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A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány hírei

A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány András-napi beszámolója

Régen a hajómalmok molnárai András napja
után, amikor már a hajómalmok védett kikötõben voltak, összegezték az évet, elszámoltak a
bevétellel a Molnár Céh és a tulajdonosok felé.
A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány is hasonlóan az elmúlt évhez, közzéteszi a tevékenységével kapcsolatos eredményeit.
2012. 11. 30-án a Ráckevei Árpád Múzeumban a város képviselõi, az alapítvány tagjai és
támogatói, valamint az érdeklõdõ ráckevei lakosok részére megtartotta a 2012. évrõl a beszámolóját:
Napirendi pontok:
Az alapítvány 2012. évi tevékenysége.
Látogatói statisztika.
Az õrlõ berendezések mûszaki állapota –
Babarczi István.
Egyebek: pályázatok, hozzászólások.
Tevékenység:
2012. 02. 02. A nagy hideg miatt körbe kellett vágni a jeget a malom körül. Két-két alkalommal 8-8 fõ vett részt a munkában, a biztonsági szabályok betartásával.
2012. 02. 11. A Bajai Hajómalom Egyesület
meghívására szakmatörténeti konferencián vettünk részt Baján. A konferencián adták át az
Alapítvány részére a Nemzetközi Molinológiai
Társaság rendhagyó elismerését egy lisztes zsákot a résztvevõk aláírásával, elismerésük jeléül.
2012. 03. 26. A nyitásra való felkészülés jegyében tûz- és balesetvédelmi oktatást tartottunk.
Az oktatók Schuszter János és Taligás Sándor, önkéntes munkában vállalták a felkészítést.
2012. 04. 28.-08. 01. között Asszociációs
projektet valósítottunk meg. A látogatókat arra
kértük, hogy egy-két szóval írják le azt a szót,
ami a malomról eszükbe jut.
2012. 04. 28. Dorozsmai Molinológiai Konferencián vettünk részt.
2012. 05. 13. Bemutatkozik Ráckeve és a
Hajómalom a Duna TV Pannon Express címû
mûsorában.
2012. 05. 19. A mohácsi Szent Miklós malomba látogattunk egy turisztikai és térségi
szakmai konferenciára.
2012. 05. 25. Együttmûködve Túristvándi
Község Önkormányzatával és a Magyar Molinológiai Társasággal két elõadást tartottunk.
Egyik „A ráckevei hajómalom, mint turisztikai látványosság, interaktív múzeum” elõadó
Szõgyényi Gábor.

A másik elõadás témája „Mûemlék daratisztító üzembe helyezése”, elõadó Babarczi István.
2012. 06. 16. Eljegyzés történt a malomban.
Az itt elrejtett geoládában találta meg az eljegyzési gyûrûjét a menyasszony.
2012. 07. 14. Magyarország Szerbia „IPA”
határon át nyúló együttmûködési program III.
Bajai rendezvényén elõadást tartottunk a Ráckevei Hajómalom újjáépítésérõl a városban létrejött közösségi összefogásról a városi turizmusban betöltött szerepérõl. Elõadó: Szõgyényi
Gábor.
2012. 08. 01. Az Asszociációs láda értékelése. 240 db válasz érkezett. A legtöbbet elõforduló szavak a következõk: hagyományõrzés,
Duna, becsületes munka, jó illat, hungarikum,
leleményesség, türelem.
2012. 08. 10. Az alapítvány és Ráckeve város
kezdeményezésére összeöntöttük a Kárpát-medencei testvérvárosok búzáját, az itt tartózkodó
lukanényei gyerekek közremûködésével.
A testvérvárosokat Kuzma Zoltán Lukanénye polgármestere képviselte.
A lisztbõl mindegyik testvérváros megsütötte
az augusztus 20.-ai új kenyeret.
2012. 08. 26. Ráckeve Város Önkormányzata, a Ráckevei Árpád Múzeum, a Ráckevei
Molnár Céh Alapítvány és a Magyar Koronaõrök Egyesülete megemlékezést tartott és kiállítást rendezett néhai Csontos István koronaõr
tiszteletére.
A rendezvényt támogatta a ráckevei katolikus és református egyház.
2012. 09. 01. Csatlakoztunk a Dunaharaszti
TDM-hez, az éves tagdíj 5000 Ft.
2012. 09. 05. A „Kossuth rádió Hely” címû
mûsora a múzeumról és a hajómalomról.
2012. 09. 15-16. Ászok fesztivál.
2012. 10. 16. A hagyományokhoz hûen a Kenyér Világnapja alkalmából az alsó tagozatos
gyerekek verssel és rajzzal készültek.
Az idén az Árpád Fejedelem Általános Iskola
tanulói.
A malomzárás alkalmából sült hallal és
egyéb ételekkel kínáltuk a malom látogatóit és
az arra sétálókat.
2012. 10. 20-21. A malom téliesítése.
2012. 11. 21. Az alapítvány átvette a Magyar
Nemzeti Múzeum Kõtárában a Henszlman
Imre-díjat.
Adományok:
Ebben az évben 42 q búza adományt kaptunk
a bemutató õrléseinkhez.
Bodor László képviselõ
Györke Péter egyéni vállalkozó
Varnyú János egyéni vállalkozó
3500 db egy kilogrammos lisztes papír-

zacskót Gyetkó Károly Kartontechnika Kft.-tõl.
Gyetkóné Sárika egész évben önkéntes munkában vezette a malom könyvelését.
RÁVÜSZ Levendovszky Tihamér, Viski
József és Biczi József, munkájukat köszönjük.
Köszönet Mikola Péternek a Kevenet kamera
egész éves üzemeltetéséért.
2012. évben az alapítvány támogatói és tagjai
826 óra önkéntes munkát végeztek.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden
támogatónk munkáját.
Hajómalom 2012. évi látogatói létszám és
bevétel.
Egyéni fizetõs látogató
Csoportos fizetõs látogató
Összes fizetõ látogatói létszám
Város vendégei:

3826 fõ
1938 fõ
5764 fõ
83 fõ

Látogatók létszáma idõpont szerint csoportosítva.
Hétfõ /szünnap-csoportok/
211 fõ
Kedd-Péntek
2572 fõ
Szombat
1418 fõ
Vasárnap
1563 fõ
Összesen:
5764 fõ
Pénzügyi összesítõ
Bevétel – belépõdíj:
Adomány:
Összes bevétel:

2.027.400 Ft
314.600 Ft
2.342.000 Ft

Liszt adomány: 136 kg
Városi rendezvényekre 56 kg pogácsa
Támogatásként a malom 42 q búzát kapott.
2011. év
2012. év
5356 fõ
5764 fõ
2.024.550 Ft
2.342.000 Ft
Nyitvatartási napok száma: 172 nap, ebbõl
30 szakmai nap volt õrlési technológia bemutatásával.
Babarczi István malomgépész, aki a malom
technológia berendezéseinek mûködését felügyelte a malom mûködésével kapcsolatban
meghibásodást nem tapasztalt. A gépek, berendezések megfelelõ karbantartás mellett mûködtek egész évben.
Egyebek:
Megkezdett pályázatok, a farazati híd felújítása.
Hozzászólások.
Az alapítvány pénzügyi beszámolóját a törvényben meghatározott idõben és helyen fogja
közzétenni.
Szõgyényi Gábor
a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány elnöke

