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Befejezéséhez közeledik a ráckevei hajóma-
lom újjáépítése. Talán ezek a legizgalmasabb,
valamint legeseménydúsabb napok. A belsõ
munkálatokat a járókelõk néha a készség (vízke-
rék) megmozdulásából veszik észre, de a háttér-
benmég keménymunka zajlik.
A napokban indítottuk el a hengerszéket,

megforgattuk a koptató berendezést és az egyik
serleges felvonót. Az asztalosok is szaktudást
próbára tevõ munkát végeznek a facsúszdák

(surrantók) helyükre való beszabásával. Ezek
továbbítják a magot és az õrleményt a technoló-
giai sorrendnekmegfelelõen.
Az augusztus 19-ei megnyitóra be tudjuk fe-

jezni a munkálatokat, és a benne lévõ kiállítás is
elkészül.

A támogatók:
Berger Alfréd, Ráckeve
Id. Csömöri János (kötélgyártó), Ráckeve

Ifj. Taligás Sándor, Ráckeve
Károlyi Ferenc, Ráckeve
Kocalik Ferenc,Makád
Nagy István (tekercselõ), Szigetújfalu
Pongrácz József, Ráckeve
Szõgyényi Gáborné, Ráckeve
Taligás Sándor (Stihl szaküzlet), Ráckeve

SzõgyényiGábor

A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány hírei
a hajómalomról

AKorax gépgyárnak is jutott feladat bõven az utolsó fázisban

Meghívó
Hajómalom-avatás Ráckevén

S z a kma i e l õ a d á s o k
a ráckevei �Árpád�Muzeális Gyûjtemény

ésKiállítóhely,
aMagyarMolinológiai Társaság,
aMagyar Élelmiszertudományi

és Technológiai Egyesület
Malomipari Szakosztálya

részérõl.

Helye:Régi Városháza díszterme

Idõpontja: 2010. augusztus 19.
10.00-12.00 h

Köszöntõt mond dr. Dávid László,
RáckeveVáros polgármestere

A rendezvény levezetõ elnöke: Jáki Réka
néprajzkutató � kulturális szervezõ (�Árpád�
Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely, Pest
MegyeiMúzeumok Igazgatósága)

�Dr. Kovács József László
alapító ny. múzeumigazgató:
A ráckevei hajómalmok története

� Dr. Balázs György
aMagyarMolinológiai Társaság elnöke:
HajómalmokEurópában

� Sebõk Tibor
a Malomipari Múzeum (Budapest) vezetõ-

je:
Budapest � az egykori hajómalmok váro-
sától a gõzmalmok városáig

� Dr. Ozsváth GáborDániel
néprajzkutató, örökségvédelmi szakértõ
(Szeged):

Hajómalmok, hajómolnárok és sup-
perek aDél-Alföldön

� Dr. Csernyi Károly
erdõmérnök (Ráckeve):
�Az elsõ hajómalom rekonstrukciós ter-
vezete 1979-80-81�

�Mohácsi Bugarszki Norbert
(Mohács):
Egy újjászületett vízimalom � a Szent-
MiklósmalomMohácson

16.00 h
Ahajómalomünnepélyes felavatása

A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány és
Ráckeve Város Önkormányzata nevében a
szervezõk mindenkit szeretettel várnak, ünne-
peljük együtt a ráckevei hajómalom újjászü-
letését!

Haúgy érzed, hogy segítettél a hajómalom felépítésében akár amunkáddal, adományod-
dal, tudásoddal, ötleteiddel, akkor ott a helyed a �Mi építettük�közös kép elkészítésén.

Miért?
A hajómalom a közösségi erõ és összefogás bizonyítéka. Mutassuk meg mindenkinek, hogy
kinek is köszönhetõ a város ezen történelmi ékessége!
Mikor? Hol?
2010. augusztus 15. (vasárnap) 17:00 Természetesen a hajómalom elõtt!
A fotó elkészítése körülbelül 20 percet vesz igénybe, kérjük a résztvevõk pontosmegjelenését!

Szeretettel várunk!
Elérhetõség: tutu.zita@freemail.hu


