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Megszokhatták már
a Kedves Olvasók,
hogy hónapról hónap-
ra újabb híreket köz-
lünk a Ráckevei Újság
hasábjain a leszárma-
zott vízimolnárok által
kezdeményezett és a
város által is támogatott vízimalommegépítésé-
nek fejleményeirõl. Novemberben is több támo-
gatótól érkeztek az alapítvány számlájára fela-
jánlások.

A hajómalom december havi támogatók
névsora:
Ágoston Elemérné (Ráckeve)
ÁjMiklós és családja (Ráckeve)
Bezsenyi József (Ráckeve)
Bodor László (képviselõi tiszteletdíj felajánlás)
Serényi Bt. (Ráckeve)
VígMargitka (Kanada)
�Krisztina� (Kanada)
Szále János Ferencné (Ráckeve)
Manaska Bt. (fénymásoló) Ráckeve
Czifra Sándor (Ráckeve)
�Ibolya� (California; USA)
SzabóKároly (Stockholm; Svédország)
Özv. Osztovics Jánosné (Ráckeve)
Hunya István (Dunaharaszti)
Sári József (Mátyás tér; Ráckeve)
Szabó Sándor (Kiskunlacháza)

Év végén�új esztendõ elején az ember szám-
adást végez. Átgondolva a vízimalommegépíté-
sének elsõ gondolatától a mai napig összegyûlt
jelentõs összegû adományig nagyon sokminden
történt e régi álommegvalósítása érdekében.
Röviden így fogalmaznék: a 2007. év a terve-

zésé, a 2008. év az összefogásé volt és a 2009. év
amegvalósítás éve lesz.

ARáckeveiÚjságból folyamatosan lehet tájé-
kozódni a hajómalom építésével kapcsolatos
munkálatokról és eredményekrõl.

Egy rövid összefoglalás az eddig történtekrõl:
A 2008. év elõre nem várt, hatalmas összefo-

gást eredményezett. Ez megmutatkozott a hely-
beli vállalkozók és mesterek által elvégzett tár-
sadalmi munkában és a pénzbeli adományok
felajánlásában.
Fényes bizonyítéka ennek, hogy négy hónap

leforgása alatt 1,3 millió Ft készpénz érkezett a
malom számlájára, közel 100 adakozótól.
Az adakozók helybeliek, Ráckevérõl elszár-

mazottak és a környék településeirõl valók.
Nemcsak a közvetlen közelünkben lévõk

adományoztak, hanem külföldrõl is, ami azt iga-

zolja, hogy aRáckevé-
hez kötõdõ, de nem itt
lakó emberek is figye-
lemmel kísérik és tá-
mogatják a helyi kez-
deményezést.
Ennek során példa

érékû volt Szeredi
Lászlóné (szül.: Riemer Krisztina) lelkes kitartó
munkája.

Reményeink szerint a 2009. év a megvaló-
sítás éve lesz.
Szeretnénk minél többet megvalósítani, a

malom belsõ mûszaki berendezéseinek nagy
része el fog készülni.
Ahhoz, hogy amalom teljesen készen legyen,

sok munka és a továbbiakban is összefogás
szükséges.
Az eddig történtek alapján bízunk a jövõben.

Az adományokat megköszönve továbbra is
kérjük szíves támogatásukat!
Figyelem! Bankszámlaszámunk
megváltozott: 51700241-10505757

Mindenkinek Békés és Boldog, Sikerekben
GazdagÚj Esztendõt Kívánok!

SzõgyényiGábor

Hírek a vízimalomról

Nótaest a ráckevei
vízimalom felújításáért

2009. január 17-én, szombaton 18 órakor,
a Szent ImreKatolikus Általános Iskola

tornatermében.

Fellépõk:
Madarász Katalin
Pécsi Kiss Ágnes
RehákViktor
A zenekar pedig Farkas Jenõ és népzene-
kara.

Jegyek kaphatók: Szále Zsoltné
Viski Józsefné, Lórévi úti virágüzlet
Orosz Károly, vegyesbolt

Ady Endre út 72.
Gózony trafik, Dömsödi út 28.
Szeredi Lászlóné,Molnár utca 8.
Szent János téri lottózó
Jegyek vásárolhatók 2009. január 2-tõl

elõvételben, és a rendezvény napján a
helyszínen. Ára: 1200 Ft.

Jeles napjaink
Január:
Január régi magyar neve: Boldogasszony

hava.
A csillagászati év megfelelõ hónap neve után

Vízöntõ havának is nevezik. A hónap névadója
Janus, a kezdet és a vég istene volt, neki tulajdo-
nítható, hogy a korábbi márciusi, majd szeptem-
beri évkezdés helyett a rómaiak utóbb január 1-
jén kezdték az évet.
A január 1. évkezdetet XIII. Gergely pápa

naptárreformja tette általánossá a katolikus or-
szágokban (1582).
A hónap ábrázolása: hólepelbe öltözött ifjú,

aki jobbjában a Vízöntõ jelét tartja, vagy érett
férfiúként oldalán köszörûkövet, jobbjában met-
szõkést tart, baljában más mezõgazdasági szer-
számot cipel, lábánál pedig a növekvõ világos-
ságot jelképezõ kakas kuporog.

Január 6. Vízkereszt.
Nyugaton a háromkirályok imádásának, kele-

ten pedig Krisztus Jordán folyóban való megke-
resztelkedésének az ünnepe lett. A római egyház
hozzácsatolta Jézus elsõ csodájáról (a víz borrá
változtatásáról a kánai menyegzõn) való meg-
emlékezést.
E nap az ünnepi keresztelések napja lett. A ka-

tolikus egyház szokása szerint tömjént és vizet
szentelnek.
A víz és tömjén megszentelésekbõl keletke-

zett a házszentelés szokása, amely viszont már a
háromkirályok tiszteletéhez kapcsolódik. A nap-
keleti bölcsek története a Bibliában olvasható.
A királyok nevei: Gáspár, Menyhért, Boldi-

zsár, perzsa, héber illetve babiloni eredetûek.
Sok kedves régi népszokás fûzõdik ünnepükhöz,
január 6-hoz. Így az õket megjelenítõ alakosko-
dók felvonulása játék, amivel a karácsonyi ün-
nepkör idején, de elsõsorban vízkeresztkor jár-
tak házról házra.
Ennek része volt a csillagozás: díszes papírsü-

vegben járó gyermekek csillagot hordoztak, csil-
lagéneket énekeltek.

Farsang
Avízkereszttõl hamvazószerdáig terjedõ, vál-

tozó hosszúságú, mulatós, lakodalmas idõszakot
tekintjük farsangnak.
A húshagyó keddet a húsvét idõpontja hatá-

rozzameg.
Húsvét mindig a tavaszi napéjegyenlõség utá-

ni holdtöltét követõ vasárnapra esik. Húsvétva-
sárnapot pedig 40 napos böjt elõzi meg, amely
hamvazószerdával, a húshagyó kedd utáni nap-
pal kezdõdik. Mivel tehát a húsvét mozgó ün-
nep, változik a farsang idõtartama is. A legrövi-
debb akkor, ha március 22-én � ez a tavaszi
napéjegyenlõség utáni nap � telihold van és va-


