
A ráckevei hajómalom bemutatkozott Kapol-
cson, a mûvészetek völgyében is. A Magyar
Molinológiai Társaság és a Néprajzi
Múzeummeghívására a kapolcsi molnár-
ház átadásának alkalmából rendezett kiál-
lításon és a kultúrházban rendezett konfe-
rencián tartottunk elõadást.
A levezetõ elnök úgy vezette fel az elõ-

adást, hogy egy sikertörténet a miénk: az
ország egyetlen hajómalmának az újjá-
építése és az üzemeltetése.
Bemutattuk a malom mûködésének

technológiai folyamatát. Ezenkívül be-
mutattuk még a malomról az ismertetõ
többnyelvû szórólapokat, képeslapokat, a

több méretben készült malom-
emblémás liszteszsákokat és nem
utolsósorban a Ráckevén palacko-
zott molnár bort.

Ezt az alkalmat kihasználva, a
ráckevei TURINFORM Iroda is
részt vett a rendezvényen kiadvá-
nyaival és helyi szolgáltatásokat
reklámozó kiadványokkal.

Augusztus 20-a közeledtével
megkeresett Kiss Gábor, Majos-
háza polgármestere, hogy a

Majosházán termesztett búzát megõrölnénk-e,
mert abból a lisztbõl szeretnék az ünnepre az új
kenyeret megsütni.
Augusztus 18-án megõröltük a hozott 60 kg

búzát, a polgármester, a jegyzõ asszony és a tes-
tület jelenlévõ tagjainak legnagyobb megelé-
gedésére.
Természetesen a vámot � az õrlési díjat �

kivettük, ahogy régen is szokás volt.

Augusztus 19-én, a testvérvárosi találkozón a
települések képviselõi megtekintették a malmot
mûködés közben. A testvérvárosi rendezvények
keretén belül a malomban õrölt lisztbõl készült
pogácsával kínáltuk a város vendégeit, melyet a
Serényi Kenyér Bt. sütött támogatásként.

A malom elõtt Borbély János kemencében
sütötte a pogácsát, melynek Kissné Jónás Edit
készítette a tésztáját.

Támogatók:
Serényi Kenyér Bt. (Cukrászda)
Endoor Kft., Ráckeve
Dorogi Csilla, Ócsa
Nagy István, Ócsa
Kissné Jónás Edit, Ráckeve
Bodor László képviselõ, Ráckeve
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A Ráckevei Molnár Céh
Alapítvány Hírei a hajómalomról

Kezdõdik a 2011/2012.
tanév

Megjelent a 2011/2012. tanév rendjérõl, vala-
mint egyes oktatási tárgyú jogszabályok módo-
sításáról szóló miniszteri rendelet a Magyar
Közlöny 2011. június 7-i számában. A rendelet
szerint a 2011/2012. tanévben a szorgalmi idõ
elsõ tanítási napja 2011. szeptember 1. csütör-
tök, utolsó tanítási napja 2012. június 15. (pén-
tek).

A tanítási napok száma száznyolcvanhárom
nap, a nappali oktatás munkarendje szerint mû-
ködõ középiskolában és szakiskolában a tanítási
napok száma száznyolcvankettõ nap.

Az õszi szünet 2011. november 2-tõl novem-
ber 5-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap
október 28. (péntek), a szünet utáni elsõ tanítási
nap november 7. (hétfõ).

A téli szünet 2011. december 22-tõl 2012.
január 2-ig tart. A szünet elõtti utolsó tanítási
nap 2011. december 21. (szerda), a szünet utáni
elsõ tanítási nap 2012. január 3. (kedd).

A tavaszi szünet 2012. április 5-tõl április 9-ig
tart. A szünet elõtti utolsó tanítási nap április 4.
(szerda), a szünet utáni elsõ tanítási nap április
10. (kedd).

A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny
2011. évi 60. számában érhetõ el.

Pótbeírtakozás aRánkiGyörgy
AlapfokúMûvészetoktatási

Intézménybe a 2011/2012-es tanévre
Az új és továbbtanuló növendékek részére az

alábbi szakokra lehet jelentkezni:
Zenemûvészet:
hegedû, zongora, harmonika,
furulya, fuvola, klarinét,
trombita, tenorkürt, harsona, tuba,
zenei elõképzõ, magánének, gitár
Képzõmûvészet:
rajz-grafika, tûzzománc
Táncmûvészet:
néptánc
2011. szeptember 5. hétfõ 16.00-18.00
2011. szeptember 6. kedd 16.00-18.00

Ránki GyörgyAlapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény
Ráckeve, Kossuth L. u. 16.


