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h e l y t ö r t é n e t  h a j ó m a l o m  h a j ó m a l o m  
Hittel vallotta, hogy a könyv felemel, segít

még akkor is, ha ma már könyvet venni nem ol-
csó mulatság! A könyv jó tanácsa segít a talmi és
az értékes közti választásban. Ezek a bölcs mon-
datok a már nyugdíjas könyvtáros üzenetei a mai
emberek számára!

Megérdemelt nyugdíjas éveit megosztotta
József fia, az unokái, idős édesanyja között. A
kiskertje gondozásával is elfoglalta magát. A vi-
rágoskertjét olyan szeretettel és gondoskodással
ápolta a Duna partján, amilyen szeretettel kis ol-
vasói lelkét formálta. Az öregedést egyfajta ked-
ves derűvel vette tudomásul. 

Az 1998-as kitüntetése indoklása szerint fiata-
labb kollegái tanítványként sajátították el ezt a
szép és nehéz hivatást. Amikor rátört a vissza-
fordíthatatlan betegség, elmondta, hogy a kórhá-
zi ágyában, éjszakánként fájdalmas magányában
felidézi magának az ifjúsága idején megtanult
verseket. Sohasem panaszkodott, meghatóan
csendes türelemmel viselte a keresztjét. 

Halála előtti napon azt kérte fiától, hogy min-
dig jó testvérek legyenek nővérével, Tildával. 

Temetése napján megnyíltak az ég csatornái,
mintha a zuhogó eső is őt siratta volna a ráckevei
Szent Domokos temetőben. Volt munkatársai
egy emberként siratták el tisztelőivel együtt.

Sírját elborították a szeretet virágai. 
„Tilda néni”! Nyugodjál békében a boldog

feltámadás reményében. 
Az égi gyermekkönyvtárban majd találkoz-

nak veled volt ifjú olvasóid. 
ISTEN VELED NŐVÉRÜNK: MATILDKA!

Kovácsné Paulovits Teréz
Kovács József László

magister emeritus

A hajómalom avatás óta városunk legújabb
látványosságát számos belföldi és külföldi láto-
gató tekintette meg. A nyitva tartás a malom be-
járatánál található meg, de előzetes bejelentke-
zés esetén a hét bármely napján szívesen fogad-
juk az érdeklődőket. 

A malom történetéről, a gépek működéséről,
valamint a folyamatról Viski József molnár és a
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány tagjai adnak
bővebb információt.

Szeptember 13-án a Szent Imre Katolikus
Iskolából és az Árpád Fejedelem Általános
Iskolából 7.-es és 8.-os osztályok bemutató őrlés
keretében tekinthették meg, milyen folyamatok
során készül a liszt. A tanulók nagy érdeklődés-
sel figyelték a gépek összehangolt működését,
és az ehhez szükséges emberi erő jelentőségét.
A bemutató őrlés Viski József molnár vezetésé-
vel és Babarczi István malomgépész közremű-
ködésével történt.

Az őrléshez a búzát a következő személyek
biztosították:

Özv. Kalmár Károlyné
Viski György
Majer Ferenc

Varga Zoltán
Kiss Zsolt
Taligás János
Bodor István
Nagy Sándor

Az Őszi Ászok Fesztivál vasárnapi napján az
eső ellenére sokan gyűltek össze a Szegedi Kis
István sétányon. A malom egész nap nyitva volt,
melyre nagyon sokan kíváncsiak voltak. Ezúton
is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki se-
gített főzni, süteménnyel kedveskedett, és azok-
nak, akik segítettek elfogyasztani a sok-sok fi-
nom ételt!

E havi támogatóink:

Varga István és családja Szigetszentmiklós
Özv. Illés Jánosné Ráckeve

Köszönjük a segítséget és a támogatásokat!

2010. október 16.-a Kenyér Világnapja! Ez
alkalomból szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt a hajómalomba, ahol bemutatjuk a
búza őrlésének folyamatát!

Szőgyényi Gábor

A Ráckevei Molnár
Céh Alapítvány 

hírei a hajómalomról

Városi honlap

Ráckeve Város 
Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

2010. június 25. napján tartott
testületi ülésén elfogadta 

Ráckeve város Önkormányzat
honlap szabályzatát. 

Az új szabályzat 2010. augusz-
tus 01. napján indul, változat-
lan címen (www.rackeve.hu). 


