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Helyi felhívás: Helyi fejlesztések támogatása 

A felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-60-15-21 

Projekt címe: Eszközbeszerzés az Orfűi Malmoknál  

TO azonosító: 3339702986 

Projekt azonosító: 3298381992 

 

ZÁRÓ BESZÁMOMLÓ 

 

 

 

Bevezető 

A projekt kedvezményezettje, a Malomkő Alapítvány felvállalt küldetése, hogy felkutassa és bemutassa a 

hajdan volt virágzó magyarországi malomipar emlékeit és értékeit, valamint a hozzá kapcsolódó népi 

mesterségeket és szokásokat. 

Egész évben rengeteg iskolás csoportot fogadunk, akiknek a malomtúrákon, valamint a múzeum pedagógiai 

foglalkozásainkon (hagyományos kenyérsütési bemutató, papírmerítés, grafikai foglalkozás, tanösvény-túra) 

keresztül igyekszünk átadni ezeket az értékeket. 

További fontos küldetésünk, hogy otthont biztosítsunk a malomiparhoz kapcsolódó egyéb kultúrtörténeti 

értékeknek is, illetve programjaink által a malomudvar újra közösségi térként is szolgálja a vendégek szellemi 

gyarapodását, kellemes és hasznos időtöltést nyújtson számukra. 

 

Projekt adatok, számszerűsíthető eredmények 

A projektet végül egy mérföldkővel sikerült megvalósítani. Az első eszközbeszerzés 2021. decemberben 

kezdődött, és a záró mérföldkő, 2022. 08. 01. előtt sikerült befejezni a beruházást.  

A pályázatban tervezett költségkeretet nem léptük túl, így az elszámolás során nem volt szükség semmilyen 

módosításra a költségvetésben. A projekt elszámolható összköltsége bruttó 4.892.776 Ft, a megítélt támogatás 

4.648.132 Ft volt. 

A pályázatból összesen 16 db gépet és eszközt vásároltunk meg, amelyek az alábbiak:  

- 1 db motoros fűkasza  

- 1 db kerti aprítógép 
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- 1 db hidraulikus raklapemelő 

- 1 db szalagcsiszológép 

- 2 db irodai laptop  

- 1 db Apple IMac asztali gép 

- 3 db elektromos fűtőpanel (2 nagyobb, 1 kisebb méretű) 

- 2 db kültéri kerti kandalló 

- 1 db rendezvénysátor 

- 2 db műhelyasztal 

 - 1 db szitanyomógép 

 

A projektet a támogatási kérelemben is bemutatott nyertes ajánlattevőkkel bonyolítottuk le.  Az Infobit Kft. 

által szállított gépekre és eszközökre – a cég tájékoztatása alapján - elegendő a számla bemutatása, mert 

gyártói garancia érvényes rájuk. A munkaasztalokra és a szitanyomógépre 1-1 év garanciát vállaltak a 

beszállítók. 

A gépek gyári számát, illetve egyedi azonosítóit a kifizetési kérelemben feltüntettem, a fotókon jól látható. 

 

Eredmények, hosszú távú hatások 

Az eszközök beszerzése az Alapítvány alapcéljainak megvalósulását támogatja, valamint hatékonyabbá teszi a 

szervezet mindennapos működését. A laptopok beszerzésével az adminisztratív és egyéb ügyintézéssel, 

szervezéssel járó feladatok válnak könnyebbé. Az Apple IMac megvásárlásával lehetővé válik egyes tervező 

grafikai feladatok kivitelezése, mint pl. program plakátok, saját grafikák házon belüli megszerkesztése a 

malmok számára. 

A fűtőpanelek elhelyezése a szezonon kívüli működés lehetőségét javítja, hiszen az épületek jelentős részében 

nincs fűtés. A kerti fűtőtestek (kandallók) és a rendezvénysátor szintén a téli és szezonon kívüli szabadtéri 

programok lebonyolítását teszik lehetővé és konfortosabbá a vendégeink számára. 

Egy korábbi LEADER programban lehetőségünk nyílt visszaállítani a molnár egykori gyümölcsösét, amit 

azóta is folyamatosan gondozunk és újabb hagyományos fafajtákkal bővítünk. A jelen projektben megvásárolt 

kerti gépekkel ez a munka folytatható és a múzeum zöld felületeinek gondozása még hatékonyabbá tehető. 

Tavaly kezdtünk bele egy házi komposztáló létesítésébe, amihez az aprítógép hathatós segítséget nyújt, a 

komposztáló alapanyagát idő- és energiatakarékosan tudjuk előállítani. A hidraulikus raklapemelő, illetve a 

szalagcsiszoló gép a számtalan karbantartási és múzeum raktározási feladatok elvégzését segítik. A 

beszerzésre került műhelyasztaloknak a kenyérsütő foglalkozásaink során vesszük nagy hasznát. 

A papírmalomban nem csak papírmerítő foglalkozás zajlik, hanem az első emeleti grafikai műhelyben is 

fogadunk csoportokat különféle grafikai foglalkozásokra. Ilyen többek között a szitanyomó kurzus, amely 

során a résztvevők vászontáskákat, pólókat szitáznak malmos vagy hozott grafikával. Az újonnan vásárolt 

karusszel rendszerű szitanyomógép a többszínű nyomtatást teszi lehetővé, amely ezáltal a foglalkozás 

színvonalát emeli.    

Jóllehet a pályázatban nem vállaltunk munkahelyteremtésre vonatkozó indikátorokat, mégis elmondható, hogy 

a projekt időszak alatt 1 fővel gyarapodott a Malomkő Alapítvány munkavállalóinak száma. 

 

Együttműködések 

A támogatási kérelemben vállaltuk, hogy a fejlesztés során együttműködések is születnek. Velünk egy 

telephelyen működik az Orfűi Kézműves Egyesület. Több, gyerekeket megcélzó programunkat is velük 

együttműködésben valósítottunk meg. Ők kézműves foglalkozásaikkal, népi mesterség bemutatóikkal 
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gazdagították a program repertoárunkat. Az Investment Team Kft. által ősszel útjára indított orfűi Tóvidék 

helyi termékbolt és piac jó platform volt a kihelyezett tavaszi foglalkozásaink számára. Az Orfűi 

Önkormányzat több esetben is infrastrukturális hátteret biztosított rendezvényeink számára (pl. színpad 

elemek, asztalok, padok). 

 

Kommunikáció, népszerűsítés 

Vállalásaink között az is szerepelt, hogy a projektről saját felületeinken és a negyedévente megjelenő helyi 

lapban, az Orfűi Magazinban is hírt adunk. Az áprilisi számban beszámoltunk a Pajtapékség elindulásáról, 

valamint a jelen fejlesztésről is említést tettünk. A cikket a saját weboldaldalunkra is feltöltöttük 

(https://www.orfuimalmok.hu/megnyilt-az-orfui-pajtapekseg/), a magazin kivonatát a kifizetési kérelemhez 

csatoltam. 

2022. május 26-án Orfűn zajlott a „Mecsekvidéki tükör, Teret a (Mecsek)vidéknek” c. konferencia, ahol 

előadás keretében lehetőséget kaptunk a LEADER fejlesztéseink bemutatására. 

A projekttáblát a vízimalom bejáratához, jól észrevehető helyre helyeztük ki. Az erről szóló fotót a kifizetési 

kérelemhez mellékeltem. 

 

Az Orfűi Malmok évek óta kedvelt turisztikai célpont, mind az osztálykirándulók, mind a családos látogatók 

körében. Bízunk benne, hogy ez a fejlesztés is hozzájárul ahhoz, hogy az Orfűi Malmok közösségformáló és 

értékteremtő szerepe tovább erősödjön a régióban.  

 

Kelt: Orfű, 2022. augusztus 7.  

 

Füzes Petra 

Malomkő Alapítvány 

kuratórium elnöke 
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