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Hírek a vízimalomról
Megszokhatták már a Kedves Olvasók, hogy
hónapról hónapra újabb híreket közlünk a Ráckevei Újság hasábjain a leszármazott vízimolnárok által kezdeményezett és a város által is támogatott vízimalom megépítésének fejleményeirõl. Februárban is érkezett néhány támogatótól
az alapítvány számlájára felajánlás:
Bukovszky István, képviselõi tiszteletdíj felajánlás
Kerek Mariann Ráckeve
Orbánné Rákeve
Major Kft. Ráckeve
Gere Mihály Ráckeve
Till Katalin Budapest
Kalocsai László Szigetszentmiklós
Bezsenyiné Szalai Mária Ráckeve
Széplaki Zoltán Ráckeve
özv. Viski Ferencné Ráckeve
Majorné Kiss Vilma Szigetbecse
Az adományokat megköszönve továbbra
is kérjük szíves támogatásukat!
Figyelem! Bankszámlaszámunk
megváltozott: 51700241-10505757
A Ráckevei Újságból folyamatosan lehet
tájékozódni a hajómalom építésével kapcsolatos munkálatokról és eredményekrõl.
A legújabb fejlemények:
A dr. Köcher Kft.-nél Babarczi István vezetésével befejezõdött a Szentendrérõl egy évvel ezelõtt visszakapott ráckevei Gyurcsik-féle ha-

jómalom 3/8-ados iker hengerszékének teljeskörû felújítása.
A felújítás befejezése alkalmából 2009.
február 14-re meghívtuk a felújításban
résztvevõ szakembereket és vállalkozásokat.
A meghívottak közül majdnem mindenki el
tudott jönni a kis házi ünnepségünkre.
Sajnálatos, hogy a Szentendrei Skanzen két
képviselõje, Kemecsi Lajos és Sabján Tibor, bár

örömmel elfogadták a meghívást mégsem tudtak megjelenni, de biztosítottak arról, hogy a késõbbiekben megnézik majd a hengerszéket.
Örültünk annak, hogy Wöller István veszprémi malomgépész meghívásunkat elfogadta és

Vízimolnár családok találkozója
2009. február 21-én, szombaton rendeztük
meg a Ráckevei Szent Imre Katolikus Iskolában a vízimolnár családok leszármazottainak
családi találkozóját. A belépésre jogosító
meghívó egyben magába foglalta a megjelentek – régi hagyományok szerinti – szerény
vendéglátását is. A jó hangulatról Gere
Mihály és zenekara gondoskodott. A rendezvény fõ célja a molnár családok leszármazottainak felkutatása, közösségbe gyûjtése, õseink emlékének megõrzése, az emlékek
átadása utódainknak.
Az iskola zsibongója már-már szûknek bizonyult, annyian tartották fontosnak ezt a családi találkozót. Az érkezõket házi pálinkával
fogadtuk, emlékeztetve arra, hogy a malmokba lépõket is „molnár cseppekkel” fogadták.
Az elsõ percek azzal teltek, hogy „ki is vagy,
olyan ismerõs az arcod”, vagy „ne szólj, kitalálom, ki vagy”. Gyorsan kialakultak az asztaltársaságok.
Négy generáció ölelte körbe az asztalokat, a
legfiatalabb Mózeskosárban szundikált, nem zavartatva magát a báli hangzavarban. A zenekar

trombitaszólóit el-elnyomta a táncolók egymást
túlszárnyaló harsány énekszólója. A körtáncban
kifáradt társaság leült az asztalokhoz, Gere Misi

vállára harmonika került, elkezdõdött a közös
éneklés. Több éve nem láttuk egymást, a dalokat
azonban nem felejtettük el. Hamar megtaláltuk a
közös harmóniát.
Aki megéhezett, sült kolbászt, hurkát, disznósajtot ehetett. Végtére elõkerültek a házi-zsíros
kenyerek a gyönyörû lilahagyma-karikákkal.

szakmai tanácsokat adott az apróbb mûszaki
hiányosságok pótlására.
Ezek nagyon értékes információk, mert rajta
kívül már szinte az egész országban nincs olyan
szakember, aki ilyen mélységig ismerné
ezeket a régi berendezéseket.
A továbbiakban is számítunk a szakmai
támogatására, amit jó szívvel fel is ajánlott.
Nemcsak a hengerszéket láthatták az
összejövetelen, hanem a felújított transzmissziós tengelyt, az elkészült 1 méter átmérõjû fa fogaskereket, amelyet amíg be nem
épül a hajómalomba, addig az „Árpád” Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely (Árpád
Múzeum) fogadott be és az érdeklõdõk számára a múzeum állandó kiállításában a hajómalom tárgyi emlékei között megtekinthetõ.
Az egész összejövetelt egy jó hangulatú
ebéd zárta, melyet dr. Dávid László polgármester készített.
Aki jelen volt, elégedettséget érezhetett a felújítás eredményességei miatt és az a büszkeség
tölthette el a szívünket, hogy mindezekhez munkánkkal hozzájárulhattunk.
Szõgyényi Gábor
Akadt hozzá vörösbor, fehérbor, ahogy illik. Az
ételek, italok nagy részét a támogatók ingyen
adták. Amikor meghallották, milyen rendezvényre kell, tiszteletbõl és megbecsülésbõl legtöbben azt mondták „hadd járuljak ezzel hozzá a
rendezvény sikeréhez”. Ezúton is köszönetet
mondunk mindenkinek, aki adományokkal
segítette a találkozó sikeres létrejöttét. A jelenlévõk egybehangzóan kifejezték abbéli
szándékukat, hogy a jövõben rendszeresen –
legalább évente egyszer – jöjjenek össze, hasonlóan a mostani találkozóhoz.
Az együttlét arra is lehetõséget adott, hogy
a legújabb kor számítástechnikai eszközeit
felhasználva családfa készüljön a családokról. Több száz név gyûlt össze, az egyik ág
például elnyúlik Franciaországba, Párizs mellé. Ezt csak a számítógép tudja követni. Nagy
örömünkre szolgált az a tény is, hogy nem
csak a molnár családok, de más családfakutatók is találtak új családtagot ezen az estén.
Reméljük, ezt egy kiadványban tárhatjuk majd
az érdeklõdõk elé.
A rendezõk köszönetet mondanak mindenkinek, aki segítette a találkozó létrejöttét!
Kiss Gábor

