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Fényképes beszámoló a malom belsejében

történõmunkálatokról májusban:

A fényképen a malom belseje látható, elõtér-
ben a nagykerékkel és a hámozógéppel (kop-
tatóval).
A koptató Bécsben készült 1910 körül.

Az 1908-ban gyártott hengerszék (jobbol-
dali), az eredeti, Gyurcsik-féle malomban dol-
gozott. Az elmúlt év során teljes körûen felújí-
tottuk, a végleges helyén látható.Mellette a kop-
tató (bal oldalon), még nincs a helyén.
A Pápáról vásárolt daratisztító látható a

következõ fotón.

Ez egy �gatyaszár-szita� kiömlõ. (Ezek a szi-
ták az 1880-as évekig voltak üzemben, amoder-
nizáció után, mikor a malomköveket Ganz hen-
gerszékekre váltották föl, akkor már ezeknek a
szitáknak a teljesítménye kicsi volt a hengerszé-
kek teljesítményéhez képest.) A G.M. monog-
ramGózonyMihály hajómalmára utal.
Felújítottuk a transzmissziós kerekeket a vég-

leges beszerelés elõtt, amelyeket a a Kerekzá-
tony-szigetrõl hoztunk ki. Most is ezek fogják a
fõhajtómû szerepét betölteni, mint régen.

A hasábszita-szekrény. Ezek a sziták váltot-
ták föl az elõzõ képen is említett �gatyaszár szi-
tákat�,mivel a teljesítményük, és az általuk szol-
gáltatott liszt minõsége is jobb volt.
Helyére kerül a tárológarat is.
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A harmadik nagy terület pedig az idegenfor-
galom-turizmus, amely éppenRáckeve vonatko-
zásában teremthet majd munkahelyeket az itt és
a környéken élõ emberek számára.
Mindezek mellett olyan intézkedéseket kell

hozni, amelyek a jelenlegi gazdaságot is kifehé-
rítik. A mai magyar adórendszer rendkívül bo-
nyolult, átláthatatlan és nagyon magas szinten
mozog. Van egy olyan célkiûzés, amelyrõl
Orbán elnök úr többször is beszélt, hogy egy sör-
alátét nagyságú papíron lehessen adózni, egysze-
rûen, átláthatóan. A másik pedig az, hogy adók-
ban és járulékokban 4 év alatt el kell érni azt a
szintet, mint a szomszédos országokban, mert
különben nem vagyunk versenyképesek. Ebbõl
jönne sok részterület, pl. fiatal édesanyákat rész-
munkaidõben lehetne foglalkoztatni, vagy támo-
gatni azt a vállalkozót, aki így alkalmazná õket.
Nagyon fontos lenne a családi adókedvezmény,
bár ez a változás 2011 elõtt nem léphet életbe, hi-
szenmamár ott vagyunk a költségvetési év felé-
nél, azt tudni kell mindenkinek, hogy ilyen nagy
adóváltozásokat az idén nem lehet már érvénye-
síteni, türelemre van szükség.
� Ennek a munkának melyek a nehéz oldalai

és a szépségei?
� Legrosszabbul az elmúlt egy-két évben

éreztem magam, amikor mentem az utcán vagy
akár fórumon vettem részt, és nem volt olyan
nap, hogy ne találkoztam volna segítséget kérõ
emberrel, aki elveszítette a munkahelyét, akinek
közmûtartozása volt, házrészletet nem tudott fi-
zetni. Az elkeserít, ha nem segíthetek, mert nem
tudok mindenkinek munkahelyet keresni. Na-
ponta kapom a fényképes önéletrajzokat jogász-
tól kezdve amezõgazdasági, agrármérnökön át a
betanított munkásig, sofõrig. Persze össze-
gyûjtöm õket és igyekszem � ha lehetõség adó-
dik � azonnal szólni, segíteni, de ez nagyon ne-
héz, a tehetetlenségmegvisel.
Ami örömet okoz, az hogy úgy mondják, iga-

zán mélyreható barátságokat az ember fiatalko-
rában köt. Én viszont az elmúlt 12 év nagy aján-
dékának tekintem, hogy azokon a településeken,
aholmozogtam, találtam szoros felnõttkori bará-
tokat, családi kapcsolatokat, ez nagyon jó érzés.
� Köszönöm a beszélgetést, és kívánok a Rác-

kevei Újság olvasóinak nevében is sok sikert és
erõt, eredményeket a munkájához!
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