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A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány hírei a Hajómalomról
„Én még gyerekkoromban jártam ennek a
malomnak az eredetijében. Szívszorító élmény
számomra újra a deszkák között nézni az igazi,
mûködõ gépezetet, amit rengeteg segítõkész
ember hozott ilyen csodálatos állapotba”.
„Én a háború elõtt voltam a Riemer Malomban. Nekem egy boldogságot jelent, hogy újból
láthatom e szép malmot”.
„Kedves Ráckeveiek! Fantasztikus, amit
Önök létrehoztak! Ez a vízimalom példája az
összefogásnak, amit ritkán tapasztalni”.
A vendégkönyv a látogatók írásbeli visszacsatolásának gyûjteménye. A Ráckevei Hajómalom
vendégkönyvébe a két év során a látogatók számos ilyen kedves és biztató bejegyzései kerültek. Ezek közül néhányat kiemeltünk és felkerült
a Hajómalom honlapjára (http://hajomalom.
rackeve.hu „Vendégkönyv”).
Összegyûjtését azért tartjuk fontosnak, hogy
Ráckeve lakossága is tudatában legyen, milyen
gondolatokat ébreszt az ide látogatókban a város
és annak látnivalói.
A Hajómalommal kapcsolatos asszociációk,
képzettársítások összegyûjtésére április 28-tól
augusztus 1-jéig egy Asszociációs Projektet vittünk véghez, amelyben 240 fõ vett részt. Magyar
és külföldi látogatók, valamint ráckevei lakosok
válaszaiból elkészült összefoglaló plakát a Hajómalom kijáratánál tekinthetõ meg a nyitvatartási idõ alatt. A plakátot Szõgyényi Katalin állította össze és az állványt Kiss Zsolt asztalos
mester készítette.

A legtöbbször említett 3 asszociáció: a kenyér, az életerõ és a liszt volt. A kenyér az élet
jelképe, valamint a fáradtságos munka gyümölcse a búza elvetésétõl a liszt megõrölésén át a kenyér megsütéséig. A projekt eredménye igazolja, hogy a látogatók szerint is a kenyérnek, az
élet jelképének megvalósulásában a Hajómalom
nélkülözhetetlen szerepet tölt be. A válaszadók
között sok gyermek kézírását lehetett felfedezni,
ami a fiatal generáció régi hagyományok iránti
érdeklõdését igazolja. Ezért a Hajómalom arra
törekszik, hogy a gyermekekben a malomban
tett látogatás maradandó élményt nyújtson.
Így történt ez 2012. augusztus 10-én, pénteken 9 órakor, amikor a testvérvárosok búzája került összeöntésre. A búzát a lelkes lukanényei
gyermekek öntötték össze. A megõrölt búza, a
kész becsomagolt liszt augusztus 20-ig a testvérvárosokba került, hogy az új kenyér a Ráckevei
Hajómalom lisztjébõl készüljön.
Testvérvárosokat Kuzma Zoltán, Lukanénye
polgármestere képviselte.
„Remélem sok-sok évig így marad és még az
unokáimnak is megmutathatom” – írta egy látogató. „Büszkeség tölti el a szívemet, ha Ráckevére és erre a vízimalomra gondolok! Ráckeve számomra az a hely, amit a Jó Isten jókedvében teremtett. Vigyázzanak rá!”

Felhívás
régi malmok
fotóihoz
Az „Árpád” Muzeális Gyûjtemény és Kiállítóhely és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány elhatározta, hogy közösen felhívást intéz a ráckevei lakossághoz, hogy amennyiben tulajdonukban lenne bármilyen fotó vagy
tulajdoni lap, bárcakönyv, õrlési napló, vámolási napló és egyéb értékes információkat,
adatokat tartalmazó dokumentum, irat a valamikor Ráckevén mûködõ gõz- vagy villanymeghajtással mûködõ malmokról,
azokat jutassák el a múzeum munkatársai
számára.
A lisztelõ malmok között lehetnek: Ürögi
Imre malma, Majer György malma, Mike
István malma, Frideczki-Várkonyi malom,
Árpád Mûmalom (Gönci).
Elérhetõségek: Árpád Múzeum
(Ráckeve, Kossuth Lajos u. 34. sz.
a Takarékszövetkezet mellett).
Tel.: 06-24-519-035
E-mail: jreka@invitel.hu

A sok és fáradtságos munka ellenére az ilyen
visszajelzések erõt adnak a további fejlõdéshez
és a ráckevei múlt értékeinek megõrzéséhez a
jövõ nemzedéke számára.

Gyûjtsük össze Ráckeve malmainak történetét közösen!

Szõgyényi Zita

Jáki Réka, Szõgyényi Gábor

Dombormû a temetõben János Vitéz sírjához
2012. augusztus 14-én a Római Katolikus Temetõben, Rátonyi József
és Tóth Julianna szobrászmûvész házaspár felajánlásából két db Horváth
Nepomuki János sírjának irányát jelzõ dombormûvet állítottunk fel. A
mûvész házaspár önzetlen felajánlásából készült dombormûvek segítenek

eligazítani a János Vitéz sírját keresõ látogatókat, hogy tiszteletüket kifejezhessék a ráckevei „Legenda” elõtt. Köszönetünket fejezzük ki Bak
Kálmánnak és Olasz Attilának az önzetlen segítségért a felállításban.
ifj. Rátonyi József
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Rá c k e v e k e n y e r e
Pécs Megyei Jogú Város polgármestere és
önkormányzata az idén is meghirdette a
Nemzet Kenyere Ünnepét, amely a nemzeti
összetartozás programja, jelképe kíván lenni.
Az elsõ ízben tavaly meghirdetett program
nagy visszhangra talált Magyarországon és a
határon túli magyarság körében is. A program
lényege, hogy 2012. augusztus elején valamenynyi magyarországi megyébõl és a határon túli,
magyarok lakta területekrõl 10-10 zsák idén termett búzát szállítanak Pécsre, amelynek egy részét az Összeöntés Ünnepének alkalmával,
2012. augusztus 11-én a mohácsi Szent Miklós
Vízimalomban megõrölnek.
Az augusztus 20-ai ünnepségek keretében
megrendezett Nemzet Kenyere Ünnepén az
összeöntött búza lisztjébõl sütött pékáruk kerülnek forgalomba a nemzet egységét, az összetartozást és a szolidaritást szimbolizálva. Az eladott pékáruk bevételét karitatív célra fordítják
a szervezõk, a sütésen felül megmaradt lisztet
pedig a dévai Szent Ferenc Alapítványnak
ajánlják fel.
Szõgyényi Gábor a Ráckevei Molnár Céh
Alapítvány elnöke kezdeményezése nagy lelke-

sedést váltott ki Ráckeve magyar lakta testvérvárosainak polgáraitól is, amikor azt kérte, hogy
mindenki hozzon vagy jutasson el a ráckevei
hajómalomba egy-egy zsák búzát a testvérvárosokból, amelyet összeöntenek, megõrölnek, és a
lisztbõl megsütik az új kenyeret Szent István
ünnepére, augusztus 20-ára.
Szõgyényi Gábor minden testvérvárosunknak, Gyergyócsomafalvának, Lukanényének,
Kovinnak (székelykevének) és Baktalórántházának eljuttatott egy-egy a település címerét viselõ zsákot, amelyben megérkezett a magyar
búza. Augusztus 10-ére hirdették meg a hajómalomban az ünnepélyes búzaösszeöntést,

Deák Tibor

kenyérsütés
amelynek legaktívabb résztvevõi a Ráckevén
egy hetet töltõ lukanényei iskolások voltak. Határtalan volt a lelkesedés és az öröm, ha valakit
kijelölt a tanító néni, hogy segíthet a közös nagy
vékába beönteni a búzát. Szinte versengtek
ezért a megtisztelõ feladatért! Mielõtt kezdetét
vette az õrlés Viski József egykori molnár, nagy
szakértelemmel vizsgálta meg mindegyik zsák
tartalmát és nem csak a gyerekek, hanem mi felnõtt résztvevõk is elámultunk, hogy lehet egy
apró, számunkra egyformának tûnõ kis magról
ennyi mindent tudni! A mesterség legnagyobb
mélységeit és magasságait érezhettük meg Viski József molnár szavai nyomán. Az biztos,
hogy egy olyan atmoszférát és különleges hangulatot varázsolt a búza és a belõle készült kenyér köré, hogy a gyerekek számomra soha
nem látott módon meghatódva és nagyon komolyan vették az egész folyamatot. A meghatottságunkat csak növelte, hogy a búzaösszeöntés eseményét megtisztelte Kuzma Zoltán lukanényei polgármester, aki szép szavakkal köszöntötte ezt a testvérvárosi kezdeményezést,
kifejezte nagy örömét és elismerését Szõgyényi
Gábornak, majd megkérte a jelenlévõket, hogy
közösen énekeljük el a magyar himnuszt. Azt
hiszem, valóban átérezhette minden jelenlévõ,
hogy közös a búzánk, a kenyerünk, a szívünk, a
hazánk iránti szeretetünk. Ezután vette
kezdetét az õrlés. Öröm volt nézni,
ahogyan a gyerekek, mint apró kis
hangyák futkostak a malomba ide-oda,
hogy a búza õrlési folyamatairól egy pillanatra se maradjanak le, mindent lássanak, és kinyújtott kezük ujjai között
lepergessék a finom, puha lisztet, amelyet aztán õk maguk töltötték be 5 egyforma zsákocskába, amelyen már minden testvérvárosnak a címere ott díszelgett közösen. A lisztet mindenki elvitte a
saját településére és ebbõl készíthették
az új kenyeret Szent István napján.
A megáldott és megszentelt közös,
ráckevei és testvérvárosi kenyeret mi is
megkóstolhattuk Ráckevén augusztus
20-án a városi ünnepség keretében, ahol
a Kis Bokrétás néptáncos lányok szétosztották az ünneplõ lakosság körében,
hogy legyen egész évben harapnivalónk, jusson mindig kenyér az asztalra.
Szadai József polgármester ünnepi köszöntõjében üdvözölte Szõgyényi
Gábor kezdeményezését és köszönetét
fejezte ki a testvérvárosi polgároknak a
részvételért.
Reméljük új hagyomány született és
jövõre ismét sor kerül a magyar lakta
testvérvárosok közös búzaõrlésére és
kenyerének elkészítésére.
Szöveg, fotók: Jáki Réka

