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Áprilisban ismét sokat haladtak elõre a hajó-
malom körüimunkálatok. Igaz a külsõ látványos
rész helyett most belülrõl, a malom korhû be-
rendezése körül zajlottak elsõsorban amunkák.
A fotón az Ócsai Tájház-tól

([url]http://www.ocsaitajhaz.hu[/url]) tavaly
õsszel elhozottmagválogató triõr látható,melyet
a Duna-Ipoly Nemzeti Parktól kaptunk tartós-
bérletbe. A triõr teljes felújítása megtörtént, a
felújításban részt vettek:

ProfixMetál Bt. � Erdõs László Ráckeve
KoraxGépgyár � Szöllõsi Árpád Ráckeve
Meggyes Csaba �Kiskunlacháza
Kovács István �Kiskunlacháza
Erdõs Sándor � Ráckeve
Köszönjük aminõségi munkát!

Nagy Sándor asztalos vezetésével készül a ha-
sábszita-szekrény, amely háromfajta liszt osz-
tályozására lesz képes: finomliszt, rétesliszt, ke-
nyérliszt.Akivitelezésbenközremûködtek:Major
József �Szigetbecse,NagyDávid �Ráckeve.

A házhajó külsõ festését végeztük a hétvégén.
A festésben segítettek: Józsa Antal, Orosz Ede,
BedeGábor festõk. Köszönjük amunkájukat.

Április 23-ánBukri József (MinépKft.) teher-
autóján a ráckevei hajómalomba szállította az
Örvényesi Malommúzeumból a hámozógépet
(koptatót) és Pápáról egy daratisztító gépet.

Támogatók:
Holndonner István Ráckeve FETIKft.
MondrákMihály Ráckeve
ifj.MondrákMihály Ráckeve

***
Örömmel értesítjük a ráckevei polgárokat,

hogy a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány a
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Ipar-
mûvészeti Szakmai Kollégiumától 800.000 Ft
összeget nyert el aMolnár CéhKörmeneti Zász-
lójának restaurálására. A zászló a PMMI-
�Árpád� Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely
tulajdonában áll és aNemzetiMúzeum restaurá-
tora, Dúzs Krisztina végzi el a restaurálási
munkát.

SzõgyényiGábor

A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány hírei

SzületésHete Ráckevén

A Születés Hete országos rendezvénysorozat
célja, hogy minél több várandós és családja
örömmel élje meg magát a várandósságot és a
szülést is. Legyenek felkészültek, tájékozódhas-
sanak a különbözõ lehetõségekrõl, tudjanak,
merjenek választani. Ami érték, ismerje meg
más is, és kamatoztassa haszonnal. Szülõként is
e célok vezérelnek: megismerni, megismertetni,
továbbadni az értékeket.
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Nagy öröm egy kisbaba érkezése! Hát még,
ha kettõ (vagy több) gyermek születésére szá-
míthatunk! Ilyenkor helyesnek látszik az alapos

felkészülés mindenféle eshetõségre. Az ikreket
várók többszörös örömre, de több munkára is
számíthatnak.Mi segítheti õket, hogy elkerüljék
a többszörös aggodalmaskodást? Tájékozódás
ikres családtagoknál, ismerõsöknél. S ne feled-
jük a szakirodalmat sem!

Az ikreket várók és nevelõk gyakorlatilag alig
találnak elérhetõ írásos anyagot ebben a téma-
körben. A speciális nevelési problémákról sem
sok az elérhetõ irodalom. Pedig az információk
nagyon fontosak, elsõsorban azért, hogy a szü-
lõk megértsék mi történik velük életük e döntõ
fontosságú szakaszában, milyen nehézségekre
számíthatnak és hogyan oldják meg azokat.
Létezik-e olyan könyv, amely összefoglalja
mindazokat a korszerû elméleti ismereteket,
amelyek napjainkban az ikrekkel kapcsolatban
genetikai, orvosi, szülészeti és pszichológiai vo-

natkozásban is rendelkezésre állnak, s mind-
emellett gyakorlati útmutató is? Igen!
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A Születés Hete alkalmából május 5-én,
szerdán 16.30 órakor, vendégünk lesz Schäffer
Erzsébet négygyermekes családanya, a Nõk
Lapja fõmunkatársa, Prima Primissima-díjas és
Pulitzer-emlékdíjas újságírónõ, író, publicista.
Munkásságát a Magyar Köztársasági Érdem-
rend lovagkeresztjével is elismerték.
Írásai, megkapó történetei, interjúi, riportjai

mindig nagy érdeklõdésre tartanak számot.
Schäffer Erzsébetnek több könyve, hangos-
könyve jelent meg, és nemrég került a boltokba
legújabb, �Pókfonálon� címû kötete. Akiket �út-


