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„ÜZEMLÁTOGATÓ” - BEMUTATJUK A HELYI VÁLLALKOZÓKAT

A Máriakálnoki Krónikában
szeretnénk egy rovatot indítani,
aminek célja a községben működő
vállalkozások bemutatása. Azok a
máriakálnokiak, akik sétájuk közben a Deák utcában jártak, egy
szép új épületre figyelhettek fel,
ahol tábla hirdeti: méhészet dolgozik a falakon belül.
Becsöngettünk, érdeklődve,
kik és miért döntöttek úgy, hogy
Máriakálnokon telepednek le és
vállalkoznak. A Németh Méhészet,
melyet 1938-ban alapított a jelenlegi tulajdonos dédapja, Máriakálnok
egyik legújabb vállalkozása. Németh Szabolcs a céget bemutatva
elmondta, hogy néhány méhcsaláddal a dédapja kezdte a méhészetet, majd tőle nagyapja vette át, aki
még manapság is hobbiszinten méhészkedik, a mostani cégben pedig
édesapjával, feleségével és alkalmi
segítőkkel dolgozik.
A cég eredendően Mosonmagyaróváron működött, de évekkel ezelőtt
kerestünk egy szép és nyugodt helyet, így döntöttünk Máriakálnok
mellett. Alapvetően többgenerációs

családi vállalkozás, amely 1938-ban
alakult az alapító dédpapa néhány
méhcsaláddal kezdett, tőle a mai
hobbi szinten méhészkedő nagypapa vette át a méhekkel való törődést. Az előző két generáció főállásban asztalos volt a méhészkedés
mellett, ebből talán következhetett
volna, hogy tovább öröklődjön a
szakma, ám én az egyetemen építészmérnök hallgató lettem, de rájöttem, ez nem nekem való és főfoglalkozásként méhészkedni kezdtem
– meséli Németh Szabolcs.
• Hogy határozható meg egy
méhészet nagysága? A méhcsaládok számával, az előállított termékek mennyiségével?
Háromszáz családot helyeztünk ki,
Máriakálnok, Halászi, Óvár, külterületén, illetve a Hanságban. Egy-egy
családban, nyári időszakban hatvanezer, télen tízezer egyed él és dolgozik. Mivel a méhlegelők csak bizonyos mennyiségű családot tudnak
eltartani, ezért ezek 5-6 különböző
helyen vannak. Szerencsés a kaptárokat vándoroltatni az szerint, hogy
a területen mikor van szezonja a repcének, a facéliának, vagy éppen az
akácnak. Mi az állomány felét vándoroltatjuk. Kedvezőek a Hanság kezeletlen, csaknem érintetlen területei,
különösen az őszi időszakban.
• Mikor van a méhésznek főszezonja?
Beszélhetünk szezonokról, mert
úgy március elejétől, augusztusig,
szinte mindennapos a munka, talán
ez a főszezon. Természetesen nincs
üres idő, attól függően, hogy a méhész gyűjt-e virágport, propoliszt,
méhpempőt, van tennivalója. Mint
említettem, generációk óta az asztalosság a családfő tevékenysége, az
itt kialakított kis asztalosműhelyben
folyik a kaptárok, keretek javítása,
készítése.

•

Egy mezőgazdász folyamatosan látja, milyen termés várható. Vajon a méhész miből kap
jelzést a várható mennyiségre
és minőségre?
Mi is azt figyeljük, amit a gazdák,
hogy alakul a termés. Hiszen a méhek
is ezen a területen élnek, gyűjtenek.
Sajnos egyre több helyen kaszálnak,
ez sokat ront a lehetőségeken, de
egy akácvirágzás idején keletkező
tartós eső is gátolja a gyűjtést. Sajnos
világszinten jelen van a méhek pusztulása is, ugyanakkor azt gondolom,
hogy a magyarországi méhlegelők
nagyon túlterheltek.
• Gyakran halljuk, hogy rossz minőségű mézekkel találkozhatunk elsősorban a nagyáruházak polcain. Féljünk ezektől a
mézektől, vagy méznek látszó
termékektől?
Nem emberi fogyasztásra alkalmatlan mézekről beszélünk, hanem labor körülmények között előállított
termékekről, ezek hamisítványok
ilyen értelemben, ugyanakkor nem
alkalmatlanok emberi fogyasztásra.
Minden paraméterük, az édességtől
a víztartamig pontosan megfelel az
előírásoknak, de nem természetes
anyagok. Egy megoldás van: méhésztől kell mézet venni.
• Nekünk, máriakálnokiaknak
adott a lehetőség, meglátogatjuk az üzletet. Milyen termékeket kínáltok?
Virágpor, propolisz, méhpempő,
akácméz, vegyes méz egyaránt van.
• Ha a szemére hagyatkozik az
ember, talán az akácméz tűnik
szép, világos színével a legvonzóbbnak. Ugyanakkor, ha jól
tudom, a vegyes méz az értékesebb.
Valóban a vegyes méz a leggazdagabb összetételében, ezt mindenkinek ajánlom, Magam is szívesen
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fogyasztom a vegyes mézet, és ha
marad a tároló edény alján, keverek hozzá, hársat is. Az akácméz alkalmas édesítésre, teába, kávéba,
sütéshez, hársmézet torokfájásra,
vegyes mézet mindenre ajánlom
A repcemézet állaga miatt szokták krém méznek nevezni, csekély
savassága a gyomorbántalmakkal
küzdőknek segítség. A virágpor
szinte színtiszta fehérje, elsősorban
a sportolóknak ajánlom, étvágynövelő hatása van.
• Sokan csodaszernek, egyfajta
gyógyszernek tekintik a propoliszt, különösen ezekben az
időkben lehet hasznos. Tényleg
jó hatással van a szervezetre?
Megelőző védekezésként segít, baktériumok, vírusok, gombák ellen. A
fák gyantáját és a saját garatmiri-
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gyüket keverik viaszba a méhek, önmaguk is ezzel védekeznek a hideg
idő beköszöntével. Gyakorlatilag
ezzel fertőtlenítik, védik magukat
és a kaptárt. Használható folyamatosan is, de inkább kurzusszerűen,
havi váltással javaslom fogyasztani. (Megelőzésként napi kétszer 10
csepp, tünet esetén napi 20 csepp.)
• Mit tartasz mézből a napi megfelelő fogyasztásnak?
Mérsékletesség, mint mindenben.
Naponta fogyasszunk mézet, tegyünk kávéba, teába, süteménybe,
egy-egy kanál méz mindig a javunkat szolgálja.
• Mennyi az éves termelésetek
és hol találkozhatunk a termékeitekkel?
Évente átlagosan 16 tonna a termelésünk, egyenlőre nem is szeretnénk

sokkal nagyobbak lenni, maradni
szeretnénk a családi vállalkozás keretei között. Édesanyám a hagyományos módon, a mosoni piacon árulja
a mézet, és van négy-öt viszonteladónk. Tagjai vagyunk egy szövetkezetnek, de szívesen látjuk a helyieket itt a Deák utcában.
Vendéglátónk büszkén tartott vezetést a méhészet helyiségeiben. Bepillantást engedett a műhelybe, ahol a készülő és javítás alatt lévő
kaptárok sorakoztak, megmutatta a
pörgetőt, a hűtőkamrákat, láthattuk a
folyamat állomáshelyeit. Ám azt gondolom, a legbüszkébb a sokféle mézet
és terméket kínáló kis bolthelyiségben volt, a tároló polcok előtt, ahová
szívesen várja a máriakálnokiakat és a
környékbelieket is.

MÁRIAKÁLNOK – GAHLING MÚLTJÁBÓL
„Tanulj a tegnapból, élj a mának és
reménykedj a holnapban!” (Einstein)
Az idézet első részével indítom Máriakálnok történetének bemutatását. Mindez már megjelent
a falu 650 éves születésnapjára kiadott könyvben, valamint az 1992ben indított Máriakálnok újság negyedévente megjelenő lapjain.

Mostani – számomra nagy örömmel
és lelkesedéssel fogadott – újrainduló lapszámban november, december
népi illetve vallási hagyományait
vettem sorra. Mivel községünkben
1945-ig német anyanyelvű lakosság
élt, majd Szigetközből, Csallóközből
és messzebbről is idetelepült magyar
családok lakták, ún. sváb és magyar
szokások bemutatására egyaránt sor
kerül – nem elkülönítve.
November – Szent Mihály hava –
Őszutó – Enyészet hava
Mindenszentek napja november
1-jén, Halottak napja másodikán
egyaránt csendes ünnep. Ilyenkor
koszorúkkal, krizantém virágfejekkel, zöld ágakkal: buxussal díszítették fel a sírokat és mindkét napon
gyertyát gyújtottak az eltávozottak
emlékére. A szél ellen üvegburával
védték az égő gyertyákat (1. kép). A
sok kis fény nem csupán a gyerekek
számára volt szép és megható, a fel-

nőttek is halk beszéddel, elcsendesedve jártak a temetőben. Elsején
este a szomszédokhoz, rokonokhoz
vonulva a gyerekek ún. mindenszenteki ajándékot kaptak: eleinte
süteményt, kalácsot, később egyegy alma mellé néhány fillért is. Töklámpást tettek kapukba, ablakokba,
hogy világítsanak a lelkeknek, elűzzék a gonoszt.
November 11. Szent Márton napja
fontos esemény volt a falusi emberek életében. Ekkor vágták le az otthon nevelt libát, kóstolták meg az
újbort. A liba mellcsontjáról következtettek a téli időjárásra: ha barna
színű és rövid, sáros tél lesz, ha fehér
színű és hosszú, havas tél lesz. A libalakoma egyben a téli évnegyed kezdő napja, az év végi mezőgazdasági
munkák befejezését jelentette, illetve az Advent közeledtét. A német
nemzetiségi óvodákban, iskolákban
- pl. a máriakálnokiban is – fáklyás
felvonulással (Martinsumzug) emlé-
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keznek Szt. Márton püspök jó cselekedeteire. Régen maguk készítette
Márton-napi lampionnal, énekszóval mentek végig a falu főutcáján.
December – Télelő – Álom hava –
Karácsony hava
December 4. Borbála (Barbara) nap:
Ekkor meggyfa, almafa vagy aranyeső ágacskát vázába tettek, ami
karácsonyra kivirágzott. Ez jelezte,
hogy valaki férjhez megy a lányos
házból. Legendája német eredetű
és a régi időkre nyúlik vissza: Egy
gazdag kalmár (kereskedő) hosszú
útra indult, de mivel féltette világszép lányát a férfiaktól, ezért magas toronyba zárta, amin csak kicsi
ablak világított. Mivel sötét volt és

a lány félt, Jézushoz imádkozva 3
szép nagy ablak lett a tornyon. Amikor apja hazaérkezett, nagy haragra
gerjedt, hogy lánya nem fogadott
szót. Most a vár mély pincéjébe kísérte, de lefelé menet a lánya egy
levéltelen ágacskát dugott el a ruhájába. Aztán egy üveg vízbe tette.
Odalenn az ágacska virágozni kezdett. „Az Úr segít nekem!”- mondta
magában. A virágzó ágacska adott
erőt a sötétben és örömöt az életben maradáshoz.
December 6. Miklós-nap előtti estén a legények különböző álarcba
öltözve – Mikulásként, ördögként,

krampuszként – házról-házra jártak,
fűzfavesszőből maguk fonta öt-vagy
hétágú virgáccsal, lánccal, csengővel, kolomppal felszerelve ijesztgették a gyerekeket (2. kép). Késő este
még a felnőtteket is rémisztgették.
Másnap reggelre a gyerekek az ablakba kitett vagy ajtó elé rakott,
szépen kifényesített cipőikben, csizmácskáikban a Mikulás ajándékát
találták: almát, diót, süteményt, szaloncukrot, marcipán Mikulást, esetleg mini virgácsot figyelmeztetőül,
hogy jók legyenek.
December 13. Luca-nap: E napon a
kucsmás, ködmönös, kabátos gyerekek meglátogatták a szomszédokat, rokonokat, ahol hangosan
kukorékolva, kotkodálva kívánták,
hogy a tollas jószágok egész évben
jó tojók legyenek. Ezt elősegítendő
némi szalmát is elszórtak a verandán, amit aztán a gazdasszony a
baromfi ólba terített. Nagypapám
még elkészítette a Luca-naptárt: 12
hagymahéjba azonos mennyiségű
sót rakott, ebből következtetni lehetett az eljövendő esztendő hónapjainak szárazságára vagy csapadékára. Nagymamám ún. Luca-búzát
ültetett, ami Karácsonyra kizöldült.
A levágott hajtások egy része levesbe, másik része tyúkok elé került. A
Lucázást-Kotyolást gyerekkoromban csak fiúk járták házról-házra. A
versike elmondása után almát, diót,
pattogatott kukoricát, süteményt
kaptak. E nap után kezdték el a tollfosztást. Az egyszer vagy kétszer lemellezett liba tollát fosztották, azaz
pihére és tollcsutkára tépdesték,
párna, dunyha megtöltésére használták, kelengye része volt a férjhez
menő lánynak. Csak női munka volt,
szomszédok, rokonok gyűltek ös�sze, férfiak nem vehettek részt rajta.
Dalolással, meséléssel múlatták az
időt. (Kisgyerekként volt benne részem. Nagyon élveztük; eleinte az
asztal alatt vagy a függöny mögött
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– amit a speizajtóra tettek hideg
ellen – játszottunk, „színdaraboztunk”, később már segíteni kellett.)
Mindig volt a csapatban egy-egy jó
hangú énekes, vagy jó mesélő as�szony, aki vidám, nevettető dalokkal, történetekkel szórakoztatta a
szorgos kezű lányokat, asszonyokat.
A munka végeztével áldomást tartottak, ahol rumos tea, forralt bor
és finom kalács jutott mindenkinek.
(Gyerekeknek szigorúan tea, hacsak
valamelyik tollfosztó meg nem „tréfálta” őket! ) Ilyenkor férfiak is bejöhettek, de csak kötényben! (Akkor
ez női viselet volt.) Természetesen
hozniuk kellett valami „kontyalávalót” (italt). Folyt a viccelődés. Például élő verebet dobtak a pihetollba,
amitől szétszállt az egész. Belefújtak
a pihekupacba, és a nők közül valamelyiknek tréfás feladattal - pl. egy
lábon ugrálás, állatok hangutánzása, bekötött szemmel egy-egy
résztvevő hangjának felismerése,
ízek-illatok-fűszerek felismerése stb.
– kellett megváltani a munkájukat.
A tollcsutkát összegyűjtve azt olyan
ablakba szórták, ami ki volt törve és
rendetlen gazdának tartották az ott
élőt. Mindig akadt egy harmonikás,
aki talpalávalót játszott a résztvevőknek.
December 21. Tamás-nap estéjén
a legények végigvonultak nagy ostorcsattogtatással a faluban, hogy
elűzzék a gonoszt és a rosszat, távol
tartsák a lakott helytől.
Már karácsony hetében elkezdődött
a betlehemezés. Maguk készítette betlehemi házacskával – benne
a szent családdal – 4-5 fiú bejárta
a falut, pásztornak öltözve. Beköszöntek pásztorbot kopogtatással,
majd megkérdezték: „Dícsértessék a
Jézus Krisztus! Szabad kis Jézust köszönteni?” Mindenütt beengedték
őket a házba. Ezután eljátszották a
pásztorjelenetet vagy elénekelték
a Mennyből az angyalt… Cserébe
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szaloncukrot, almát, aszalt gyümölcsöt, néhány helyen pénzt kaptak.
December 24-25-26. Szenteste
és Karácsony napjai a legszebb
ünnepek voltak községünkben is.
Szenteste, még mielőtt beesteledett volna, az egész család végigvonult a lakáson, kiment az istállókba,
közben szenteltvizet hintve áldást
kértek a házra, az állatokra. Aztán az
almával, dióval, házilag készített mézes süteménnyel és csokoládé függesztőkkel feldíszített karácsonyfát
az ablak elé állították. Gyakran nem
tellett igazi fenyőfára, ezért egyenes
szárú bodzafába tűzködték a fenyőgallyakat. A szaloncukrot is maguk
főzték kakaó, fahéj vagy citrom ízűre, de az is előfordult a szegénység
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miatt, hogy az előző évből eltett,
kisimított papírt kenyérbéllel töltötték meg. Sok helyen a 2-3 héttel
előbb cserépbe ültetett búzát tették
az asztal közepére, az asztal alá pedig kosárba friss szénát vagy szalmát, hogy a születendő kis Jézusnak
helyet adjanak. Sötétedéskor aztán
lányok, fiúk házról-házra járva, vagy
szomszédokhoz, rokonokhoz menve mendikálással, énekléssel köszöntötték a családokat. Végül idős,
fiatal egyaránt elment az ünnepi éjféli misére.
Karácsony első napját családi körben ünnepelték, a második napon
(István napján) látogatták meg egymást vagy a rokonokat. December
27-én, János napján almát és bort

szenteltek a templomban. Aprószentek napján, december 28-án a
fiatal fiúk meglepték a szomszédokat, rokonokat, és maguk fonta korbáccsal megütögették az ágyakat és
„Frissek és egészségesek legyetek
egész évben!” mondással várták a
háziak ajándékát. Szilveszter napján
a falu apraja-nagyja részt vett a hálaadó szentmisén, ahol a plébános
felsorolta a születéseket, keresztelteket, a házasságkötéseket, az
elhunytakat. Mise után a paplaktól
indulva, a falun végigvonulva az
énekkar és zenekar (volt fúvószenekara a községnek!) együtt kívánta a
legjobbakat az újesztendőre.
Frauhammer József Alajosné

KÖZLEKEDÜNK! - KÉT KERÉKEN, BIZTONSÁGGAL!
Máriakálnokon sokan pattannak biciklire a tömegközlekedés, illetve az autó használata helyett, különösen a város közelsége
miatt. Örömünkre, Máriakálnok és
Moson között már évek óta biztonságosan, kerékpárúton közlekedhetünk.
Ugyanakkor, akár a városba, akár a
községbe érve már az úton hajtanak
a kerékpárosok is. Egyenrangú a két
és a négy keréken guruló egyaránt,
azonban gyakran tekintik a biciklizők
járműveiket egyszerű szerkezetnek,
hajlamosak figyelmen kívül hagyni:
az egyenjogúság adta és elvárta felelősséget: a kerékpárt is szabályok
szerint fel kell szerelni. Viszont legyen
szó akár hobbiról, akár rendszeres
közlekedésről, a biztonság szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy
milyen elemekkel van felszerelve a kerékpár, különösen fontos ez a mostani
időszakban, amikor korán sötétedik,
rosszak a látási körülmények.
A KRESZ erre vonatkozó előírásait minden kerékpározónak ismerni

kell, mielőtt nekiindul, hiszen ennek
hiányában a saját, illetve a környezete testi épségét is veszélyezteti. Ha
mindez nem lenne elég motiváció, a
kötelező felszerelések hiánya komoly
bírságot is vonhat maga után. Meggyőződésem, hogy Máriakálnok biciklizőit és bringáit vizsgálva lenne tennivaló. Különösen a világítást illetően.
A szabályozások értelmében a kerékpár járműnek számít, így meglehetősen pontos előírások vonatkoznak rá.
A kötelező tartozékokon túl nem árt
az ajánlott kiegészítők beszerzésén is
elgondolkodni. Bár a nagyáruházak
kínálata bőséges, azonban biztos,
hogy szerencsésebb a szakemberek tanácsát kikérni és kerékpáros
szaküzletben, szerviz háttérrel rendelkező kereskedőnél vásárolni. Ez
esetben a szak-kereskedő a jogszabályoknak megfelelő, készre szerelt
kerékpárral indít útnak bennünket.
Kormány és fék: a biztonságos biciklizés alapja a tökéletesen működő,
könnyen kezelhető kormányberendezés, amely semmiképp sem akadá-

lyozza a kerékpár további elemeinek
üzemelését. Az eszköz megfelelő irányításához, a balesetmentes közlekedéshez elengedhetetlen, továbbá a
megbízható fékszerkezet, ami száraz
és nedves időben egyaránt jól funkcionál. A két fékszerkezet egymástól
függetlenül működtethető kell, hogy
legyen, az egyik az első, a mások a
hátsó kereket fogja meg.
Csengő: kötelező a hangjelző berendezés, de nem mindegy, hogy
milyen. Csak csengő lehet, a kürt, a
duda és a hasonló eszközök tehát
nem megfelelőek.
Lámpák: a láthatóság minden közlekedési szituációban kulcsfontosságú. A
biciklis lámpák esetében a 150 métert
érdemes megjegyezni, ilyen távolról
kell látszódniuk ugyanis sötétben, illetve tiszta időben is. Az első lámpa fehér vagy kadmiumsárga, a hátsó piros
fényt ad. Villoghatnak is és már szürkületben be kell kapcsolni őket!
Fényvisszaverők: a fényvisszaverőkből előre egy fehér, hátulra egy vagy
két piros, nem háromszög formájú
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kell, a szimmetrikus elrendezés is lényeges. Küllőprizmából minimum
kettő borostyánszínű felhelyezése
kötelező az első kerékre, ami mindkét irányba hatásosan veri vissza a
fényt. Ehelyett fényvisszaverő körgyűrű felület is használható, amit a
kerékpántok közelébe vagy a gumiabroncsokra lehet feltenni.
Lakott területen kívül éjszaka, illetve
rossz látási viszonyok esetén kötelező a fényvisszaverő ruházat viselése,
így a hosszabb utakhoz, esti tekerésekhez nem árt például mellényt is
bekészíteni a csomagba. Tíz évnél fiatalabban szállítani kétkerekű biciklin
csak a járműre szerelhető gyermekülésen lehet, és ekkor a kerékpárosnak minimum 16 évesnek kell lennie.
A sisak nem kötelező, hiányában viszont lakott területen kívül 40 km/h a
maximális haladási sebesség. Ráadá-

sul köztudott, hogy mindig érhetik
olyan balesetek az embert, amelyek
ellen jó védelmet jelenthet a fejfedő.
Hasonlóképp a könyök- és térdvédők
is megvédhetnek a sérülésektől.
A visszapillantó tükör számos közlekedési szituációban hasznos lehet, a
KRESZ szerint azonban nem kötelező.
A pedálra érdemes lehet borostyán
sárga prizmákat szerelni, a ruházaton
pedig fényvisszaverő pántokat hordani, különösen a lakott területen kívül és az esti bicajozáshoz. A ruházat
jó, ha minél színesebb, fontos, hogy
ne korlátozza a látóteret – kapucni
helyett, sapka viselése javasolt.
A sárvédő is az ajánlott felszerelések
közé tartozik, de valószínűleg mindenki, aki egyébként szokott esős
időben tekerni, tapasztalta már, hogy
milyen hasznos ez a kiegészítő.
Az alkoholfogyasztás nem tiltott, de

semmiképpen sem ajánlott! Szabálysértést követ el az, akiről úgy ítélik
meg, hogy alkalmatlan a biztonságos
biciklizésre, mégis nyeregbe pattant.
A legtöbb baleset egy kis odafigyeléssel megelőzhető.
Az autóval csak jogosítvány birtokában van lehetőség részt venni közúti
közlekedésben, ám az alapvető KRESZszabályok ismerete a kerékpárosok és a
gyalogosok számára is kötelező, megszegésük szankciókkal is járhat.
Mindenki gondoljon arra,
hogy egy pár villogó néhány száz
forintért megmentheti a kerékpáros életét, megóvhatja a közlekedő
partnereket hosszú és súlyos büntetéstől. Életek, testi és lelki sérülések
múlhatnak a figyelmen és néhány
száz forinton. Látni és látszani…. legyünk partnerek az úton, mindenkit
hazavárnak.

VAJON ÉRDEMES NÉGYÉVSZAKOS GUMIT VENNI?
Az időjárási viszonyok változásainak fényében gondoskodnunk kell a megfelelő abroncsok
beszerzéséről, legyen szó téliről,
vagy nyáriról. De mi a helyzet a
négy évszakos abroncsokkal? Miben különböznek egy téli, vagy
egy nyári gumitól?
Mikor és kinek érdemes
használni? Jó mindenre, vagy pont,
hogy semmire sem? Ezek olyan vis�szatérő kérdések, amikről úgy gondoljuk, hogy beszélnünk kell, főleg
a hideg idő beköszöntével. Máriakálnok számos lakója jár naponta
Ausztriába dolgozni, ahol novembertől kötelező a téli gumi, használata. Elfogadják a négyévszakos
gumit is, de feltételekkel. Vajon vegyünk-e ilyen abroncsot?
A gyártók által ajánlott négyévszakos
abroncsok, amolyan köztes megoldást jelentenek. Átmenetet képeznek téli és nyári abroncsok között.

Azonban a közhiedelemmel ellentétben nem egyesítik magukban a
téli és nyári abroncsok jó tulajdonságait. Mintázatuk általában a téli és
nyári mintázatok egyfajta keveréke,
tehát megtalálhatók rajtuk a téli
abroncsokra jellemző lamellák, de
vannak összefüggő mintablokkok,
melyek nyári útviszonyok között hivatottak biztosítani a téli abroncsoknál jobb tapadást. Anyagkeverékük
jellemzően lágyabb a nyári gumikénál, hogy hideg időben kevésbé
váljanak rideggé. Mindezek ellenére
kimondottan téli útviszonyok között, főleg a mintázat felemássága
miatt, elmarad a teljesítményük a
téli abroncsokétól. A négyévszakos
abroncsokat ezért csak azoknak
ajánljuk, akik télen ritkán használják
az autót, illetve havonta átlagosan
egyszer tankolnak csak. Valamint
a téli, igazán havas időjárás esetén
nélkülözni tudják az autójukat, nem

okoz gondot nekik a tömegközlekedés igénybevétele.
Fogyasztói szemmel nézve a legnagyobb előnye a költséghatékonyság. Anyagi szempontokat mérlegelve kedvezőbb, mintha vennénk
egy nyári illetve egy téli abroncs
szettet, minden szezonváltásnál
szereltetnénk, esetleg két garnitúra
felnit tartani, a drága nyomás jeladókkal. Egy manapság használatos
méretű komplett kerékgarnitúra ára
elérheti a 3-400.000 Forintot
All season abroncsot akkor érdemes
venni, ha olyan vidéken használja,
ahol kevésbé van hideg télen, kevesebb a hó, több az eső. Ugyanis az
abroncs profilja közelebb áll a nyári
abroncsokéhoz, mint a télihez, nincs
túlságosan kihangsúlyozva a futófelülete. Ennek következtében a viselkedésük, hasonlítani fog a nyári abroncsokéra a havon és jégen. Vagyis
gyenge indulás, rossz fékezés és ka-

16
nyarodás. A féktávolság túl hosszú
és még az üzemanyag fogyasztást is
növelni fogja egy kicsit.
Magyarországon változó a téli időjárás, kevesebb a hó, viszont gyakori
a jég és az ónos eső az utakon, így
a téli abroncsok maximális pontszámot kapnak, miközben a vegyes abroncsok maradnak a kevésbé havas
utakra. A következtetés az, hogy a
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négyévszakos abroncsok akkor jók
télen, amikor nincs hó vagy jég. Ha
az útburkolatot hó takarja, akkor
mindenféleképpen szükségünk van
a téli gumikra, akár országúti használatról beszélünk, akár városiról.
Egy jól megválasztott téli gumi ezzel szemben stabilan veszi az akadályokat, bármilyen téli útviszonyok
között, napjaink nyári gumija pedig

akár 50-70.000 kilométeren át biztonságot adhatnak.
Mindezek mellett évrőlévre nagyságrendekkel javul a
négyévszakos abroncsok minősége,
nem vagyunk messze attól, hogy e
cikk néhány év múlva okafogyottá
válik. Addig mindenki óvatosan, az
útviszonyoknak megfelelően közlekedjen jó állapotú gumikon.

Kristóf a 2018/2019-es szezonban
szerződött hozzánk az MTE Mosonmagyaróvár csapatától. Először az
U19-es csapatunkat erősítette, de
hamar felfigyelt a klub vezetősége
a tehetségére és nemsokára már a
felnőtt keretben találta magát. Az
első itt eltöltött szezonja után, egyből egy bajnoki bronzérem és egy
megyei kupa ezüst ékesíti Kristóf
polcát.
• Hány évesen kezdted a labdarúgást?
A labdarúgás egészen gyerekkorom
óta fontos szerepet játszik az életemben. Versenyszinten 2014 óta
űzöm a sportágat.
• Minek és kinek a hatására döntöttél úgy, hogy csapatot vál-

tasz és Kálnokra igazolsz?
Elsősorban a tanulmányaim folytatása és az iskolaváltás miatt, de
fontos szerepet játszott az is, hogy
hétvégente külsősként láthattam
a máriakálnoki csapat hétről hétre, egymásért, valamint a nézőikért
való küzdését. Szerettem volna ennek a kiváló társaságnak és baráti
körnek a tagja lenni.
• Mik a legnagyobb különbségek
számodra egy utánpótlás, és
egy felnőtt bajnokság között?
Kezdetben hozzá kellett szoknom
a gyorsabb, intenzívebb játékhoz.
Úgy érzem ezekben hamar megálltam a helyem, a legnagyobb problémát számomra a fizikai- test a test
elleni párharcok jelentették.
• Hogy érzed magad itt, Kálnokon?
Azt gondolom gyorsan beilleszkedtem hála a jó és segítőkész társaságnak. A csapatösszetartások, sikerek
és kudarcok, amiket együtt átéltünk
szorosan összekovácsoltak minket.
Sok szép, életre szóló élménnyel
gazdagodtam, amiket sosem felejtek el. Örülök, hogy itt játszhatok, és
nagyon jól érzem magam.
• Milyen érzés az, hogy 18 évesen már két felnőtt érem lóg a
nyakadban?
Az első szezonomban a harmadik
helyet értük el a bajnokságban, ami
személy szerint nem okozott nagy
örömöt, mert úgy gondolom jobb

SPORTROVAT
Köszöntöm a KÁLNOKI
KRÓNIKA sport rovatának olvasóit.
Úgy gondolom, hogy a falunak és a
sportnak is szüksége volt már egy
nyomtatott újságra, még annak ellenére is, hogy a mai posztmodern
világban a webes felület és a közösségi médiában szereplő hír és magazin jellegű oldalak, sajnos vagy
nem sajnos, szinte felfalják a papír
alapú sajtót.
Személy szerint én mindig is sokkal jobban kedveltem az újságból
olvasni a híreket és az egyéb dolgokat. Nagyon örülök, hogy idén
útjára indul Máriakálnok legújabb
újsága, annak meg pláne, hogy én
szerkeszthetem ennek a sport rovatát. Az újság ezen része a sport
mellett foglalkozni fog olyan dolgokkal is, amely a sporthoz szinte
kötelezően kell, hogy kapcsolódjon,
ilyen például az egészség a táplálkozás és hasonló jellegű témák. Mindezek mellett pedig lesznek interjúk,
elemzések és sport hírek is. Kellemes olvasást kívánok mindenkinek.
Ifj. Király Tamás
Pitkó: „Lételemem a futball…”
Az új kálnoki lap sport rovatának
első interjú alanya nem más, mint
Pitkó Kristóf. A mindössze 18 éves
tehetség a Máriakálnok SE felnőtt
csapatának legfiatalabb játékosa.
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helyen is végezhettük volna. A rá következő évben viszont a Keglovich
László Kupában nagyon jól szerepeltünk, és egy dicséretes második
helyet sikerült elnyernünk. Örülök,
hogy eddig így alakult, de sokkal
nagyobb céljaim vannak, szeretnék
a Máriakálnokkal bajnokságot nyerni és feljutni a megye I.-be, valamint
az évek során a lehető legtöbb díjat
elnyerni.
• Hogy érint téged a vírus miatti bizonytalanság, ami kihat a
bajnokságra?
A bajnokság befejeződött, ezt el

kell fogadni. A következő szezonban lesz lehetőségünk az elmaradt
meccsek lejátszására.
• Van-e esetleg példaképed a fociban?
Nincs. Szeretném a saját játékomat
kialakítani, majd minden meccsen
és edzésen a tőlem telhető legjobbat mutatni.
• Hogy képzeled el a jövődet a
futballpályán?
Amíg időm engedi, szeretnék focizni, hiszen természetemből adódóan
lételememnek érzem az edzéseket,
a meccseket és a folyamatos ver-

EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD

CSAK RÖVIDEN

Tudtad?
Az egészséges táplálkozás és a sikeres fogyás ott kezdődik, hogy
több friss gyümölcsöt és zöldséget,
valamint halat és szárnyast eszel,
és a szénhidrátbevitel csökkentése
mellett megpróbálod visszaszorítani a sok cukrot, sót és állati zsírt
tartalmazó élelmiszereket. A túlsúly
egyébként hazánkban lassan nemzeti üggyé válik, hiszen Magyarország lakosságának köze fele túlsúlyos és az elhízottak aránya is magas.
Sajnos nassoló nemzet vagyunk, a
statisztikák is ezt mutatják, így az
ártatlannak tűnő ropogtatásból komoly betegségek származhatnak.
Persze érdemes megjegyezni, hogy
a túlsúly hátterében betegség vagy
genetikai hajlam is állhat, mégis legtöbbször az egészséges táplálkozás
hiánya és a nassolás vezet a kilók
gyarapodásához. Az egészséges
táplálkozás azonban nemcsak segít
megszabadítani a plusz kilóktól, hanem a közérzetedet, az életminőségedet és az egészségi állapotodat is
javítja.

Megújult a sportpálya!
Jövő márciustól, ha minden jól
megy, már az új gyepen játszhat a
futballcsapatunk.

Forrásjegyzék: https://dietless.hu

senyszellemet.
• Szeretnél feljebb jutni a megye
II-nél?
Mint már említettem, igen. Előttem
az élet, ki tudja, miket rejteget számomra, de akkor sem leszek csalódott, ha ez nem sikerül. Lényegében
a foci mindenhol ugyanaz. Egy csapatsport, amely összehozza az embereket és néha könnyeket, néha
pedig mosolyt csal az arcukra. Úgy
gondolom ez az, ami igazán számít.
Köszönöm szépen, hogy időt szántál ránk és további sok sikert!

mínuszban is vagyunk a többiekhez
képest. Szép feladat vár tehát jövőre
Kovács Krisztián csapatára, de aggodalomra semmi ok, mivel a mezőny
nagyon szoros és egy két győzelemmel könnyen nagyokat ugorhatunk
előre a tabellán.

ELMENT
AZ MTE LEGENDA...

SIKERES SPORTBÁL!

Hosszú idő után, idén februárban
újra jótékonysági sportbált rendezett a sportegyesület és a falu önkormányzata, melynek bevétele,
teljes egészében a focipálya új reflektorainak megvásárlását segítette
elő. Köszönjük mindenkinek a támogatást!

ENNÉL TÖBB KELL!

Kilencedik helyen zárt a felnőtt labdarúgócsapatunk a 2019/2020-as
bajnokság első felében. Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy
minden meccset idegenben kellet
megküzdeni fiainknak és egy meccs

70 éves korában elhunyt Turány
Imre, az MTE 1904 korábbi kiváló
labdarúgója, utánpótlás- és vezetőedzője. Turány, vagy, ahogy sokan
ismerték, Tücsi bácsi a 2012/2013-as
szezonban irányította a Máriakálnok
SE futballcsapatát, és egészen a negyedik helyig repítette azt.
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GÓLYA-HÍR
Kedves máriakálnoki Szülők!
Lapunkban szeretnénk az újszülött lakókat is köszönteni!
Minden család számára az egyik legnagyobb öröm egy új élet érkezése. Ezen öröm megosztására ad lehetőséget
ez az oldal. A következő rövid kérdésekre válaszolva, a megszületett kisbaba fényképét csatolva várjuk
a jelentkezéseket, hogy bemutathassuk a legifjabb máriakálnokiakat.
Minden beérkező gólya-hírt megosztunk az olvasóinkkal, így kérjük, e-mail címünkre küldjenek üzenetet.
Sok boldogságot és örömmel teli várakozást kívánunk minden babaváró családnak!
1. A gyermek neve, születési helye, ideje, születési súlya és hossza.
2. Néhány mondat a családról (szülők neve, hányadik gyermek, testvérek neve, kora….)
3. Fénykép (ek)
E- mail: kalnokikronika@mariakálnok.hu

SZOLGÁLTATÓI HÍREK

ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE:

A HIVATAL SZEMÉLYES
ÜGYFÉLFOGADÁSA A KORONAVÍRUS

Délelőtt

Délután

JÁRVÁNYRA VALÓ TEKINTETTEL

8 – 12 óra

13-16 óra

HATÁROZATLAN IDEIG SZÜNETEL

Hétfő

Elérhetőségeink:
Központi szám: 96/576 352
Jegyző:
dr. Csanádi Viktória
00 36 20 319 3639 · jegyzo@halaszi.hu
Polgármester:
Dr. Tóásóné Gáspár Emma
0036 20 299 8320 · polgarmester@mariakalnok.hu

dr. Csanádi Viktória jegyző:
de.: 8- 12 óra
du.: 13-16 óra

Kedd

NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

8-12 óra

13-17 óra

Smodics Attiláné
ügysegéd: 9.30-10.30 óra
Szerda

(minden páros héten)

Adóügy – Nagy Tiborné:
0036 20 260 8335 · ado@mariakalnok.hu

Szakál Tímea családsegítő

Igazgatás – Pausits Anikó:
0036 20 579 6134 · igazgatas@mariakalnok.hu

egyeztetés szükséges

Pénzügy – Kiss Bernadett:
003630 340 9977 · penzugy@mariakalnok.hu

de.: 8-12 óra

Gazdálkodás: Némethné Szelle Veronika:
003630 587 3850 · gazdalkodas@mariakalnok.hu
Köszönjük megértésüket ls a közösség érdekében
tanúsított felelős magatartásukat!

szolgálat előzetes időpont
0036 20 449 2955
Csütörtök

du.: NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

Péntek

NINCS ÜGYFÉLFOGADÁS

A Hivatal
elérhetősége:

96/576-352
0036 20 579 6134
0036 20 319 3639
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SZOLGÁLTATÓK
AQUA SZOLGÁLTATÓ KFT.
9200, Mosonmagyaróvár Timföldgyári u. 4.
Telefon: 96/577-460
Fax: 96/577-468
Ivóvíz ügyelet: 30/5284-991
Szennyvíz ügyelet: 30/5281-967
e-mail: aqua@aquakft.hu, mail@aquakft.hu,
ugyfelszolg@aquakft.hu
web: www.aquakft.hu

KISALFÖLDI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
NONPROFIT KFT.
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 10.
Telefon: 96/555-545

ORVOSI RENDELŐ
9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6.
Tel.: 96/218 236
Háziorvos:
Dr. Porpáczy Krisztina
egyéni vállalkozó
+36 70 329 55 44
Aszisztens:
Béli Zsuzsanna
telefonszáma: +36 30 907 90 88

Központi ORVOSI ÜGYELET:
Községek Orvosi Ügyelete
9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4
a mentőállomással szemben, a Csaba utcában,
a Karolina Kórház Bőrgyógyászat épületében
Hétköznap 16 órától másnap reggel 7 óráig
Hétvégén pénteken 13.00-tól
folyamatosan hétfő reggel 7.00-ig.
Tel.: 96/217 712

MÁRIAKÁLNOK VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Lapincs Barbara
Fogadóóra:
Hétfőn: 14,00 – 16,00 óráig
Orvossal közösen tartott tanácsadás:
Csütörtök:8,00 – 10,00 óráig
Időpont egyeztetés
Telefonon:06-20/40-144-91

FOGORVOS
Dr. Apáti Márta
A rendelés helye:
9245 Mosonszolnok, Fő u. 44. földszint, Fogorvosi
Rendelő.
A rendelés ideje:
Hétfő: 7.30-17.30 óráig
Szerda: 7.30-17.30 óráig
Péntek: 7.30-17.30 óráig
Előzetes időpont egyeztetés szükséges, melyet a
+36 30 692 0842 telefonszámon tehetnek meg!
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KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS ÁLDOTT ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN
MINDEN KEDVES OLVASÓJÁNAK A KÁLNOKI KRÓNIKA!
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