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2009. augusztus

civil élet

közélet

Hírek a vízimalomról

Köszönet a molnár családok leszármazottai és
az általuk létrehozott alapítvány nevében köszönet a ráckevei polgároknak a folyamatos és
nagylelkû támogatásokért, adományokért!

***

Ráckevei Molnár Céh Alapítvány
2008. évi Mérlegének fontosabb adatai
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.
Júniusban is érkeztek támogatások az alapítvány
számlájára:
Simsik Zsuzsanna – Képviselõi tiszteletdíj
Szále Zsolt – Képviselõi tiszteletdíj
Dr. Szûcs Lajos Pest Megye Közgyûlésének
Elnöke – Támogatás az elnöki keretbõl
Számlaszám: Fókusz Takarékszövetkezet
51700241-10505757.

Ütemterv leírás
I. ütem: A felépítmény padozata, oldala és
gerendázata elõkészítése (07. 10-07. 23.)
1 Az anyag kiválogatása, a szélezetlen pallók
szélezése.
2 Vastagsági méretre gyalulás
3 Szélességi méretre gyalulás
4 Nút marása
5 Csap marása
6 Él marása
7 Gerendák szabása
8 Gerendák csiszolása
9 Pallók kezelése
10 Gerendák kezelése
11 Rakodás máglyába, lécezve
II. ütem: Az alsó testek anyagának megmunkálása, elõkészítése az összeépítésre (07.
24-08. 13.)
1 Pallók és gerendák vastagsági méretre munkálása
2 Pallók és gerendák szélességi méretre munkálása
3 Nút marása
4 Csap marása
5 Kezelés
6 Máglyába pakolás

Helyreigazítás
Elõzõ számban megjelent egy írás a vízimalom mintájára megépült kikötõ felépítményérõl.
Elõrebocsátom, hogy egy pillanatig sem kívánom a vízirendõrség érdemeit csökkenteni az
örvendetes ténnyel kapcsolatban, hogy – a helyi
önkormányzattal kötött megállapodás értelmében – egy motorcsónakkal járõrözik Duna szakaszunkon nyaralási idõszakban minden hétvégén péntektõl vasárnapig sokunk megnyugvására.

Alapítói Tõke
100 eFt
Éves pénzbeli bevételek
1260 eFt
Nem pénzbeli bevételek
6112 eFt
Éves kiadások
9 eFt
Eredmény
7363 eFt
Kimutatás a kapott támogatásokról:
Magánszemélyektõl
978 eFt
Társaságoktól
280 eFt
2008. évi mérleg eszköz, forrás oldal 7463 eFt
Vállalkozási tevékenysége az alapítványnak
nem volt. Megbízási díjak kifizetésére nem került sor. A kuratórium tagjai és a könyvelõ a
feladatait ellenszolgáltatás nélkül látják el.
Szõgyényi Gábor
a Kuratórium elnöke
III. ütem: Az alsó hajótestek összeépítése,
részben szárazon, részben vízen (08. 14-09. 02.)
1 Bordázat elkészítése
2 Palánkozás, tömítés szárazon
3 Palánkozás, tömítés vízen
4 Zsindely készítése.
IV. ütem: A felépítmény összeállítása,
nyílászárók készítése, beszerelése, tetõfedés
(09. 03-10. 08.)
1 Helyszínre felvonulás
2 Padozat készítése
3 Gerendaváz kialakítása
4 Falak kialakítása
5 Tetõgerendázat felépítése
6 Tetõfedés
7 Göröndõ beállítása
8 Külsõ hidak, korlátok
9 Nyílászárók elkészítése és beépítése
V. ütem: A belsõ berendezés, felületkezelés,
készre kialakítás, átadás (10. 08-10. 30.)
1 Belsõ berendezések elhelyezése
2 Merevítések, és gerendázat alakítása
3 Szoknya felszerelése
4 Felületkezelések
5 Gépészet, elektromos szerelések
6 Mûszaki átadás
V. ütem: Teljes beüzemelés (2010. augusztus)
E megállapodásban Ráckeve város Önkormányzata vállalta, hogy a hajó számára biztonságos, zárható, kamerával megfigyelt kikötõhelyet biztosít. A feladattal a Ráckevei Ipari Park
Kft. vezetõjét bízta meg.
A kikötõ az õ elképzelései alapján, és a kft.
anyagi eszközeibõl valósult meg.
A legfontosabb, hogy mûködik és a rend õrei
a vízen is, szigeteken is segítségükre tudnak lenni a bajbajutott embereknek.
Agócs Zoltán VÜM bizottság elnöke

programok
Augusztus havi
programja
Augusztus 6. csütörtök
Vegyescikk vásár
15.00-18.00
Augusztus 7. péntek
Polgárõrök soros összejövetele
19.00
Augusztus 9. vasárnap
Vízikarnevál
Helyszín: Szegedi Kis István sétány
Augusztus 12-20.
Summerfest Nemzetközi Néptáncfesztivál
Augusztus 19. csütörtök
Friss diplomások kiállításának megnyitója
18.00
Augusztus 24. hétfõ
Termékbemutató
9.00-12.00
Kiállítások:
Keve Galéria
Tóth Julianna szobrászmûvész. A mûvek
megtekinthetõk: 2009. augusztus 16-ig.
Friss Diplomások. Megnyitó: 2009. augusztus 19. (csütörtök) 18.00 órakor a Keve
Galériában. A mûvek megtekinthetõk: 2009.
szeptember 20-ig.
Városi Képtár:
A XX. századi természetelvû festészet és a
város környékén élõ mûvészek bemutatkozása, valamint Patay László –
Munkácsy-díjas – festõmûvész állandó
kiállítása tekinthetõ meg.
Rendszeres foglalkozások:
• Minden hétfõn és szerdán 18.30-tól modern
tánc • Minden szerdán 14.30-tól nyugdíjas
torna • Minden pénteken 18.00 órától a
Dínomdánom Népzenei Együttes próbái •
Minden pénteken 1930 órától a Kéve Néptáncegyüttes próbája
Szolgáltatásaink:
• Terembérleti lehetõség: 35-120 m2-ig. Termeink alkalmasak elõadások, konferenciák,
gyûlések, bemutatók, mûsorok, vásárok rendezéséhez, lebonyolításához. Biztosítani
tudunk hangosítást, projektoros kivetítést,
bútorokat, plakátozást. • Ráckevei Újság
kapható! • Ingyenes Internet elérési pont

A Ránki György Mûvészeti
Iskola nyári ügyeleti rendje
2009. augusztus 5. (szerda) 10.00-13.00 óráig
2009. augusztus 19. (szerda) 10.00-13.00 óráig
fenti idõpontokban személyesen vagy telefonon információkkal állunk rendelkezésükre!
Elérhetõségünk: Ráckeve, Kossuth L. u. 16.
Tel.: 06-24-385-113

Pótbeiratkozás a 2009/2010-es
tanévre 2009. augusztus 31. (hétfõ)
szeptember 01. (kedd) 16.00-18.00 óráig

