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A Turizmus Zrt. tematikus évadok koncep-
ciója szerint 2011. az egészségturizmus éve.
Ebből az alkalomból 2011 szeptemberében min-
den látogatónak az egészségéhez egy almával
járult hozzá. 

Az almákat a következő személyek adomá-
nyozták:

Varga László, Ráckeve
Major Zsolt, Ráckeve – Major Kft.
Varga Gábor, Ráckeve

Az almákat látogatóink örömmel fogadták és
fogyasztották.

A kenyér világnapja alkalmából idén a Szent
Imre Katolikus Általános Iskola diákjai és a rajz
szakkörösök készülhettek különféle rajzokkal,
mely alkotásokat a gyermekek a Ráckevei Hajó-
malomban 2011. október 15-én és 16-án mutat-
hatták meg büszkén a szüleiknek.  

Október 17-től a Hajómalom tavaszig zárva
lesz. A téli zárás előtt egy közös halsütést

rendeztek az alapítvány támogatói a hajómalom
előtt, ahol hallal, pogácsával, süteménnyel és
borral kínálták meg a látogatókat, és a járókelő-
ket egyaránt.

A képek az eseményekről a hajómalom hon-
lapján (http://hajomalom.rackeve.hu/) is megta-
lálhatók.

Nyitás 2012. április 1-jén.
Szőgyényi Gábor

k ö z é l e t c i v i l  s z e r v e z e t e k h e l y t ö r t é n e t  

A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány hírei
a Hajómalomról

Nagyon szép, praktikus és költségkímélő lett
a Rózsakert, illetve a strandhoz vezető sétány ki-
építése, amelynek előtörténete majd 50 évre
nyúlik vissza.

Akkoriban Ráckevén három mgtsz mű-
ködött: az Árpád Mgtsz, a Rákóczi Mgtsz és az
Aranykalász Mgtsz.

Az Árpád Mgtsz elsősorban a
felszögi módosabb, református
gazdákat tömörítette, melynek
elnöke akkoriban Gyöngyössy
Gábor (Gyöngyössy Katalin
színésznő édesapja) volt.

Az Árpád Mgtsz-nél az elnök
Czunyi Benő elnökhelyettessel
és a tagsággal együttműködve
egy határozott kertészeti – borá-
szati profilt szeretett volna ki-
alakítani, ezért Újhegyen szőlő-
ket telepítettek és borfeldolgo-
zót kezdtek építeni, a Tókertben
melegházak épültek, ahol virá-
gokat és primőröket termesztet-

tek, és a strand mellett felépült a Duna-parti étte-
rem, amely később MHSZ néven lett ismert, és
mellette a Rózsakert is, amelynek eredménye-
ként a Duna-partot sikerült rendezni.

A nagyravágyó tervek – sajnos – sorra bedől-
tek, a szőlők felét mára már kivágták, a borfel-

dolgozó és a pincészet építése soha nem fejező-
dött be, a melegházakban keveset és drágán ter-
meltek, a Duna-parti éttermet sem tudták beüze-
melni, mert az állami támogatásokat befagyasz-
tották.

Tudnunk kell azonban, hogy ezen terveknek
Ráckeve fejlődése szempontjá-
ból komoly hozadéka lett, hi-
szen a tókerti termál kutat olaj-
kutatás címén a melegházak ré-
szére fúrták, és ebből nőtte ki
magát a melegvizű strand, a
Duna-parti étterem épületét az
MHSZ sportolásra, búvárkodás-
ra használta, és az épületnek re-
mélhetőleg lesz még a város-
képhez méltó funkciója is, és 50
éve díszíti a város keleti Duna-
partját a Rózsakert, amit megőr-
zött, sőt most tovább is fej-
lesztett a hálás utókor.

Köszönet érte!

Dr. Czerny Károly

A Rózsakert történetéhez


