Ráckevei Molnár Céh Alapítvány András napi beszámolója
2015.12..05.
Naprendi pontok:
2015. évi tevékenységünk
turisztikai, pénzügyi statisztika
jövő évi terveink.
2015. évi események:
2015.03.21. Nyitva tartásra való felkészülési takarítás. A nap végén tűzvédelmi és balesetvédelmi
oktatást tartott Schuszter János és Taligás Sándor, melyen 27 fő vett részt.
Köszönjük a díjmentes oktatást.
2015.03.28. Kizárólag az Ács Károly emléktúra résztvevőinek tartottunk nyitva.
2015.04.01. A szezon első nyitvatartási napja.
„Mire tanít a malom?” projekt áprilistól augusztusig a következő témakörökkel:
Április – környezetvédelem.
Május- közösségi összetartozás.
Június- fenntartható fejlődés,
Július: egészség.
Augusztus- értékmentés, hagyományőrzés.
A látogatók nagy érdeklődéssel fogadták a tájékoztató szórólapjainkat.
2015.04. hó Két új képeslappal jelentünk meg, Zsarnovszky Boja és Lukácsiné Ürögi Veronika
munkáival.
Nyitásra elkészítettük a 412.000.-Ft pályázati pénzből az új magtisztítót.
2015.04.23. Ráckeve Város Képviselő Testülete visszavonta és nem hosszabbította meg az 1 millió
forint kölcsönt az alapítvány részére. A pénzt határidőre visszafizettük.
2015.04.28. A 2015-ös év legfontosabb eseménye a tisztújítás a Ráckevei Molnár Céh
Alapítványban.
Bukriné Gyengési Erzsébet lemondott az alapítványban elfoglalt tisztségéről. A közgyűlés a
következő új tisztségviselők megválasztásáról döntött.
Az új tisztségviselők:
Lukácsné Ürögi Veronika – alelnök
Kalmár István – alapítvány tag
Taligás Sándor – alapítvány tag
Hátra van még az ügyvédi munka és a bírósági bejegyzés. Azért tolódott az ügyintézés, hogy ne
zavarja meg a hajómalom működését az átalakulás. Március 15-ig mindenképpen be lesz fejezve az
Alapítvány szervezetének átalakítása. Köszönjük Viski Józsefnek és feleségének, Borikának, hogy a
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saját lakásukon megtarthattuk a gyűlést.
2015.06.29. Kirándulás Erdélybe. Gyergyócsomafalván részt vettünk a Péter-Pál napi búcsún.
Voltunk a Békás szorosnál, koszorúztunk a Nyerges tetőn, meglátogattuk egy régi ismerősünket
Keresztes Olivért és családját akiknek a malmát több száz éve a Barót patak hajtja.
Itt szeretnénk megköszönni Solti János kiváló idegenvezetését, Borsika panzió vendégszeretetés
sem felejtjük. Szuper volt, köszönjük!
2015.07.hó egy német nyelvű vendégkönyvi bejegyzés: „Mindig szívesen jövünk a malomba, a
lisztből almás sütit fogunk sütni”. Visszatérő vendégünk volt Németországból is.
2015.08.07. Összeöntöttük Ráckeve testvérvárosai és Dány nagyközség búzáját.
Székelykeve polgármestere Bogos Tivadar mondott köszöntő beszédet.
Az egyházak megáldották az új búzát, a MÉTE Malomipari Szakosztály is képviseltette magát.
A közös búzából összeőrölt liszt minden testvérvárosunkhoz és Dányhoz is eljutott.
Meg kell említeni, egy régi szokást elevenítettünk fel- Kalmár Károlyné és Gyengési Antal
temetésére a régi molnár céh zászlót és a lámpásokat kivittük ahogy ezt a molnár ősök szokták.
2015.09.11. Hajómalom újjáépítésének ötödik évfordulója alkalmából egy konferenciával
emlékeztünk meg, melyet az Árpád Múzeumban tartottunk. Utána a malommal szemben egy
képkiállítást nézhettek meg a látogatók. Minden érdeklődőt meghívtunk egy közös halvacsorára.
A rendezvény megrendezésére 472eFt pályázati pénzt nyertünk, mellyel már el is számoltunk, és a
beszámolót elfogadták.
2015.09.20. Őszi Ászok Fesztivál. Köszönjük Majer Ferencnek és Viski Józsefné Borikának és a
többi segítőnek a részvételben nyújtott segítségét.
2015.10.03. Bajai Hajómalom Egyesület meghívására részt vettem a Bajai Hajómalom
megvalósítását elősegítő, támogató rendezvényen.
2015.10.25. Malomzárás napja, ezen a napon már mondható hogy hagyományosan minden
látogatót, érdeklődőt vendégül láttunk. Volt sült hal, sütemény, pogácsa, üdítő és egyéb italok...
Köszönjük a segítő női kezeket.
2015.11.07.-én 10 órától 16 óráig tartott a malom takarítása. 15 fő vett részt a munkában,
köszönjük.
Diák önkéntes munkára 4 iskolával kötöttünk együttműködési szerződést. Várjuk további iskolák
jelentkezését.
Öt évre visszatekintve a médiában a malom szerepelt:
négy országos TV műsorban, öt országos újságban és négy rádió riportban.
A múzeumnak és a városnak nyújtott támogatásaink az elmúlt öt évben:
A múzeum tulajdonában lévő molnár céh zászló restaurálása 1,3 millió Ft-ba került, melyből
900e.Ft-ot pályázati pénzből a fennmaradt 400e Ft-ot saját pénzből támogattuk, melynek a
kiállításához tárolót is készítettünk 30e Ft értékben.
A vízi rendőrség csónak beálló tetejének a felújítása, amely összhangban van így a malom
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látképével, 170e Ft-ba került.
Középkori hajóroncs, mentés, lézer szkennelés, állagmegóvás – lézer szkennelés 400e Ft, mentés,
állagmegóvás -társadalmi munkában támogatásként- értékét nem tudjuk megbecsülni.
A középkori hajóroncs feltárásáért és állagmegóvásáért Henszlmann Imre díjban részesült az
alapítvány.
Első világháborús kiállítás- két db tároló készítése a múzeumnak 60e Ft értékben.
2015-ben 369 fő város vendége járt a malomban, ezeknek a vendégeknek 82 kg lisztet adtunk
ajándékba. Helyi iskolások és óvodások 403-an látogatták meg a malmot. Az alapítvány és a
ráckevei egyházak 61 főt láttak vendégül a malomban.
A város vendégei 5 év alatt a hajómalomban:
2011 – 336 fő
2012 – 83 fő
2013 – 35 fő
2014 – 778 fő
2015 – 369 fő
Összesen 5 év alatt 1601 fő város vendége járt a malomban. (1601 x 300 = 480.300 Ft)
Pogácsa városi rendezvényekre öt év alatt:
2011 – nincs adat
2012 – 56 kg
2013 – 55 kg
2014 – 65 kg
2015 – 95 kg
Összesen: 271 kg

Jövő évi terveink, egyebek:
Kijáró híd cseréje, Beliczay Gábor hídépítő mérnök már elkészítette a terveket.
Pályázati munka folyamatban van.
A hajómalom állagmegóvása folyamatos végzése.
Völgyhajó lejáró lépcsőinek felújítása.
Készség lapátok felújítása, cseréje.
Adományok és támogatók:
Bukri Sándor és Vargáné dr. Nagy Klára tisztelet díj felajánlásából búzát vásároltunk.
Varnyú János 10 q malmi minőségű búzát ajánlott fel a hajómalomnak.
Gyetkó Károly 6000 db papír lisztes zacskót adott.
Gyetkóné Sárika az alapítvány könyvelését ebben az évben is térítésmentesen végezte.
Dr Köcher Kft.
KEVENET Mikola Péter webkamera.
Beliczai Gábor hídépítő mérnök.
RÁVÜSZ Kft. Juhász László, Krepsz Imre.
3

KORAX Gépgyár Szőllősi Árpád.
Technikai Brigád Bt, Füstös László
Itt szeretnénk megköszönni alapítványunk hölgy tagjainak a sok finom süteményt, támogatásukat a
2015. évben is.
Az egész év során minden őrlési bemutatón vasárnap, több alkalommal csoportos látogatásoknál ,
időnként hétköznapokon is kifogástalanul vezette az őrlési bemutatókat Viski József főmolnár.
Köszönjük a lelkiismeretes munkáját. Alkalmazottunk Biczi József a tőle már megszokott
lelkesedéssel végezte egész évben a tárlatvezetést.
Ebben az évben Viski József és Biczi József több dicsérő bejegyzést kapott a vendégkönyvünkben.
Köszönjük Mucsi Károly szakmai segítségét.
Szőgyényi Gábor
elnök
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány
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