
ARáckeveiÚjság hasábjain rendszeresen hírt
adtunk az elmúlt hónapokban arról a kezdemé-
nyezésrõl, hogy a Ráckevén élõ vízimolnár csa-
ládok leszármazottai szeretnének egy egyesüle-
tet létrehozni, hogy az egykori nagymúlttal ren-
delkezõmolnár céh emlékeit tovább õrizzék, ha-
gyományait ápolják, és nem utolsósorban egy
óriási álom megvalósításához közelebb kerül-
hessenek: ismét ringatózzon egy vízima-
lom a ráckevei Kis-Duna partján.
A molnárokra jellemzõ kitartással és

céltudatossággal Szõgyényi Gábor és segí-
tõi 2007. december 15-ére összehívták a
családokat a ráckevei �Árpád� Muzeális
Gyûjtemény és Kiállítóhelyre, és egyhan-
gú döntéssel �történelmet írtak�:megalakí-
tották a Ráckevei Molnár Céh Hagyomá-
nyait Õrzõ Egyesület nevet viselõ civil
szervezetet.
Levezetõ elnökként Kis Gábor (a Rímer

család leszármazottja, Majosháza polgár-
mestere) elõzetes jogi és formai tájékozó-
dás után szabályosan megtartotta az alaku-
ló Közgyûlést, megfelelve egy civil szer-
vezet létrehozásához szükséges minden feltétel-
nek.
Az egybegyûltek abban megegyeztek, hogy

az egykori molnár céh alapjaira kell épülni, an-
nak eszméit kell sorvezetõnek tartani, és minde-
zeketmeg kell fogalmazni azAlapítóOkiratban.
Nagyon fontosnak tekinti a társaság, hogy poli-
tikamentesen, csak a molnár õsök és az egyház
iránti tisztelet érvényesüljön az egyesület elvi ál-
lásfoglalásaiban, és fõ célként nemcsak a vízi-
malom megépítését jelölték meg, hanem egy

közösség összehozását, annakmegtartását, hogy
a gyermekek, unokák és dédunokák se felejtsék
amúltat, ezt aRáckevén oly nagy tiszteletet öve-
zõ foglalkozást és céhet. Ezért a vízimalom el-
készülte után is további molnár, vízimolnár és
céhes emlékeket, tárgyakat szándékoznak felku-
tatni, restauráltatni, és azokat lehetõség szerint
az érdeklõdõk számáramegmutatni.

Megindító volt, ahogyan idõs emberek köny-
nyes szemmel, unokáikkal együtt emelték fel
kezüket a tagsági díj szavazásnál, amelyet a
mindenkori augusztus 20-i tõzsdei árfolyamon
nyilvántartott 1 véka (25 kg) búza árában állapí-
tottak meg. Mindenki érezte, hogy különleges
ez a hóeséses szürke délután, amely egy nagyon
komoly és szép szándékkal szervezõdött.
Az egyesület alapító tagjai és az egyesületben

betöltött tisztségeik:
Babarczi István (a Felügyelõ Bizottság el-

nöke); F. Megyessy Péter, Illés János, Illés
Jánosné, Imréné Szõgyényi Emília, Jáki Réka
(vezetõségi tag, pályázati referens, szakmai kap-
csolattartó), Kalmár Károlyné, Kis Gábor (ve-
zetõségi tag, alelnök); Magyar Imre, Pap Sán-
dor, Papdiné Rímer Veronika (vezetõségi tag,
gazdasági felelõs), Szabó Imre, Szeredi László,
Szeredi Lászlóné, ifj. Szõgyényi Gábor (vezetõ-

ségi tag, titkár), Szõgyényi Gábor
(vezetõségi tag, elnök), Szõgyényi László
(Felügyelõ Bizottsági tag), Szõgyényi Sán-
dor, Tankó Tamás (Felügyelõ Bizottsági
tag).
A vezetõséget 5 évre választották egy-

hangú szavazással. Az egyesület várja a to-
vábbi tagok jelentkezését, és megállapítot-
ta, hogy az egyesületnek lehetnek pártoló-
és tiszteletbeli tagjai is. Jelentkezni lehet az
elnöknél, Szõgyényi Gábornál
(elérhetõsége: tel.: 06-30-611-6505
e-mail: ha7sw@freemail.hu).
Az alakuló ülés jegyzõkönyvét, a belé-

pési nyilatkozatokat és a cégbíróság szá-
mára szükséges iratokat Kis Gábor alelnök

továbbítja, és remélem, hamarosan hírt ad-
hatunk az engedélyrõl, amikor Ráckeve egy
újabb, nagy támogatással és tiszteletreméltó
szándékkal létrejövõ civil szervezõdéssel büsz-
kélkedhet.
Az ülést követõen még sokáig beszélgettünk,

nézegettük a vízimalom elkészült mérnöki ter-
veit, és azt hiszem mindannyiunk szívébe a kö-
zelgõ szeretet ünnepe elõtt már a család és a kö-
zösség összetartozásánakmelegsége költözött.

Jáki Réka
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Immáron egy esztendeje mûködik Ráckevén
az a kutyatelep, amely a városban befogott kó-
bor kutyáknak nyújt ideiglenes menedéket. Az
elmúlt évben többmint ötven hányatott sorsú eb
fordult itt meg. Többségüknek sikerült gondos
gazdit találni, de sajnos jelenleg is telt házzal
üzemelünk. Jelenleg 17 négylábú várja, hogy
hûségesen szolgálhassa örökbe fogadó gazdáját.
A telepet Molnár Mónika és Kajik László ve-

zeti, nagy szeretettel, szakértelemmel, és telje-
sen önzetlenül, szabadidejüket feláldozva.
Avárosban napmint nap találkozunk az utcán

kóborló � jobb esetben békés � gazdátlan ku-
tyákkal. Sajnos többször elõfordul, hogy az éh-
ségtõl agresszívvé válnak, és járókelõket támad-
nak meg. Ezek befogása és elszállítása komoly
gondot jelent, hiszen a kft.-nek nincsenek meg

az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételei.
Ezenkívül heti rendszerességgel keresnek

meg bennünket, hogy vigyük el saját megunt,
vagy a szomszédban éheztetett, láncra vert régi
�kedvenceinket�.
Az ebtartás felelõsséggel jár, hiszen a kutya

által okozott károkért, sérülésekért is a gazdának
kell helyt állnia, ráadásul anyagi vonzatai is van-
nak. Ezúton is kérünkmindenkit, hogy csak ak-
kor vállalkozzon erre, ha vállalja az ezzel járó
kötelezettségeket. Szerencsére sokan segítik is a
munkánkat. Külön szeretném megköszönni
Mónika ésLászló egész éves önzetlenmunkáját,
dr. Bécsi László és dr. Vona Ferenc uraknak a
szakszerû orvosi ellátást, a Keve-Team Bt.-nek,
és a Szinkron Bt.-nek az anyagi támogatást, és
minden állatszeretõnek pénzbeli vagy eleséggel

való támogatását. További felajánlásokat is
örömmel fogadunk a menhely lakói nevében.
Ennek lehetõségérõl az Ipari Park irodájában
kaphatnak tájékoztatást.
Végezetül, a Ráckevei Ipari Park Kft vala-

mennyi dolgozója nevében kívánok mindenki-
nek Boldog, Békés Karácsonyi Ünnepeket és
SikerekbenGazdagÚj Évet.

Bukri Sándor
ügyvezetõ igazgató

Az ember legjobb barátja a kutya?

Megalakult a Ráckevei Molnár Céh Hagyományait
Õrzõ Egyesület


