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dés, szüret különleges élményével.
Akik időközben megéheznek, vagy
megszomjaznak, azoknak sem kell
aggódniuk, minőségi kézműves finomságokat és hűsítő limonádékat
is találhatnak a Szigetközből érkező
árusaink standjainál.

a programjain közé. Reméljük a járványügyi helyzet lehetővé teszi az
idei Szedd Magad Hétvége megtartását, mi természetesen mindent
hatályos rendelkezést igyekszünk
majd maradéktalanul betartani.

•

Idén mire számíthatnak a látogatók, lesz-e valami újítás?
Az elmúlt évek tapasztalatainak
és a látogatók visszajelzéseinek
köszönhetően igyekszünk évente
bővíteni, színesíteni programjainkat. Az idei év egyik újítása, az új
levendulabetakarítógépünk bemutatása, melyet pályázati támogatással sikerült megvásárolnunk. A
másik tervünk, hogy lehetőséget
biztosítsunk az érdeklődők számára
a méhek életével, szokásaival való
megismerkedésre. Idén először, élőzenét is szeretnénk becsempészni

Nemrégiben néhány termékünket
díjazták is.
A Szedd Magad Levendula Hétvége keretén belül lesz a Magyar Ízek
Versenyének díjátadója is, mely versenyen hazai kistermelők termékeit
díjazza egy neves gasztronómiai
szakértőkből álló zsűri. Nagyon

boldoggá tett minket az elismerés,
hogy a levendulaszörpünk ezüst, a
levendulazselénk és a Chilindula pedig bronz minősítést kapott.

•

Mikor lesz idén a Szedd Magad
Levendula Hétvége?
A tervek szerint 2021.06.19-20 tervezzük megrendezni a Szedd Magad Levendula Hétvégét, ahová
nagy szeretettel várjuk a gyerekes
családokat, a nagyszülőket unokáik
társaságában, a szerelmes párokat,
baráti társaságokat, nyugdíjas klubokat és mindenkit, aki szeretne
néhány órát levendula illatú szabad
levegőn eltölteni úgy, hogy közben
csupa izgalmas, érdekes élmény,
esemény veszi körül.
Mindenkit szeretettel várunk!
Hegyi család

MINI CUKRÁSZMŰHELY – MÁRIAKÁLNOKNAK ÚJRA VAN CUKRÁSZA

•

Hirtelen robbant be a köztudatba. Pedig hosszú utat tett
meg, mielőtt vállalkozóvá vált.
Ráadásul nem is ezt tanulta eredetileg. Simon Rita ma Mini Cukrászműhely fedőnév alatt készíti
házias és modernebb, újhullámos süteményeit, tortáit.
• Kezdjük akkor az elején! Milyen
szakmát végeztél eredetileg, és
hogyan kötöttél ki aztán a cukrász mesterségnél?
Kötő és hurkoló szakmát végeztem

el, amiben jó, ha fél évet dolgoztam. Hamar rájöttem, hogy ez nem
az én utam. Iskolás koromban már
elkeztem a dédi mama receptjeit
másolni és elkészíteni. De, sajnos
lehetőségem akkoriban nem volt,
hogy a cukrász szakmát elvégezzem. Ezért felnőttképzésben végeztem el 2009-ben. Előtte már gyűjtöttem tapasztalatot a cukrászatban.
• Maradtál aztán ezen a vonalon,
de elindultál a nagyvilágba, és
ott is tanultál. Merre jártál és mit
tanultál idegenben?
Anglia felé vettem az irányt. Semmi
angoltudással. Nem tagadom, az
első időszak nagyon is nehéz volt.
Mosogatóként kezdtem. Onnan pedig rövid időn belül felküzdöttem
magam, ahol már a szakmámhoz
méltóan tudtam dolgozni. Készítettem süteményeket Elton Johnnak, a Manchesteri foci csapatnak,

Kate Middletonnak. Megtisztelő
érzés volt számomra. Remek lehetőségek voltak arra, hogy fejlesszem
tudásom. Elvégeztem több cukorvirág tanfolyamot egy híres oktató
által. Megtanultam a gyümölcs és
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szappan faragást is. 2014-2018-ig
Ausztriában egy cégnél vezettem a
partiszerviz és cukrász részleget.
• Aztán hazajöttél. Emlékeim szerint nagyon sokáig kerested a
jó megoldást, tulajdonképpen
a helyedet, amikor aztán végül
úgy döntöttél, vállalkozást indítasz. Mi volt az a végső lökés,
amely ebbe az irányba billentette a mérleget?
Sokan noszogattak arra, hogy legyek
a saját magam ura. Valószínűleg kellett számomra az is, hogy ne találjak
máshol olyan munkát, ahová, és amiért szívesen megyek dolgozni. Részben a Szigetközi Szatyor is segített
ebben. Ekkor lettem vállalkozó.
• Nem bántad meg? Vállalkozni
mindig nagy kockázat, kell hozzá jókora önbizalom, elszántság. Az örökös megújulási hajlandóság.
Egyáltalán nem, az önbizalmamat
azoktól az emberektől kaptam, akik
szeretik az általam készített süteményeket.
• Kell, hogy más legyél szerinted,
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mint a többi cukrász? Ha igen,
te miben látod a magad “másságát”?
Másnak nem látom magam. Szerintem, mint mindenki, arra törekszem,
hogy a 100%-ot tudjam nyújtani. Itt
gondolok a frissességre, az ízre és a
kinézetre.
• Hajlandó vagy-e elmenni ilyen
irányba, vannak-e egyáltalán
igények a mai modern irányzat,
a reform cukrászat termékei
iránt? Sokan ezeket “nem igazi”
sütiknek mondják. Gondolok itt
a mindenféle-mentes süteményekre.
Igen. Igyekszem mindenféle igénynek megfelelni. Mondjuk, konkrétan gluténmentes süteményekhez
külön üzemmel kellene rendelkezni,
de tej- és cukormentes süteményeket szívesen készítek. Szinte mindent el lehet készíteni így is, nyugodtan érdeklődhetnek felőlük.
• Tanultad a már korábban említett cukorvirágok készítését. Tudod használni ezt a tudásodat,
van rá igény?

Természetesen, nagyon sokan örülnek, ha saját kezem által készített virágot teszek díszítésképp, hiszen ez
egy életre szóló ajándék!
• Jelentett neked nehézséget az
elmúlt pandémiás időszak? Te
tulajdonképpen talán éppen ezalatt váltál vállalkozóvá.
Szerencsére, nem. Gondolom,
örültek az emberek, hogy ha cukrászdába nem is ülhettek be, azért
megvásárolhatták és otthon elfogyaszthatták a süteményeket.
• Személyes beszélgetéseinkből
tudom, hogy vannak álmaid,
vágyaid a szakmáddal kapcsolatban. Beszélsz nekünk ezekről
egy kicsit? Mennyire érzed közelinek ezeket?
Ezek ma még titkok, de ígérem, időben ki fognak derülni!
• Idén is lesz Szigetközi Szatyor.
Fogunk veled ez évben is találkozni a vásárokon?
Igen, réteseimmel megtaláltok majd
a Rajkai vásárokon.
Bertalan Ildikó

HÍREK A DÍJLOVAGLÓ KÖZPONTBÓL!
A máriakálnoki díjlovagló
központ Losonczy Anikó vezetésével 2021-ben is folytatja munkáját,
immár hatodik éve.
A hagyományokhoz híven
2021. május 6 - május 9 között kerül megrendezésre a Nemzetközi

Díjlovagló Fesztivál. Sajnos, tavaly látogatók nélkül zárt kapus
versenyként kellett megtartani a
rendezvényt a koronavírus helyzet miatt. A tervek szerint a GyőrMoson-Sopron Megyei Díjlovagló
Bajnokság egyik fordulójának is a
Dressurzentrum ad helyet.
2021-től a Daniló Sportegyesület is a Dressurzentrumban
folytatja több mint 10 éves oktatási
tevékenységét. A főként gyermekek
lovaglás oktatására és lovasversenyekre való felkészítésére szakosodott egyesületben egész éven át
várja a lovasterápiára, és lovaglás
oktatásra jelentkező 5-15 éves gyerekeket, fiatalokat. A heti rendszeres-

séggel zajló oktatás mellett minden
hónap utolsó vasárnapján délelőtti
„Póni Klub” foglalkozáson vehetnek
részt a gyerekek. Akik hosszabb távon, a versenyeken való részvételben
gondolkodnak lehetőséghez juthatnak a lovastorna, és szabadidős lovas
versenyeken egyaránt. Nyáron általános és terápiás lovas táborok indítását is tervezik, emellett a lovastorna
szakágban edzőtábort és versenyt is
szerveznek.
Az egyesület programjaival
kapcsolatosan érdeklődni a
danilose@gmail.com e-mail címen
vagy a +36/30 254-48-47-es
telefonszámon.
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MÁRIAKÁLNOK – GAHLING MÚLTJÁBÓL
Népi, vallási hagyományok
2. rész
Január – Boldogasszony hava –
Bak hava – Télhó – Fergeteg hava
Január 6-ára, Vízkereszt napjára varázslatos időként tekintettek.
A Háromkirályok nevét – Gáspár,
Menyhért, Boldizsár – az ajtóra íratták a plébánossal és megszentelték
a házat.
Január 20-án, Szent Fábián és Sebestyén napján a helyi tűzoltók (önkéntesek) frissítették az állományt.
Az idősebbek leköszöntek, az újakat
felavatták, az est Tűzoltó Bállal zárult.
Február – Böjtelő hava – Halak
hava – Jégbontó hava – Télutó
A farsang Vízkereszttől a Húsvétot
megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, Hamvazószerdáig tartott.
Hosszú időn át az alakoskodás, a
maskarázás, az álarcozás, a jelmezbálok és a lakodalmak ideje volt.
Emellett a téltemetés, a tavaszvárás
ősi ünnepe is. Bőséges evés-ivással
igyekeztek a természetet is bőségre ösztönözni, valamint a közelgő
böjtre, koplalásra való felkészülést is
jelentette: a hústalan étrendre való
átállást.
Máriakálnokon 1945 előtt farsang
ideje alatt tartották a legtöbb lakodalmat. Ha egy fiatal pár össze akart
házasodni, először eljegyzést tartottak egy hónappal az esküvő előtt.
Mit jelentett ez? A bal kéz gyűrűs
ujjára jegygyűrűt húztak. E családi
eseményen jelen volt a menyasszonyon és vőlegényen kívül mindkét
örömszülőpár és a tanúk is. A házassági javakat - ki mit hoz a házasságba – szerződéssel a bíró vagy a

polgármester vagy a jegyző előtt hitelesítették. Még abban is megállapodtak, hová költözik az új asszony:
otthon marad-e szüleinél vagy a fiú
szüleihez költözik menyecskének. A
stafírungról – a házasságkötéshez a
lány részéről szükséges felszerelésről pl.: ágynemű, konyharuhák, asztalkendők stb. – az édesanyáknak
és a férjhez menő lányoknak kellett
gondoskodni. A lakodalmi, ünnepi
ételekről, süteményekről a család
női tagjai gondoskodtak vagy egy
jól sütő-főző háziasszonyt fogadtak
fel az előkészületek irányításához,
levezényléséhez. Már az esküvő
előtti hétfőn beindult a sütés-főzés.
A lakodalom szinte mindig a lányos
háznál volt, ahová a teljes rokonságon kívül meghívást kapott a helyi
plébános és tanító is. Kálnok jellegzetes ünnepi süteménye volt ilyenkor a Hohlhippen („Hollerhütten”)
nevű édesség. Hosszú szárú vas
sütőlap közé öntött masszát nyílt
tűzön megsütötték, majd rolniba tekerték (ld. mai habroló).

Az esküvő napján a vőlegény és rokonsága a lányos házhoz ment. Ott
minden vendég kapott két kis fehér
szalaggal feldíszített rozmaring kitű-

zőt, amely az egymáshoz való hűséget, összetartozást, az ártó szellem
elűzését jelképezi. (Az én gyermekkoromban még ugyancsak szokás
volt) Aztán az egész násznép a községházára, majd a templomi esketésre vonult. Menet közben az utcán
nézelődők közül főleg a gyerekek és
a fiatalok éltették hangos szóval az
ifjú párt, ezért cserébe egy-egy szelet kalácsot kaptak.
Esketés után visszavonultak a lakodalmas házhoz, ahol többnyire zene
mellett reggelig vigadoztak. Amikor
aztán zárásként a fiatalasszonyt a
házába kísérték a vendégek, általában a vőfély vagy a násznagy egy
üveg bort dobott a ház oromzatára
(tűzfalára), hogy az összetört cserepek révén szerencsés legyen a házasság.

Az esküvői fotó már akkor is műteremben készült, amit aztán a fiatalok a lakásukban felakasztottak. A
menyasszonyi fátyol még nem volt
földig érő, de fontos volt, hogy a fejék homlokig fedje a hajat. Többnyire
eltették emlékbe ezt a fátylat, de fér-
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jem édesanyja felajánlotta a kápolnai Szűzanya szobor ruhájának elkészítéséhez. A vőlegény leginkább
fekete öltönyt viselt fehér inggel,
valamint csizmát. A nyakkendő még
nem volt divat.
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hat héten át nem volt zene, mulatozás, tánc, ünnepség, lakodalom
vagy közös összejövetel, hangoskodás. Elkezdődtek a nehéz tavaszi
munkák is a földeken: szántás, boronázás, vetés.
Március – Böjtmás hava – Kos hava
– Gyümölcsoltó hava – Tavaszelő
hava – Kikelet hava

A farsang utolsó hetében iskola után
maskarába öltözött fiúk – elvétve lányok – vonultak végig az utcán nagy
tréfálkozással, hangoskodással. Farsang szombatra elkészült a farsangi
fánk, rózsafánk is, amiből az első darabot a baromfiudvar kakasa kapta!
(Azzal a meggondolással, hogy ő
a baromfiudvar királya, tőle függ a
tojásszaporulat – no meg a gazdas�szony kamrájának telítettsége.)
Farsang farkán, hétfőn és kedden
ugyancsak beöltözött maskarások,
de most már legények vonultak végig a faluban; viccelődve haladva,
egy-egy kint nézegető gazdának,
gazdasszonynak tréfás rigmusokat
mondtak, cserébe tojást és néhány
helyen pénzt kaptak. A gyerekek
szekálták a beöltözötteket, de féltek
is tőlük, mert ha egyet-egyet elkaptak közülük, jól megráncigálták. Az
összegyűjtött adományokkal a vendéglőbe mentek, ahol már tartott a
farsangi táncmulatság egészen éjfélig, amíg el nem kezdődött a hamvazószerda, a böjt első napja, ami
egyben a Húsvétig tartó böjtidőszak
kezdete volt.
E naptól valóban szigorú böjtöt tartottak. Az 1800-as évek végén, majd
az 1900-as évek elején az egész böjt
alatt nem ettek húst – nem csak
pénteken -, és zsír nélkül főztek. Kb.

Március 15-én az Öreg Hárs elől (ma
Kopjafa áll a helyén – Rákóczi utca)
indulva lóháton és gyalogosan vonultak az ünneplők a Kultúrház udvarán megrendezett ünnepélyre.

gyerekek, de rálelhettek a piros tojásokra, amit az udvaron, a kertben
„rakott le a nyúl”. Még a rokonoktól,
szomszédoktól is kaptak. A felnőttek pedig örömmel fogyasztották el
a reggeli misén megszentelt sonkát,
tojást, kenyeret, fonott kalácsot.
Húsvét hétfő a locsolkodás ideje
volt. „Szagos vízzel”, verssel köszöntötték a lányokat, asszonyokat, hogy
frissek, szépek, egészségesek maradjanak. Délután a piros tojással
célba dobást is gyakoroltak a gyerekek, legények. Pár lépés távolságból
kellett eltalálni a kitett tojást réz garassal vagy rézpénzzel. Akinek sikerült, elfogyaszthatta a „nyereményt”.
Április – Szent György hava –
Bika hava – Tavaszhó –
Szelek hava – Viruló

Virágvasárnap a fiúk barkából és
örökzöldből szép bokrétát készítettek, ezt viselték a templomban.
Aztán otthon a szobában a mestergerendára helyezték vagy az istállóban felakasztották, hogy védjen a
villámcsapás és tűz ellen.
Az ún. Nagyhét már a Húsvét örömét hordozta magában. A házakat
kívül-belül fehérre meszelték. Az
utcát, udvart tisztára seperték. Így
várták a Feltámadást.
Húsvét vasárnap reggelén a gyerekek már keresték a húsvéti nyulat.
De bármilyen korán keltek fel, a felnőttek mindig azt mondták: Éppen
most szaladt el a kertek alá! A nyulat
ugyan nem találták meg az izgatott

Április elsején a gyerekek és a tréfás
kedvű felnőttek egymással járatták
az „április bolond”-ját. Olyat hozattak az oktalanabbakkal a boltból, a
szomszédtól, ami a valóságban nem
létezett. Pl.: kerítésmagot, tojásszeget, kukoricaszem válogatót, rostalyuk nagyobbítót stb.
Április 25-én, Szent Márk napján
volt a búzaszentelés. Mise után a
körmenet énekelve vonult a földek
végén lévő képszobrokhoz: az óvári komp felé lévő Szent Vendelhez
(nyoma veszett), a bordacsi Szent
Flóriánhoz (felújítva) és a kimlei járóban lévő Szent Margithoz (ma ez
a felújított képszobor a Kossuth utca
végén balról, a Lovarda bejáratától
nem messze található. Megújult a
Német Önkormányzat és a község
összefogásából, 2005. szept.). Itt a
pap áldást kért a friss vetésre, megszentelte a gabonatáblákat és énekelve jöttek vissza a templomhoz.
Frauhammer Alajosné
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KÖZLEKEDÉS
Jön a tavasz. Igazi motoros
már márciusban leveszi a takaróponyvát a motorról, csepp tölti az
akkumulátort, ellenőrzi a gumikat. És kémleli az előrejelzéseket,
várja, mikor kezdheti el a szezont
két keréken. Az eddig csak mások
motorját vágyakozva figyelők is
ilyenkor határoznak: veszek egy
motorkerékpárt.

Két dologra mindenképpen
szükség van, pénzre (majd motorra és felszerelésre) és vezetői engedélyre. Ez utóbbi megszerzéséhez
a hatóság – megfelelve az európai
normáknak - kategóriákat állít és
azok megszerzését feltételekhez
köti. Évtizedekkel ezelőtt a technika
megengedte, hogy csak kismotor és
nagymotor kategóriák legyenek és
egy rutin, majd városi vizsgával meg
volt az engedély. A fejlődés azonban állandó változtatást igényelt a
vizsgák tekintetében is. Most újabb
változás előtt állunk. Más tantervi és
vizsgakövetelményeket teljesítve lehet márciustól motoros jogosítványt
szerezni. A tervek szerint az óraszám
nem fog emelkedni, de a vezetéstechnikára nagyobb hangsúlyt fektetnek. A szakemberek szerint a
balesetek elsősorban nem azért történnek, mert a motorosok nem ismerik a közlekedési szabályokat, hanem
azért, mert technikailag nem nagyon
tudják követni a nagy tömegű és tel-

jesítményű járművek vezetését. Gondoljunk csak bele, egy átlagos közép
méretű , 500-900 ccm űrtartalmú
motorkerékpár napjainkban 50-110
lóerős, mindehhez 200-250 kg önsúly társul. Az ehhez hasonló teljesítményű személygépkocsi önsúlya
1100-1600 kg. Ennek megfelelően, a
motor gyorsulása, mérete alapján a
manőverező képessége villámgyorssá teszi. De, gondoljunk csak bele,
mindezt két tenyérnyi kapcsolattal
gumiabroncs és talaj között, tehát
motorozni, uralni a technikát tudás,
érzék és gyakorlat szükséges. Az akadályok kikerülése „nem feltétlenül
döntéssel oldható meg”, hanem más
kormányzástechnikával, éppen ezért
ilyen új elemek épülnek majd be a
képzésbe, és ezekből fognak olyan
vizsgasort összeállítani, amelynek a
teljesítésével a jelölt igazolni tudja,
hogy felkészült. Változni fog a vizsgapályák mérete és vonalvezetése is.
Részletesebben oktatják a motorosok biztonságát szolgáló ruházat és
a védőfelszerelés kiválasztását, valamint annak helyes használatát is.

(Uno Motor)
A motorok és felszerelések
gyártói állandó fejlesztéssel szolgálják a biztonságot, megpróbálják pótolni a motoros esetleges
hiányosságait,
rutintalanságot.
Számtalan technikai fejlesztés - modern futóművek, fékberendezések,
gumiabroncsok - szolgálják az aktív védelmet. A passzív védelem

tulajdonképpen már pénz kérdése.
Amikor azonban a hosszabb ideig
szolgáló felszerelések között válogatunk nem szabad spórolni. Ha,
csak egyszer megvéd bennünket a
megfelelő felszerelés, sisak, ruha,
protektorok a súlyos sérüléstől, már
megérte.
Magyarországon a regisztrált motorkerékpárok száma 2001hez képest több mint a kétszeresére,
186 ezer közelébe nőtt 2019 végére.
A statisztikák szerint a motorosok
baleseti halálozási kockázata lényegesen magasabb az autósokénál, az
elmúlt időszakban évente bekövetkezett 1200-1500 balesetben 50-60
motoros vesztette életét. Érthetetlen, hogy egyesek mennyire felelőtlenek, amikor nagy motorjaikra
nyári időszakban, rövid pólóban,
nadrágban, papucsban ülnek fel,
mondván, csak elugrok egy körre.
A nagy öregek intelme szerint: „aki
majmot vesz, banánra is teljen„. A
motorozás, a motor megvételével
nem ér véget, minőségi, biztonságot nyújtó sisak, ruha, csizma, protektor nélkül ne keljünk útra. Minden esetben keressük a terméken a
nemzetközileg egységes biztonsági
megfeleléseket, jeleket. Igaz, egy
biztonságos sisak ötven-százötven
ezer, egy motoros ruha legalább
ugyanennyi költséget jelenthet, de
ezek évekig szolgálják a motorost.
A legfontosabb: biztonságos, jól
karbantartott motor, jó felszerelés,
figyelem, partnerség az úton. A
motorozás élmény, öröm. Ehhez ahogy a motorosok mondják - széles utat kívánok mindenkinek két
(a közlekedő partnereknek négy)
keréken!
Bencsik Tibor
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MEGÉRKEZTEK SZEZONÁLIS LAKÓTÁRSAINK
A tavasz megérkezésének csalhatatlan jele, hogy visszatérnek
Máriakáknokra szeretett gólyáink.
Majorné Nagy Katalin a szembe
szomszédság okán Gizinek és Gézának nevezte el az évek óta a házukkal szemben fészket rakó gólyákat.

A napokban a pár egyik tagja már
visszatért, bízunk benne, hamarosan visszatér társa is, hogy aztán két
három fiókával örvendeztessék meg
a máriakálnokiakat.

2021-BEN IS LESZ FELÚJÍTÁS A MÁRIAKÁLNOKI ISKOLÁBAN

Jelentős döntést hozott
2016 őszén a mosonmagyaróvári
Német Nemzetiségi Önkormányzat,
hiszen arra vállalkozott, hogy a városban működő német nemzetiségi Móra Ferenc Általános Iskola és
a hozzá csatlakozó négyosztályos
máriakálnoki tagintézmény fenntartója lesz, mely addig a Haller János
Általános Iskola, Szakközépiskola és
Szakiskola tagintézményeként működött. A csaknem egy éves engedélyezési folyamat eredményeként
2017 őszén új időszak kezdődött
mindkét intézmény életében.
A fenntartóváltás azt eredményezte, hogy az intézmények
mindennapos működése egyszerűbbé és gördülékenyebbé vált, a
felmerülő technikai problémákat
gyorsan, szinte még aznap meg tudják oldani. A továbbiakban a szemléltető eszközök és iskolabútorok
beszerzése sem okoz gondot már.

A Móra-iskola költségvetését
úgy állítjuk össze, hogy a máriakálnoki
iskolaépület felújítására is jusson minden évben elegendő anyagi forrás.
Egy tanteremben műpadlót cseréltünk, egy osztály tanulói új padokat
és székeket kaptak. Az iskola valamennyi tantermében digitális tábla
segíti az oktató-nevelő munkát. A tanulók és a pedagógusok nagy örömmel használják ezeket az eszközöket.
2020-ban a fűtési rendszer
korszerűsítése is megtörtént, 9,2 millió forintért új gázkazánt szereltek
fel. A tantermek feletti tetőszerkezet
jelenleg rossz állapotban van, több
helyen beázik, ezért indokolttá vált a
palatetős épületrész cseréje, felújítása, melyre 8,2 millió forintot fogunk
fordítani. A munkálatokat a nyári szünet elején azonnal elkezdjük.
2021 januárjától tulajdonjogilag is a mosonmagyaróvári Német
Nemzetiségi Önkormányzaté lett az

iskola épülete. Mindez arra sarkallja a
fenntartót, hogy jó gazda módjára törődjön az iskolával.
A hat fős tantestület is folyamatosan megújul nyugdíjazás és
lakóhelyváltozás miatt. A tagintézmény pedagógusai nyitottak az új
pedagógiai módszerek iránt, minden tanévben akkreditált továbbképzéseken vesznek részt.
A Móra iskola vezetése következetesen arra törekszik, hogy
a máriakálnoki tagintézmény – a
lehetőségekhez mérten – minél
nagyobb mértékben megőrizze
„függetlenségét”, az iskola tanulói
a helyi közösségi életébe szervesen
bekapcsolódjanak. Fontosnak tartjuk, hogy olyan máriakálnoki diákok
nőjenek fel, akik szorosan kötődnek
településük hagyományaihoz.
Dr. Makk Zoltán
igazgató

