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BESZÁMOLÓ 

A FEJLŐDŐ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET 2015. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Megvalósult programok 

1. Megbeszélés a műemlékké nyilvánított kalaznói Imaház jövőjéről 
Az Imaházat egyesületünk kezdeményezésére (1./2008./03.16./ sz. határozat) 2013-ban műemlékké 
nyilvánították, ezért 2015. március 13-ra egyesületünk találkozóra, közös gondolkodásra és helyszíni 
bejárásra hívta meg az Imaházhoz László János polgármestert, Szabó József esperest (aki kimentette 
magát), Szász Gábor építészt, mint a tulajdonos (Pécsi Egyházmegye Építészeti Irodája) képviselőjét 
és Gere László műemléki szakreferenset. A megbeszélésen egyesületünket László Jánosné elnök, 
Jékely Zsolt és Bodor Katalin építészek képviselték. Jelen volt még Dr. Vízi Márta régész-
főmuzeológus is. Célunk az volt, hogy ezzel a megbeszéléssel felhívjuk a figyelmet az imaház 
értékeire és a műemléki védelmet élvező épületek szerepére egy település életében. Reméljük, 
hogy egyúttal körvonalazódhatnak a jövőbeni –esetleg közös- feladatok is. 
A találkozón egyértelművé vált, hogy az egyházmegye nem tervez az épülettel, de támogatja a 
települést és az egyesületet minden kezdeményezésében. 
Köszönjük Belya Ferenc kántor úrnak a vezetést. 
 

2. Gyermeknap 
2015. május 31-én gyermeknapot tartottunk a Kultúrházban.  
2.1.  Elsőként Jékely Zsolt vetített képes előadását hallgatta meg a mintegy 15 összegyűlt gyerek és 
néhány felnőtt. Az Országos Erdészeti Egyesület és a Magyar Madártani  és Természetvédelmi Egyesület 
az év fája és az év madara programokat évek óta megrendezi. Idén az év madara a búbos banka, az 
év fája a kocsányos tölgy. Zsolt lendületes előadásába bevonta a gyerekeket is, akik érdeklődve és 
aktívan vettek részt a programban. Szóba kerültek a kalaznói határban lévő tölgyesek és az ott 
fészkelő madarak is, melyek megőrzésének fontosságára az előadó felhívta a gyerekek figyelmét. 
Arany János: „A tölgyek alatt” című versének elemzésével és közös elolvasásával zárult a program. 
Minden gyerek egy kis csomag emlékeztetőt kapott az elhangzottakról. Ezek az évek óta tartó 
programok a természeti örökségünk megőrzését segítik. (Bodor Katalin beszámolója) 
2.2.  Árnykép készítés a gyermeknapon 
A modern képrögzítés korszakát éljük. Telefonokba épített kamerák, digitális fényképezőgépek, 
webkamerák segítenek a pillanat megragadásában, egy-egy emlék megőrzésében. Gyorsan változó 
világunkban azonban nem szabad megfeledkeznünk a kézművességről, a valódi alkotás szépségéről 
sem. Ezt a célt szolgálta az árnykép készítés, amikor időutazást tettünk a múltba, s életre keltettünk 
egy régi-régi képalkotó eljárást. Az árnykép – vagy sziluettkép – készítést az 1700-as évektől 
használták előszeretettel. Ezt tekinthetjük a legegyszerűbb FÉNY-KÉPeknek. A fénysugarak 
segítségével hozzuk létre. A kalaznói gyerekek Győri Lajos kb. 1-2 perces bemutatója után 
tökéletesen megértették az egyszerű módszert, s aztán pár perc alatt létrehozták saját alkotásaikat. 
A falra vetített árnyékukat körberajzolták, majd ollóval kivágták a körvonalak mentén. A kivágott 
részeket valamilyen más színű háttérre felragasztva máris elkészült a profilkép. Végül a munkáikat 
alkalmi kiállításon mutatták be a jelenlévőknek. (Győri Lajos beszámolója) 
2.3. Az éjszakai zápor miatt elmaradt a tervezett séta a kalaznói határban lévő tölgyfákhoz, ami 
majd egy későbbi időpontban kerül pótlásra. Dél körül a gyerekek felnőttek irányításával 
megtanulták, hogyan kell tüzet rakni és nyársat faragni. A tábortűznél mindenki sütött magának 
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szalonnát, kolbászt és hagymát. Aki éhes maradt, az frissen sült fánkot ehetett. Ebéd után a 
gyerekek László Jánosné Zsuzsa vezetésével hagyományos gyermeknapi játékokban vettek részt. Két 
csapatban, játékos versenyszámokban mérték össze ügyességüket, mint pl.: pókjárás, krumpli 
ültetés, vízhordás, lufi fújás, csoki evés késsel-villával, cola ivás szívószállal, lisztfújás, stb. A jó 
hangulatú versengést követően a buszmegálló előtt a jelentkezők aszfaltrajz versenyen vettek részt. 
A témaválasztás minden gyereknél más és más volt, a divatos mesehősöktől kezdve a harci 
járműveken keresztül a romantikus képekig. A legszebb rajzok készítői jutalomban részesültek. Az 
egész napos gyermeknapi program végén a részt vevő gyerekek mindegyike az önkormányzat által 
felajánlott ajándékcsomaggal tért haza. (László Jánosné beszámolója) 
(Az egész napos program szervezője: László Jánosné volt) 
A programot Kalaznó Község Önkormányzata és a szülők támogatták. 
 

3. Öko gazdálkodás – előadás 
Falusi háztartás költséghatékonyan, energia megtakarítással címmel hirdetett programot 
egyesületünk 2015. június 27-re a Kultúrházba. 
Kakukné Varga Ágnes szőregi élőkert-élőház tulajdonos tartott vetítettképes előadást a komplex 
öko gazdálkodás módszereiről, gyakorlatáról, eredményeiről. 
A lelkes hallgatóság számos kérdése jól példázta az érdeklődés magas szintjét, melyekre az előadó 
minden esetben frappáns, könnyen megvalósítható megoldásokat sorolt. 
A helyszínen születő elhatározás szerint a jelenlevők kirándulást terveznek a falubusszal Szőregre, 
hogy további ismereteket szerezzenek erről a komplex gazdálkodási módszerről. 
(Szervezte és a beszámolót írta: Győriné Fogarasi Katalin) 
  
4. A Petőfi utcai közkút felmérése és felújítása 
Az Egyesület (anyagi támogatás) és az Önkormányzat (munkaerő) összefogásával október elején 
megkezdődött a Petőfi utcai volt közkút helyreállítása, a 140. sz. ház előtt. Művezetés: Jékely Zsolt, 
kivitelezés: Csillag Pál, Turbuk László és Kovács Lajos. A szerkezetépítés után október 29-én a jó időt 
kihasználva lenolajjal, majd a száradást követően vastag lazúrral kezeltük a kút fa szerkezetét, Az 
egyesület részéről a programban részt vett Wéber Géza és László Jánosné Zsuzsa, az önkormányzat 
részéről segítségünkre volt Simonyi Sándor festő. 
2015. október 30-ra a felújítás elkészült. Köszönet a résztvevőknek! 
 
5. Aki jön, aki nem, lesz: 
Programsorozatunkat, amelyet havi, kéthavi rendszerességgel szervezzük, 2015-ben is folytattuk. 
 
5.1. 2015. március 15-én délelőtt autós kirándulásra indultunk Csibrákra, ahová évek óta 
visszajárunk egy 1848-as emlékhelyhez. A kicsit hűvös, borús reggelen tizenegyen gyűltünk össze. 
Nagy örömünkre dúzsi barátaink, Lehmann Györgyék is csatlakoztak hozzánk. 
Csibrákon a már ismert temetődombon Nagyjeszeni báró Jeszenszky Sándor főhadnagy sírkövénél 
László Jánosné felolvasta a főhadnagy életrajzát, Jékely Zsolt pedig Kossuth Lajos egyik kiáltványát. 
Ez után Bodor Katalin és Lehmann György megkoszorúzták a sírt. Megemlékezésünk végén, ez 
alkalommal végre énekeltünk is, majd elsétáltunk a templomkertbe. 
Vendégeink meghívták az egész ünneplő társaságot dúzsi szőlőjükbe. Kellemes beszélgetéssel, 
borozgatással fejeződött be programunk. Köszönjük a Lehmann család vendégszeretetét. Szervező: 
Bodor Katalin volt. 
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5.2. 2015. április 25-én délután az egyesület és a könyvtár közös szervezésében a Könyvtárban 
foglakozást tartottunk gyerekek részére. Anyák napjára készülődve dalokat tanultunk, ajándékokat 
és dekorációs anyagot készítettünk. A gyerekek testvéreikkel, barátaikkal érkeztek, segítették 
egymás munkáját, de segítségükre voltak szüleik is, akik megkönnyítették számukra a feladatok 
elvégzését. Mindenki a neki megfelelő technikát választotta az ajándéktárgyak elkészítésénél. A 
munkálkodást félidőben egy kis pizzázással szakítottuk meg a gyerekek örömére. A foglalkozás alatt 
elkészült ajándékok és dekorációs anyagok az Anyák napi ünnepségünkön kerültek kiállításra a 
Kultúrházban. Szervező: László Jánosné volt. 
 
5.3. 2015. június 21-én, vasárnap autós kirándulást tettünk Hőgyészre a Levendula-Farmra. Több 
csoportban érkeztünk a helyszínre, ahol levendulás süteménnyel és levendulás frissítővel fogadtak 
bennünket a szervezők. Gyönyörű kép fogadott minket, az egész domboldalt beborította a 
levendula. A hullámzó és illatos sorok között mindenki a maga kedvére gyűjthette ezt a csodálatos 
gyógynövényt. A levendula bokrok között nagyon megnyugtató és kellemes érzés volt sétálni, 
szüretelni. Egyszer csak filmbe illő jelenetre lettünk figyelmesek, amikor megjelent a 
levendulamezőn egy fehér ruhába öltözött menyasszony a vőlegényével (mint később kiderült), 
ígéretesnek tűnő fotók reményében. A levendulaszüreten kívül még számos érdekes program várt 
ránk. Levendula Totót töltöttünk ki, a kistermelői vásárban a környékbeli termelők levendulás 
termékeikkel ismerkedtünk. Az érdeklődők meghallgatták Szabó Dóra PhD hallgató előadását a két 
jelentősebb levendulafaj tulajdonságairól és felhasználási lehetőségeiről. Kirándulásunk végén 
mindannyian nagy csokor illatos levendulával tértünk haza. (Szervező: László Jánosné volt) 
 
5.4. 2015. július 19-én délután autós kirándulást tettünk Miszlára a református templomba, ahol a 
Miszla Barokk Régi Zene Nyári Akadémia tanárainak nyitó koncertjére került sor a Miszla-Art 
Nonprofit kft. szervezésében. A hallgatóság egyik tagja, Mezey Mihály Angyalok Miszlán címmel a 
Tolnai Népújság szerkesztőségébe küldte az alábbi levelet: 

„Tolna megye többnyire vigasztalan, vergődő településein is történhetnek csodák. Ahogyan 
vasárnap koraeste a miszlai református templomban is megesett. 

Szeretem ezt a vidéket. Petőfi, Tolnai Lajos, Illyés máig megérintő világát. Ha tehetem, szívesen 
járom a múltat idéző, keserű jelenű falvakat, amelyek bezárt iskoláikkal, romló templomaikkal, 
szívet szorongatóan szaporodó lakatlan házaikkal is lebilincselőek. 

S hogy mi is történt vasárnap este Miszlán? Ha nem látom-hallom, magam sem hiszem el. 
Szinte abszurd: élőben ritkán hallható kora barokk muzsika csendült fel korabeli hangszereken a 
református templomban! Ínyenceknek is ritka élmény! A hegedűviola da gambacsemballó 
kamaraegyüttes szoprán énekessel kiegészített előadását aligha lehet túlértékelni. A magával 
ragadó előadás elrepítette közönségét az Istenembertermészet harmóniájának barokk világba, 
amelyhez izgalmas hátteret adott a református templom, a jobb időket megélt miszlai táj. 

Kevesen voltunk. A talán 40-50 fős hallgatóság félig sem töltötte meg a padsorokat. Talán 
szervezői koncepció, talán csak véletlen, hogy a Miszla Art által szervezett Barokk Régi Zene Nyári 
Akadémia tanárainak koncertje nem kapott nagyobb publicitást. … 

A tolnai táj csodái kifogyhatatlanok. A „csodákra” azonban nem elég várni, azokat ide is lehet 
csalogatni! Ahogyan teszik ezt évek óta a támogató szervezők. Köszönet érte!” 
A kirándulást szervezte: László Jánosné 
 
5.5. 2015. augusztus 22-én részt vettünk a Johann Lux Stallgalerie Emlékezés az első világháborúra 
című rendezvényén, melyen egyesületünk több tagja aktív szereplő volt. A rendezvény sorozat 
istentisztelettel kezdődött az evangélikus templomban, ahol Takács Imre (tagunk) megemlékezést 
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tartott az I. világháborúról. Az istentisztelet után László Jánosné (elnök) és Győriné Fogarasi Katalin 
(titkár) megkoszorúzták az I. világháborús emlékművet az evangélikus templom kertjében. 
A programok a Stallgalerie-ben folytatódtak. Csorba Károly házigazda (tagunk) bemutatta a Családi 
emléktárgyaink az I. világháborúból című kiállítást, majd megnyitotta Danis János fotóművész 
Hősök emlékére fotókiállítását. Ezt követően Győriné Fogarasi Katalin (titkár) megnyitotta Válogatás 
Bodor Katalin (örökös tiszteletbeli elnök) népviselet gyűjteményéből című kiállítást. 
Az esti órákban Gaul Géza (tagunk) előadást tartott Miért jó a háború? címmel Kopátsy Sándor 
történelemszemléletéről. 
A Johann Lux Stallgalerie fennállásának ötödik évfordulója alkalmából Jékely Zsolt (tagunk) 
elmondta gondolatait az elmúlt öt év rendezvényeiről és értékelte a Galéria eddigi tevékenységét.  
(Szervezte: Johann Lux Stallgalerie) 

 

5.6. 2015. november 28-án, szombaton délelőtt hideg, szeles, esős, havas esős időben indultunk fel 
a Kossuth utcai pincesor feletti tetőre, az öreg tölgyfához. Rettenetesen sáros, csúszós úton 
mentünk felfelé, vittük a száraz tűzifát, sütőrácsot, kolbászt, bort, pálinkát, csavarhúzót, mindent, 
ami kell egy öreg tölgyfa védetté nyilvánításához, tábla-avatáshoz, Tölgy-ünnephez. A tölgyfa Máté 
Ambrus telkén van, aki a fa környezetét szépen kitisztította, ülőkéket helyezett ki, s így létrejött 
Kalaznón egy újabb szép hely, egy kis pihenőkert.  
Az egyesület csináltatta a táblát, és intézi, hogy a fa bekerüljön az országos Famatuzsálemek 
nyilvántartásba. (Szervező: Bodor Katalin volt) 
 

 

Folyamatban lévő programjaink 

Nincsenek 
 

Együttműködő partnereink 

Kalaznó Község Önkormányzata 

Magyar Telecom 

Pécsi Egyházmegye Építészeti Irodája, Szász Gábor 

Forster Központ, Gere László műemléki szakreferens 

Kakukné Varga Ágnes 

Könyvtári Információs és Közösségi Hely Kalaznó 

Miszla-Art Kulturális Központ és Alkotóház 

Johann Lux Stallgalerie 

 

Az egyesület a 2013. évi 1% személyi jövedelemadó felajánlásokból kapott támogatást a működési 
költségeken kívül javarészt kulturális tevékenységekre, képességfejlesztésre, ismeretterjesztésre, 
Kalaznó épített és természeti környezetének megőrzésére, Kalaznó kulturális örökségének 
megóvására fordította. 

 



5 
 

Pályázat 

MVH tanyagondnoki busz pályázat – nem nyert. 

 

Értékelés 

Az egyesület éves munkája sikeres volt. Programjaink változatosak voltak. 

Kulturális, képességfejlesztő és ismeretterjesztő programjainkat szívesen látogatják a helybeliek, a 
hétvégi háztulajdonosok és az itt nyaralók egyaránt. 

Partnereinkkel kitűnő az együttműködésünk. 

Az egyesület honlapját Bodor Katalin készíti, annak látogatottsága tovább nőtt, eddig több mint 
111.900 látogatónk volt. (kalaznoert.egalnet.hu) 

A honlap megszűnése miatt Bodor Katalin a Telekom támogatásával facebook oldalt nyitott az 
érdeklődők számára. (www.facebook.com/kalaznoert) 

A Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállításban Bodor Katalin folyamatosan ellátja a gyűjteménykezelői 
feladatokat. 

 

Köszönöm a tagok munkáját. 

 

Kalaznó, 2016. március 5. 

 

 

László Jánosné 
 elnök 

 Elfogadva: 2016. március 12. 


