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A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány Hírei a hajómalomról

A hajómalom-pogácsa
„András, hazaláss!” Ezzel a felkiáltással búcsúztak minden évben az akkor még sebesebb
futású Kis-Dunától a ráckevei hajómalmok
molnárai. András-nap környékén, a november
végi elsõ fagyok érkezésekor „szárazra tették”
a malmokat, összegezték az évet, és áttekintették, hogy mindabból, amit megkerestek, vajon
ki lehet-e húzni tavaszig.
A molnár családok év végi számvetéseihez
hasonlóan – és nem annyira nosztalgiából, mint
inkább figyelem felkeltési céllal! – a Ráckevei
Molnár Céh Alapítvány is nyilvánosságra hozza András-napkor a gazdálkodásának eredményeit. Szõgyényi Gábor, az
alapítvány elnöke 2011.
december hónapban ismertette a 2011. április 01.2011. október 16. közötti
idõszak látogatóinak létszámát és a befolyt bevételt. Ebbõl kiderült, hogy
egyéni és csoportos fizetõ
látogatóként
összesen
5356 fõ volt kíváncsi városunk egyik büszkeségére.
A helybéli vendégek 336an voltak, és eljött Ráckeve
összes óvodása is! A külföldiek adatait tekintve: 18
európai és 5 egyéb (Európán kívüli) országból is érkeztek érdeklõdõk. A ráckevei hajómalom 2011. évben 170 napon át
volt nyitva, ebbõl 29 szakmai napot tartottak,
az õrlési technológia bemutatásával.
Ami a pénzügyi adatokat illeti, mindenképpen jó évet zártak! Belépõdíjból 1.829.350 Ftot, adományból pedig 2.024.550 Ft-ot vételezhetett be a ráckevei hajómalom. Lisztet is adományoztak (pl. egyházaknak, nyugdíjasoknak),
összesen: 370 kg-ot. A beszámoló fontos része
a 2012. évi induló tõkére vonatkozó számadat:
935.000 Ft összeggel nyitja az idei esztendõt az
alapítvány, ami egyben azt jelenti, hogy a kölcsönkapott 1.000.000 Ft összeget még mindig
nem kell felszabadítani, 2012. február 20-ig
biztosan lekötve marad. 2011. májusban
500.000 Ft vissza nem térítendõ támogatást
szavazott meg a malom mûködtetésére a ráckevei képviselõ-testület, és 1.000.000 Ft visszatérítendõ támogatást kapott két évre az alapítvány.
Szõgyényi Gábor beszámolója egyéb részletekre is kitért. Ráckeve Város Képviselõ-testü-

letének 2010. március hónapban megalkotott
határozata értelmében a hajómalomra biztosítást kötöttek, mely biztosítás kedvezményezettje Ráckeve Város. A biztosítás összege
48.000.000 Ft-ról szól, a díja pedig 1 évre
232.000 Ft, melyet az alapítvány fizet. Szintén
testületi határozattal 2010. december 27-én
megtörtént az értékbecslés, amely szerint a malom értéke: 69.060.000 Ft. A város ebbõl
22.800.000 Ft-ot adott az alapítványnak. A különbözeti érték 46.260.000 Ft, ami a közösségi
(szívességi) munka és a pénzbeli adományok
értéke, s erre a ráckeveiek igazán büszkék lehetnek, hiszen gazdagították városukat. Az õ
segítségükkel épülhetett újjá hazánk egyik jelentõs ipartörténeti emléke. 2011-ben befejezõdött az 1843-as molnár céh zászló restaurálása

is, és a zászló immár állandó kiállítási tárgy az
Árpád Múzeumban. Összesen 1.116.000 Ft-ot
tett ki a restaurálás. A múzeum egyébként is folyamatos együttmûködõ partnere a Ráckevei
Molnár Céh Alapítványnak, itt érdemes visszaidézni a múltat!
2005-ben az intézmény támogatásával jelent
meg Dr. Kovács József László és Dr. Kovácsné
Dr. Paulovits Teréz: Duna vízén malom
forog… c. munkája, amely nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a városban élõk nem feledkeztek meg kedves hajómalmukról. Ugyanebben
az évben kezdte el Szeredi Lászlóné (a mi
„Tincsi” nénink) az adományok gyûjtését a régi molnár céh zászló mintájára készülõ új zászlóhoz. 2006. december közepén Ráckeve Város Képviselõ-testülete, dr. Dávid László polgármester vezetésével felhívást tett közzé egy,
csak Ráckevére jellemzõ turisztikai látványosság létrehozására. Ekkor merült fel Szõgyényi
Gábor, régi molnárcsalád leszármazottban a
hajómalom újjáépítésének a gondolata. 2010

elején, amikor már folytak a belsõ munkálatok,
Jáki Réka múzeumigazgató felkiáltott: „Úristen, neked fogalmad sincs mekkora helytörténeti jelentõsége van annak, amit csinálsz, te
csak a mûszaki oldalát látod!” Az Árpád Múzeum folyamatosan figyelte a munkálatokat, és a
KÖR-TV, valamint a Ráckevei Újság dokumentálta is azokat.
A 2011. év sok-sok közös, múzeum és hajómalom programja közül, íme néhány. Márciustól májusig volt megtekinthetõ a „Hagyományos malmok a Kárpát medencében” kiállítás.
Májusban könyvbemutatót tartottak „Patakmalmok a Kárpát medence keleti felében” címmel, a szerzõ dr. Ozsváth Gábor Dániel. Még
ebben a hónapban elkészült magyar, német és
angol nyelven a malom szórólapja, továbbá
négyféle képeslap. A Magyar Élelmiszer Tudományi Egyesület Malomipari
Tagozata az Árpád Múzeumban rendezte tisztújító
gyûlését, melyen Szõgyényi Gábor is tartott egy
rövid elõadást az újjáépített hajómalomról. A társaság Prof. Dr. Véha Antalt
választotta elnöknek, aki
késõbb a Szegedi Tudományegyetem
Mérnöki
Kara Élelmiszermérnöki
Intézetének
tanáraival
meglátogatta a hajómalmot, és egy cikket is közölt
a Ráckevei Újságban errõl.
2011. július 24-tõl a malom elnevezése: Ráckevei Hajómalom Ipartörténeti Emlékhely.
A hajómalom városunk „utazni nem tudó
nagykövete” lett. Szadai József polgármester
2011. június 29-én a gyergyócsomafalvi támogatóknak névre szóló emléklapot és a hajómalomban õrölt lisztet adott át. Július 29-én a Magyar Molinológiai Társaság meghívására
Kapolcson, a Mûvészetek Völgyében mutatkozott be a hajómalom és egyben Ráckeve Városa. Augusztus közepén a Balabán hajó segítségével kétnapos út keretében hajómalom-lisztbõl készült kenyér utazott Ráckevétõl Bajáig,
több város kikötõjében is megállva. Augusztus
18-án Majosháza község búzáját õrölte meg a
ráckevei hajómalom, melybõl a település a
nemzeti ünnepre készült kenyeret sütötte.
2011. augusztus 19-20-án a ráckevei városi
rendezvényeken hajómalmunk is vendégül látta a testvérvárosi delegációkat. (Ebben a hónapban a vízirendõrség csónakházának tetejét
facseréppel fedte be a Ráckevei Molnár Céh

