12

2012. május

közélet

hajómalom

közélet

A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány hírei a Hajómalomról
Az áprilisi bolondos idõjárás ellenére egy
hónap alatt nagyon sok érdeklõdõ tekintette
meg ismét a város hajómalmát. Április óta egy
új elem tekinthetõ meg a malomban, mellyel
elsõdlegesen a gyermek látogatóinknak szeretnénk kedveskedni. Egy fából készült kirakó
készült, amely a hajómalom képébõl áll. A ké-

pet a fakockák tologatásával lehet
kirakni. A kirakót Kiss Zsolt asztalos mester készítette. A kirakó viszont nem csupán a gyermekeknek, hanem az idõsebbeknek is nagyon tetszik.
A hajómalom 2012. április 28tól 2012. augusztus 1-jéig egy
újabb projektet visz véghez. A projekt neve „Asszociációs projekt”,
melynek célja a Ráckevei Hajómalommal
kapcsolatos asszociációk összegyûjtése. Az
asszociáció jelentése
képzettársítás, valami összekapcsolása valami mással. A hajómalomról mindenkinek más jut eszébe, valakinek a Duna, másnak a búza
vagy épp az összefogás jelképe.
Minden látogatónkat arra kérünk,
hogy a malomban elhelyezett papírra írják rá a malomról eszükbe jutó
1 max. 2 szót és dobják bele a hajómalomban található „asszociációs
dobozba”. A projekt eredményét, az

Közbiztonsági díj

Örömteli hírrõl szeretnénk
tudósítani, hiszen köztünk
élõ, kedves ráckevei polgárunkra lehetünk méltán büszkék, akinek szívbõl gratulálunk! Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyûlése
„Dunaújváros Közbiztonságáért” díjjal tüntette ki VÉGH
FERENC tû. alezredest, a
Fejér Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének iparbiztonsági felügyelõjét. Az elismerést április 12-én, csütörtökön Cserna Gábor polgármester adta át a Városházán.
Végh Ferenc hivatásos
tûzoltóként 1995. november
1-jén szerelt fel a Fõvárosi
Tûzoltó-parancsnokságra,
majd 2005 októberében a dunaújvárosi tûzoltóság tûzmegelõzési osztályvezetõjének nevezték ki. 2012. április 1-jétõl a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének iparbiztonsági felügyelõje. Minõsítése és teljesítményének
értékelése alapján elöljárói
kiváló és magasabb beosztásba történõ kinevezésre javasolt tûzoltónak ítélik.
Munkáját minden esetben
példamutatóan
határidõre

végzi el. A tûzvizsgálatok alkalmával a pontosság és precizitás, valamint többlet szolgálat jellemzi. Jelenlegi beosztásában a szakhatósági ellenõrzési tevékenységében
feladatait nagy igyekezettel
és kreatívan látja el, kiemelt
figyelmet fordítva a jogszabályi elõírásokra. A fõvárosból történõ áthelyezését követõen rövid idõ alatt beilleszkedett a dunaújvárosi közösségbe, munkabírása kiemelkedõ és beosztottjai számára is példamutató. Szakmai tudását és egyéni képességeit folyamatosan, a kötelezõ szakmai továbbképzéseken túl egyéni önképzéssel is
fejleszti. Dunaújváros és a
környezõ települések tûzvédelméért végzett tevékenységének elismeréseként Dunaújváros Közgyûlése 2012ben a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díjat adományozta Végh Ferenc tû. alezredesnek.
Összeállította: Jáki Réka

összesített asszociációkat, 2012. augusztus
19-én tesszük közzé.
A projekt leírásához készült plakát a hajómalomban, valamint a honlapon http://hajo
malom.rackeve.hu és a közösségi oldalakon
magyarul, németül illetve angolul is olvasható.
Az asszociációs dobozba a hajómalom nyitvatartási ideje alatt (kedd-péntek 11:00-17:00;
hétvégén 10:00-18:00) belépõjegy megváltása
nélkül is elhelyezhetõk az asszociációk.
Szõgyényi Zita

Szépítettük
iskolánkat…
A talaj, víz, levegõ a legfontosabb környezeti elemek. Civilizációnk számára a víz, levegõ mellett
létkérdés a talaj minõségének megõrzése. Éppen
ezért kiemelkedõen fontos minden olyan kezdeményezés, program, amely a talaj védelmét a környezetnevelés fontos területének tekinti.
A tavaszi megújulás jegyében bizonyára a szeretet adott erõt, energiát azoknak a szülõknek, akik
idõt és fáradságot nem kímélve hozzájárultak munkájukkal iskolánk szépítéséhez, az udvar környékének szebbé tételéhez.
Az Árpád Fejedelem Általános Iskola szülõi
munkaközössége nevében ezúton szeretnék köszönetet mondani a résztvevõ pedagógusoknak, minden kedves segítõ szülõnek, nagyszülõnek, akik
munkájukkal részt vettek és segítettek, hogy gyermekeink egy szebb, tiszta, kulturált környezetben
tölthessék mindennapjaikat.
A szülõi munkaközösség nevében szeretném, ha
a tanév során már nemcsak a felnõttek gondoskodó
munkája által maradna ez így meg, hanem az iskola
használói maguknak éreznék a szép környezetet,
megbecsülve mások munkáját, és vigyáznának rá.
Köszönettel:
Balázsné László Gyöngyi
szülõi munkaközösség vezetõje
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Elsüllyedt a dereglye Ráckevénél!
A Ráckeve határában télen talált – feltételezhetõen középkori – hajóroncs kálváriája ha nem
is záródott le végleg, de legalább egy idõre
nyugvópontra jutott. Elsüllyesztettük.
Az elõzményekrõl több beszámoló is született
a blogon (http://buvarregesz.blog.hu), valamint
már a Ráckevei Újság korábbi számaiban is beszámoltunk róla, de új olvasóinknak röviden
összefoglaljuk. A télen érkezett a bejelentés,
hogy a Duna alacsony vízszintjénél egy fa hajó
roncsa bukkant elõ. Sajnos hamarosan
megkaptuk a hírt, hogy valaki kivette,
darabokra vágta, elvitte tüzelõnek.
A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, a ráckevei Árpád Múzeum,
a Pest Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája, a
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány
(civil szervezet) és nem utolsósorban
az Argonauta Kutatócsoport hathatós
közremûködésével biztos helyre, a
múzeum udvarára került a hajó. Döntés született, hogy dokumentálást követõen el kell süllyeszteni. A süllyesztés ugyanis a legkisebb rossz, ami a
hajóval történhetett. Szárazra kerülve
ugyanis a vizes fa anyagában visszafordíthatatlan állagromlás indulna
meg konzerválás nélkül. Konzerválásra viszont
nincs pénz. Az elsüllyesztett hajót viszont
késõbb ki lehet emelni.
Gyûjtést rendeztünk, és az Árpád Múzeum, a
Molnár Céh és az Argonauta Kutatócsoport
együttmûködésével megteremtettük egy digitális dokumentációs projekt induló költségeit.
Számos magánszemély és szervezet mellett ki
kell emelnünk Ráckeve Város Önkormányzatát,
amely fontosnak tartva kulturális örökségét, a
költségek nagyobb részét vállalta.
Ezután már „csupán” süllyeszteni kellett. A
helyi szervezést a Ráckevei Molnár Céh Alapít-

vány és az Árpád Múzeum végezte, az Argonauta Kutatócsoport és az MRMZ Búvárrégészeti Szakosztályának tagjai pedig csatlakoztak
a kivitelezés során.
A következõ munkafázisok zajlottak le 2012.
04. 13-án, pénteken délelõtt:
1. A deszkákat felraktuk egy teherautóra.
2. Lerakodtunk a Ráckevei Duna-ág partján, a
hajómalom mellett.
3. Búvárfelderítést végeztünk a süllyesztés

tervezett helyén (elõ is került a szomszédságban
egy kidõlt vaskaró, egy uszadékfa és egy elsülylyedt ladik).
4. Elkezdtük összerakni a hajót. A puzzle-ban
jártas olvasók biztosan megértik, hogy elõször
miért a hajó orrát és oldalát kirajzoló elemeket
tudtuk elhelyezni.
5. A többi 1-1,5 m-es deszkát és bordát is elhelyeztük. Ebben a már elhelyezett elemek segítettek. Megnéztük a vágott felületek hosszát, vastagságát, a fák erezetét, a bordák rögzítéséhez fúrt
lyukak helyét. Idõközben megérkezett az RTL
Klub stábja (szerepeltünk is az RTL Klub híradó-

jában!), valamint Fekete Attila, aki korábban a digitális dokumentálást végezte, és most ortofotóhoz gyûjtött anyagot az összerakott hajóról.
6. Azonosítottuk és elhelyeztük a hajóorr alsó
deszkasorát is.
7. Végül kirajzolódott az eredetileg kb. 9,7 m
hosszú, 2,9 m széles hajó alakja. Láthatóvá vált,
hogy mindkét vége V alakúra volt faragva, tehát
nem a dunaföldvári (hasonló technikával készült) hajóhoz hasonló hajómalommal állunk
szemben, ez a roncs egy kisebb dereglye lehetett.
8. Az elõre elkészített fém keretbe
beraktuk a deszkákat. Ekkor még vételeztünk három fa mintát évgyûrû
alapú kormeghatározáshoz.
9. A kerettel együtt egy hatalmas
daru beemelte a deszkákat a hajómalom elõtti vízfelületre.
10. Elsüllyesztettük a roncsot.
Akik részt vettek, önzetlenül segítettek a munkában:
Technikai Brigád Bt. (Füstös László, Müller Tamás, Sári László, Juhász
László)
Havária Kft. (ifj. Körmendi Lukács,
Sárossy László)
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány
(Szõgyényi Gábor)
az Árpád Múzeum minden munkatársa
Argonauta Kutatócsoport és a Búvárrégészeti
Szakosztály (Puskás Norbert és Lengyel László
– Kékség Búvárklub)
A most, illetve korábban közremûködõk, valamint az adakozók listája jól mutatja, hogy milyen széleskörû összefogás alakult ki a lelet
rendkívüli voltát felismerõ szervezetek és egyének között! Hálás köszönet érte! Biztosak lehetünk abban, hogy hallunk még errõl a roncsról!
Tóth János Attila búvárrégész
Fotók: Jáki Réka

