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Hírek a vízimalomról
Az elmúlt hetek tartósan hideg idõjárása kedvezett a hajómalom helyének a kijelölésére, a cölöpök leverésére, betonozására és a tartószerkezet megtervezésére, méretezésére.
Ez azért volt szerencsés helyzet, mert így stabilan és jól megközelíthetõen, a jégen tudtunk dolgozni.

Több mint 20 cm vastag volt a jég, biztonságosan lehetett rajta dolgozni.
Mint egy rajzasztalon, a jégen kirajzoltuk a cölöpök helyét, amit ezután a
STIHL szaküzlet tulajdonosa, Taligás Sándor vágott ki 2009. 01. 10-én szombaton.

Hétfõn délután a HAVÁRIA Kft. – LARSSEN DEPO Kft.
leszállította a nagy átmérõjû, 11 m hosszú csöveket.

Másnap reggel következett a csövek leverése a mederbe.
Egy jól felkészült csapat ifj. Körmendi Lukács vezetésével du. 2 órára már
be is fejezte a cölöpök leverését. (A fotón: Jáger László, Máriás Árpád,
Körmendi Lukács Dominik, ifj. Körmendi Lukács, Varga Endre)

Csütörtökön Kirchner Ferenc – Technikai Brigád Bt. – azonos
magasságúra vágta a jég felett lévõ csövek végét.

Pénteken Egyed György – Aqualpin Ált. Szolg. Vállalkozás – kiszivattyúzta a
csövekben lévõ iszapot és vizet.

Ezután vált lehetõvé a csövek betonnal való feltöltése, amit
a KEVEBETON – Bozóki István végzett el.
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Az egész héten történt munkákat az alapanyagok biztosításával együtt a felsorolt vállalkozások társadalmi munkában végezték.
A szervezõk, a polgármesteri hivatal és Ráckeve Város Képviselõ-testülete köszönetét szeretné kifejezni mindenkinek, aki részt vett ebben
a meghatározó jelentõségû fázisban, hiszen a hajómalom helyének kijelölésével a régen várt
szándék visszafordíthatatlanná vált.
HAVÁRIA KFT. (ügyvezetõ Körmendi
Lukács, 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 112.)
LARSSEN DEPO KFT. (ügyvezetõ Mitró
Tamás, 2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 112.)
CPT PLUSZ KFT. (ügyvezetõ Szántó Roland,
1043 Budapest, Csányi L. u. 34.)
KEVEBETON BT. (ügyvezetõ Bozóki István,
2300 Ráckeve, Széchenyi u. 81.)
TECHNIKAI BRIGÁD BT. (ügyvezetõ Füstös
László, 2300 Ráckeve, Gárdonyi sor 24.)
AQALPIN Ált. Szolg. Vállalkozás (Egyed
György, 2300 Ráckeve, Március 15. u. 8.)
Fény Mûszaki Szaküzlet STHYL (Taligás Sándor, 2300 Ráckeve, Nyár út 6.)

zolta a közönség vastapsa. Talán a legszembetûnõbb és örömtelibb ezen az estén az volt, hogy
olyan ráckevei polgárokat, idõs embereket is láthattunk, akik egyébként más rendezvényeken
nem nagyon mutatkoztak eddig meg. Amikor
végignéztünk a tömött sorokon, a derûs arcokon,
úgy tûnt, hogy itt ülnek azok a „kevei emberek”,
akik egy nagyon fontos közös cél kedvéért
összegyûltek.
A szervezõk az újság hasábjain keresztül is
szeretnék megköszönni a nagyszámú résztvevõnek, hogy belépõjegyeikkel támogatták a hajómalom megépítését. A mûsor szünetében olvastuk be a friss hírt, hogy Ráckeve testvérvárosa,
Gyergyócsomafalva min. 20 m3 fenyõ fûrészáruval támogatja a hajómalom megépítését.
Mozgalmas és eredményes hét volt.
Mindenkinek köszönjük a munkáját, a közönségnek pedig a részvételével kifejezett támogatását, szimpátiáját.
Részleteket közlünk az este felkonferáló beszédébõl azok számára, akik nem tudtak eljönni,
hogy világos legyen, milyen nemes szándék és
cél vezérelte ennek a mûsornak a megrendezését:
Szeretettel köszöntjük Önöket! Külön köszöntöm dr. Dávid László polgármester urat, a
képviselõ-testület jelenlévõ tagjait, a Ráckevei
Molnár Céh Alapítvány elnökét, alelnökét és az
alapítvány tagjait.
Betegségük miatt sajnos nem lehetnek itt, de
ezúton kívánok jobbulást dr. Kovács Józsefnek
és feleségének, Paulovits Teréz asszonynak. Õk
egy nagyszerû könyv szerzõi, mely
életben tartott egy több évszázados
hagyományt a ráckevei polgárokban.
Engedjék meg, hogy idézzek is néhány sort a „Duna vizén malom forog” címû könyv elõszavából, melyet
Jáki Réka fogalmazott meg, és ez
méltó megfogalmazása lehet ennek az
estének, és annak a célnak, amit a régi
magyar molnárcsaládok leszármazottai, illetve az Alapítvány tûzött ki maga elé:
„Az utolsó szétesett vízimalomra, a
Gyurcsik-malomra a mai Piac sétány

mentén még ma is sokan emlékeznek… Sajnos
már nem tartották be a téli partra húzás komoly
mûveletét, és az emlékektõl övezett utolsó hajómalom darabjaira hullva szétesett.
Ez a könyv talán kicsit összerakja a deszkáiból feltámadó alkotmányt, újra közénk hozza,
feleleveníti a vele járó ismereteket, tudásanyagot, és elindíthatja a jó szándékú és törekvõ lelkeket egy elhatározás irányába: hogy Ráckevén
a Kis-Duna partján újra ringatózzon egy vízimalom, amely századok óta a négy torony mellett a
városkép meghatározó jelensége…”
Bizony a vízimolnár életnek, munkásságnak
több százéves hagyománya van itt Ráckevén.
Régi feljegyzések tanúsítják, hogy az értékes
malmokat még a törökök is óvták, és olyan sokat
jelentett a városnak, hogy a török idõk múlásával, 1694-ben több település „szûkösen mért”
váltságdíjáért – pontosan 950 forintért – vásároltak egy vízimalmot.
Az 1870-es évek elején a céheket hivatalosan
megszüntették, de a ráckevei molnárok tovább
õrizték a régi szokásokat. Volt céhelnökük, bejárómesterük, aki összehívta a többieket. A céh
vezetõsége egy elnökbõl és 12 bizottsági tagból
állt, õket három évre választották.
Ráckevén 1950-ig, a malmok államosításáig
hét malom mûködött. A ráckevei Árpád
Múzeumban megtalálhatók a molnárok céhjegyzõkönyvei, írásos és tárgyi emlékei.
Szöveg, fotók:
Szõgyényi Gábor
Jáki Réka

***
Nemcsak a jégen volt szervezett a munka, hanem közben Bukriné Gyengési Erzsébet és
Szeredi Lászlóné bonyolították le a nem kis
szervezõ munkát igénylõ hajómalom építésére
meghirdetett jótékonysági nótaestet, amelyet
2009. január 17-én a ráckevei Szent Imre Katolikus Iskola új tornacsarnokában rendeztek.
A terem megtelt a majd 500 vendéggel, akik
nemcsak azért jöttek el, mert kedvelõi e könynyed szórakoztató mûfajnak, hanem hogy a belépõjegyek árával kifejezzék pártoló szándékukat a leendõ vízimalom felépítéséhez, hiszen az
est teljes bevétele erre a nemes célra fordítódik.
A megérkezõ mûvészek örömüket fejezték ki a
nagyszámú közönség láttán.
A szervezõk: Bukriné Gyengési Erzsébet,
Szeredi Lászlóné (Krisztina néni) és Szõgyényi
Gábor elégedettek lehettek, hiszen a több mint
400 jegy elkelt, és többen ültek még a pótszékeken, lócákon is. Farkas Jenõ és népi zenekara a
meghívott elõadókkal együtt 4 órán át „húzta a
muzsikát”, és a közönség többször dalra is fakadt. A magas színvonalú elõadást gyakran iga-

