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A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány
András-napi beszámolója
Napirendi pontok:
• 2013. évi tevékenységünk
• turisztikai, pénzügyi statisztika
• jövõ évi terveink.
2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÜNK:
2013. 01. 05. A Szent Korona hazatérésének
35. évfordulója alkalmából a Budapest V. kerületi Nagyboldogasszony templomban tartott
megemlékezésre meghívást kapott Ráckeve
Város és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány.
Az azt követõ fogadáson átadtuk a Koronaõrõk Egyesületi Elnökének azt az oklevelet melyen megköszöntük id. Csontos István koronaõr
fõtõrzsõrmester posztumusz õrnagy emlékére
rendezett megemlékezést.
2013. 03. 24. Nyitásra való felkészülés keretében tûz- és balesetvédelmi oktatást tartottunk.
Az oktatást Taligás Sándor tartotta.
2011. évben 11 fõ kapott balesetvédelmi és
tûzvédelmi oktatást, 2013. évben 23 fõ.
Ez azt is jelenti, hogy nõtt a támogatóink létszáma és az emberek leterheltsége csökkent.
2013. 03. 30. Húsvét vasárnapi nyitva tartás
10-18 óráig volt.
2013. 04. 02. A szezon elsõ nyitvatartási napja.
2013. 05. 16. Megújult egy régi közkút a Gárdonyi sor 4. sz. ház elõtt.
A felújításban részt vettek: Erdõs László,
Erdõs Sándor, Füstös László, Parti Ernõ, Babarczi István, Mihó József, Kiss Zsolt, Taligás Sándor, Taligás Mihály, Vígh István, Opre László,
Kevei János, Levendovszky Tihamér és Krepsz
Imre.
2014. évben még két kút felújítását tervezzük.
2013. 05. 26. A gyermeknap alkalmából a kicsiknek mesével a nagyoknak rejtvénnyel készültünk.
2013. 06. 12. A Nemzetközi Molinológiai
Társaság (TIMS) elnöke és vezetõi látogatást
tettek a múzeumban és a malomban.
2013. 06. 28. XI. Nemzetközi Molnár
Találkozó Túristvándi.
Elõadásunk címe: Büszkeségünk, a Ráckevei
Hajómalom.
2013. 08. 09. Testvérvárosok búzájának
összeöntése, Gyergyócsomafalva alpolgármestere és a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára Budai Gyula jelenlétével.
2013. 09. 11. Franciaország Magyarországi
Nagykövete meglátogatta a hajómalmot és utána a város nevezetességeit.
2013. 09. 15. Õszi Ászok Fesztivál.
Sikere volt a sok finom süteménynek és a
gyönyörû idõben a Duna-parti fõzésnek. Jól
éreztük magunkat.

2013. 09. 28-29. „Szeretlek Magyarország”
rendezvény.
Ez egy országosan meghirdetett rendezvény
volt, melyhez csatlakozott Ráckeve Város.
A rendezvény ideje alatt a malom ingyenesen
volt látogatható.
A látogatók ingyen kapták a pogácsát, mely
Borbély János kemencéjében sült.
A pogácsa tésztáját Kissné Jónás Edit és
Sztáricsné Juhász Edit készítették és egész nap
szaggatták.
2013. 10. 16. A Kenyér Világnapja alkalmából az idén a Szent Imre Katolikus Általános
Iskola diákjai készültek rajzokkal és a kenyérrel
kapcsolatos írásokkal erre az eseményre.
2013. 10. 20. Az év utolsó nyitvatartási napja,
melyen a gyerekek a szülõkkel együtt nézték
meg a malomban kitett rajzokat. Ezután õket és
a látogatókat az alapítvány sült hallal és süteménnyel vendégelte meg.
Az asszonyok finom süteménnyel készültek,
a 18 kg keszeget Varga Zoltán és dr. Dávid
László sütötte. Borbély János kemencés lángost
készített és Taligásné Fartel Zsuzsa sok-sok palacsintát sütött.
2013. 10. 23. Hengerszék szétszerelése, az
aktuális javítások elõkészítése.
Sima hengersor fogaskerekeinek köszörülése,
a durva hengerek rovátkolásának elõkészítése.
2013. 10. 26. Téliesítés, takarítás, melyet 11
fõ végzett. Köszönjük a fáradtságos és precíz
munkát.
2013. 11. 14. A durva hengerpárt Szegedre a
Zöld Acél Kft.-hez szállítottuk köszörülésre és
rovátkolásra.
2013. évben Babarczi István kezdeményezésére az önkéntes véradók részére ingyenes látogatói jegyet bocsátottunk ki. Ezt a kezdeményezést a jövõben is szeretnénk folytatni.
2013. évben 720.000 Ft értékû pályázatot nyertünk el, amit a Vidékfejlesztési Minisztérium
finanszírozott a bejárati farazati híd felújítására.
2013. 11. 30-án az elszámolás megtörtént.
2013-ban az internetes honlapunkon „támadó
webhely” felirat jelent meg, ezt sikeresen elhárítottuk.
TÁMOGATÓK ÉS ADOMÁNYOK:
Az évet dr. Dávid László felajánlásából vásárolt búza õrlésével kezdtük.
Varnyú János vállalkozó búza adományát
használtuk fel a továbbiakban a bemutató õrlések során.
Bodor László képviselõ felajánlásából vásárolt búzát 2014. évben fogjuk felhasználni.
Köszönjük a támogatói adományokat.

TÁMOGATÓNK 2013. ÉVBEN:
Kartontechnika Kft. Gyetkó Károly 5000 db
kilós lisztes zacskó.
Gyetkóné Sárika az alapítvány könyvelését
ebben az évben is térítésmentesen végezte.
RÁVÜSZ Kft., Levendovszky Tihamér
Poligon Kft., Farkas Tibor
Rátkai Antal vállalkozó
KORAX, Szõllõsi Árpád
dr. Köher Kft.
Szabó Bt. Szigetbecse, Szabó Béla
Kevenet WEB-kamera, Mikola Péter
Technikai Brigád Bt., Füstös László
Bozóki László, fuvarozó vállalkozó
Taligás János asztalosmester
Bodor István ácsmester
Beliczay Gábor hídtervezõ mérnök
Viski György asztalosmester
Krepsz Imre
prof. dr. Véha Antal, Szegedi Tudományegyetem Élelmiszer adomány karának rektora
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õrlési napon segédkeztek közösségi munkában.
2013. évben a nyitvatartási napok száma:
183 nap.
Szakmai nap, õrlési bemutató: 32 nap.
2013. évben is az alapítvány tagjai és segítõi
térítésmentesen 880 munkaórát végeztek.
Ez a 880 munkaóra az 1 fõ alkalmazott tárlatvezetõ munkáján felüli a malom mûködésével
kapcsolatos elvégzett munkaórák száma. Az
egész év során minden õrlési bemutató napon,
vasárnap, idõnként hétköznapon is kifogástalanul vezette az õrlési bemutatókat Viski József
fõmolnár, köszönjük a munkáját.
Alkalmazottunk Biczi József, aki nagy szakmai hozzáértéssel és teljes megelégedésünkre
végezte a munkáját. Ezt a vendégkönyvi bejegyzések is igazolják.
Varga Zoltán két új vékát készített térítésmentesen, ezzel egy régi mesterséget elevenített fel
Ráckevén, mivel a városban már kádár- és bognármester sincs.
Köszönjük minden ember munkáját, támogatását, aki ezzel hozzájárult a Ráckevei Hajómalom mûködéséhez, ezzel öregbítve a város hírnevét.
2013-as média:
Nõk lapja
Gasztro Angyal
Promontor TV (Budafok)
Hazahúzó Echo TV, ATV
Kossuth rádió – Vidék Magazin
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hajómalom
Szlama band (A videó megtalálható a
youtube-on a „szlama band malom” szavakra rákeresve)
Turisztikai, pénzügyi statisztika:
Hajómalom 2013. évi látogatói létszám és bevétel.
Egyéni fizetõs látogató
3721 fõ
Csoportos fizetõs látogató
1738 fõ
Ráckeve összevont lát. jegy
41 fõ
„Szeretlek Magyarország”
rendezvény látogatói
301 fõ
Összes látogatói létszám
5801 fõ
Város vendégei:
35 fõ
Látogatók létszáma idõpont szerint csoportosítva.
Hétfõ (szünnap – csoportok)
79 fõ
Kedd-Péntek
2330 fõ
Szombat
1734 fõ
Vasárnap
1658 fõ
Összesen:
5801 fõ
Pénzügyi összesítõ
Bevétel – belépõdíj
2.085.200 Ft
Bevétel – adomány
396.300 Ft
Összes bevétel:
2.481.500 Ft
Liszt adomány: 40 kg.
Városi rendezvényekre 55 kg pogácsa.
Támogatásként a malom 24 q búzát kapott.
Évenkénti látogatói létszám és összes bevétel:
2011. év
2012. év
2013. év
5356 fõ
5764 fõ
5801 fõ
2.024.550 Ft 2.342.000 Ft 2.481.500 Ft
Jövõ évi terveink:
2013-ban a Duna mint kulturális folyosó kiállítást támogattuk, mely elõször Budapesten a
Duna Palotában, ezt követõen a ráckevei Árpád
Múzeumban volt látható.
2014. évben is közös rendezvényt – megemlékezést kezdeményezünk a múzeummal, témája: „A nagy háború”. Ma így hívjuk: I. világháború.
100 éve volt az I. világháború kezdete, a hõsi
halottak tiszteletére rendezünk egy megemlékezést és kiállítást az Árpád Múzeumban.
Ráckeve utolsó malom épületének települési
értéktárba való felvételét javasoljuk a Kálvin téri
volt Várkonyi malmot, most raktárépület. A
megmentése feltétlen szükséges volna, az épület
kezd nagyon leromlani.
A Ráckevei Molnár Céh Alapítvány ezúton
szeretné megköszönni a Pro Urbe Díj kitüntetésben részesült Csontos István posztumusz koronaõr százados fiának Csontos Istvánnak, hogy a
kitüntetéssel járó díj egy részét a hajómalomnak
ajánlotta fel.
A fejánlott összegbõl a bemutató õrlésekhez
búzát vásárolunk.
Köszönjük és gratulálunk a kitüntetéshez.
Szõgyényi Gábor
a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány elnöke
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elsõ világháború

felhívás

Felhívás az I. világháború
100 éves évfordulója kapcsán
A 2014-es évvel megkezdõdnek Magyarországon is az I. világháború 100. évfordulójára
történõ megemlékezések. Még 2013 januárjában megalakult az Elsõ Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, melynek feladata a
magyarországi megemlékezések koncepciójának és az elsõ világháborút, a kapcsolódó történelmi eseményeket felidézõ, a hõsöknek és
áldozatoknak emléket állító programsorozat
részletes tervének kidolgozása.
Országszerte számos kiállítást, megemlékezést, konferenciát szerveznek a centenáriumi
programsorozat elsõ évében, az elsõ világháborús veszteségi adatbázist pedig – folyamatos bõvítése mellett – online elérhetõvé teszik.
Az elsõ világháború a magyarság
számára napjainkig
kiemelkedõ jelentõséggel bír, és az utánunk következõ ifjabb generációknak is
fontos megismerni
azon okokat, melyek
az európai történelem egyik legnagyobb katasztrófájához vezettek, megismerni
annak valódi lefolyását, majd az azt lezáró békeszerzõdéseket és azok következ-ményeit.
Kevesen tudják, hogy az elsõ világégésnek
mintegy 600 ezer magyar halottja volt, s eltûntjeink, sebesültjeink, rokkantjaink száma meghaladja a 400 ezret. Ráadásul az elsõ világháború
végkimenetele sorsdöntõen meghatározta a magyar nemzet huszadik századi történelmét, és
következményei mind a mai napig hatnak.
Számos ráckevei család is gyászolt elesette-

ket, akikrõl városunkban szeretnénk méltón
megemlékezni és az utókor tiszteletét kifejezni.
Az Árpád Múzeum és a Ráckevei Molnár
Céh Alapítvány egyik idei évi legjelentõsebb
feladatának tartja az elsõ világháború kitörésének 100. évfordulójára való emlékezést, ezért a
nyári idõszakban egy fotókból, korabeli dokumentumokból, plakátokból, levelekbõl és tárgyi
emlékekbõl álló kiállítást tervez.
Ehhez szeretnénk kérni a ráckevei polgárok
segítségét is. Amennyiben bárki rendelkezik korabeli fotókkal, használati- és emléktárgyakkal,
a hadifogságból vagy harcszintérrõl érkezõ levéllel, értesítéssel, dokumentummal, azt jutassa
el a múzeum munkatársai számára.
(Cím: Ráckeve,
Kossuth L. u. 34. sz.,
Tel.: 06-24-519-036)
Az eljutatott tárgyakat, fotókat, dokumentumokat,
amennyiben ragaszkodnak hozzájuk,
csak kölcsönvesszük
a kiállítás erejéig, de
természetesen örömmel vesszük, ha a
múzeum gyûjteményét gyarapíthatnánk velük.
Készüljünk együtt a 100 éves évfordulóra,
emlékezzünk közösen hõseinkre, rendezzük
együtt a kiállítást!
Köszönjük az együttmûködést!
Jáki Réka,
Árpád Muzeális Gyûjtemény vezetõje
Szõgyényi Gábor
Ráckevei Molnár Céh Alapítvány elnöke

