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Elismerés a RáckeveiMolnár
Céh Alapítvány tevékenységének
2012. november 21-én aMagyar Régészeti

ésMûvészettörténeti Társulat aRáckeve hatá-
rában talált középkori hajóroncs védelmében és
dokumentációja terén végzett szervezõ mun-
káért és a hajó kutatásához nyújtott önzetlen
anyagi támogatásáértHENSZLMANN IMRE
díjjal tüntette ki a Ráckevei Molnár Céh
Alapítványt.
A díjat átvette Szõgyényi Gábor a Ráckevei

Molnár CéhAlapítvány elnöke.
Idézzük améltatás szövegét:
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Rövid idõn belül második alkalommal
állok Önök elõtt, hogy a hazai víz alatti örök-
ség védelmével kapcsolatban méltassam a
Henszlmann Imre-díj egyik díjazottját.
Sajnos nem lehet felhõtlen az örömünk, mi-
vel a díj egyben elismerése annak is, hogy
külsõ segítség nélkül � amely jelen esetben
egy civil szervezettõl érkezett � nem létezik
örökségvédelem a víz alatti régészetben.
2011 decemberében történt, hogy a

Duna nagyon alacsony vízszintje mellett
egy hajóroncs bukkant elõ a folyó medrébõl
Ráckeve határában. Egy gyûjtögetõ hama-
rosan meg is találta a tölgy deszkákat, és

úgy döntött, ezzel megoldja téli tüzelõ szük-
ségletének egy részét. A roncsot kihúzták a
partra, méteres, másfél-méteres darabokra
vágták, hazavitték, és a tûzifa mellett szé-
pen összerakták. Ezzel egy jelentõs régé-
szeti lelõhely tûnhetett volna el, nyom
nélkül.
Szerencsénkre a Ráckevei Molnár Céh

Alapítványon keresztül az Örökségvédelem
is tudomást szerzett az esetrõl, így még a
teljes megsemmisülés elõtt a ráckevei
Árpád Múzeum biztonságot jelentõ udvará-
ra lehetett szállítani. Ez természetesen csu-
pán átmeneti megoldás lehetett. A követ-
kezõ lépés a lelet dokumentálása,majd sta-
bilizálása. Ez utóbbi azt jelentette, hogy el-
süllyesztettük a Ráckevei Dunába a desz-
kákat, így ugyanis a kiszáradás, a meleg és
a fény nem pusztítja tovább õket. A marad-
ványok vizsgálata arra utal, hogy egy kö-
zépkori hajó aljának meghatározó része
maradt fenn, amely ritka lelet a Duna-me-
dencében.
A fent leírt folyamat egyszerû, logikus,

majdhogynem könnyen kivitelezhetõ. Fel-
merült azonban egy gond, nevezetesen
anyagi forrás nem állt rendelkezésünkre. A
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány végig
segítette a mentést, ahol kellett pénzszer-
zéssel, ahol arra volt szükség, munkával,
munkagép szervezésével. Ha õk nincse-
nek, akkor már hajóroncs sincs.

Számomra jelkép a mai díjátadó. Mind-
annyian tudjuk, hogy a kulturális örökségvé-
delem, benne a régészet súlyos átalakulási
folyamatban van. Van, aki azt mondja, hogy

eddig jóléti örökségvédelmi rendszerünk
volt, most ennek vége. Nem bocsátkoznék
vitába, hogy mi a jólét, illetve mi a normális.
Tény azonban, hogy akarjuk, vagy sem, a
dolgok nem úgy mennek, mint néhány év-
vel ezelõtt. Ebben a perspektívában különö-
sen fontosnak érzem azt, amit a Ráckevei
Molnár Céh Alapítvány tett: egy lokálpatrió-
ta civil szervezet, együttmûködve a hivatá-
sos örökségvédõkkel képes volt meg-
menteni egy kiemelkedõ régészeti értéket.
Köszönet a Ráckevei Molnár Céh Alapít-

ványnak a példamutatásért!�
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Tisztelt Olvasók, ezúton egy örömteli hírt kell
közölnöm Önökkel. 2012. november 22-én,
csütörtökön városunkba látogatott dr. Márfy
Gyula Veszprémi Érsek Úr, aki a Katolikus Kör
régi meghívásának eleget téve elõadást tartott
templomunkban.

Elõadásának címe: �A keresztény hit idõsze-
rûsége�. Elõadásában vallási hovatartozástól és
iskolai végzettségtõl függetlenül mindenkihez
szólt közérthetõ stílusban.

Az Õt meghallgatók nem üres lelkitarisznyá-
val távoztak haza templomunkból, hiszen volt
mit bepakolni.

A teljesség igénye nélkül megemlítenék né-

hány költõt, akinek a mûveibõl részletek hang-
zottak fel: Váci Mihály, Szabó Lõrinc, Ady
Endre ésmég sokanmások�

A legnagyobb körültekintésünk és figyelmes
szervezésünk ellenére �meghívásunkat�-felhí-
vásunkat viszonylag kevesen hallották meg. Lé-
nyegesen kevesebben voltunk, mint amennyire
számítottunk. E tényt, mint egy �keserû pirulát�
le kellett nyelnünk.

Azzal a reményteli érzéssel fejezem be tudó-
sításomat, hogy a jövõben nagyobb érdeklõdés
leszmajd elõadásaink iránt.
Tisztelettel:

Czifra Ferenc
AKatolikusKör vezetõje

A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány hírei a Hajómalomról

Újabb adományok érkeztek
az aranyvonathoz!

A Magyar Koronaõrök Egyesülete ismét
köszönetét fejezi ki Ráckeve polgárainak,
akik még mindig adományokat jutattak el
Szeredi Lászlóné közbenjárásával az arany-
vonat újrarekonstruált változatánakminél ha-
marabb történõ újraelõállításához.

Hálás köszönet a nagylelkû és kedves
adományozóknak:
Andi Virágüzlet, Schneider Pálné, Szabó

Sándor és családja, Mesterné Veszeli Mária,
Koller Ágnes, Szász Veronika, Reich Móni-
ka, Bukri Sándor, Hevesvári Zoltán, Slenker
Irén, Czifra Sándor.

MagyarKoronaõrökEgyesülete

Az Érsek Úr látogatása


