkönyvben
nagyon sok, a tárlatvezetést dicsérő bejegyzések vannak.
Hajómalom 2014. évi látogatói létszám és bevétel összesen
Egyéni fizetős látogató
4389 fő
Csoportos fizetős látogató
1927 fő
Össz. fizető látogatói létszám
6316 fő
Város vendégei:
778 fő
Pénzügyi összesítő /készpénz/:
Bevétel – belépődíj
2.214.900.-Ft
Bevétel-adomány
376.550.- Ft
Összes kp. bevétel:
2.591.450.- Ft.
Pénzügyi összesítő /átutalás/:
Bevétel-belépődíj
39.600.-Ft
2014.évi összes bevétel:
2.631.050.-Ft

A város rendezvényeit támogattuk 65 kg pogácsával.
Látogatók száma évekre összehasonlítva:
2011

2012

2013

2014

5356 fő

5764 fő

5801 fő

6316 fő

Jövő évi terveink:
2015.évben lesz a malom öt éves.
Egy kiállítás és egy szakmai nap rendezését tervezzük.
Terveink között szerepel egy szakmai kirándulás Erdélybe.
Ráckeve, 2014.11.28.
Szőgyényi Gábor
elnök

